
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

GUSTAVO SZILAGYI 
 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO PROCESSO DE 

DESERTIFICAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES/RN. 
 

 

 

 

 

Prof. Dr. Fernando Moreira da Silva 
Orientador 

 

 

 

 

 

NATAL – RN 

 2007.1 



SZILAGYI, Gustavo.                  Diagnóstico Ambiental do processo de Desertificação no município de Lajes/RN.  

 

 

 

GUSTAVO SZILAGYI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO PROCESSO DE 

DESERTIFICAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES/RN. 

 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação e Pesquisa em Geografia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

para obtenção do título de mestre em 

Geografia 

 
 

 

 

 

Prof. Dr. Fernando Moreira da Silva 
Orientador 

 

 

 

 

NATAL – RN 

 2007.1 



SZILAGYI, Gustavo.                  Diagnóstico Ambiental do processo de Desertificação no município de Lajes/RN.  

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA 

 

 

 

 

A dissertação Diagnóstico Ambiental do Processo de Desertificação no município de 

Lajes/RN, apresentada por Gustavo Szilagyi, foi aprovada e aceita como requisito para 

obtenção do Grau de mestre em Geografia. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

_______________________________________________________ 

Prof. Dr. Fernando Moreira da Silva 

Orientador 

 

_______________________________________________________  

Prof
a
. Dr

a
. Maria do Socorro Costa Martim 

 

 

_______________________________________________________  

Profª. Drª. Cilene Gomes 

 

 

Natal, _____/_____/_____ 

 

 



SZILAGYI, Gustavo.                  Diagnóstico Ambiental do processo de Desertificação no município de Lajes/RN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho ao meu pai, MIGUEL SZILAGYI GERGAR, In 

Memorian, que nos últimos 27 anos de sua vida, buscou sempre a 

melhor maneira de dizer aos seus filhos “Eu lhes amo!”. 

 

Obrigado pai! 



SZILAGYI, Gustavo.                  Diagnóstico Ambiental do processo de Desertificação no município de Lajes/RN.  

 

 

 

Agradecimentos 

 
 Muitas foram às pessoas que contribuíram enormemente para que eu pudesse realizar 

este trabalho, seja com apoio, incentivo ou orientação. A todas elas gostaria de dirigir os meus 

mais sinceros agradecimentos.  

 

 Layana de Fátima Brasil de Freitas Cunha e Eduardo Henrique Cunha Szilagyi, minha 

família e razão de viver. 

 Aos meus grandes amigos Carlos André Lucena da Cruz e João Arthur Sarmento 

Veríssimo, que me acompanharam em praticamente todas as saídas ao campo, principalmente 

nas subidas ao Pico do Cabugi e a Serra do Feiticeiro. 

 Ao meu orientador Prof. Dr. Fernando Moreira da Silva, que aceitou o desafio de me 

orientar. 

 A Prof. Dra. Maria do Socorro Costa Martim, que me forneceu valioso material 

bibliográfico. 

 A Profa. Dra. Françoise Dominique Valery que me abriu as portas de sua base de pesquisa 

e me possibilitou realizar boa parte de minhas saídas ao campo. 

 Ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais – STR do Município de Lajes/RN, que me 

acolheram em sua sede todas as vezes que precisei me deslocar até o município. 

 A família de Gabriel M. Zuluaga, que sempre nos receberam de braços abertos em sua 

residência em Lajes, acompanhando-nos nas atividades de campo. 

 A Santiago e sua esposa Fátima, que por diversas vezes me receberam em sua casa na 

cidade de Lajes, me dando comida e abrigo. 

 Ao Prof. de geografia da rede municipal de Lajes, Canindé, que sempre nos acompanhou 

nas trilhas de campo e escaladas ao Pico do Cabugi e Serra do Feiticeiro. 

 Aos Deputados Estaduais Fernando Mineiro e Micarla de Souza pela ajuda e apoio na 

realização e divulgação deste trabalho. 

 A START PESQUISA E CONSULTORIA AMBIENTAL, pela valiosa ajuda e apoio 

fornecidos na etapa final de meu trabalho. 

 Ao Prof. Dr. Elias Nunes, com quem sempre tive franco espaço para debater sobre os 

assuntos de minha dissertação e de minha vida pessoal e profissional. 

 A EMPARN, na pessoa do Prof. Wellington Germano que me forneceram os dados 

climáticos do Município de Lajes/RN. 

 A minha mãe, Ana Antunes, que tem me acolhido durante todos estes anos, me apoiando e 

me incentivando no processo de crescimento pessoal, orientando meu caráter e me ensinando 

o valor da ética e da moral. 



SZILAGYI, Gustavo.                  Diagnóstico Ambiental do processo de Desertificação no município de Lajes/RN.  

 

 

 

 

SZILAGYI, Gustavo. Diagnóstico Ambiental do Processo de Desertificação no 

município de Lajes/RN. 114 f. Dissertação. UFRN – Programa de Pós-Graduação e Pesquisa 

em Geografia, Natal, 2007. Orientador Prof. Dr. Fernando Moreira da Silva. 

 

 

RESUMO 

 
Ocupando uma área de 665,7km

2
 (equivalente a 1,25% da superfície estadual), o Município 

de Lajes até o início do século XX era um pequeno distrito do Município de Jardim de 

Angicos, localizada na Região Central do Estado do Rio Grande do Norte. Quando decretado 

município, em 1914, Lajes tornou-se o principal entreposto comercial do estado, uma vez que 

sua posição geográfica a colocava como rota principal entre os municípios produtores de 

mercadorias e a capital do estado, Natal, situada a 125km a Leste do município. Esta 

confortável posição de entreposto comercial cristalizou-se com a construção da estrada de 

ferro Sampaio Correia, em 1919, que agilizou o escoamento das mercadorias advindas do 

interior com Natal, principalmente o algodão, que até a década de 1980 era a principal fonte 

econômica do Estado do Rio Grande do Norte. Com a crise do algodão e a construção de 

estradas ligando diretamente os mercados produtores com a capital, Lajes perde a condição de 

principal entreposto comercial do estado, e sua economia entra em decadência. Vastas áreas 

de caatinga onde outrora se plantava algodão foram abandonadas, deixando os solos destas 

terras livres para a ação erosiva dos ventos e das torrenciais chuvas de outono. Situada numa 

porção do estado que sofre direto sombreamento das escarpas da Serra do Feiticeiro, o 

município de Lajes tem se configurado como um importante laboratório para o estudo da 

desertificação no Estado do Rio Grande do Norte. A partir de uma análise Geossistêmica, 

procurou-se diagnosticar o atual quadro da desertificação nesta porção semi-árida do estado. 

Para tanto, utilizou-se os métodos quantitativos de análise, dentre eles os métodos 

desenvolvidos durante a elaboração do Pan Brasil, com a construção dos Balanços Hídricos e 

Índices de Aridez do município. Os dados referentes aos índices de aridez de Lajes apontam 

para um profundo processo de ressecamento do ar na região, corroborando inclusive com os 

dados referentes ao aquecimento global divulgados pelo IPCC (Intergovernamental Panel on 

Climate Change) no mês de fevereiro de 2007. 

 

 

Palavras-Chave: Desertificação, Semi-árido, Lajes, Desenvolvimento Sustentável 
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INTRODUÇÃO 

 

 Foi a partir do desenvolvimento do trabalho monográfico “Abordagens sobre o 

processo de Desertificação e uma revisão conceitual para o fenômeno investigado”, onde 

se fez uma análise crítica a cerca dos conceitos referentes à desertificação e seus possíveis 

agentes geradores, que surgiu a idéia de desenvolver este trabalho de pesquisa voltado à 

questão climático–ambiental na região semi-árida do Estado do Rio Grande do Norte. Para tal, 

foi eleito o Município de Lajes – na região central, justamente por estar localizado na parte 

mais seca do Estado e, portanto, naturalmente mais susceptível aos efeitos do fenômeno da 

desertificação. 

 

Os estudos referentes à problemática da Desertificação, há muito tem 

se mostrado ser de grande relevância para a ciência e para a sociedade 

global, por trazer à tona um problema de amplitude planetária, 

afetando não apenas bilhões de pessoas, mas toda a biota existente no 

Planeta. É um fenômeno que devido a sua complexidade estrutural, 

envolve uma multidisciplinaridade muito grande, uma vez que ele 

agrega desde as Ciências Exatas, como a Matemática, Física, 

Meteorologia e Astronomia; passando pelas Geociências, como é o 

caso da Geologia, Geografia, Climatologia, Biologia etc, até chegar às 

Ciências Humanas e Econômicas (SZILAGYI, 2004). 

  

 Durante mais de 20 anos, diversos pesquisadores de agências do governo e não-

governamentais vêm se preocupando com esta temática e realizando estudos na tentativa de 

identificar as causas e mensurar os efeitos e o tamanho da área afetada pela Desertificação no 

Estado do Rio Grande do Norte. Porém, todos têm encontrado certas dificuldades no que 

concerne à identificação das possíveis causas, uma vez que a oferta de dados quantitativos não 

oferece a possibilidade de uma análise qualitativa eficiente a respeito desta temática para 

áreas específicas, como a do objeto deste estudo, resultando assim, numa série de inferências 

ideológicas e filosóficas sem uma base concreta. 

 

 Acreditamos que está na falta de dados quantitativos capazes de favorecer a 

identificação evolutiva dos Índices de Aridez, como temperatura, umidade, radiação e vento, a 

grande dificuldade desta pesquisa, que visa poder chegar ao seu final com a mensuração do 

atual grau de comprometimento da desertificação nesta região do Estado, ou seja, se esta 

região apresenta um grau de comprometimento Muito Grave, Grave ou Moderado a partir da 

análise de seus Balanços Hídricos e respectivos Índices de Aridez. 
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 A relevância do estudo nesta área se dá especificamente por esta encontrar-se na 

porção central do Estado do Rio Grande do Norte, a Sotavento do complexo rochoso que 

constitui parte do Planalto da Borborema Potiguar (Serras de Santana e do Feiticeiro), o que 

compromete a chegada dos ventos Alísios de Sudeste (ventos mais amenos e constantes) e das 

Ondas de Leste (responsáveis pelas chuvas no litoral entre Maio e Agosto) através do efeito 

de sombreamento (SOUZA, 1998, p.126); e apresentar relativa proximidade com o litoral 

Norte, onde os ventos predominantes são de Nordeste – quentes e secos. 

 

 A fiel identificação deste grau de comprometimento da desertificação na região do 

Município de Lajes possibilitará à esfera dos poderes públicos, estadual e municipal, 

desenvolverem políticas públicas focalizadas diretamente no combate a este grave fenômeno 

que teima em apresentar uma dualidade de causas: Natural e/ou Antrópico. 

 

Objetivos da pesquisa 
 Objetivo Geral 

 
Este trabalho tem por objetivo diagnosticar o atual grau de comprometimento 

ambiental da região do Município de Lajes/RN no que se refere ao fenômeno da 

desertificação. 

 

 Objetivos Específicos 
 

 Analisar o comportamento probabilístico das precipitações em Lajes na série 

histórica de 89 anos, que vai de 1916 a 2004;  

 Mensurar a evolução dos Índices de Aridez a partir da análise dos Balanços 

Hídricos; 

 Identificar as áreas sob processo de desertificação no Município de Lajes/RN e 

os tipos de impactos ambientais a elas relacionados; 

 Analisar os impactos sócio-ambientais decorrentes do aquecimento global a 

partir dos dados do Intergovernamental Panel on Climate Change- IPCC; 

 Propor medidas mitigadoras no que se refere ao combate da desertificação na 

região de Lajes/RN; 
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1  AMBIENTAÇÃO FÍSICA, GEOGRÁFICA E HISTÓRICA DA ÁREA 
DE ESTUDO 

 
1.1  Aspectos físico-geográficos do Município de Lajes 
 
 Distando 125 km da capital do Estado do Rio Grande do Norte – Natal, o 

Município de Lajes encontra-se inserido regionalmente na Mesorregião Central Potiguar 

(Ilustração 1), mais especificamente na Microrregião de Angicos. Com uma área total de 

665,7km
2
 (equivalente a 1,25% da superfície estadual), Lajes limita-se a Norte com os 

Municípios de Jandaíra e Pedra Preta, ao Sul com Cerro-Corá e São Tomé, a Leste com 

Jardim de Angicos, Caiçara do Rio dos Ventos e Pedra Preta, e a Oeste com Fernando 

Pedroza, Pedro Avelino e Angicos, estando a sede municipal situada a uma altitude média de 

199m. Sua população, segundo a contagem populacional de 2007 é de 10.412 (IBGE, 2007). 

 

O c
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Fonte: do autor 
Ilustração 1 - Mapa político do RN - Município de Lajes/RN e a Microrregião de Angicos 

 

  A geomorfologia Regional caracteriza-se por apresentar terrenos baixos, com 

altitudes que variam de 200 a 400 metros de altitude, situados entre as encostas do Planalto da 

Borborema e da Chapada do Apodi, predominando a Depressão Sertaneja. Geologicamente 
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(Ilustração 4), seus terrenos são antigos e formados por rochas Pré-Cambrianas do Grupo 

Caicó (1.100-2.500 milhões de anos) com intercalações de rochas das Formações Equador 

(MNse) e Jucurutu (MNsj) (compostos por: quartzitos puros, muscoviticos ou feldspáticos, 

intercalados com metacomglomerados mono ou polimictos; e paragnaisses com freqüentes 

intercalações de mármores, calciossilicáticas e paranfibólitos), situando-se na porção do 

extremo Norte, sedimentos cretácicos constituintes da Bacia Potiguar (Formações Arenito-

Açu e Calcário-Jandaíra) (BRASIL, 1998; NESI, CARVALHO, 1999).  

 

 A maior elevação na área do município é a Serra do Feiticeiro ou Serra Negra 

(LIMA, 1990), situada a 6 km a Sudeste da sede municipal, com pouco mais de 500 m de 

altitude e 25km de extensão, com orientação NE-SW, constituindo uma bela escarpa 

quartzítica oriunda de uma zona de cisalhamento contracional de idade Proterozoica. Apesar 

de não estar situada dentro dos limites municipais, uma das elevações que mais se destaca na 

paisagem de Lajes, e a qual esta se encontra diretamente relacionada, é o Pico do Cabugi. 

Constitui um Neck vulcânico oriundo do Magmatismo Macau (Tm) de idade terciária 

eocênica (K-Ar), representado por olivina-basaltos de filiação alcalina, que se eleva à 599m 

em relação ao nível do mar (BRASIL, 1998; NESI, CARVALHO, 1999, p. 32). 

 
Fotos: SZILAGYI, abril/2005 

Ilustração 2 e 3: Serra do Feiticeiro (SE) e Pico do Cabugi (O): destaques característicos da paisagem 
geomorfológica do Município de Lajes/RN 
  

 O clima predominante na região a qual o Município de Lajes está inserido, foi 

definido segundo a classificação de W. Koppen, em BShw’, ou seja, clima muito quente e 

semi-árido, com estação chuvosa atrasando-se para o outono e duração dos períodos secos da 

ordem de 8 meses (NIMER, 1979). A umidade relativa média anual nesta Região é de 70%, 
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com insolação de 2.400 Hora/ano e temperatura média de 27,2°C, apresentando máximas 

anuais superiores a 33°C (RIO GRANDE DO NORTE, 2003). 



SZILAGYI, Gustavo.                  Diagnóstico Ambiental do processo de Desertificação no município de Lajes/RN.  

 

 

 

18 

 

Ilustração 4: Mapa Geológico do Município de Lajes/RN 
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 O resultado desta combinação entre geologia, geomorfologia e clima fizeram com 

que fossem gerados três tipos de solos bem distintos entre si. Na área de predomínio das 

rochas cristalinas, no entorno da Serra do Feiticeiro e do Pico do Cabugi, encontra-se os 

Luvissolos, ao Norte do município, na área de predominância dos calcários, estão os 

Cambissolos e, por fim, nas áreas de várzea, encontramos os Neossolos.  

 

 Luvissolos: apresentam profundidades que variam de 10 a 50cm. Possuem um 

horizonte B textural (Bt), muito argiloso e de coloração vermelha a bruno - 

avermelhada. São solos de fertilidade natural alta, apresentando baixos teores de 

matéria orgânica. Por serem solos moderadamente ácidos a praticamente neutros - 

com pH entre 6,0 e 7,0; rasos e pedregosos, possuem alternativas de uso muito 

restritas, de preferência para culturas de ciclo curto, como o algodão, por exemplo. 

Apresentam alta suscetibilidade a erosão e salinização, tornando-se assim de alta 

fragilidade ambiental e necessitando de planos de manejo para o seu uso. 

 Cambissolos: são solos originários a partir da decomposição físico-química do 

calcário, localizados em áreas de relevo plano à suavemente ondulados. Apresentam 

textura variando de arenosa à argilosa, com horizonte B incipiente, pouco 

desenvolvido, medianamente profundo e saturação por bases normalmente alta – pH 

entre 6,8 a 8,1. São solos com fertilidade natural alta e com grande potencial para 

agricultura de ciclo mais longo. Sua suscetibilidade a erosão é variável de acordo com 

a sua profundidade. 

 Neossolos: caracterizam-se por ser pouco desenvolvidos, não hidromórficos e 

derivados de sedimentos aluviais não consolidados depositados nos vales dos rios em 

épocas de cheia. Apresentam fertilidade natural alta, profundidades medianas, sendo 

levemente ácidos a alcalinos, com pH variando de 5,5 a 7,5. Por apresentarem grande 

capacidade de retenção de umidade, estes solos são muito utilizados pela agricultura 

de subsistência (JACOMINE, 1996; NUNES, 2006). 

 

 Todos estes fatores (geologia, geomorfologia, clima e pedologia), conferem a 

Lajes a característica de ser uma das regiões mais secas do Estado e, por conseguinte, com 

grande fragilidade ambiental no que concerne aos efeitos da desertificação oriunda da ação 

natural, intensificada pelas intervenções antrópicas no meio, seja no desenvolvimento das 

práticas agrícolas de subsistência, seja na prática da caprino-ovinocultura associado à 
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pecuária, estas demandando grandes áreas de pastagens (BORGES, 1989; SEBRAE, 1998; 

COSTA, 2003, OLIVEIRA, 2003 p.37). 

 

[...] São faixas de terras em pleno semi-árido Norte-Riograndense, 

onde a escassez pluviométrica é bem acentuada, e também aí se 

promove de forma inadequada o manejo do solo. Este, por se 

encontrar desnudo, não tem como prover sua recuperação (BORGES, 

1989, p.29). 

 

 A hidrologia local caracteriza-se por pertencer à bacia hidrográfica do Rio Ceará - 

Mirim (90%), estando a sede municipal situada a margem esquerda da calha principal deste 

rio. Os principais tributários do Rio Ceará-Mirim no município são os Rios Boa Vista, 

Quintimproá e Novo, e os Riachos Cachoeirinha, Salgado, Meio, Trapiá, Picos, Pretos, 

Queiroz, Urubu, Porcos, Juazeiro, Amarante, Arizona, Bonfim, Maniçoba etc. Na área da 

Bacia, para fins de abastecimento, existem quatro açudes públicos com capacidade superior a 

100mil m
3
: Ameixa, Caraúbas, Gavião e Juazeiro, sendo este último o maior deles com 

capacidade para 1.233 mil m
3
 (LIMA, 1990, p. 203-205; RIO GRANDE DO NORTE, 2003). 

 

 Outra fonte de recursos hídricos para o município, e potencialmente pouco 

explorada, são os Aqüíferos: Cristalino, Aluvião, Açu e o Jandaíra. O primeiro apresenta uma 

vazão média baixa (3,05 m
3
/h) e um elevado teor salino (mais de 1.000 ppm)

1
, o que restringe 

seu uso para dessedentação humana e animal e para a irrigação por aspersão. O Aqüífero 

Aluvião, por encontrar-se nos leitos dos canais fluviais, possui profundidade baixa (em torno 

de 7m) e uma água de excelente qualidade, sendo muito pouco explorado. A terceira fonte 

acompanha a borda da Bacia Potiguar, e apresenta uma espessura média de 150m, com águas 

de excelente qualidade para dessedentação humana e para fins de irrigação. O Aqüífero 

Jandaíra, por localizar-se em área de calcário, apresenta águas salobras, porém passíveis de 

uso na irrigação de pequenas lavouras (OLIVEIRA, 2003 p. 30; RIO GRANDE DO NORTE, 

2003). 

 
 
 
 
 

                                                 
1
 O Ministério da Saúde, através da Portaria ANVISA N° 518, de 25 de março de 2004, estabeleceu níveis 

máximos de salinidade da água de até 1.000 ppm para consumo humano, porém, para o Nordeste, devido a 

grande incidência solar, recomenda-se níveis de até 100 ppm, como forma de se evitar problemas de saúde 

relacionadas a pressão alta. 
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1.2  Contextualização histórica da ocupação territorial do Município de 
Lajes/RN 

 
 

Apesar de ter sido decretada cidade por força da Lei N° 360 em 25 de novembro 

de 1914, que a desmembrou do Município de Jardim de Angicos, o território que atualmente 

constitui o Município de Lajes vinha sendo explorado desde os idos do século XVIII, 

justamente pelo fato de ser ali “Cruzamento das estradas”
2
 que davam acesso ao sertão do 

Oeste e do Seridó, a partir do litoral Leste (CASCUDO, 1968; LIMA, 1990). 

 

Era, funcionalmente, passagem para o sertão do oeste, ida e vinda, 

rumo ao Ceará - Mirim e à cidade do Natal, algodão, carne seca, 

bodes, miunças, gado em pé, tangido pelos vaqueiros, aboiando nos 

tabuleiros do Açu e Angicos. As Lajes, forçosamente, tornaram-se 

ponto de encontro, para descansar, milhar a burra baixeira, refrescar o 

comboio carregado (CASCUDO, 1968, p.203). 

 

Durante todo o século XVIII, foram registradas a doação de Datas de Sesmarias 

pelos capitães-mores a eminentes criadores de gado que passaram a explorar as terras secas do 

Sertão Central da então Capitania do Rio Grande. A primeira Data de Sesmaria data de 23 de 

agosto de 1734, quando obtiveram o Tenente-Coronel José Pinheiro Teixeira, Maria da 

Conceição Oliveira e Bernardo Pinheiro, cerca de 9 léguas a partir do Riacho Novo, estando 

registrada no Livro de Registro de Sesmarias, N° 5, páginas 17 e seguinte. A última Data de 

Sesmaria foram às terras do “Olho D’água do Bomfin”, entregue em 20 de julho de 1792, 

pelo então Capitão-Mor Caetano da Silva Sanches, a Francisco da Costa Vasconcelos, Manoel 

Machado de Azevedo e Pedro Coutinho de Mattos, tendo sido registrado no Livro 5°, folha. 

30 (LIMA, 1990, p.182-184). 

 

As terras iam sendo ocupadas principalmente pelos criadores aí 

residentes e pelos demais concessionários ou seus sucessores que 

residiam em pontos distantes, especialmente em Extremoz e Ceará-

Mirim, como se poderá ver da relação das Fazendas e sítios, pelos 

nomes dos seus respectivos fundadores, ou antigos donos. [...] A 

população concentrava-se nas Fazendas e nas margens do rio e seus 

tributários (LIMA, 1990, p. 184). 

 

                                                 
2
 CASCUDO, Luiz da Câmara. Nomes da terra: história, geografia e toponímia do Rio Grande do Norte. 1. ed. 

Natal: Fundação José Augusto, 1968. 
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Luiz da Câmara Cascudo (1968, p. 202-203) indica uma Fazenda pertencente ao 

pecuarista Francisco Pedro de Gomes Mello, de 1825, como os primeiros sinais de 

povoamento na localidade, que recebeu o nome de Lajes “pela abundância de penedos e 

lajedos na área”. O autor ressalta ainda que “apesar das estiagens desoladoras”, aquelas terras 

se apresentavam como excelentes para “pastorícia pela abundância das pastagens”.  

 

Com o passar do tempo a localidade de Lajes, que dispunha em 1890 de 4.320 

km
2
, tornou-se um importante ponto de encontro e descanso de boiadeiros e fazendeiros que 

vinham de todos os cantos do Estado em viagens a procura de negócios, e que aproveitavam a 

parada obrigatória para refrescar o comboio e completar a carga vendida (CASCUDO, 1968;  

LIMA, 1990, p. 189; RIO GRANDE DO NORTE, 2003). 

 

O progresso aportou na vila de Lajes em Julho de 1914, vinda sobre os trilhos da 

novíssima Estrada de Ferro Central “Eng. Sampaio Correia”, acompanhada de casas de 

comércio, pequenas indústrias e famílias de trabalhadores de variadas procedências, que ali se 

instalaram e contribuíram para o desenvolvimento e crescimento da vila, que já em 25 de 

novembro de 1914, desmembrava-se de Jardim de Angicos pela Lei N° 360 e era elevada a 

condição de Cidade (CASCUDO, 1968, p. 202-203; LIMA, 1990, p.188-189). 

 

A paralela dos trilhos canalizava negócios, planos, sacudindo o ritmo 

de aceleração. O vapor-de-terra estava rumando as Lajes e a sede 

municipal, Jardim de Angicos, ficaria de lado, ainda molhada e 

tiritante pela alagação diluvial de 1894, quando o Rio Ceará-mirim 

ficara em serviço de anular a velha e bonita vila ribeirinha. (...) Julho 

de 1914, Lajes via o vapor-de-terra deter-se à sua porta. Ligava-se a 

Natal. Vencera distâncias, lentidão, imobilismo” (CASCUDO, 1968) 

 

Em 30 de dezembro de 1943, o município mudou de nome por força do Decreto 

N° 268, passando a ser chamado de Itaretama, nome indígena que significa “região de 

pedras”. Porém, o nome Itaretama não caiu no gosto popular, e dez anos depois, em 11 de 

dezembro de 1953, pela Lei no 1.032, retornou ao antigo nome, voltando a ser Lajes. 

 

 

 

 

 



SZILAGYI, Gustavo.                  Diagnóstico Ambiental do processo de Desertificação no município de Lajes/RN.  

 

 

 

23 

1.3  Aspectos sócio-econômicos e culturais do Município de Lajes/RN 
1.3.1 A Cotonicultura 

 

Como vimos no ponto 1.2, até meados do século 20 economicamente o Município 

de Lajes funcionava como um entreposto comercial, onde os fazendeiros e comerciantes de 

toda região aproveitavam para trocar mercadorias, fechar negócios e escoar até a capital, pela 

linha férrea “Eng Sampaio Correa” (Ilustração 5), toda a produção agrícola e agropastoril 

produzida na região dos sertões potiguares. 

 
Fotos: SZILAGYI, abril/2007 

Ilustração 5: Ponte ferroviária sobre o Rio Mulungu, Zona Rural do 
Município de Lajes/RN. 
 

Com o desenvolvimento dos transportes e ampliação da malha rodoviária federal
3
 

e estadual, que encurtou a distância dos municípios do Estado com a capital Natal, Lajes aos 

poucos foi perdendo esta importante função de entreposto comercial. É a partir deste 

momento, década de 1920, que se dá inicio a um novo ciclo econômico no município, 

baseado na Cotonicultura associada à agricultura de subsistência (milho, feijão, fava e 

mandioca) e a prática da pecuária. Vale salientar que a cotonicultura se desenvolveu em todo 

o Estado do Rio Grande do Norte, graças aos incentivos dados pelo governo do Estado, 

objetivando a melhoria de sua qualidade e a garantia de comercialização da produção. 

                                                 
3
 No dia 18 de abril de 1971, foi inaugurado oficialmente pelo então Presidente da Republica Garrastazu Médici 

a BR-304, interligando Natal a Fortaleza via Lajes, numa extensão de 410 quilômetros (Souza, 1999, p.253). 

Vale salientar que a BR-304 foi construída sob a antiga trilha dos bois, aberta pelos vaqueiros no tanger do gado 

do Sertão à Capital. 
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 Souza (1999, p. 207) destaca a Lei N° 506, de 28 de novembro de 1921, que 

autorizava o Governador do Estado a abrir crédito para aquisição de sementes selecionadas de 

algodão mocó a serem distribuídas com os pequenos agricultores; o Decreto N° 228, de 18 de 

março de 1924, que criava o Serviço do Algodão no RN, que tinha por finalidade “executar 

serviços concernentes à produção, ao beneficiamento e à comercialização do algodão no 

Estado do Rio Grande do Norte”; e o Decreto N° 457, de 10 de janeiro de 1930, que “reduziu 

de 8 para 6, e 1% respectivamente, o imposto de exportação consignado na lei orçamentária 

vigente naquele ano sobre farelo de caroço de algodão e óleo”. 

1.3.2 Mineração 

Com uma formação geológica rica em minerais e gemas, e com a descoberta da 

sheelita (W)
4
 no Estado do Rio Grande do Norte pelo Padre Luiz Gonzaga de Monte, em 

novembro de 1941, no Município de Caicó (SOUZA, 1999,  p. 159), a partir da década de 

1940 deu-se início em Lajes a exploração deste mineral, principalmente nas áreas de entorno 

da Serra do Feiticeiro. Segundo pesquisas de Oliveira (2003, p.29), as reservas de sheelita no 

município são de aproximadamente 4.200 toneladas, representando 1% da reserva estadual 

medida no ano de 1989. 

 

Associados a sheelita, também eram explorados em minas como a Bonfim, 

Amarante, Oriente e Serra do Balanço a tantalita (Ta), o berilo (be), a barita (Ba)
5
 e o ouro 

(Au). No caso específico da barita (Ba) a reserva estimada deste mineral nas cercanias das 

localidades sitio Boa Vista, Fazendas Dois Irmãos e Alívio, onde estão as principais minas, 

são de 218.400 toneladas, apresentando um teor de pureza de 81,20%, o que coloca o minério 

de Lajes como um dos mais puros e valorosos do Estado do Rio Grande do Norte (BRASIL, 

1998; NESI, CARVALHO, 1999, p. 62-63). 

 

 

 

 

                                                 
4
 A sheelita é um tungstato de cálcio extraído de depósitos eluviais, encaixados nos contatos entre os xistos do 

Seridó e lentes calcárias, cuja área de ocorrência mais importante é a dos pegmatitos da Borborema (GUERRA; 

GUERRA, 1997, p.642). 
5
 Quimicamente um sulfato de bário – BaSO4, a Barita é um mineral extremamente útil no preparo de lamas 

densas empregadas na perfuração de poços de petróleo e gás natural, sendo utilizadas ainda nas indústrias da 

borracha, papel, plástico, asfalto, cerâmica, vidro etc (NESI, CARVALHO, 1999,  p.61). 
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1.3.3 A crise da Cotonicultura e da Mineração 

O pesquisador Itamar de Souza (1999, p.210) conta que a crise na cotonicultura 

teve início ainda no final dos anos de 1950, fruto da substituição das fibras naturais pelas 

fibras sintéticas na fabricação dos tecidos pela indústria têxtil dos países do Primeiro Mundo. 

Porém, comenta o autor, “(...) internamente, o que arruinou completamente a nossa 

cotonicultura foi o surgimento da terrível praga do bicudo em 1984, (...) O Bicudo é a AIDS 

do algodão”, conclui. 

 

Por sua vez, a exploração mineral da sheelita entrou em decadência na segunda 

metade da década de 1980, com a queda dos preços deste minério no mercado internacional 

provocado pela concorrência do minério produzido na China e com o fim da Guerra Fria, que 

acabou com a corrida armamentista
6
. A exploração da barita também seguiu o mesmo 

caminho da sheelita, e teve seus garimpos paralisados a partir de 1996. 

 

 Com a crise destas economias, o Município de Lajes mais uma vez teve de 

procurar encontrar novas fontes geradoras de desenvolvimento econômico e emprego para a 

enorme massa de mão-de-obra então desempregada. 

1.3.4 A atual economia de Lajes/RN 

 Os anos pós-crise foram de muito sofrimento e superação para a população do 

Município de Lajes, que além de superar o desemprego, tinham que viver com a constante 

falta d’água provocada pela ausência de açudes de grande porte e pelos subseqüentes anos de 

seca que assolaram a região central do Estado nos anos de 1992/1993/1994/ 

1995/1997/1998/1999, anos em que as precipitações máximas registradas nestas terras foram 

de pouco mais de 300 mm (tabela 1), o que concentrava a agricultura de subsistência apenas 

às áreas de várzea dos canais fluviais e inviabilizava a prática da pecuária, que aos poucos 

passou a ser substituída pela caprino-ovinocultura, de manejo mais fácil, e mais resistente as 

intempéries do clima semi-árido. 

 

 

                                                 
6
 A indústria bélica era a principal compradora da sheelita Norte-riograndense.  
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Tabela 1 
Registro pluviométrico no Município de Lajes no período de 1992 a 1999 

ANO 
PRECIPITAÇÃO 

(mm) MESES 
1992* 0,0 3 

1993 199,9 7 

1994 372,0 5 

1995 592,2 5 

1996* 0,0 0 

1997 5,8 1 

1998 161,5 7 

1999 300,0 7 

Média 203,9 4,4 
* Nestes anos houve problemas na coleta de dados por parte da EMPARN 

Fonte: Dados cedidos pela EMPARN 

 

 Até 2000, a água chegava a Lajes pelos trilhos da estrada de ferro “Eng. Sampaio 

Correa”, no trem que vinha de Natal com seus tanques abarrotados de água mineral para 

abastecer a população lajeense e ia para Macau, de onde retornava para o porto de Natal 

carregado de sal marinho para exportação. Com a inauguração do sistema adutor Sertão 

Central-Cabugi (novembro de 2000), que trouxe do canal do Pataxó para os municípios 

localizados na região Sertão Central (Ilustração 6) água potável para dessedentação humana, 

o município entrou em uma nova fase de prosperidade (OLIVEIRA, 2003). 

 
Ilustração 6: Mapa do Sistema Adutor Sertão Central Cabugi, implantado pelo Governo do 

Estado no ano de 2000. 
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Tabela 2 
Produção agrícola das culturas temporárias no Município de Lajes/RN nos anos de 1996 e 2002 

 

Cultura 

Área Colhida 

(ha) 

Quantidade 

Produzida (t) 

Valor da Produção 

(mil reais) 

1996 2002 1996 2002 1996 2002 

Algodão Herbáceo 100 320 40 160 24 96 

Feijão (grãos) 500 300 300 60 270 24 

Milho (grãos) 500 300 300 30 66 9 

Fonte: RIO GRANDE DO NORTE, 2003 e SEBRAE, 1998 

 

  Observando-se a Tabela 2 sobre a produção agrícola de culturas temporárias, 

percebe-se que na região de Lajes a produção do Algodão Herbáceo (em toneladas) 

apresentou em seis anos uma recuperação de 400%, aumentando sua área colhida de 100ha 

em 1996, para 320ha em 2002 (220% maior). Quando comparado à área ocupada pela 

produção de culturas de subsistência, como o milho e o feijão (ambas com 300ha de área 

plantada), vemos que a economia da cotonicultura tem reagido à crise vivida nos últimos anos 

e vem reocupando seu espaço no mercado agrícola Norte-Riograndense. 

 

Outro dado relevante passível de observação na Tabela 2, é o valor arrecadado na 

produção do algodão, que em 6 anos triplicou o seu valor, saltando de R$ 24 mil reais para 

quase 100 mil reais. Sem sombra de dúvidas, isso gera uma nova perspectiva para os 

pequenos e médios produtores rurais locais, que já vêm na produção do algodão uma nova 

oportunidade de desenvolvimento local com geração de empregos no campo e na cidade, 

como é atestado por Oliveira (2003, p. 36) quando destaca a reabertura da antiga fábrica de 

algodão da cidade: “[...] a antiga fábrica de algodão da cidade que estava desativada, voltou 

a funcionar, gerando mais alguns empregos para a população local”. 

 

O crescimento da cotonicultura não se resume apenas na retomada do plantio do 

algodão herbáceo. A Tabela 3, que trata das culturas permanentes, mostra que apesar de 

mantida a área colhida em 100 ha, tem havido uma melhora significativa na colheita do 

Algodão arbóreo, onde houve um acréscimo de mais de 200% à produtividade entre o total 

produzido em 1996 e 2002, graças à evolução das práticas agrícolas e a adoção de novas 

tecnologias, principalmente no que concerne ao combate de pragas como o bicudo, e na 

melhoria genética das plantas.  
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Tabela 3 
Produção agrícola das culturas permanentes no Município de Lajes/RN nos anos de 1996 e 2002 

 

Cultura 

Área Colhida 

(ha) 

Quantidade 

Produzida (t) 

Valor da Produção 

(mil reais) 

1996 2002 1996 2002 1996 2002 

Algodão Arbóreo 100 100 20 65 12 42 

Castanha de Caju 20 30 4 4 1 1 

Coco-da-Baía 6 4 12 10 1 1 

Fonte: RIO GRANDE DO NORTE, 2003 e SEBRAE, 1998 

 

A Tabela 3 mostra ainda o desempenho de outras duas culturas permanentes 

cultivadas no município, que são a Castanha de Caju e o Coco da Baía. Apesar de ampliada 

em 50% a área cultivada ao longo destes seis anos, a produção de castanhas de caju 

permaneceu estável. Em contra partida, a produção de Coco da Baia teve reduzida não apenas 

a área colhida, bem como também sua produção em tonelada. 

Tabela 4 
Efetivo dos rebanhos no Município de Lajes/RN nos anos de 1996 e 2002 

TIPO Efetivo Rebanho Taxa de 
crescimento (%) 

1996 2002 

Bovinos 2.584 3.783 50 

Suínos 820 598 - 27 

Eqüinos 120 305 150 

Asininos 526 502 -5 

Muares 58 131 120 

Ovinos 5.490 12.741 130 

Caprinos 6.875 21.390 311 

Fonte: RIO GRANDE DO NORTE, 2003 e SEBRAE, 1998 

Hoje, sem sombra de dúvida, a prática da caprino-ovinocultura é a grande fonte 

geradora de divisas para os pequenos e médios criadores do Município de Lajes, e isso é 

constatado no grande aumento destes rebanhos, que nos últimos 6 anos cresceu 276%. Apenas 

para fins de comparação, a criação de Bovinos cresceu apenas 50%, a de Suínos e Asininos 

houve uma redução em suas taxas de crescimento de -27 e -5% respectivamente. Justifica-se 

este incremento no rebanho ovino e caprino devido à facilidade de criação destes animais. Em 

geral eles são mais adaptados aos rigores do clima local, precisam de uma área menor de 

pastagens para se alimentar e consomem bem menos água do que os bovinos. 
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Ilustração 7: A caprino-ovinocultura,hoje, a principal fonte econômica do 
Município de Lajes/RN 

 

 Apesar das vantagens referentes a prática da caprino-ovinocultura, Costa (2003, p. 

60) ressalva que “a criação de caprinos e ovinos (...)  sempre se fez presente no dia a dia dos 

agricultores, embora relegada, à condição de atividade subsidiária particularmente entre 

vaqueiros e moradores, jamais atividade fim entre os grandes proprietários”.  

 

Tabela 5 
Produção de carvão vegetal e lenhas das espécies florestais nativas em Lajes/RN 

 
 

Anos 

Produção das espécies Florestais 
Nativas 

Carvão Vegetal Lenha 
Quantidade 

(t/m) 
Quantidade 

(m3) 
1995 11 40.633 

1998 13 5.113 

1999 14 5.317 

2001 19 5.917 

2002 21 5.562 

2003 24 5.173 

2004 27 5.639 

Média 18 10.479 
           Fonte: RIO GRANDE DO NORTE, 2003, 2005, 2006; OLIVEIRA, 2003 

 Devido à preocupação com o avanço das áreas desertificadas no Estado, a adoção 

de uma Política Estadual de Educação Ambiental mais firme e um maior rigor na fiscalização 

por parte dos órgãos ambientais do Estado e do Governo Federal (Instituto de Defesa do Meio 

Ambiente – IDEMA e Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
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Renováveis – IBAMA respectivamente), nos últimos 10 anos tem-se constatado (Tabela 5) 

uma redução significativa na quantidade de lenha (em m
3
) explorada de espécies florestais 

nativas, principalmente a Jurema Preta (Mimosa hostilis Mart), muito utilizada pelos 

moradores, principalmente da zona rural, para consumo próprio e produção de carvão vegetal 

para ser vendida no centro da cidade, como é atestado por Oliveira (2003, p. 36). Porém, 

ressaltamos que os dados referentes à produção florestal no estado encontram-se muito 

defasado, uma vez que o senso florestal não é realizado há quase dez anos devido à falta de 

recursos próprios para este tipo de levantamento, que deveria ser realizado pelos órgãos 

ambientais do Estado e da União. Atualmente o Estado tem feito apenas análises estimativas 

da produção com base no que é declarado pelas empresas cadastradas. 

 

Ao invés da opressão de grandes áreas e extermínio completo do espécime vegetal, 

tem-se adotado o corte seletivo pela espessura da lenha. Com isso, garante-se a rebrota e a 

manutenção da flora nativa, potencializando a produção do carvão vegetal, o que é atestado na 

Tabela 5, onde vemos que em 10 anos a quantidade em toneladas do produto aumentou em 

quase 150%, tendo sido coberto pouco mais de 10% da área explorada em 1995. 

 

 
Ilustração 8: Artesanato em pedra sabão: alternativa econômica para o Município de Lajes/RN 

 

Apesar desta aparente “evolução” no que concerne a exploração da flora, Oliveira 

(2003, p.37) destaca que animais como preá, tatu e o tejo, outrora abundantes no período 

chuvoso, passaram a ficar escassos, fruto da caça incessante e da retirada da vegetação, que 
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serve de abrigo e de alimento para estes pequenos animais da fauna local, o que também foi 

atestado em conversas com moradores da região durante as atividades de campo. 

 

 

A economia e a geração de empregos do Município de Lajes não se restringem 

apenas à produção mineral e a agropecuária. São explorados ainda no município, em pedreira 

próxima ao Rio das Pedras, granito e mármore, utilizados na fabricação de britas, 

paralelepípedos e de material para a construção civil. Dentre as explorações minerais, 

destacamos aqui a esteatito
7
, encontrada a 20 km a SE da sede municipal, na Fazenda Bonfim 

no sopé da Escarpa da Serra do Feiticeiro, sendo usada na produção de artesanato vendido na 

feira da cidade e em barracas instaladas na beira da estrada BR 304 (OLIVEIRA, 2003, p. 36), 

bem como na produção de talco utilizado na indústria da cerâmica branca, totalizando uma 

reserva mineral de aproximadamente 723.762 toneladas de minério (REGO; CARVALHO, 

199(?)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Também pedra de talco ou pedra-sabão, é  uma rocha metamórfica, compacta, composta sobretudo de talco 

(também chamado de esteatite ou esteatita) mas contendo muitos outros minerais como magnesita e quartzo, por 

exemplo. É uma rocha muito branda e de baixa dureza, por conter grandes quantidades de talco na sua 

constituição. A suavidade que se sente quando se toca justifica o nome de pedra-sabão. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rocha_metam%C3%B3rfica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Magnesita
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quartzo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dureza
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1 Contextualização histórica dos conceitos de desertificação 

 Foi o estudioso do meio natural, o Eng° francês A. Aubreville, quem usou pela 

primeira vez o termo “desertificação”, no ano de 1949, com o fim de caracterizar aquelas 

áreas em vias de degradação na África Tropical, em virtude do mau uso dos recursos naturais 

disponíveis, tais como o corte abusivo e queimadas indiscriminadas em áreas de florestas, 

objetivando transformá-las em campos de cultivo e áreas de pastagem. A antropização 

indiscriminada destas áreas estava tornando-as relativamente parecidas com Desertos. Em sua 

pesquisa, o autor apontou dois efeitos que caracterizavam a desertificação: 1- a erosão dos 

solos locais, ocasionado pelo processo laminar e/ou pelo ravinamento conseqüentes do 

desmatamento; e 2- Agravamento do déficit hídrico dos solos, igualmente oriundo de uma 

maior exposição destes a radiação solar e ação dos ventos secos (VASCONCELOS 

SOBRINHO, 1983; CONTI, 1994, 1995, SUERTEGARAY, 1994, 2000;). 

 

 Esta preocupação de Aubreville com a problemática da expansão dos desertos, 

principalmente nas bordas dos grandes desertos do mundo (como o Sahel, nas franjas do 

Saara), e nas regiões de climas semi-árido e sub-árido, ao longo de toda segunda metade do 

século XX ganhou novos adeptos, que abraçaram este tema e passaram a debruçar-se sobre 

livros, planilhas e imagens de satélite no intuito de desenvolverem alternativas de combate 

aos seus efeitos. Durante muito tempo procurou-se uma forma de se conceituar desertificação 

de forma que seu conceito não viesse a confundir-se com os de seca e deserto. Para isto foi 

preciso estabelecer bem o conceito destes. Um fator que deu uma enorme contribuição para o 

estabelecimento do conceito da desertificação foi o de que este supõe um processo e, portanto, 

dinamismo, estando associado a períodos de longas estiagens, da ordem de décadas (CONTI, 

1995, p. 31). 

 

A princípio, o conceito de A. Aubreville não foi levado muito em consideração, 

pois como o mundo acabara de sair da segunda grande Guerra, a maior preocupação naquele 

momento era reconstruir a economia dos países europeus. Com isso, as preocupações com o 

meio ambiente ficaram em segundo plano (SZILAGYI, 2004). 
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As discussões a respeito dos problemas de ordem ambiental, principalmente sobre 

desertificação, só vieram à tona novamente depois da grande seca que assolou, durante exatos 

seis anos - 1968-1973, a Região do Sahel, nas franjas do Saara, e que despertou a atenção do 

mundo para este problema.  

 

Durante aqueles anos marcados pela seca muitos seres humanos, 

principalmente crianças, perderam suas vidas nas mais miseráveis condições 

de higiene e alimentação, enquanto se assistia ao desenvolvimento das 

sociedades de consumo americana e européia, baseada na propriedade e no 

bem-estar individual em detrimento de condições de vida socialmente 

igualitárias (MENDONÇA, 2004, p. 43). 

 

A tragédia africana fez com que a Organização das Nações Unidas - ONU 

realizasse, entre 1972 e 1974, algumas conferências e assembléias com o objetivo, não só de 

discutir os problemas de ordem ecológico-social, mas de preparar documentos e relatórios de 

impacto a serem discutidas e votadas durante a “1ª Conferência Mundial sobre 

Desertificação”, ocorrida em Nairóbi – Quênia (1977), estabelecendo-se assim, as normas do 

“Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA” (VASCONCELOS 

SOBRINHO, 1983, CONTI, 1986, 1995; SUETERGARAY, 2000). 

 

Questionando as discussões a cerca do termo desertificação, que desde Nairóbi 

(1977) vinha sendo empregado “mais para definir o processo de avanço do deserto do Sahel 

do que ameaças às áreas em vias de se tornar deserto”, J.C. Borges (1989, p.25) passa a 

considerar a desertificação como sendo um fenômeno gerado pela interferência humana sobre 

o meio, “resultante do uso inadequado dos solos em determinadas áreas, fato que tem 

concorrido para mudanças climáticas, notadamente, na redução das chuvas”. 

 

Com o passar do tempo e a evolução das pesquisas, vários autores foram sugerindo 

novas denominações e conceitos referentes ao fenômeno da desertificação. Um dos primeiros 

destes “novos” termos foi sugerido por A. Rapp (1974) e posteriormente adaptado por Le 

Houérou (1977) – Desertização – descrito como correspondendo “às extensões de paisagens e 

formas tipicamente desérticas, de áreas onde isto não ocorria em passado recente”. 

Posteriormente, Fernandez (1984), designou este termo para tratar dos fenômenos sócio-

econômicos de crescente abandono de um território, província ou região pela população que o 

habita, dando como resultados baixas densidades demográficas (apud CONTI, 1986, p.16; 

SUETERGARAY, 2000). 
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Enfatizando o aspecto biológico, Dregne sugere em 1977, o conceito de 

Desertificação Edáfica, onde ele vincula o seu conceito ao “empobrecimento geral do 

ecossistema em conseqüência da redução da biomassa” (apud CONTI, 1986, p. 16). 

 

Verstraete (apud. CONTI, 1995, p. 34), em 1986 levantou as dificuldades para se 

conceituar a desertificação, assinalando os vários aspectos a serem considerados: a natureza 

do fenômeno, a escala espacial em que os fatores envolvidos se manifestam o papel dos 

mecanismos naturais ou a ação antrópica e a questão da irreversibilidade ou não do processo. 

 

Suetergaray (1987) trata o problema da desertificação sob o aspecto antrópico. 

Tendo como área de estudo a Região da Campanha Gaúcha - Sudoeste do Rio Grande do Sul, 

a autora tratou especificamente do surgimento de enormes areais e campos de dunas 

(parecidos com os desertos das regiões áridas) oriundos de intensa atividade agrícola em 

regiões de arenito (Botucatu), o que acabou expondo a rocha matriz, sem que houvesse 

prejuízos ao regime pluviométrico local. A este processo a autora denominou de Arenização, 

e classificou o fenômeno de “retrabalhamento de depósitos areníticos pouco ou nada 

consolidados e que promove, nessas áreas, uma dificuldade de fixação de vegetação devido à 

constante mobilidade dos sedimentos”. Apesar de este ser um fenômeno natural (aparecem 

registrados em documentos históricos que coincidem ou antecedem à ocupação portuguesa na 

área, em 1810), tem sido intensificado pela ocupação e trabalho da terra, de forma 

desordenada, pela sociedade local (SUETERGARAY, 2000; CONTI, 1995, p.26). 

 

Outra conceitualização bastante utilizada é a da Desertificação Biológica e/ou 

Ecológica, trabalhado por Conti (1994; 1995), onde é dado destaque ao maior ou menor vigor 

da biosfera, sendo limites, o estabelecimento pelo volume da biomassa presente no meio.  

 

[...] A escassez de organismos vivos, principalmente vegetais, 

indicaria a incidência do ambiente desértico e o agravamento dessa 

deficiência, ou seja, o declínio da atividade biológica corresponderia 

ao avanço do processo de desertificação. (...) a desertificação 

biológica ocorreria quando os ecossistemas perdessem sua capacidade 

de regeneração, verificando-se rarefação da fauna e redução da 

superfície coberta por vegetação, seguida de empobrecimento dos 

solos e salinização. (...) A ação do homem estaria na origem dessa 

modalidade de desertificação (CONTI, 1994, p.368). 
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Conti (1995, p. 38) cita o artigo escrito por Monique Mainguet (1994), onde a 

autora relaciona os termos Sahelização, Estepização ou Sudanização para fazer menção aos 

diferentes graus de desaparecimento do estrato arbóreo do ecossistema, e Aridificação ou 

Aridização como indicadores de uma evolução natural em direção a um clima mais seco. 

 

Sobre Aridização, Szilagyi (2004, p. 85) procurou conceituá-la afirmando tratar-se 

de um fenômeno responsável pela intensificação dos índices de aridez (IA) na região semi-

árida, fazendo com que estes IA atinjam índices compatíveis as de regiões áridas, que variam 

entre 0,05 e 0,20.  

 

Vasconcelos Sobrinho (1983), um dos primeiros estudiosos sobre esta 

problemática no Brasil, descrevendo e explicando o fenômeno da desertificação no semi-árido 

brasileiro, tendo como área de concentração de seu estudo a Região San franciscana da Bahia, 

faz neste trabalho um breve relato dos estudos sobre desertificação no País, citando outros 

grandes estudiosos, como José Bonifácio, Martius e seu desertus australis (denominação dada 

ao aspecto paisagístico da região baiana do sul do São Francisco), Euclides da Cunha em Os 

Sertões, Thomas Pompeu Sobrinho, Guimarães Duque, Bastos Tigre (estes pesquisadores do 

DNOCS), Ab’Saber (1977), Edmon Nimer, dentre outros. 

 

O autor também chama a atenção para a diferença entre seca e desertificação, 

conceituando o primeiro como sendo um fenômeno periódico climático, onde o homem não 

tem como interferir em suas causas e eclosão; enquanto que no caso da desertificação, esta “é 

um fenômeno permanente que eclode e se agrava pela ação do homem conjugada aos efeitos 

do clima”. Ainda fazendo uma rápida relação entre os dois fenômenos, o autor alerta: “após 

cada seca, a desertificação ganha novo impulso e seus efeitos tornam-se mais duradouros” 

(p. 40). 

 

O primeiro trabalho realizado por um estudioso de Geografia Física no Brasil 

seguindo uma linha ambientalista, foi publicado em 1977 sob o título “Problemática da 

Desertificação e da Savanização no Brasil Intertropical”, de autoria de Ab´Saber (apud 

CONTI, 1986, p.17), onde o autor aborda o termo da desertificação sob o ponto de vista 

pedológico, litológico, biogeográfico e antropológico, acentuando a peculiaridade da região 

nordestina brasileira em confronto com outras regiões semi-áridas do globo. Ab’Saber propõe 
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nove exemplos de modelos locais de aridez conhecidos por “Geótopos”, e que na realidade 

seriam “nódulos de degradação ambiental de origem antrópica”. 

 

Verdum et.al (2002, p.130), em um artigo onde questiona as bases conceituais, as 

escalas de análise e as conseqüências da desertificação estudada por outros eminentes 

pesquisadores, rechaça a hipótese de aumento dos desertos como sendo uma das 

conseqüências da desertificação. Para tal, o autor cita estudos recentes que apontam como 

evidente a “capacidade regenerativa do meio, relacionadas ou não com as atividades 

exercidas pelas sociedades locais”. 

 

A preocupação em se constituir um conceito geral do fenômeno, fez com que os 

debates realizados nas várias conferências estabelecidas para discutir o tema, fossem 

extremamente acalentados, justamente devido a sua complexidade. Na Conferencia de 

Nairóbi (1977), decidiu-se por adotar a proposta de Dregne, ou seja, “o empobrecimento dos 

ecossistemas áridos ou sub-úmidos em virtude do efeito combinado das atividades humanas e 

da seca”, onde “as mudanças nesses ecossistemas poderiam ser medidas através do declínio 

da produtividade das espécies vegetais e animais, da aceleração da degradação dos solos e 

dos riscos aduzidos pela existência de populações” (HEATHCOTE, 1980, P.37; CONTI, 

1995, p. 34). 

 

O conceito de desertificação adotada pela Conferencia das Nações Unidas sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento ocorrida no Rio de Janeiro, em junho de 1992, e contida 

na Agenda 21, seguiu a mesma linha: “desertificação é a degradação das terras nas zonas 

áridas, semi-áridas e sub-úmidas secas, como resultado da ação de vários fatores, incluindo 

variações climáticas e atividades humanas”, sendo este o atual conceito oficial adotado 

(BRASIL, 2004, p. 04).  

 

Configurando-se como “um instrumento norteador para a implementação de ações 

articuladas no controle e no combate à desertificação, bem como para a ampliação dos 

acordos sociais envolvendo os mais diversos segmentos da sociedade”, o Programa de Ação 

Nacional de Combate a Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca – PAN-BRASIL, 

utilizando o banco de dados do extinto Instituto Desert vinculado a UFPI, e todo o referencial 

teórico e metodológico existente a cerca da problemática no Nordeste do Brasil, lançou em 

2004 o mapa atualizado das ASD - Áreas Susceptíveis a Desertificação, (Ilustração 9). 
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Fonte: BRASIL, 2004 

Ilustração 9: Mapa das Áreas Susceptíveis à Desertificação - ASD 
 

O mesmo banco de dados utilizado pelo PAN-BRASIL foi utilizado 10 anos antes, 

em 1994, por uma equipe multidisciplinar do Ministério do Meio Ambiente, pesquisadores e 

professores da antiga parceria Instituto Desert/UFPI/SUDENE, para criar o mapa de 

classificação e diagnóstico de ocorrência de desertificação no Brasil.  
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A Ilustração 10 mostra, para o ano de 1994, uma área de 98.595 km
2
 e outra de 

81.870 km
2
 inseridas dentro da classificação de “muito grave” e “grave” respectivamente, o 

que totaliza 181.000km
2
 de área com geração de impactos difusos e concentrados sobre o 

território. Para a Região dos areais de Alegrete/RS, estudada por Suetergaray (1994), e para a 

Região de Jalapão/TO, coube o conceito de “Áreas de Atenção Especial”, uma vez que estas 

áreas não estão sob o abrigo da PNUD. 

 

A Ilustração 10 chama a atenção ainda para outros quatro pontos considerados 

áreas “Núcleos de Desertificação”, identificadas por Vasconcelos Sobrinho ainda em 1982, e 

onde os efeitos do processo ocorrem pontualmente em delimitadas partes do território, porém 

com danos de profunda gravidade. Estas áreas se referem à Gilbués-PI, Irauçuba-CE, 

Cabrobó-PE e Seridó-RN/PB, cuja área total é de cerca de 18.740 km
2
, sendo o caso de 

Gilbués/PI, provavelmente, o de maior gravidade dentre os quatro (INSTITUTO DESERT, 

1994; RIO GRANDE DO NORTE, 2000; BRASIL, 2004). 

 

 
Fonte: Instituto Desert, 1994. 

Ilustração 10: Mapa de Ocorrência da Desertificação e áreas de atenção especial 
no NEB, elaborado pelo Plano Nacional de Combate à Desertificação 
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Sobre as áreas Núcleo de Desertificação, o Prof. Vasconcelos Sobrinho (1983, p. 

12) afirma que estes “resultam geralmente das características físicas e químicas dos solos nos 

quais se implantam, agravadas pela ação do homem, como sempre”. O autor, citando Lê 

Houerou, diz ainda que estas áreas “possuem dinamismo próprio, ou seja, tendências para 

expandirem-se em detrimento das áreas vizinhas à medida que se agravam suas próprias 

condições” (p.12). 

2.2  A desertificação como fenômeno Global. 

Com uma área emersa de mais de 136 milhões de km
2
, quase 1/3 da superfície do 

planeta constitui as regiões semi-áridas, onde residem mais de 1 bilhão de pessoas. Nessas 

regiões são produzidos cerca de 22% da produção mundial de alimentos e, devido à extensão 

de suas terras, constituem-se em áreas de grande importância pelo contingente populacional 

existente e potenciais econômicos envolvidos, bem como pelos desequilíbrios que podem 

provocar, quando mal manejadas, ao clima do planeta e sua biodiversidade. Uma série de 

fatores históricos e estruturais vem condicionando os padrões de organização social e 

exploração dos recursos naturais nestas áreas, provocando perdas econômicas e ambientais 

significativas, destruindo a produtividade da terra e contribuindo para o aumento da pobreza 

(PNUD; BRASIL, 1993). 

 

No mundo, mais de 110 países possuem terras secas com grande potencial de risco 

à desertificação. Segundo o Worlwatch Institute, os continentes perdem anualmente cerca de 

24 bilhões de toneladas de terra fértil, fruto da falta de manejo, usos inadequados dos solos e 

de uma política voltada ao acompanhamento técnico junto a estas populações. Cerca de 70% 

dos 5,2 bilhões de hectares de terras secas, destinada as práticas agrícolas, já estão 

degradadas. Na África, cerca de 1 bilhão de hectares, ou seja 73% das terras consideradas 

secas, são enquadradas na categoria de moderada ou fortemente afetadas pela desertificação. 

Na Ásia, são 1,4 bilhões de hectares afetados. A pressão exercida pelos cerca de 6,2 bilhões 

de pessoas espalhadas ao longo dos cinco continentes, vem lentamente transformando terras 

outrora produtivas em verdadeiros desertos. A expansão dos desertos ocorre em todo o 

mundo, afetando cerca de dois terços das nações da Terra, e este não é um mau exclusivo de 

países em desenvolvimento: “Nos Estados Unidos, Canadá e México, estima-se que uma área 

de 10,5 milhões de km
2
 [...], esteja se tornando um deserto” (LARSEN, 2003). 
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Na América Latina, mais de 516 milhões de hectares são afetados pela 

desertificação. Como resultado desse processo, perde-se 24 bilhões de 

toneladas por ano da camada arável do solo, o que afeta negativamente a 

produção agrícola e o desenvolvimento sustentável. As causas e, ao mesmo 

tempo, as conseqüências da degradação e da desertificação são, 

freqüentemente, a pobreza e a insegurança alimentar combinadas com as 

variações severas do ciclo hidrológico, como secas e enchentes (BRASIL, 

2004, p. 4-5).  

 

Os custos humanos são ainda maiores. O fenômeno da desertificação está 

ameaçando a sobrevivência de quase 1/5 da população da Terra, outros, mais de 135 milhões, 

correm o risco de ter que abandonar as suas terras. Larsen (2003, p. 01) comenta que “[...] o 

cultivo de terras marginais erodiu solos, enquanto cerca de 3 bilhões de cabeças de bois, 

ovelhas e cabras pressionaram os pastos além dos seus limites sustentáveis”.  Os fatores 

humanos, causas imediatas que conduzem à desertificação, têm origem fundamentada na 

pobreza das comunidades rurais, levando a população ai residente a retirar o máximo possível 

da terra para sobreviver, mesmo que isso venha a comprometer, a longo prazo, o seu futuro.  

 

[...] Atribui-se esse processo às formas inadequadas de manejo, à sobre 

exploração dos recursos e às tentativas de introdução de modernos padrões 

tecnológicos para as populações rurais tradicionais. Todos esses fatores 

podem ser resumidos, no entanto, no fato de que o modelo de 

desenvolvimento adotado pela maioria dos países no pós-guerra voltaram-se 

para a formação dos mercados integrados, onde os produtos das regiões 

semi-áridas entram em condições desvantajosas de competição com os 

produtos das zonas temperadas. Isto significa que para atender às demandas 

de mercado os produtores, freqüentemente descapitalizados e utilizando 

práticas agrícolas de baixo nível tecnológico ou tecnologias inapropriadas, 

sobre-exploram seus recursos e não incluem o seu desgaste nos custos dos 

produtos, pois se assim o fizerem, perdem competitividade (CONAMA, 

1997). 

 

 Atualmente, os desertos estão se expandindo, engolindo terras agrícolas e 

pequenos povoados, provocando assoreamento de rios, ameaçando plantas nativas e animais 

em risco de extinção. Na China, a exploração predatória de pastos e colheita desordenada de 

plantas silvestres, associada à ocupação desordenada do território nacional, às construções 

excessivas de barragens a montante de rios importantes como o rio Tarim, e o desvio de águas 

para a irrigação da agricultura, tem influído diretamente na dinâmica climática local, 

favorecendo ao surgimento de grandes áreas desertificadas, cujos efeitos do surgimento dos 

desertos chineses são sentidos a milhares de quilômetros: a poeira levantada pelas grandes 

tempestades de areia nos desertos chineses e da Mongólia, tem atingido o continente norte-
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americano; além deste “pó sufocante” causar sérios problemas de saúde nas populações do 

Japão e da Coréia do Sul. As perdas na economia chinesa, graças aos efeitos da desertificação, 

com os custos na perda da produtividade agrícola, já atingem a ordem de cerca de US$ 6,5 

bilhões anuais (LARSEN, 2003). 

 

 No Oriente Médio a situação não é muito diferente do caso chinês, na Ásia. No 

Afeganistão e no Irã, o desmatamento ao longo da bacia hidrográfica do rio Sistan, que divide 

estes dois países, fez com que a poeira e a areia fossem varridas pelos ventos, e sepultassem 

cerca de 100 vilarejos e vários oásis que serviam de abastecimento a milhões de bovinos, 

caprinos e seres humanos. No Cazaquistão, desde 1985, metade dos seus 25 milhões de 

hectares de áreas destinados para o cultivo de grãos foram abandonadas, graças à exaustão de 

suas terras causadas pela lavragem excessiva das terras marginais, o que causou uma erosão 

generalizada do solo pelo vento (LARSEN, 2003). 

 

Porém, apesar de tudo o que é visto mundo a fora, a desertificação exerce o seu 

maior impacto é no continente africano, onde dois terços da área continental são cobertos por 

desertos ou terras áridas, e 73% das terras áridas cultiváveis já estão degradadas em alguma 

medida. As secas prolongadas são freqüentes e afetam vários países, muitos dos quais, não 

dispõem em seu território de um litoral que proporcione facilidade de comunicação e 

comercialização de produtos com outros países. A maioria dos países africanos é afetada pela 

pobreza generalizada e muitos deles encontram-se entre os menos desenvolvidos do mundo: 

“[...] A pobreza generalizada deixa a população sem alternativas, provocando muitas das 

vezes a exploração predatória da terra” (MOÇAMBIQUE, 2003 (?)). 

 

O relatório do Plano Nacional de Combate e Mitigação dos Efeitos das Secas e da 

Desertificação de Moçambique – PAN MOÇAMBIQUE (2003(?)), chama a atenção para 

alguns dos efeitos resultantes da desertificação naquele país e no continente africano. Diz que 

o resultado é quase sempre o surgimento de migrações internas e transfronteiriças, o que 

debilita ainda mais o meio ambiente, causando tensões e conflitos sociais e políticos. Segundo 

este documento, “não se sabe exatamente o n.º de pessoas que tiveram que abandonar as suas 

regiões porque as suas terras progressivamente foram-se transformando em areia”.  Sobre as 

migrações, cita o documento que:  
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[...] 1/6 da população do Mali e do Burquina Faso abandonou o seu local de 

origem procurando outros espaços com melhores condições; entre 1965 e 

1988 a população da Mauritânia que passou a viver na respectiva capital, 

subiu de 9% para 41% e a população que vivia em regime nômade baixou 

de 73% para 7%. [...] Estas conseqüências aliadas a outras não menos 

importantes, como a acentuada dependência dos recursos naturais, a 

fragilidade das instituições e das infra-estruturas, a deterioração e flutuação 

dos termos de troca, a dívida externa, levaram os países desenvolvidos a 

darem prioridade e particular atenção à África, contribuindo com recursos 

financeiros, visando apoiar efetivamente o combate à desertificação e à 

mitigação dos efeitos da seca. (MOÇAMBIQUE, 2003 (?)) 

 

 
 Fonte: Moçambique, 2003 

Ilustração 11  Desmatamento típico para abertura de novas áreas agrícolas – “machambas” – 
localidade de Chemba – Sofala/Moçambique 

  
 

 Ao todo, de um total de 136 milhões de km
2
 de superfície emersa da Terra, estima-

se que 51.720.000 km
2
 componha as chamadas terras secas (áridas, semi-áridas e sub-úmidas 

secas), o que corresponde a mais de 37% do total da superfície do Planeta, e que infelizmente, 

é uma área que vem crescendo em ritmo acelerado ano-após-ano graças ao sobre uso e uso 

inapropriado dos recursos da terra, que são agravados pelas secas periódicas. 

 

A adversidade, no entanto, está apenas começando. Eventualmente, as 

pessoas também precisam mudar-se, do contrário, poderão morrer de fome. 

Muitas ficam nos campos; outras vão para a cidade ou mesmo para outros 

países; algumas não conseguem chegar a lugar nenhum. Mesmo na cidade 

não há fim para o sofrimento: há falta de emprego, pouca comida, moradias 

miseráveis, excesso de população, condições anti-higiênicas e doenças. Esse 

é o resultado da expansão dos desertos para o homem (ROHDEN; 

McLEISH, 1993). 
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Em fim, os prejuízos sociais gerados pela desertificação, podem ser caracterizados 

pelas importantes mudanças sociais que a crescente perda da capacidade produtiva provoca 

nas unidades familiares. As migrações findam por desestruturar as famílias, impactando 

conseqüentemente as zonas urbanas, que quase sempre não estão em condições de oferecer 

serviços às massas de migrantes que para lá se deslocam.  

No Brasil, como em todo o mundo, as perdas econômicas causadas pela 

desertificação também são de grande importância. Segundo cálculos das Nações Unidas, os 

perdas causadas pela desertificação equivalem a US$ 250,00 por hectare em áreas irrigadas, 

US$ 40,00 por hectare em áreas de agricultura de sequeiro e US$ 7,00 por hectare em áreas de 

pastagem. Conforme diagnóstico realizado pelo Ministério do Meio Ambiente, as perdas 

econômicas no Brasil podem chegar a US$ 800 milhões por ano devido à desertificação. Os 

custos de recuperação das áreas mais afetadas alcançam US$ 2 bilhões para um período de 

vinte anos (CONAMA, 1997) 
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2.3  Quadro físico das áreas sob processo de Desertificação no Nordeste 
do Brasil 

 Ocupando uma área com cerca de 1.540.827 km
2
, o que corresponde a 18,27% do 

território nacional, a Região Nordeste apresentava em 1936, uma área de 672.281,98 km
2
 

inseridos no chamado “Polígono das Secas”, com área delimitado através da Lei 175/36, e 

revisado pela Lei n° 1.348 de 10 de fevereiro de 1951. Em 1989 a superfície do Polígono foi 

ampliada e passou para 1.085.187km². onde aproximadamente 895.254,40 km² compreende a 

Região Semi-Árida - RSA de oito Estados do Nordeste (Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, 

Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia) e o restante corresponde a área semi-árida do 

Estado de Minas Gerais (Ilustração 12). Por força da Lei n° 7.827, de 27 de setembro de 

1989, a figura do Polígono das Secas foi substituída pela figura da Região Semi-Árida do 

Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE, e passou a corresponder a área 

oficial de ocorrência de secas no Nordeste (BRASIL, 2004, p. 9). 

 
Fonte: BRASIL, 2004, p.10 

Ilustração 12 Mapa das Áreas de Incidência das Secas no Nordeste 
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 Em 1998 a superfície ocupada pelo Nordeste da SUDENE passou a ser de 

1.797.939,70Km
2
, com a Região Semi-Árida do FNE (Polígono das Secas) ocupando 49,78% 

desta área. A Região Semi-Árida do FNE passou a integrar em 2000, 1.030 municípios, com 

uma população de 19.326.007 habitantes, sendo 56,5% residentes em áreas urbanas, e 43,5% 

em áreas rurais (BRASIL, 2004, p.11). 

 Os primeiros estudos objetivando identificar à existência do fenômeno 

desertificação em áreas da Região Semi-Árida do Brasil datam de meados da década de 1970. 

As pesquisas promovidas pelo ecólogo pernambucano João Vasconcelos Sobrinho apontaram, 

em seu trabalho pioneiro “O deserto brasileiro”, a região San-Franciscana como uma área em 

princípio de formação de “um grande deserto com todas as características ecológicas que 

conduziriam à formação dos grandes desertos hoje existentes em outras regiões do globo” 

(apud. BRASIL, 2004, p. 3). 

 

Em 1992 ocorreu na cidade de Fortaleza, Ceará, a “Conferência Internacional 

sobre Variações Climáticas e Desenvolvimento Sustentável no Semi-Árido – ICID”, até hoje 

o único evento mundial dedicado às Zonas Áridas e Semi-Áridas do planeta. Este evento 

antecedeu a “Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento – 

CNUMAD”, mais conhecida como “ECO-92”, e ocorrida na cidade do Rio de Janeiro. A 

grande importância do ICID foi que, a partir dele, “os países afetados pela desertificação 

consolidaram suas bases técnicas e políticas para reivindicar a celebração de uma 

convenção específica para as áreas afetadas” (BRASIL, 2004, p. 46). 

 

No ano de 1994, um grupo de estudo sobre desertificação no Nordeste do Brasil 

foi instituído, tendo a SUDENE órgão financiador dos projetos de pesquisa, e as instalações 

da UFPI como base de apoio do grupo nomeado Instituto Desert. Os estudos promovidos por 

este grupo foram publicados em diversos eventos, encontros e congressos que discutiam a 

temática da Desertificação. Estes estudos embasaram a criação das Áreas Susceptíveis a 

Desertificação – ASD, Ilustração 13, abrangendo praticamente toda a região nordestina e o 

N-NE do Estado de Minas Gerais, sendo esta de domínio da Região Semi-Árida do FNE. 

Assim sendo, foram definidos três grupos de risco, segundo os diferentes níveis de aridez: a) 

muito alto; b) alto; e c) moderado (INSTITUTO DESERT, 2001). 
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 Devido sua enorme área e posição geográfica no globo, a região Nordeste do 

Brasil apresenta vários tipos climáticos cujo principal fator de diferenciação é a precipitação, 

cujas médias anuais são inferiores a 800 mm e extremamente concentradas (GUERRA, 1982). 

 
Fonte: Instituto Desert, 2001. 

Ilustração 13 Mapa de susceptibilidade à desertificação dentro do regime do RSA - FNE, 
elaborado pelo Plano Nacional de Combate a Desertificação em parceria com o Instituto 

Desert/UFPI. 
 

 A região Nordeste do Brasil se constitui num ponto final de quatro sistemas de 

correntes atmosféricas cuja passagem é acompanhada de instabilidade e chuvas. Desta 

posição advêm todas as características de seus regimes pluviométricos. Segundo Nimer (1979, 

p.334), “os totais pluviométricos nessa região se distribuem nitidamente decrescendo da 

periferia para o interior [...]. Esta tendência geral é conseqüência da orientação dos sistemas 

de correntes perturbadas, cuja freqüência diminui para o interior do Sertão”.  

 

 Os Sistemas de Correntes Perturbadas as quais se refere Nimer (1979) são: 

Sistema de Correntes Perturbadas de Sul, representadas por invasões de Frentes Polares 

que podem alcançar latitudes pouco abaixo de 15°S, “provocando chuvas frontais e pós-

frontais ao longo do litoral e encosta do planalto até ao sul da Bahia”; Sistema de 

Correntes Perturbadas de Norte, representadas pelo deslocamento da Convergência 
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Intertropical (CIT), oriunda da convergência dos alísios dos dois Hemisférios, e que provoca 

chuvas no Nordeste do verão ao outono, desde 5° a 9° de Latitude S; Sistemas de Correntes 

Perturbadas de Este, está diretamente associado as Ondas de Leste, deslocando-se de Leste 

para Oeste ao longo de todo o litoral da Zona Tropical acompanhado de muita chuva; e 

Sistemas de Correntes Perturbadas de Oeste, são sistemas de instabilidade de W que 

ocorrem desde o final da primavera ao início do outono no interior do Brasil, sendo 

frequentemente submetido a ventos do W a NW trazidos por linhas de Instabilidades 

Tropicais (IT) (NIMER, 1979, p. 316-319). 

 

 Esta complexidade de sistemas de correntes de ar reflete uma extraordinária 

variedade climática, do ponto de vista pluviométrico, sem igual em outras regiões brasileiras, 

e é esta particular variedade de climas que faz do estudo sobre as desertificações no Nordeste 

do Brasil ser tão complicada, do ponto de vista físico, quando se tenta associar a 

intensificação do fenômeno com as estiagens periódicas. 

 

 Vasconcelos Sobrinho (1983) já dissertava sobre a constatação de alguns desses 

estudos que colocavam a região Nordeste como uma região com tendência climática favorável 

ao processo de desertificação, “fato este que implica um comprometimento da área mesmo 

sem a ação do homem” (p. 22). 

 

O PAN-BRASIL, quando afirma que “a desertificação é potencializada durante as 

grandes secas, quando, em lugar de meses estiados no correr do ano, contabilizam-se anos 

estiados durante uma determinada década” resgata a grande seca que assolou a RSA -FNE no 

período 1979 a 1983. Ressalva ainda que no decorrer desta grande seca até mesmo espécies 

resistentes à seca, como a Jurema (Mimosa hostilis Mart.), o Marmeleiro (Cróton sincorensis 

Mart.), o Quipá (Opuntia bahiensis) e o Caruá,(Neoglaziovia variegata Mez) morreram de 

sede. 

 

Esta grande seca ocorrida na RSA-FNE lembra a que assolou a Região do Sahel, 

na África e que fez o mundo acordar para o problema da desertificação, debatida em 1977 na 

Conferencia de Nairóbi, já comentada. Anthony L Hall (1978), analisando as comparações 

feitas entre as secas ocorridas na região dos sertões do Nordeste do Brasil, com a região 

Saheliana-Sudanesa, critica esta comparação dizendo ser esta extremamente equivocada, uma 
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vez que as secas que ocorrem na África possuem um caráter relativamente anormal, já as 

ocorridas no Sertão do Brasil são totalmente normais. 

 

[...] Comparações entre o sertão brasileiro e o Sahel são, entretanto, muito 

equivocadas, porque as secas na África são relativamente anormais. [...] No 

sertão brasileiro, por outro lado, é absolutamente normal associar a 

instabilidade com as secas de modo generalizado, e é corriqueiro que depois 

não se dê importância ao volume de chuvas (HALL, 1978) 

 

 Como condicionante fundamental da aridez no estudo dos processos de 

desertificação na RSA - FNE, não se deve considerar apenas o fator clima (apesar deste ser o 

principal controlador), mas também outros fatores que contribuem demasiadamente como o 

solo, a cobertura vegetal, o relevo e os ventos.  Por exemplo: os Neossolos litólicos
8
 são os 

solos de maior abundância do Nordeste brasileiro. Suas características físicas tornam suas 

áreas muito propensas à desertificação, justamente por possuírem uma vegetação pobre, de 

biomassa reduzida e incapaz de condicionar fauna abundante. A retirada da cobertura vegetal 

nestas áreas faz com que, além do aumento do albedo, intensifique-se o processo de lixiviação 

do solo rico em minerais primários e em sais. Este processo faz com que a rocha crua fique 

exposta, dificultando o rebrotamento e a recuperação da mata, além de gerar um desconforto 

térmico, uma vez que sem vegetação, não há manutenção de umidade no ar, gerada pela 

transpiração e evapotranspiração das plantas e dos solos, e nem a absorção do calor existente 

no entorno, que é utilizada na fotossíntese. 

 

  O aumento do albedo faz com que se elevem as temperaturas médias locais, 

resultando em um clima quente e seco (tipicamente árido)
9
. A capa de solo transportada pela 

ação das águas precipitadas, além de gerar erosão nas áreas de declive, será depositada nas 

áreas deprimidas, geralmente nos leitos dos canais fluviais. Esta dinâmica pode levar estes 

canais ao assoreamento, dificultando o trabalho dos rios e o abastecimento dos mananciais de 

águas naturais (lagoas, aqüíferos), e antrópicos (barragens, açudes) construídos nos médios e 

baixos cursos destes.  

 

                                                 
8
 Caracterizam-se por serem rasos a muito rasos, bastante pedregosos, com grande quantidade de seixos rolados 

e possuindo baixa capacidade de armazenamento hídrico. Quando localizados em áreas de relevos ondulados a 

suavemente ondulados, estes se tornam facilmente erodíveis. A vegetação que geralmente recobre as áreas destes 

solos é a da caatinga hiperxerófila (BRASIL, 1999). 
9
 MENDES, Benedito Vasconcelos. Biodiversidade e desenvolvimento sustentável do semi-árido. Fortaleza: 

SEMACE, 1997. P. 73-76. 
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 A deposição de material sedimentar rico em sais minerais faz com que o solo de 

várzea (os melhores solos da região, muito usados pelos agricultores para o cultivo de 

subsistência) perca a sua capacidade produtiva, devido ao processo de Salinização e 

Sodificação10
 dos solos. A salinização do solo afeta a germinação e a densidade das culturas, 

bem como seu desenvolvimento vegetativo, reduzindo a produtividade das lavouras.  A água 

precipitada, com a mesma velocidade com que será absorvida pelo solo arenoso depositado 

nos canais fluviais, será evaporada devido à intensidade da irradiação solar (albedo) nos seus 

arredores. 

 

 Quando a flora é retirada pelo homem ou queimada, as partículas mais finas de 

solo e matéria orgânica são facilmente transportadas pelas correntes de vento e pelas águas 

oriundas das precipitações torrenciais que carream para os canais fluviais toda sua matéria 

orgânica e sedimentos, deixando geralmente a sua rocha de origem desnuda, acarretando num 

aumento do albedo e consequentemente de temperatura. As características da Geologia, 

Geomorfologia e Hidrogeologia regional, associadas à falta de solo para o acúmulo de água, 

acelerará o processo de evaporação e evapotranspiração da água precipitada, reduzindo em 

muito o índice de umidade do ar na região e instaurando um clima bem próximo do desértico 

(VASCONCELOS SOBRINHO, 1983). 

 

[...] a capacidade refletora da superfície, ou seja, o albedo, aumenta cerca de 

três vezes no solo nu, ocasionando perda de energia incidente e reduzindo a 

temperatura da superfície. Como resultado, enfraquecem-se as correntes 

convectivas ascendentes, desestimulando a formação da chuva (CONTI, 2002, 

p. 26) 

  

 A flora predominante da RSA nordestina compõe o Bioma Caatinga, e está 

inserido no quadro dos Ecossistemas da Região das Caatingas e Florestas Deciduais do 

Nordeste. Apresentam um caráter xerófilo, que varia de acordo com as características 

fisiográficas locais, principalmente com o volume de água presente no sistema, em caatingas 

                                                 
10

 Salinização e sodificação são processos de acumulação de sais solúveis e de sódio trocável nos solos, tendo 

como conseqüência a redução da produtividade. Podem ter origem natural ou induzida pelos seres humanos, 

sendo esta geralmente associada ao manejo inadequado da irrigação, ocorrendo principalmente em regiões 

áridas, semi-áridas e sub-úmidas secas. No Brasil, as áreas irrigadas mais sujeitas aos processos de salinização e 

sodificação estão situadas nas zonas de climas semi-áridos e sub-úmido seco. Dados de 2003 relacionados aos 

perímetros irrigados implantados pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS, apontam 

que de um total de 47.336 ha de áreas entregues aos irrigantes, 6,1% do total já se encontram salinizadas ou 

apresentam tendência à salinização (MINEIRO, 2004). 
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hiperxerófila ou hipoxerófila. Eiten (apud SANTOS, 1987, p. 147) faz a seguinte leitura da 

caatinga: 

 

Arbustos espinhosos e árvores baixas, cactáceas e bromeliáceas terrestres, 

formando uma floresta baixa espinhosa, xerofítica, decídua (caatinga 

arbórea): vegetação decídua fechada espinhosa, xerofítica, com árvores 

baixas emergentes espalhadas: vegetação semidecídua espinhosa e 

xerofítica; vegetação decídua xerofítica, espinhosa, aberta; savana decídua 

xerofítica com capa de gramínea (forma “seridó”); afloramentos de rochas 

com arbustos baixos espalhados, cactos e bromeliáceas em bolsas do solo e 

frestas da rocha [...]. 

 

 

 Outro fator que trabalha em favor dos processos de Desertificação é o relevo. 

Vasconcelos Sobrinho (1983, p. 24-25) destaca que o relevo condiciona a direção das 

correntes de vento, direção da drenagem, as áreas de precipitações pluviométricas (caso da 

orografia), a umidade atmosférica e o ponto do orvalho. No caso do RSA-FNE, por se tratar 

de uma área apresentando relevo com formas que vão desde o plano, os ondulados, até o 

montanhoso, isto o torna uma região bastante susceptível ao processo de desertificação: 

“Praticamente, todo o processo de desertificação eclode mais facilmente ou é mais intenso na 

encosta a sotavento e áreas contíguas dos morros, serras e serrotes que ponteiam a região”. 
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2.4  O processo de Desertificação no semi-árido potiguar 

Com 95% de seus 53.306,8 km
2
 de área territorial situado em regiões de clima 

semi-árido (57%), árido (18%) e sub-árido (20%), o Estado do Rio Grande do Norte tem se 

caracterizando como um dos Estados federados com maior susceptibilidade ao processo de 

desertificação. Além do clima, outras características físicas do Estado contribuem para 

ratificar esta posição: 60% do território são formadas por rochas cristalinas afloradas; 90% de 

suas 16 Bacias hidrográficas são compostas por rios temporários ou parcialmente perenes; a 

maioria dos solos potiguares é rasa (pouco espessa), predominando os Litossolos, Bruno-não-

calcico, solonetz solodizado, cambissolos e aluvião; 80% da vegetação que recobre o 

território potiguar é do tipo Savana-Estépica-arbustiva-caducifoliada com alto grau de 

xerofitismo (caatinga), onde predominam espécimes como o Angico (Piptadenia macrocarpa 

Benth.), Catingueira (Caesalpinia pyramidalis Tul.), Craibeira (Tabebuia caraíba Mart.), 

Facheiro (Cereus squamosus Guerke), Imburana (Bursera leptophloeos Engl.), Jurema Preta 

(Mimosa hostilis Mart), Marmeleiro (Cróton sincorensis Mart.), Mandacaru (Cereus 

jamacaru), Mufumbo (Combretum leprosum Mart.), Quichabeira (Bumélia sartorum Mart.), 

Xiquexique (Pilocereus gounellei Weber) dentre outras (RIO GRANDE DO NORTE, 2004). 

 

Não são apenas as características físicas do território estadual que o colocam 

como uma ASD (97,6% do território), bem como as relações socioeconômicas e culturais 

praticadas nos 158 municípios potiguares, situados na área do Polígono das Secas, e que 

corresponde a 95,21% dos 167 municípios do Rio Grande do Norte, que contribuem 

fortemente para a ampliação das áreas desertificadas. O Estado apresenta o 8° mais baixo IDH 

do país, com 0,705, quando a média nacional é de 0,776. 

 

Sobre as relações do homem nordestino com o meio ambiente ao qual este vive, 

através de uma rápida análise de suas práticas culturais no trato da terra, Borges relata; 

 

Quando as chuvas retardam, os valores muitas das vezes chegam a ser 

mínimos, a vegetação então apresenta uma coloração verde denso. Mas os 

totais não chegam a drenar como deviam os solos, então o trabalhador do 

semi-árido perde o plantio e a alternativa que lhe resta é o desmatamento 

para a produção de lenha e o fabrico de carvão.(...) Esse trabalhador esperou 

o período chuvoso regular; antes do término do período estival (janeiro), 

procedeu o que denomina de “limpa” do terreno deixando o solo nu e pronto 

para receber as chuvas. Mas antes, essa “limpa” passou por um processo de 

queimada. Este método é anti-preservacionista, más a condição do agricultor 
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nordestino no semi-árido é que o leva a assim proceder (BORGES, 1989, 

p.29). 

 

Desta forma, Borges (1989, p. 25) afirma que “[...] O processo de desertificação 

se torna mais presente no semi-árido, porque os ecossistemas pelo uso inadequado dos solos 

por práticas agrícola não compatíveis, tornaram-os substancialmente alterados”.  

 

Ainda sobre as relações culturais do homem nordestino e o meio ao qual este está 

inserido, Mendes (1987, p. 74) disserta a cerca da forma pela qual o homem nordestino se 

apropria dos recursos naturais do semi-árido a fim de garantir seu auto-sustento nos períodos 

de grandes dificuldades, como é o caso das secas que afligem o Nordeste brasileiro de tempos 

em tempos, promovendo a miséria do homem e a escassez dos recursos naturais.  

 
Historicamente, o aumento da população humana e do desmatamento 

crescem juntos. No Semi-Árido nordestino, ainda existe uma agravante, que 

é a miséria do sertanejo, que tenta sobreviver às custas dos recursos da fauna 

e da vegetação. Durante as secas, quando não existe trabalho nem condições 

para o desenvolvimento das atividades agrícolas, grande parcela da imensa 

população sertaneja tenta sobreviver através da caça, da pesca, da coleta de 

mel e da coleta de madeira, especialmente, para cerca, construção civil, 

lenha e carvão. 

 

 

De acordo com o Plano Nacional de Combate a Desertificação – PNCD (1995), o 

Estado do Rio Grande do Norte detém, proporcionalmente, uma das áreas mais significativas 

de ocorrência do processo de desertificação – 72,5%. Esse percentual foi distribuído em três 

classes de intensidades do fenômeno, como apresentamos na tabela 6, publicada no 

documento “Diretrizes para Política de Controle da Desertificação no Rio Grande do Norte”, 

produzido pelo Instituto de Defesa do Meio Ambiente do RN – IDEMA (2004): 

Tabela 6 
Classes de Intensidade da Desertificação no Estado do RN 

Classe de 
Intensidade 

ÁREA  
 

POPULAÇÃO  

Km² % Absoluta % 
Muito Grave 9.993 18,7   129.743

*
  4,7 

Grave  20.545 38,5   622.738 
*
 22,4 

Moderada  5.120 9,6   218.378 
*
 7,9 

Núcleo de Desertificação 2.972 5,6     91.673
*
  3,3 

Total Afetado no RN  38.630 72,5 1.062.532
*
  38,3 

Estado  53 307 100,0 2 776 782 * 100,0 
*Senso IBGE 2000 

Fonte: RIO GRANDE DO NORTE, 2004 (atualização do autor) 
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O Mapa da Ilustração 14 ilustra as áreas de ocorrência do processo de 

desertificação no Estado do Rio Grande do Norte, e foi montado com base na Tabela 6 para 

demonstrar a espacialidade do problema em nível estadual.  

 
Fonte: RIO GRANDE DO NORTE, 2004 

Ilustração 14 Mapa de ocorrência de desertificação no estado do Rio Grande do Norte 
 

 

A área classificada pelo PNCD como “Muito Grave”, e que engloba a 

Microrregião Homogênea do Seridó, representa 24,3% da área total do Estado. Dos 20 

melhores IDH’s do RN, onze são encontrados nesta Microrregião, sendo que dos seis 

municípios que constituem a área Núcleo de Desertificação do Seridó (Acarí, Currais Novos, 

Carnaúba dos Dantas, Cruzeta, Equador e Parelhas) cinco apresentam os melhores IDH’s da 

região média de 0,707. 

 

A área Núcleo de Desertificação do Seridó estende-se por 2.972Km
2
, e possui 

uma população de 91.673 habitantes com taxas de urbanização superiores a 80%, tendo a 

economia de seus municípios baseada no setor terciário da indústria da cerâmica e mineração. 

O setor primário é representado pela agricultura de subsistência e, principalmente, pela 

pecuária. Hoje, é atribuída aos setores cerâmico, da panificação e da cal do Rio Grande do 

Norte, a queima de 175 mil metros cúbicos de lenha por mês, o que equivale a um campo de 

futebol. Vale salientar ainda, que a taxa de reposição da vegetação de caatinga na região do 

Seridó é de 30 anos, enquanto a média do resto do Estado é de 15 anos (IBAMA, 1999). 
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Foto: SZILAGYI, 2002 

Ilustração 15 Zona rural do Município de Carnaúba dos Dantas - a exploração indiscriminada dos 
recursos naturais tem desertificado grandes áreas do Seridó Potiguar. 

 

A atividade ceramista é hoje a atividade econômica que mais cresce e 

degrada o meio ambiente na Região do Seridó, porém é uma das que mais 

emprega, tendo toda uma cadeia produtiva dependendo direta e 

indiretamente dela. [...] a atividade ceramista emprega de forma direta cerca 

de 8 mil pessoas em todo o Estado, logo, seria um crime contra a vida 

humana pensar em acabar com tal atividade. A solução seria criar técnicas e 

materiais alternativos em longo prazo, e em curto prazo, substituir a matriz 

energética (MEDEIROS, 2002, p. 12-13). 

 

É considerada área de “Grave” intensidade ao processo de desertificação no RN, 

aquelas áreas situadas em três Microrregiões Homogêneas: Salineira Norte-riograndense, 

Açú-Apodi e Serra Verde, representando 38,5% do território estadual. Constata-se nesta 

região um esvaziamento da população rural. Hoje mais de 70% da população aí residente vive 

na zona urbana dos municípios. Das três Microrregiões Homogêneas que constituem esta 

área, a Serra Verde formada por Jandaíra, Lajes, Pedra Preta, Jardim de Angicos, João 

Câmara, Caiçara do Rio do Vento, Bento Fernandes, Poço Branco, Taipú e Pureza é 

considerada a mais pobre do Estado, apresentando um IDH médio de 0,353, “mostrando 

assim o grau de dificuldade que essa região encontra para acompanhar o desenvolvimento 

social do Rio Grande do Norte” (RIO GRANDE DO NORTE 2004, p.24). 

 

A Microrregião Homogênea Serrana Norte-riograndense, que ocupa 9,6% do 

território potiguar e abrange 36 municípios, é onde se concentra a área classificada como de 
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“moderada’ ocorrência do processo de desertificação no Estado. Em relação às outras regiões 

do Estado, esta apresenta uma particularidade que a faz se destacar dentre as regiões de clima 

semi-árido. O relevo predominantemente forte-ondulado e montanhoso desta região vai 

exercer forte influência no clima local, que em geral apresenta-se mais úmido e fresco, sendo 

aí encontrados os maiores índices pluviométricos do interior semi-árido potiguar. As 

atividades agropecuárias, de extração vegetal e de pesca formam o setor econômico mais 

importante dessa Microrregião Homogênea, ocupando quase 70% da população 

economicamente ativa (RIO GRANDE DO NORTE, 2004). 

 
Foto: SZILAGYI, jan.2005. 

Ilustração 16 Ravina decorrente de erosão laminar em área de domínio de Luvissolos, base do Pico do 
Cabugi, Angicos/RN 

 

A cerca da análise sobre o fenômeno da desertificação de Lajes/RN, a partir da 

variável pedológica, podemos inferir sob o ponto de vista meramente holístico e empírico que, 

devido sua baixa profundidade, desagregação do material e declividade mais acentuada do 

terreno, os solos situados ao longo do sopé da Serra do Feiticeiro e do Pico do Cabugi 

(Ilustração 16) tendem a apresentar os índices mais elevados de vulnerabilidade ao processo 

erosivo. Por sua vez, aqueles solos situados na Bacia Potiguar, a Norte da sede municipal, 

caracteristicamente solos mais profundos e de agregação dos materiais mais consolidado, 

encontra-se o eixo de solos com média a baixa vulnerabilidade aos processos erosivos. 
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Foto: SZILAGYI, abr.2007 

Ilustração 17 Erosão laminar corroborando para a formação de ravinas em área de Luvissolos, decorrente 
da retirada da cobertura vegetal. Zona rural do Município de Lajes/RN 

 

 

Dentre todos os processos erosivos identificados nas visitas in loco, no território 

de Lajes/RN, aqueles provocados pelo escoamento superficial (erosão laminar), durante as 

torrenciais precipitações anuais, tem se destacado na paisagem local, principalmente no que 

compete ao surgimento de ravinas, decorrente dos processos de meteorização do material nas 

zonas de fraqueza. O material meteorizado é transportado pela ação das águas (período 

chuvoso) e do vento (período seco), sendo carreado para as vertentes, nos canais fluviais, e 

destes para as barragens situadas a montante das áreas de contribuição. Os sedimentos 

transportados vão corroborar com o assoreamento destes importantes mananciais hídricos, 

culminando também com a perda dos solos férteis nas áreas de cultivo (Ilustrações 17 e 18). 
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Foto: SZILAGYI, abr.2007 

Ilustração 18 Zona rural do Município de Lajes/RN. Desmoronamento provocado por solapamento de 
base em canal fluvial, decorrente da supressão de mata ciliar, levando ao processo de assoreamento.  
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3. METODOLOGIA 

3.1 Seleção da área de Estudo e as técnicas de pesquisa 

 Para a escolha e delimitação da área a ser estudada, elegeu-se alguns critérios 

básicos: Primeiramente, era fundamental que a área estudada estivesse situada no Estado do 

Rio Grande do Norte e pertencesse à região dos sertões nordestinos, inserida no Polígono das 

Secas e que se constituísse uma Área Susceptível a Desertificação – ASD; Em segundo lugar, 

esta área deveria apresentar um baixo índice pluviométrico a fim de que se pudesse mensurar 

a probabilidade de ocorrência do fenômeno das secas e os respectivos balanços hídricos e 

índices de aridez; Finalmente, teria de ser uma área pouco estudada, onde o processo de 

desertificação presume-se está ocorrendo, porém que não fosse considerado oficialmente 

como uma área Núcleo de Desertificação. 

 

 Assim sendo, por estar localizada na região central do Estado do Rio Grande 

do Norte (Ilustração 1, pg. 15), sobre influência direta da Escarpa da Serra do Feiticeiro – o 

que lhe garante os mais baixos índices pluviométricos desta região; por ser uma área 

considerada pelo Projeto PAN-BRASIL como de Alta Susceptibilidade a Desertificação e por 

haver poucos estudos sobre seus aspectos físico-climáticos, Lajes se configurou como um 

importante “laboratório” para o desenvolvimento desta pesquisa. 

3.2 Coleta de dados 

 Para o desenvolvimento deste trabalho, a princípio fez-se a pesquisa bibliográfica 

pertinente ao tema, juntamente com a pesquisa documental de fontes primárias e secundárias. 

As fontes primárias levantadas foram os dados meteorológicos referentes à área de estudo, 

fornecidas pela Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte – EMPARN; 

dados do censo demográfico obtidos junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE; dados socioeconômicos de Lajes/RN dispostos em Anuários Estatísticos do estado, 

publicados pelo Instituto de Defesa do. Meio Ambiente – IDEMA; além de legislação Federal 

e Estadual referentes ao tema proposto. Outras fontes primárias usadas na elaboração deste 

trabalho foram as fotografias obtidas durante os trabalhos de campo, mapas temáticos do RN 

(climatologia, geologia, geomorfologia, pedologia e vegetação), cartas topográficas da 

SUDENE, na escala de 1:100.000, e imagens de satélite LAND SAT 5 e 7 e MSS 1 e 2, 

fornecidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE . 
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  Como fontes secundárias de pesquisa documental, resgatamos dados obtidos em 

jornais, revistas, relatórios, teses e impressos públicos, tais como o PAN-BRASIL e o Projeto 

BRA 93/036. 

3.3 Materiais e técnicas de procedimento 

 Com base nos dados estatísticos levantados, nos coletados em campo e do 

conhecimento adquirido durante o levantamento bibliográfico, passamos a fase do trabalho de 

gabinete, onde foi feita análise, mensuração e descrição dos dados coletados.  

 

 Para a análise dos dados meteorológicos da EMPARN, através da aplicação dos 

modelos estatísticos que nos forneceram os dados probabilísticos, o balanço hídrico e os 

respectivos índices de aridez do Município de Lajes/RN; foi utilizado equipamento 

computacional através do software Microsoft Office Excel 2003. 

 

 Na elaboração dos mapas temáticos de cobertura vegetal e expansão das áreas 

degradadas, a partir do uso das imagens de satélite disponíveis (Landsat 7 MSS, de 14 de 

julho de 1977; Landsat 7 TM, de 03 de setembro de 1981; e Landsat 7 ETM de 23 de maio de 

2001), foi adotada ferramenta computacional, que tornou possível a leitura e compreensão dos 

dados apresentados. 

3.4 Análises do modelo Geossistêmico 

 Para o presente trabalho, em se tratando de uma pesquisa que abrange vários 

ramos do conhecimento da Geografia Física, e em decorrência da grande soma de dados 

analítico-quantitativos levantados, tanto em campo quanto na pesquisa de gabinete, foi 

adotada as bases filosóficas da Teoria Geral dos Sistemas, trabalhada por Christofoletti (1980) 

e baseada nos princípios do modelo Geossistêmico, proposto por V. Sotchava no início dos 

anos 1960, a fim de se identificar o escopo de elementos, e suas relações, que tem contribuído 

com o fenômeno da desertificação no Município de Lajes/RN.  

 O modelo Geossistêmico proposto por Sotchava (1977, p.2) para a Geografia 

Física, procurava estudar “não os componentes da natureza, mas as conexões entre eles; não 

se deve restringir à morfologia da paisagem e suas subdivisões, mas, de preferência, 

projetar-se para o estudo de sua dinâmica, estrutura funcional, conexões, etc.” 
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 Porém, antes mesmo de Sotchava lançar as bases do modelo Geossistêmico, o 

geógrafo G. Bertrand já dissertava sobre a necessidade de se trabalhar com o geossistema com 

o fim de se compreender a dinâmica existente entre os dados ecológicos; 

O geossistema corresponde a dados ecológicos relativamente estáveis. Ele 

resulta da combinação de fatores geomorfológicos (natureza das rochas e dos 

mantos superficiais, valor do declive, dinâmica das vertentes...), climáticos 

(precipitações, temperatura...) e hidrológicos (lençóis freáticos epidérmicos e 

nascentes, pH das águas, tempos de ressecamento do solo...). [...] é um 

complexo essencialmente dinâmico mesmo num espaço-tempo muito breve, 

por exemplo, de tipo histórico. [...] O potencial ecológico e a ocupação 

biológica são dados instáveis que variam tanto no tempo como no espaço 

(BERTRAND, 1971). 

No semi-árido do Nordeste, onde os sistemas ecológicos apresentam uma grande 

fragilidade devido às características naturais de seus elementos, e as trocas energéticas entre 

estes se darem intensamente, favorecendo situações de limites ambientais, tais como as secas 

e a desertificação.  O modelo sistêmico se configura como essencial para uma análise mais 

aprofundada do fenômeno em estudo. Um exemplo disso é dado por Conti (2002, p.23), 

quando o autor afirma que “a cadeia de dependência entre os componentes do meio físico tem 

equilíbrio frágil”. 

Nas regiões tropicais onde o acumulo de energia imprime maior 

agressividade aos processos, qualquer intervenção incorreta abre caminho 

para a desestabilização do sistema natural, com conseqüente decomposição 

das rochas, lixiviação do solo, instabilidade das encostas e degradação 

generalizada (CONTI, 2002).  

Nesta pesquisa, trabalhou-se detidamente sobre a análise dos dados 

meteorológicos disponíveis para Lajes/RN e fornecidos pela EMPARN. Para tanto, foram 

utilizados alguns métodos analítico-estatísticos com o objetivo de se obter dados que, 

analisados em seqüência com outras variáveis colhidas em campo, indicassem o processo em 

pauta, como rege o conceito básico da Teoria Geral dos Sistemas; 

[...] os sistemas podem ser definidos como conjuntos de elementos com 

variáveis e características diversas, que mantém relações entre si e entre o 

meio. A análise poderá estar voltada para a estrutura desse sistema, para seu 

comportamento, para as trocas de energia, limites, ambientes ou parâmetros 

(GREGORY, apud. RODRIGUES, 2001) 

 As variáveis levantadas, além dos dados meteorológicos (distribuição de Kimball, 

balanço hídrico e índice de acidez de Thorntwait e Mather) foram: presença de processos 
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erosivos (método holístico e analítico-dedutivo), cobertura florestal (ferramenta 

computacional e análise de imagens), ocupação antrópica e aspectos sócio-econômicos 

(Análise histórica). Com base nestas variáveis, foi possível estabelecer os mecanismos de 

entrada (input) e saída (output), as trocas de energia existentes entre estas variáveis, suas 

correlações e, no caso de existirem, os mecanismos de retroalimentação (feedback). 

3.5 Fundamentação metodológica  

3.5.1 Distribuição de Kimball 

 A primeira parte da pesquisa de gabinete consistiu na aplicação de modelos 

estatísticos, como a obtenção de médias, mediana e desvio-padrão. O modelo de 

probabilidades de Kimball (OMETO apud SILVA; MEDEIROS; SILVA, 2001), por ser 

relativamente simples e de fácil manuseio, foi aplicado com a finalidade de se analisar o 

comportamento probabilístico das precipitações em Lajes/RN dentro da série histórica de 89 

anos (de 1916 a 2004) de dados pluviométricos coletados por um pluviômetro localizado na 

sede do município.  

 

 A aplicação deste modelo estatístico é feita em duas etapas distintas: 

a) Para os meses nos quais não houve precipitação nula 

P(n) =  1N

n

 

Onde: 

P(n) – probabilidade do evento n 

n – número de ordem do valor 

N – número de dados de amostra 

b) Para os meses nos quais houve precipitação nula 

P’(n) = Ps +  [1 - Ps]* P(n) 

Ps = '

'

nN

n

 

Onde, N o número de anos com chuva e n’ o número de anos sem chuva. 
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3.5.2. Balanço Hídrico de Thorntwait e Mather (1955) 

 Para a elaboração de sua classificação climática, Thorntwait (1948) introduziu, em 

sua metodologia, um Balanço Hídrico que lhe possibilitasse quantificar o volume de água 

existente em cada sistema climático. Em seu Balanço Hídrico, Thorntwait trabalhou com o 

conceito de Evapotranspiração Potencial (EP), que nada mais é do que “a quantidade d’água 

evapotranspirada na unidade de tempo por uma cultura verde, de pequeno porte, cobrindo 

completamente o solo, de altura uniforme e não submetida a quaisquer restrições d’água” 

(VIANELLO; ALVES apud. PENMAN, 2000). 

  Para a realização do Balanço Hídrico de Lajes/RN, utilizou-se a base de dados 

meteorológicos de superfície referentes ao município, fornecidos pela EMPARN. Na 

elaboração do Balanço Hídrico, Thorntwait e Mather (1955) além de trabalhar com o conceito 

de Evapotranspiração Potencial (EP) e Evapotranspiração Real (ER) para obtenção dos 

Índices hídrico (Ih), aridez (Ia) e umidade (Im), acrescentou o conceito de capacidade de água 

disponível no solo (CAD), em função da profundidade de exploração efetiva das raízes, Pe e a 

Capacidade de Campo (CC) (VIANELLO; ALVES, 2000). 

 

- Índice hídrico (Ih)  

 

 

 

 

 

 

- Índice de aridez (Ia) 

 

 

 

 

 

Onde “n” indica a necessidade de água, “d” é a deficiência d’água e “S” é o excesso de água 

- Índice de umidade (Im) 

 

 

 

 

Ih = 100 __S__ 

                  n 
 

Ia = 100 __d__ 

                  n 

Im = Ih – 0,6 Ia 
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 Por sua vez, a Evapotranspiração Potencial calculada por Thornthwaitee em 1948 

e também utilizada no calculo do Balanço Hídrico de 1955, toma por referencia a seguinte 

equação: 

EP = 1,6 ( 10 T / I )
a
. 

em que EP é a Evapotranspiração Potencial dada em (mm), para um mês de 30 dias; T é a 

temperatura média mensal (°C); I é um Índice térmico anual e a uma constante que varia de 

lugar para lugar, como é dado por Vianello e Alves (2000, p. 399-422). 

 

 Ao calculo dos Balanços Hídricos anuais de Lajes/RN, com o fim de se obter os 

respectivos Índices de aridez, acrescentou-se à metodologia de Thornthwaitee e Mather 

(1955) para estimativa da Evapotranspiração Potencial a formula de Hargreaves (1973), 

desenvolvida especialmente para a região, contribuindo para obtenção de dados mais precisos 

(apud. VIANELLO; ALVES, 2000): 

 

 

 

Onde ETP é a Evapotranspiração Potencial expresso em mm mês-1, F é um fator empírico de 

Evapotranspiração Potencial, tabelado em função da latitude e do mês do ano, T é a 

temperatura do ar em °C e CU é outro coeficiente empírico que depende da umidade relativa 

do ar sob a forma (SOUZA; SILANS; SANTOS, 2004): 

 

 

  

 Para os dados referentes à temperatura, para esta série histórica de 89 anos, 

decidiu-se adotar as normais climatológicas disponibilizadas pela EMPARN.   

 

 Após fazermos os cálculos dos Balanços Hídricos, anual e geral, seguindo a 

metodologia descrita acima, subdividimos os Balanços Hídricos, e conseqüentemente os 

Índices de aridez em três categorias para análise:  

 

ETP = F ( 32 + 1,8 T ) CU 

CU = 0,158 ( 100 – U ) 0,5 
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a) Balanço Hídrico dos anos normais
11

; 

b) Balanço Hídrico dos anos com El Niño; e 

c) Balanço Hídrico dos anos com La Niña. 

 

  Os dados referentes aos eventos de El Niño e La Niña fazem parte do banco de 

dados do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos – CPTEC, órgão vinculado ao 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, cuja autarquia é o Ministério de Ciências e 

Tecnologia, e estão apresentados na tabela 7. 

Tabela 7 
 Fenômenos El Niño e La Niña ao longo do século XX  

EL NIÑO LA NIÑA 
1918-1919 1916-1918 

1923 1924-1925 

1925-1926 1928-1929 

1932 1938-1939 

1939-1941 1949-1951 

1946-1947 1954-1956 

1951 1964-1965 

1953 1970-1971 

1957-1959 1973-1976 

1963 1983-1984 

1965-1966 1984-1985 

1968-1970 1988-1989 

1972-1973 1995-1996 

1976-1980 1998-2001 

1982-1983  

1986-1988  

1990-1993  

1994-1995  

1997-1998  

Fonte: CPTEC/INPE, 2006 

 

 

                                                 
11

 Chamamos de anos normais àqueles anos que não foram constatadas anomalias climáticas como o El Niño e 

La Niña 
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3.5.3  Índice de Aridez de Thorntwait e Mather (1955) 

 Os índices de aridez, utilizados para medir o Grau de Susceptibilidade à 

Desertificação pela Convenção das Nações Unidas de Combate a Desertificação – CCD e pela 

Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente durante a elaboração do 

PAN-BRASIL (2004), foram encontrados tomando por base a classificação climática de 

Thornthwaitee, que estabeleceu o seguinte critério apresentado na tabela 8: 

Tabela 8 
Classificação da Susceptibilidade à Desertificação, em função do Índice de Aridez 

Índices de aridez Tipo climático Susceptibilidade a desertificação 

0,05 – 0,20 Árido Muito alta 

0,21 – 0,50 Semi-árido Alta 

0,51 – 0,65 Sub-árida/ Sub-úmida seca Moderada 

Fonte: BRASIL, 2004 

 

 Para se encontrar o índice de aridez, Thornthwaitee e Mather (1955) utilizam o 

balanço hídrico anual, como já foi demonstrado anteriormente, e seu índice é dado pela 

equação: 

 

 

  

 

 

 Onde, d é a deficiência d’água e n é a necessidade d’água 

 

 A partir dos dados encontrados, foram construídos dois tipos de gráficos: um que 

indica a evolução dos índices de aridez dentro da série histórica, e outro gráfico de tendência 

desta evolução. Mais uma vez foi adotado o critério de subdividir a análise dos dados em três 

categorias:  

 

a) Índices de Aridez para anos normais; 

b) Índices de Aridez para anos de El Niño; e  

c) Índices de Aridez para anos de La Niña. 

  

   d 

Ia = 100   

                  n 
 



SZILAGYI, Gustavo.                  Diagnóstico Ambiental do processo de Desertificação no município de Lajes/RN.  

 

 

 

66 

4. ANÁLISE DA CARACTERIZAÇÃO GEOAMBIENTAL DA ÁREA 

EM PROCESSO DE DESERTIFICAÇÃO DE LAJES/RN 

4.1  Probabilidade de Precipitação 

  A análise dos dados de precipitação referentes a cada mês ao longo desta série 

histórica nos mostra que para a região de Lajes/RN, a quadra anual representada pelos meses 

de Fevereiro, Março, Abril e Maio têm se destacado por apresentar as melhores médias totais 

de pluviometria, sendo que o bimestre março e abril se destacam com médias de 90,4 e 

86,7mm respectivamente. Por sua vez, a quadra compreendida pelos meses de Agosto, 

Setembro, Outubro e Novembro são as mais secas, sendo registrado no bimestre Outubro e 

Novembro precipitações de 1,2 e 0,4mm, respectivamente. Assim, o comportamento da 

precipitação (Ilustração 19) sugere, como em todo semi-árido, que os recursos hídricos do 

município estão intimamente relacionado com os sistemas sinóticos; Zona de Convergência 

Intertropical na estação chuvosa e Anticiclone Subtropical do Atlântico na estação seca 

(SZILAGYI; SILVA, 2005). 
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FONTE: EMPARN, 2006 

Ilustração 19 Precipitação média mensal de Lajes/RN para uma série de 89 anos – 1916 a 2004. 

  No que concerne à quantidade de chuvas por decênios, podemos destacar a partir 

da análise da Ilustração 20 que os melhores índices médios pluviométricos encontram-se nos 

anos terminados em 04, 05 e 07, com médias pluviométricas em torno de 640,1; 519,8 e 

530,9mm/ano, respectivamente, enquanto que os anos terminados em 02, 03, 06, 08 e 09 são 

considerados potencialmente secos, com médias pluviométricas abaixo dos 350mm, 
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destacando-se os anos terminados em 2 e 8, cujas médias são de 284,5 e 295,0mm, 

respectivamente. 
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FONTE: EMPARN, 2006 

Ilustração 20 - Médias pluviométricas dos anos qualificados. 

 Partindo da distribuição de KIMBALL, obtivemos diversas percentagens de 

probabilidade e valores das variáveis pluviométricas médias mensais, anuais e decenais, que 

podem nos ajudar na compreensão dos fenômenos cíclicos do clima local. 

 

 A probabilidade de ocorrência de precipitação anual, qualificada segundo sua 

terminação, como também o índice de precipitação esperada, é mostrada na Ilustração 21.  

Destacamos que, para os anos terminados em 2, 3, 6, 8 e 9, apresentam probabilidade acima 

de 60% de chover abaixo da média, por tanto, de haverem sérias estiagens. 
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FONTE: EMPARN, 2006 

Ilustração 21 Comportamento da probabilidade de ocorrência de precipitação por anos qualificados. 
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 A Ilustração 22 mostra a probabilidade de ocorrência de chuvas abaixo da média, 

com destaque para os anos 4, 5 e 7 que apresentaram baixas probabilidades de termos ano 

seco, abaixo de 30%. Nos anos 2, 3 e 8 o modelo de Kimball apresentou alta probabilidade de 

ocorrência de seca, acima de 70%. As probabilidades extremas ocorrem nos anos 2, com 

90,91% de termos ano seco, e o ano 4 com probabilidade de 90,91% de termos ano chuvoso. 

 

 A análise climática dos dados de precipitação e sua probabilidade de ocorrência 

mostrada acima, de acordo com a literatura, sugerem uma forte presença nos meses de Março 

a Maio, da Zona de Convergência Tropical – ZCIT, considerado como o mais importante 

sistema sinótico que atua diretamente sobre a região semi-árida, e que é responsável pelos 

mais altos índices pluviométricos, Nimer (1979), Serra (1946), Silva (1991), Kousky (1979).  
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FONTE: EMPARN, 2006 

Ilustração 22 - Probabilidade de ocorrência de chuvas abaixo da média. 
 

 Podemos observar também que, a partir da análise dos dados probabilísticos, esta 

região é pouco ou quase nada atingida pela influência das Ondas de Leste, que durante os 

meses de Junho, Julho e Agosto atingem em cheio o litoral meridional do Estado do Rio 

Grande do Norte, avançando até os contra-fortes da Borborema. No caso de Lajes, 

especificamente, podemos destacar a influência da Serra do Feiticeiro sobre este sistema 

sinótico, que associado ao efeito orográfico, atua dissipando a formação de nuvens a 

sotavento da Serra, sendo uma forçante que contribui de forma negativa para com a chegada 

de chuvas mais intensas sobre esta região no trimestre citado. 
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4.2  Balanço Hídrico 

 Seguindo a metodologia descrita no ponto 3.5.2 (pg. 62), apresentam-se neste 

ponto os resultados obtidos a partir da análise dos dados do Balanço Hídrico do Município de 

Lajes/RN. 

 Analisando-se os dados (Tabela 9 e Ilustração 23), foram encontrados os Índices 

de umidade (Im = -43) e aridez (Ia = 24). Com base nestes números, pode-se fazer a seguinte 

análise do tipo climático do município, a partir do método de classificação de Thornthwaite e 

Mather (1955): constata-se que pontualmente existe uma deficiência hídrica anual constante 

de quase mil milímetros, caracterizando o tipo climático DwA’a’, ou seja, clima tipo semi-

árido, com deficiência d’água moderada no inverno (nos meses de Maio, Junho e Julho), 

megatérmico, com evapotranspiração potencial anual de 1.391,7mm, concentração da 

Evapotranspiração Potencial no “verão” (meses de Setembro, Outubro, Novembro e 

Dezembro) igual a 75,6% e excesso hídrico nulo ao longo do ano (VIANELLO; ALVES, 

2000, p. 397-398). 



 

 

 

 

 
 

Tabela 9 
Balanço Hídrico de Lajes na série de 1916 a 2004 

MESES 

TEMP 

(°C) UR CU In I a 

EP(mm) 

Não ajustada Correção 
EP 

(mm) ETPHang 
P 

(mm) p-ep Neg.Acu #arm alt ER def exc 

Jan 26,0 65,0 1,4 12,13 137,98 3,2704 127,1 1,0630 135,1 113,8 22,0 -113,1 -113,1 32 32,3 54,3 80,8 0,00 

Fev. 26,2 78 1,4 12,28   130,3 0,9530 124,2 102,4 52,4 -71,8 -184,8 16 -16,5 68,9 55,2 0,00 

Mar 26,0 78,0 1,4 12,13   127,1 1,0415 132,3 111,5 90,4 -41,9 -226,7 10 -5,4 95,8 36,5 0,00 

Abr 25,6 74 1,4 11,85   120,8 0,9985 120,6 106,3 86,7 -33,9 -260,6 7 -3,0 89,7 30,9 0,00 

Mai 25,1 70 1,4 11,50   113,2 1,0185 115,3 107,5 41,8 -73,5 -334,1 4 -3,8 45,6 69,7 0,00 

Jun 24,2 71 1,4 10,89   100,5 0,9855 99,0 102,4 20,5 -78,5 -412,7 2 -1,9 22,4 76,6 0,00 

Jul 23,6 75 1,4 10,48   92,6 1,0170 94,1 104,6 12,4 -81,7 -494,4 1 -0,9 13,3 80,8 0,00 

Ago 23,7 79 1,4 10,55   93,8 1,0270 96,4 105,8 3,6 -92,8 -587,2 0 -0,4 4,0 92,4 0,00 

Set 24,3 74 1,4 10,95   101,8 1,0000 101,8 104,1 2,5 -99,3 -686,5 0 -0,2 2,7 99,2 0,00 

Out 25,0 65,0 1,4 11,44   111,8 1,0530 117,7 110,9 0,6 -117,1 -803,6 0 -0,1 0,7 117,0 0,00 

Nov. 25,5 63 1,4 11,78   119,2 1,0330 123,2 109,7 1,1 -122,1 -925,7 0 0,0 1,1 122,1 0,00 

Dez. 25,8 62 1,4 11,99   123,9 1,0660 132,1 113,8 6,0 -126,1 -1051,7 0 0,0 6,0 126,1 0,00 

Acumulado            - - 1391,7 1293,0 340,0 
-

1051,7   - 0,0   987,2 0,00 

Fonte: EMPARN, 2006 – Trabalho de Gabinete 
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 Com base nos dados da planilha do Balanço Hídrico de Lajes apresentado na 

Tabela 9, foi construído o gráfico apresentado na Ilustração 23 e que nos ajuda na leitura do 

Balanço Hídrico do município. 
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Fonte: EMPARN, 2006 

Ilustração 23 Gráfico do Balanço Hídrico de Lajes/RN para a série histórica de 89 anos – 1916 a 

2004 

 

a) O balanço Hídrico dos anos considerados normais apresentou os seguintes dados: 

 

- Foram considerados como anos normais uma série de 22 anos em que não houve 

registros de anomalias meteorológicas, compreendida pelos anos de: 1920, 1921, 

1922, 1927, 1930, 1931, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1942, 1943, 1944, 1945, 

1948, 1952, 1960, 1961, 1962, 1967 e 1981. 
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Tabela 10 
Balanço Hídrico de Lajes/RN para os 22 anos considerados normais na série de 1916 a 2004 

MESES 
TEMP 
(°C) UR CU In I a 

EP(mm)-
Não 

ajustada Correção EP(mm) ETPHang P (mm) p-ep Neg.Acu #arm alt ER def exc 

Jan 26,0 65,0 1,4 12,13 137,98 3,270 127,1 1,0630 135,1 113,8 22,5 -112,6 -112,6 32 32,4 54,9 80,1 0,00 

Fev. 26,2 78 1,4 12,28   130,3 0,9530 124,2 102,4 62,2 -62,0 -174,5 17 
-

15,0 77,2 47,0 0,00 

Mar 26,0 78,0 1,4 12,13   127,1 1,0415 132,3 111,5 139,7 7,4 -137,0 25 7,4 132,3 0,0 0,00 

Abr 25,6 74 1,4 11,85   120,8 0,9985 120,6 106,3 83,5 -37,1 -37,1 69 44,2 39,3 81,3 0,00 

Mai 25,1 70 1,4 11,50   113,2 1,0185 115,3 107,5 37,7 -77,6 -114,7 32 
-

37,3 75,0 40,4 0,00 

Jun 24,2 71 1,4 10,89   100,5 0,9855 99,0 102,4 27,6 -71,4 -186,1 16 
-

16,2 43,8 55,2 0,00 

Jul 23,6 75 1,4 10,48   92,6 1,0170 94,1 104,6 10,8 -83,3 -269,5 7 -8,8 19,6 74,5 0,00 

Ago 23,7 79 1,4 10,55   93,8 1,0270 96,4 105,8 4,8 -91,6 -361,1 3 -4,1 8,9 87,5 0,00 

Set 24,3 74 1,4 10,95   101,8 1,0000 101,8 104,1 1,4 -100,4 -461,5 1 -1,7 3,1 98,7 0,00 

Out 25,0 65,0 1,4 11,44   111,8 1,0530 117,7 110,9 0,1 -117,6 -579,1 0 -0,7 0,8 116,9 0,00 

Nov. 25,5 63 1,4 11,78   119,2 1,0330 123,2 109,7 0,2 -123,0 -702,0 0 -0,2 0,4 122,8 0,00 

Dez. 25,8 62 1,4 11,99   123,9 1,0660 132,1 113,8 7,7 -124,4 -826,4 0 -0,1 7,8 124,3 0,00 

ACUMULADO            - - 1391,7 1293,0 398,2 -993,5   - 0,0   928,7 0,00 

 Fonte: EMPARN, 2006 – Trabalho de Gabinete
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FONTE: EMPARN, 2006 – Trabalho de Gabinete 
Ilustração 24 Gráfico do Balanço Hídrico de Lajes/RN para os 22 anos considerados normais na 

série de 1916 à 2004 
 

 Analisando-se os dados apresentados pelo BH do município (Tabela 10 e 

Ilustração 24), encontraram-se os Índices de Umidade (Im = -71) e Aridez (Ia = 29). Os 

presentes dados mostram que existe para esta série uma deficiência hídrica anual de 928,7 

milímetros que compreende praticamente todo o ano, apresentando-se um pequeno excesso de 

7,1 mm no mês de Março. Este quadro vai caracterizar o tipo climático EwA'a', segundo a 

classificação de Thornthwaitee e Mather (1955),  ou seja, clima tipo árido, com deficiência 

d’água moderada no inverno (meses de Fevereiro a Junho), megatérmico, com 

evapotranspiração potencial anual de 1.391,7mm, concentração da evapotranspiração 

potencial no “verão” (meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro) igual a 71,4% e 

excesso hídrico nulo ao longo do ano (VIANELLO; ALVES, 2000, p. 397-398). 

 

b) O Balanço Hídrico dos anos onde foi constatada a presença do fenômeno El Niño, 

totalizando 36 anos na série histórica de 89 anos, apresentou os seguintes dados: 
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Tabela 11 
Balanço Hídrico de Lajes/RN para os 36 anos de ocorrência do fenômeno El Niño 

MESES 

TEMP 

(°C) UR CU In I a 

EP(mm) 

Não ajustada Correção 

EP 

(mm) ETPHang 

P 

 (mm) p-ep Neg.Acu #arm alt ER def exc 

Jan 26,0 65,0 1,4 12,13 137,98 3,270 127,1 1,0630 135,1 113,8 20,6 -114,5 -114,5 32 31,8 52,4 -166,9 0,00 

Fev. 26,2 78 1,4 12,28   130,3 0,9530 124,2 102,4 49,7 -74,5 -188,9 15 -16,7 66,4 57,7 0,00 

Mar 26,0 78,0 1,4 12,13   127,1 1,0415 132,3 111,5 81,5 -50,8 -239,7 9 -6,0 87,5 44,8 0,00 

Abr 25,6 74 1,4 11,85   120,8 0,9985 120,6 106,3 89,0 -31,6 -271,3 7 -2,5 91,5 29,1 0,00 

Mai 25,1 70 1,4 11,50   113,2 1,0185 115,3 107,5 43,3 -72,0 -343,3 3 -3,4 46,7 68,6 0,00 

Jun 24,2 71 1,4 10,89   100,5 0,9855 99,0 102,4 19,8 -79,2 -422,6 1 -1,8 21,6 77,5 0,00 

Jul 23,6 75 1,4 10,48   92,6 1,0170 94,1 104,6 13,2 -80,9 -503,5 1 -0,8 14,0 80,1 0,00 

Ago 23,7 79 1,4 10,55   93,8 1,0270 96,4 105,8 3,5 -92,9 -596,4 0 -0,4 3,9 92,5 0,00 

Set 24,3 74 1,4 10,95   101,8 1,0000 101,8 104,1 4,4 -97,4 -693,8 0 -0,2 4,6 97,3 0,00 

Out 25,0 65,0 1,4 11,44   111,8 1,0530 117,7 110,9 1,0 -116,7 -810,5 0 -0,1 1,1 116,6 0,00 

Nov. 25,5 63 1,4 11,78   119,2 1,0330 123,2 109,7 1,1 -122,1 -932,6 0 0,0 1,1 122,0 0,00 

Dez. 25,8 62 1,4 11,99   123,9 1,0660 132,1 113,8 6,7 -125,4 -1057,9 0 0,0 6,7 125,4 0,00 

ACUMULADO            - - 1391,7 1293,0 333,8 -1057,9   - 0,0 397,5 744,8 0,00 

Fonte: EMPARN, 2006 – Trabalho de Gabinete 
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FONTE: EMPARN, 2006 – Trabalho de Gabinete 
Ilustração 25 Gráfico do Balanço Hídrico de Lajes/RN para os 36 anos de ocorrência do 

fenômeno El Niño 
 

 Analisando-se os dados apresentados pelo BH do município (Tabela 11 e 

Ilustração 25), encontraram-se os Índices de Umidade (Im = -76) e Aridez (Ia = 24). Os 

presentes dados indicam uma deficiência hídrica anual constante de 744,8milímetros sem que 

haja reposição, já que a evapotranspiração real é sempre superior ao total precipitado. Este 

quadro vai caracterizar o tipo climático EwA'a' segundo a classificação de Thornthwaitee e 

Mather (1955),  ou seja, clima tipo árido, com deficiência d’água moderada no inverno (meses 

de Fevereiro a Junho), megatérmico, com evapotranspiração potencial anual de 1.391,7mm, 

concentração da evapotranspiração potencial no “verão” (meses de Setembro, Outubro, 

Novembro e Dezembro) igual a 71,9% e excesso hídrico nulo ao longo do ano (VIANELLO; 

ALVES, 2000, p. 397-398). 

 

c) Por sua vez, o Balanço Hídrico dos anos sob influência do fenômeno La Niña, que totaliza 

uma série de 30 anos dentro da série histórica de 89 anos, nos apresenta os seguintes dados: 

  

 A partir dos dados apresentados pelo Balanço Hídrico do município (Tabela 12 e 

Ilustração 26), encontraram-se os Índices de Umidade (Im = -67) e Aridez (Ia = 33). 
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Tabela 12 
 Balanço Hídrico de Lajes/RN para os anos de ocorrência do fenômeno La Niña 

MESES 

TEMP 

(°C) UR CU In I a 

EP(mm) 

Não ajustada Correção 

EP 

(mm) ETPHang 

P 

(mm) 

p-ep 

(mm) 

Neg. 

Acu #arm alt ER def exc 

Jan 26,0 65,0 1,4 12,13 137,98 3,270 127,1 1,0630 135,1 113,8 31,6 -103,5 -103,5 36 35,5 67,1 68,0 0,00 

Fev. 26,2 78 1,4 12,28   130,3 0,9530 124,2 102,4 69,3 -54,9 -158,3 21 -15,0 84,3 39,8 0,00 

Mar 26,0 78,0 1,4 12,13   127,1 1,0415 132,3 111,5 100,3 -32,0 -190,3 15 -5,6 105,9 26,4 0,00 

Abr 25,6 74 1,4 11,85   120,8 0,9985 120,6 106,3 128,7 8,1 -145,0 23 8,1 120,6 0,0 0,00 

Mai 25,1 70 1,4 11,50   113,2 1,0185 115,3 107,5 63,2 -52,1 -52,1 59 36,4 99,6 15,8 0,00 

Jun 24,2 71 1,4 10,89   100,5 0,9855 99,0 102,4 29,3 -69,7 -121,8 30 -29,8 59,1 39,9 0,00 

Jul 23,6 75 1,4 10,48   92,6 1,0170 94,1 104,6 19,9 -74,2 -196,1 14 -15,5 35,4 58,7 0,00 

Ago 23,7 79 1,4 10,55   93,8 1,0270 96,4 105,8 5,4 -91,0 -287,1 6 -8,4 13,8 82,6 0,00 

Set 24,3 74 1,4 10,95   101,8 1,0000 101,8 104,1 2,2 -99,6 -386,7 2 -3,6 5,8 96,1 0,00 

Out 25,0 65,0 1,4 11,44   111,8 1,0530 117,7 110,9 1,2 -116,5 -503,2 1 -1,4 2,6 115,0 0,00 

Nov. 25,5 63 1,4 11,78   119,2 1,0330 123,2 109,7 1,9 -121,3 -624,5 0 -0,5 2,4 120,8 0,00 

Dez. 25,8 62 1,4 11,99   123,9 1,0660 132,1 113,8 8,6 -123,5 -747,9 0 -0,1 8,7 123,3 0,00 

ACUMULADO            - - 1391,7 1293,0 461,6 -930,1     0,0 489,6 786,5 0,00 

Fonte: EMPARN, 2006 – Trabalho de Gabinete
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FONTE: EMPARN, 2006 – Trabalho de Gabinete 

Ilustração 26 Gráfico do Balanço Hídrico de Lajes/RN para os anos de La Niña 

 
 Para os anos sob influência do fenômeno La Niña, a análise dos dados indica uma 

deficiência hídrica anual de 786,5 milímetros, pouco maior que a registrada em anos sob 

influência do fenômeno El Niño, porém, apresentando uma pequena reposição de 8,1 mm, 

geralmente nos meses de Março e Abril. Este quadro caracteriza o tipo climático EwA'a' 

segundo a classificação de Thornthwaitee e Mather (1955), ou seja, clima tipo árido, com 

deficiência d’água moderada no inverno (semestre de Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho e 

Julho), megatérmico, com evapotranspiração potencial anual de 1.391,7mm, concentração da 

evapotranspiração potencial no “verão” (meses de Setembro, Outubro, Novembro e 

Dezembro) igual a 66,9% e excesso hídrico nulo ao longo do ano (VIANELLO; ALVES, 

2000, p. 397-398). 

4.3    Índice de Aridez 

a) Índices de Aridez para anos normais; 

 A Ilustração 27 mostra o comportamento dos Índices de Aridez ao longo de 22 

anos considerados como normais, por não apresentar anomalias climáticas de grande 

interferência no clima. Observando o gráfico e a seqüência de anos com ocorrência de 

normalidade climática, podemos constatar que até o início da década de 50 os episódios de 

anos ditos normais eram mais freqüentes, sendo uma média de cinco anos por decênio com os 

Índices de Aridez sempre próximo a média geral de Lajes, que é de 0,29, apresentando picos 
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mínimos de 0,15 (1927) e máximos de 0,43 (1934). A partir da década de 50, vemos que 

episódios normais reduziram, e que a amplitude entre Índices de Aridez mínima e máxima 

cresceu, variando de 0,02 (1962) a 0,68 (1967). 

EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES DE ARIDEZ EM LAJES
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Ilustração 27 Evolução dos Índices de Aridez em anos normais na série histórica de 22 anos 

  Por sua vez a Ilustração 28 que mostra a curva de tendência dos Índices de 

Aridez no Município de Lajes, apontam para um leve crescimento destes índices, indicando 

assim uma certa estabilidade do sistema climático local de manter-se próximo a média de 

0,29, o que indica a partir da classificação de Thornthwaitee, a manutenção de um clima semi-

árido, com alta susceptibilidade de ocorrência a desertificação.  

TENDÊNCIA DOS ÍNDICES DE ARIDEZ EM LAJES
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Ilustração 28 Tendência do Índice de Aridez em Lajes para anos Normais  
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b) Índices de Aridez para anos de El Niño  

 A evolução dos Índices de Aridez em anos de ocorrência do fenômeno El Niño 

para Lajes é mostrada numa série de 36 eventos ocorridos ao longo da série histórica de 89 

anos, estando representados na Ilustração 29. Analisando esta figura e os anos de ocorrência 

do fenômeno El Niño, percebe-se que em geral ocorrem entre 3 e 5 anos deste evento por 

decênio. 
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Ilustração 29 Evolução dos Índices de Aridez em Lajes em anos de El Niño na série histórica de 

36 eventos 
 

 Não existe um padrão definido no comportamento dos Índices de Aridez para 

Lajes no ato da ocorrência de um El Niño. As amplitudes variam muito, tendo a máxima 

registrada de 0,62 (1940) e a mínima registrada em 0,03 (1953). A média histórica dos IA em 

anos de ocorrência do fenômeno é de 0,23, que apesar de refletir-se em clima semi-árido, está 

bem próximo a limite 0,20 que caracteriza os climas áridos. 

 

 A Ilustração 30 registra a linha de tendência evolutiva dos Índices de Aridez 

dentro desta série histórica de 36 eventos de ocorrência do fenômeno El Niño. Observa-se 

uma leve tendência natural à diminuição dos Índices de Aridez do município nestas ocasiões, 

o que pode vir a refletir futuramente numa diminuição na umidade relativa do ar, levando o 

município a condição climática de aridez em detrimento ao semi-árido, ou seja, deixa o 

município de apresentar uma alta susceptibilidade a desertificação e passa-se a condição de 

Muito Alta Susceptibilidade a desertificação. 
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Ilustração 30 Tendência de variabilidade dos Índice de Aridez em anos de El Niño no Município 

de Lajes/RN na série de 36 eventos   

 

c) Índices de Aridez para anos de La Niña. 

A Ilustração 31 sobre evolução dos Índices de Aridez em Lajes em anos de La 

Niña, apresenta uma série de 30 eventos deste fenômeno ocorridos na série histórica de 89 

anos, que assim como o El Niño, tem uma média de 3 a 5 anos de ocorrência a cada decênio.  
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Ilustração 31 Evolução dos Índices de Aridez em Lajes em anos de La Niña na série de 30 

eventos 
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 Assim como ocorre em anos de El Niño, a evolução do IA para anos de fenômeno 

La Niña não seguem um padrão definido, porém sua ocorrência segue uma lógica: 1916 – 

1925 – 1955/56 – 1965 -1975/76 – 1985 – 1995. A amplitude do IA nesta seqüência 

aparentemente periódica, varia de 0,14 (1956) a 0,66 (1985). A média do IA dentro desta série 

é de 0,33, ou seja, bem superior ao registrado em anos normais e em anos de El Niño. 
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Ilustração 32. Tendência de variabilidade dos Índices de Aridez em anos de La Niña no Município de 

Lajes/RN na série de 30 eventos 

 

  A Ilustração 32 registra a linha de tendência evolutiva dos Índices de Aridez 

dentro desta série de 30 eventos de ocorrência do fenômeno La Niña. Observa-se nestas 

ocasiões uma tendência à diminuição dos Índices de Aridez bem superior à registrada durante 

o fenômeno El Niño, o que pode demonstra com mais propriedade a tendência ao 

ressecamento da atmosfera pontual. 

 

 A Ilustração 33 é o produto das Ilustrações 27, 29 e 31 e traça o perfil 

comportamental dos IA de Lajes dentro da série histórica de 89 anos, que vai de 1916 a 2004. 

A média geral encontrada para o IA é de 0,29, classificando assim o clima de Lajes em semi-

árido e de alta susceptibilidade a desertificação, diferentemente do que foi observado nos 

gráficos do BH, que apontaram para um clima árido, com exceção dos dados referentes a anos 

normais. Esta figura aponta ainda um período de 18 anos (1941-1959) em que os Índices de 

Aridez anuais ficaram abaixo da média geral. Coincidentemente, neste período foram 
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registradas algumas das piores secas da história, que foram as de 1942, 1951-53 e 1958 

(SZILAGYI, 2004). 
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Ilustração 33 Evolução dos Índices de Aridez para Lajes considerando a série histórica de 89 anos – 1916 

a 2004 
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4.4  Análise da evolução do desmatamento no território de Lajes 

 No capitulo 1 deste trabalho, fazemos uma contextualização histórica dos aspectos 

sócio-econômicos do Município de Lajes, onde podemos observar o papel de economias 

como a mineração e a cotonicultura no desenvolvimento econômico daquele município, e na 

ocupação de seu espaço territorial a partir da estrada de ferro Sampaio Correa. Podemos 

conferir que, com a crise da cotonicultura e do minério no Estado, a pecuária foi ganhando 

espaço, até se tornar nos dias de hoje, através da caprino-ovinocultura, a principal fonte 

econômica deste município.  

  

 A ocupação do espaço territorial do Município de Lajes por estas economias se 

deu com uma forte pressão exercida sobre a vegetação nativa, onde esta tem sido substituída 

ao longo do tempo, inicialmente pelo algodão, e atualmente por áreas de pastagens.  

 

 O extrativismo vegetal é outra fonte econômica que vem aos poucos ampliando as 

áreas desmatadas de Lajes, além de ainda ser a principal fonte energética da população local, 

que usa a madeira especialmente para cozinhar, em detrimento do gás natural. 

 

 Com o objetivo de mensurar o tamanho da área desmatada no Município de Lajes, 

e construir mapas temáticos que retratem a realidade da área degradada do município, foram 

eleitas aleatoriamente três imagens de satélite de três períodos distintos no tempo, afim de que 

nos fosse possível ter um retrato diferenciado do processo de degradação vegetal que o 

município vem sofrendo. As imagens eleitas foram: Landsat 7 MSS, de 14 de julho de 1977 

(Ilustração 34); Landsat 7 TM, de 03 de setembro de 1981 (Ilustração 35); e Landsat 7 ETM 

de 23 de maio de 2001 (Ilustração 36).  

 

 A partir da análise destas imagens construíram-se os três mapas temáticos, onde 

podemos constatar dois grandes pontos de avanço das áreas degradadas dentro do espaço 

territorial do município: a primeira no extremo norte, sobre uma área de caatinga hipoxerófila 

arbóreo-arbustiva e a segunda na área de entorno da sede municipal, em área de predomínio 

da caatinga hiperxorófila. 
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 A análise dos mapas temáticos nos mostra como tem e para onde tem evoluído o 

processo de degradação da vegetação no Município de Lajes. A área desmatada cresceu de 

2.766,9 hectares, no ano de 1977, para 9.642,2ha, em 1981, e 10.360,8ha, em 2001. Em contra 

partida, a área ocupada pela caatinga hipoxerófila, que em 1977 ocupava 38.233,1ha, caiu em 

2001 para 30.756,1ha, uma redução de 19,5%. 

  

Quando analisamos os mapas, sem olharmos para seus números, podemos 

constatar uma evolução significativa das áreas desmatadas partindo do centro do território 

municipal em direção ao Norte. Podemos observar que em sua grande maioria, o processo se 

dá ao longo da ferrovia e das estradas que cortam o município de Leste-Oeste e Norte-Sul. 

Investigando mais detidamente sobre o porquê de ser o extremo Norte do município a área 

mais afetada pelo desmatamento, descobrimos que é nesta porção do território municipal onde 

se localizam os principais distritos do município, como Firmamento, e onde se concentram os 

grandes assentamentos de terra promovidos pelo programa de Reforma Agrária do Governo 

Federal, através do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, como os 

Assentamentos 3 de agosto e Boa Vista. 

 

 
Foto: Szilagyi, abril, 2007 

Ilustração 37 Vista panorâmica a partir do distrito de Firmamento, Lajes/RN 
 

 As observações colhidas in loco e registradas em mais de 180 fotografias confirmam 

as informações contidas nos mapas temáticos construídos a partir da análise das imagens de 

satélite.  
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 Nos projetos de assentamento de terra visitados (3 de agosto e Boa Vista), 

situados na porção norte da sede municipal, podemos constatar vários hectares de terra 

desmatadas, e não para a utilização destas na produção de subsistência (feijão, milho, 

mandioca) ou para transformá-las em áreas de pastagem para a prática da pecuária, mas sim 

para utilizar a biomassa como fonte energética nos fornos das caieiras localizadas no 

assentamento, uma vez que estes estão sob a área de domínio do calcário Jandaíra 

(Ilustrações 38 e 39). 

  
Foto: Szilagyi, Abril/2007 

Ilustração 38 e 39 No assentamento Boa Vista, a área de caatinga hipoxerófila vem sendo desmatada para 
a queima da lenha nos fornos das caieiras onde a cal é produzida, Lajes/RN. 

 Por sua vez, na área de entorno a sede municipal o processo de desmatamento se dá 

graças à pressão que a zona urbana do município exerce sobre a vegetação nativa. Devido às 

dificuldades encontradas pelos moradores da zona rural em manter-se em suas terras, muitos 

tem migrado para zona urbana. A busca por novas áreas de expansão, que absorva esta nova 

demanda por moradia na zona urbana, tem feito com que novos loteamentos surjam a cada 

dia. Importante ressaltar que esta neo-expansão do núcleo urbano do Município de Lajes tem 

se dado seguindo os caminhos da estrada de ferro Sampaio Correa, mesmo esta estando 

desativada (Ilustração 40). 

 

Apesar da área desmatada no Município de Lajes estarem em processo de 

ampliação, contribuindo assim para o crescimento das áreas sob processo de desertificação no 

Estado do Rio Grande do Norte, acredita-se estar havendo um maior controle sob a velocidade 

do desmatamento, em parte fruto de uma maior fiscalização promovida pelos órgãos 

ambientais do Estado e da união, porém, também graças a uma maior conscientização por 

parte da população local, que apesar de não contar com outra fonte energética que lhe 



 

 89 

possibilite a realização de suas atividades diárias, tem passado a adotar práticas 

conservacionistas, como o manejo e o corte seletivo. 

 
Foto: SZILAGYI, abril/ 2007 

Ilustração 40 Vista panorâmica de área situada a Nordeste da sede do Município de Lajes/RN 
  

4.5  Lajes e o Aquecimento Global. 

O tema “aquecimento global” já vem sendo discutido e debatido desde a década de 

1970, em conferências promovidas pela ONU e entidades como a Organização Mundial de 

Meteorologia – OMM e o Intergovernamental Panel on Climate Change – IPCC, onde se 

levantou pela primeira vez a hipótese de que a produção mundial de CO2, NH4 e demais gases 

estufas, fruto da queima de combustíveis fósseis e destruição indiscriminada das florestas 

tropicais no mundo, estariam contribuindo para a elevação da temperatura nas cidades 

globais, gerados pelo efeito estufa. Este sempre foi um argumento muito utilizado pelos 

ambientalistas em sua luta contra o desmatamento e degradação ambiental. Porém, este 

discurso nunca encontrou unanimidade entre a comunidade científica, principalmente por 

aqueles que defendiam a utilização dos combustíveis fósseis na geração de energia elétrica, e 

que usavam fenômenos naturais como o El Niño e La Niña como desculpas para os eventos 

climáticos catastróficos que ocorriam de tempos em tempos. 

 

Criada em 1988, para debater as causas e efeitos do aquecimento global, o 

Intergovernamental Panel on Climate Change - IPCC pela primeira vez conseguiu a 

unanimidade entre cientistas de todo o mundo a cerca desta temática. Recentes estudos 

apresentados no 4° Painel Internacional sobre Mudança Climática – PIMC, ocorrido no dia 02 

de fevereiro deste ano, em Paris, comprovaram que o Planeta Terra está aquecendo a uma 

velocidade muito maior da que se imaginava: “É possível afirmar com pelo menos 90% de 
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certeza que as mudanças climáticas das últimas décadas são conseqüência das emissões de 

dióxido de carbono e de outras atividades humanas” (FAPESP, 2007). 

O texto destaca que a concentração de gás carbônico – o mais importante 

gás do efeito estufa – na atmosfera aumentou de 280 para 379 ppm (partes 

por milhão) desde a revolução industrial. Os principais motivos para esse 

aumento são a queima de combustíveis fósseis e mudanças no uso da terra, 

como avanço da agricultura e do desmatamento. [...] Segundo a avaliação, a 

temperatura média global deve aumentar entre 1,8 e 4ºC até 2100 (FAPESP, 

2007). 

 

A interferência humana sobre o meio natural tem se intensificado ano após ano, 

principalmente depois da revolução industrial, no século XIX, chegando-se ao século XXI 

numa situação praticamente insustentável.  

 

Fenômenos de “aquecimento global” como estes ocorrem no sistema natural da 

terra de tempos em tempos, gerados por fenômenos endógenos, como erupções vulcânicas em 

série, ou exógenas, como, por exemplo, o choque entre um corpo estrelar, de massa e volume 

consideráveis, com a superfície de nosso planeta. Ambos os fenômenos liberam toneladas de 

gases e poeiras, formando uma camada tipo estufa na atmosfera, gerando aquecimento global 

e sendo responsáveis diretos pelas grandes extinções de espécies registradas na história do 

Planeta. É importante ressaltar que todos estes períodos de aquecimento antecederam Eras 

Glaciais, sendo a última encerrada há 10 mil anos (SALGADO-LABOREAU, 1996; ALVES, 

2001). 

  

 Alves (2001), estudando as oscilações climáticas causadas pelo Efeito Estufa e 

outros fenômenos climáticos planetários, afirma que o aumento na concentração de gases 

como o CO2, o Metano, Óxido Nitroso e CFCs na atmosfera do Planeta, associado a água (nos 

três estados) e as nuvens, ao invés de apenas aumentar o efeito estufa da Terra, tendem a 

elevar o albedo planetário, que hoje é da ordem de 31%, fazendo com que menos energia 

solar chegue a superfície do Planeta, e gere uma redução na temperatura global, levando à 

uma nova “Idade do Gelo”. Com base nesta afirmativa, o autor profere que “se a história 

natural do planeta se repetir, estamos, portanto, prestes a entrar numa nova Era Glacial, 

dentro de, provavelmente, alguns milhares de anos [...]” (ALVES, 2001, p. 12). 

 

Segundo os dados do IPCC, a principal evidência do aquecimento global vem das 

medidas de temperatura de estações meteorológicas em todo o globo desde 1860. Os dados 
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com a correção dos efeitos de "ilhas urbanas", mostram que o aumento médio da temperatura 

foi de 0.6°C durante o século XX. Os maiores aumentos foram em dois períodos: 1910 a 1945 

e 1976 a 2000 (JORNAL DO MEIO AMBIENTE, 2007). 

 

Evidências secundárias são obtidas através da observação das variações da 

cobertura de neve das montanhas e de áreas geladas, do aumento do nível 

global dos mares, do aumento das precipitações, da cobertura de nuvens, do 

El Niño e outros eventos extremos de mau tempo durante o século XX 

(JORNAL DO MEIO AMBIENTE, 2007). 

 

 

No Brasil, os efeitos do “aquecimento global” são sentidos na elevação da 

temperatura no verão nas regiões sul e sudeste, com precipitações cada vez mais intensas, 

gerando grandes alagamentos e deslizamentos de terras com consideráveis perdas de vidas 

humanas. No inverno, houve diminuição dos dias frios, com periodos de veranicos, 

intensificação das secas e aumento na concentração de poeiras, aerosois e poluentes no ar, 

gerando perdas consideráveis na agricultura, racionamento de água nos grandes centros 

urbanos e intensificação nos casos de doenças respiratórias (GREENPEACE, 2006). 

 

O Pan-Brasil alerta para as possíveis mudanças no clima da região Nordeste 

provocadas pelo aquecimento global: 

 

Maior variabilidade do regime de chuvas e maior freqüência de eventos 

extremos (secas e enchentes). [...] Os efeitos agregados dessas mudanças não 

são ainda totalmente avaliados. No entanto, por analogia, qualquer pessoa 

pode projetar o que poderia ser um Nordeste – em si, já vulnerável – 

submetido a temperaturas mais elevadas, a uma irregularidade ainda maior 

do regime de chuvas e a uma eventual intensificação de secas (e cheias). 

Nessa perspectiva, as perdas socioeconômicas seriam ampliadas e, 

inevitavelmente, a biodiversidade (inclusive o ser humano) também seria 

afetada, deteriorando-se e/ou tendo que se ajustar às novas condições 

(BRASIL, 2004).  

 

A este respeito, o debate situa-se sobre as previsões de aumentos que variam de 1 a 

3 graus Celsius. Ocorrendo tal aumento, utilizando o Índice de Aridez adotado pela 

Conferencia das Nações Unidas de Combate a Desertificação – CCD, as áreas hoje 

classificadas como semi-áridas poderão tornar-se áridas. Áreas subúmidas secas poderiam 

tornar-se semi-áridas e regiões mais úmidas tendem a transformar-se em subúmidas secas. 
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Tomando por base os dados modelados pelo Intergovernamental Panel on Climate 

Change - IPCC sobre o Aquecimento Global, os cálculos do Balanço Hídrico e dos Índices de 

Aridez (Ia), foram levantados cinco cenários de evolução dos Ia’s para o Município de Lajes 

durante o século XXI, considerando elevações na temperatura local na ordem de  0, 1, 2, 3 e 

4ºC, respectivamente. Para cada cenário, sofreram modificações no cálculo do Balanço 

Hídrico apenas as variáveis temperatura e pluviosidade, devendo todos os outros fatores 

mantido-se estáveis. 

4.5.1 Cenários T+: considerando apenas a elevação do campo térmico 

Neste primeiro cenário, partimos do princípio que apenas a variável temperatura 

sofrerá alteração ao longo do tempo, considerando os dados do IPCC. Os dados referentes aos 

Índices de Aridez, apontam que o Município de Lajes deverá ter seu tipo climático mudado de 

semi-árido (Ia = 0,21-0,50) para árido (Ia = 0,05 - 0,20), com a elevação na temperatura 

média do município maior ou igual a 1ºC, ou seja, que se considerando os dados do IPCC, 

provavelmente até a década de 2050, Lajes se configure como um município localizado em 

região de clima árido (figura 27). 

 

EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES DE ARIDEZ EM 5 CENÁRIOS
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  Fonte: Pesquisa de gabinete 

Ilustração 41 Gráfico de cenários evolutivos dos Ia's de Lajes no período até 2100 
 

Em uma primeira análise, é possível inferir que, em ocorrendo este possível 

cenário de mudança do tipo climático do Município de Lajes de semi-árido para árido, os 

eventos de seca poderão tornar-se mais comuns e intensos, prolongando-se por anos, o que 

certamente influenciará profundamente o modo de vida da população local. É de se esperar 
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que uma nova onda de migrações, como as registradas no inicio do século XX, onde enormes 

contingentes de pessoas se viram obrigadas a migrar devido às intensas secas que atingiram o 

Nordeste Brasileiro, venha se abater sobre o município, e provavelmente sobre os municípios 

vizinhos, com suas populações abandonando suas terras e suas casas em busca de água e 

alimento nas cidades localizadas no litoral, especialmente a capital do Estado. Se isso vier a 

ocorrer, será preciso que Natal e os municípios vizinhos estejam preparados para receber todo 

um novo contingente populacional, a fim de que não sejam criadas novas favelas, e 

conseqüente aumento de sua crise social, como a falta de empregos, escolas, postos de saúde e 

áreas de lazer. 

 

Sobre a biodiversidade local, as possíveis mudanças no clima de Lajes viram 

acompanhadas do processo de desertificação que ora já se percebe estar ocorrendo, ainda em 

pequena escala, mas já perceptível graças ao processo de desmatamento local e utilização da 

lenha como principal fonte energética da região. “A retirada da cobertura vegetal elimina 

quase totalmente a diversidade da vegetação lenhosa, e reduz a diversidade animal pela 

alteração do hábitat e pela diminuição das fontes de alimento” (MENDES, 1997). 
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4.5.2 Cenários T+ P+: Balanço Hidrico de Lajes/RN considerando um aumento no 

campo térmico e acréscimo na pluviosidade 

Para efeito da construção destes cenários, onde se leva em consideração as 

previsões do IPCC, para cada 1°C de elevação nas temperaturas médias locais, inferimos um 

acrescimo de 10% nos índices pluviométricos do município. Com base nesta premissa, os 

dados nos apontam os seguintes resultados: 

a) 
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Ilustração 42 Gráfico do Balanço Hídrico para um cenário de aumento da T em 1°C e P em 10% 

b) 
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Ilustração 43 Gráfico do Balanço Hídrico para um cenário de aumento da T em 1°C e P em 20% 
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c) 

BALANÇO HÍDRICO DE LAJES/RN 
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Ilustração 44 Gráfico do Balanço Hídrico para um cenário de aumento da T em 1°C e P em 30% 

 

d) 
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Ilustração 45 Gráfico do Balanço Hídrico para um cenário de aumento da T em 1°C e P em 40% 

 

O Balanço Hídrico dos quatro cenários acima, quando comparados ao balanço 

hídrico atual de Lajes, aparentemente não apresentam mudanças quanto a dinâmica de suas 

curvas, demonstrando uma certa harmonia entre suas variáveis. Porém, apesar de podermos 

notar uma considerável elevação na Evapotranspiração Potencial, o comportamento da 

Evapotranspiração Real tende a manter uma certa estabilidade em relação ao volume 
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precipitado. O Índice de Aridez calculado para estes quatro cenários, apesar de decrescente, 

saíndo de um estado de 0,24 até 0,21; mantém o status de clima semi-árido ao Município de 

Lajes. 
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Ilustração 46 Gráfico de evolução dos Ia's segundo os cenários propostos 

 

Em tese, as informações apresentadas pelo Balanço Hídrico dos quatro cenários 

aqui analisados, não configuram grandes preocupações acerca da geração de impactos 

significativos ao meio ambiente natural e as populações humanas residentes em Lajes. 

Entretanto há outras variáveis meteorológicas que influenciam o metabolismo vegetal, a 

exemplo: a umidade do solo, que, se houver um decréscimo, pode levar a vegetação de 

caatinga a atingir seu ponto de murcha mais cedo do que é atualmente verificado. 

 

Uma possível antecipação no ponto de murcha da vegetação nativa, influenciaria 

diretamente na fauna, uma vez que a cadeia alimentar está relacionada a oferta de alimentos, 

principalmente para os consumidores primários. Com a antecipação do periodo seco (carência 

na oferta de alimento vegetal para os consumidores primários), a tendencia é que passe haver 

uma aceleração do processo de seleção natural nas espécies que compoem a fauna do semi-

árido nordestino, com a extinção de algumas espécies e mutação nas mais resistentes. 
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4.5.3 Cenários T+ P-: Balanço Hídrico de Lajes/RN considerando um aumento no 

campo térmico e decréscimo na pluviosidade. 

Para efeito da construção destes cenários, onde se leva em consideração as 

previsões do IPCC, para cada 1°C de elevação nas temperaturas médias locais, inferimos um 

decréscimo de 10% nos índices pluviométricos do município. Com base nesta premisa, os 

dados nos apontam os seguintes resultados: 

a) 
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Ilustração 47 Gráfico do BH para um cenário de aumento da T em 1°C e redução de P em 10% 

 

b) 

BALANÇO HÍDRICO DE LAJES/RN 

(+ 1ºC e precipitações < 20%)

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

200,0

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

Meses

m
m

EP(mm) P (mm) ER

 
Ilustração 48 Gráfico do BH para um cenário de aumento da T em 1°C e redução de P em 20% 
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c) 
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Ilustração 49 Gráfico do BH para um cenário de aumento da T em 1°C e redução de P em 30% 
 

d) 
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Ilustração 50 Gráfico do BH para um cenário de aumento da T em 1°C e redução de P em 40% 
 

O Balanço Hídrico dos quatro cenários acima, quando comparados aos Balanços 

Hídricos anteriores, trazem grandes modificações em suas variáveis. Apesar da 

Evapotranspiração Potencial apresentar o mesmo comportamento que as anteriores, podemos 
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notar um forte aumento na amplitude existente entre Evapotranspiração Potencial e a 

Evapotranspiração Real, o que denota, apartir destes cenários, a grande carência de água no 

sistema. Outro índice que apresenta uma considerável variação, na análise do Balanço Hídrico 

dos quatro cenários, é o Índice de aridez. O Ia encontrado sai dos atuais 0,24 para 0,19 no 

primeiro cenário, 0,15 no segundo cenário, 0,12 do terceiro cenário e 0,09 no quarto cenário. 

Isso implica em dizer que, no caso de se haver a elevação de 1°C com redução de 10% nos 

índices pluviométricos do Município de Lajes, em curto prazo este município pode vir a 

deixar de se configurar como inserido em uma região de domínio do clima semi-árido e passar 

a integrar uma possível nova realidade, com clima caracteristicamente do típo árido. 
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Ilustração 51 Gráfico de evolução dos Ia's segundo os cenários propostos 

 

Em tese, as informações apresentadas pelo Balanço Hídrico dos quatro cenários 

aqui analisados, se configuram de grandes relevâncias, uma vez que sussinta a preocupação a 

cerca da geração de impactos significativos ao meio ambiente natural e, principalmente, para 

as populações humanas residentes em Lajes.  

 

A passagem em curto prazo de um clima semi-árido para árido, pode vir a afetar 

diretamente o sistema natural, a começar pela flora, que com menos água no sistema e 

aumento do periodo seco, gerará um stress na vegetação que poderá levar a falência do 
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sistema. Com isso, a fauna também poderá vir a ser atingida, com as espécies existentes 

entrando em colapso.  

 

A possível diminuição no volume de água presente no sistema, acompanhado da 

elevação da aridez e o provável colapso do ecossistema local, poderá deixar a região onde 

localiza-se o Município de Lajes totalmente imprópria para o sustento da vida humana. Isso 

acarretará na migrassão da população ai residente em direção ao litoral, onde a oferta de água, 

alimentos e terra poderá não suportar a demanda, o que elevaria a grave crise social já hoje 

existente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Intrépida cidade sertaneja/ Ó madre nobre de um povo varonil/ Labutas 

contra secas e estiagens/ Engrandecendo o sertão do meu Brasil./ Teu povo 

agradece a fortaleza/ Que existe em cada natural desse sertão/ Um povo forte 

insistente que não chora/ Dedicando seu amor a esse chão. / Serra do 

Feiticeiro/ Lajes do Cabugi/ Fauna inigualável/ Flora temos aqui! (LAJES, 

hino; autor: João Batista M. da Costa)   

 

 
Os impactos gerados pela ação humana na exploração de um bioma frágil como a 

caatinga nordestina, tem levado a passos largos ao empobrecimento dos solos da região, que 

naturalmente conta com solos rasos e organicamente pobres, à um aumento na carência de 

água livre na superfície e nos lençóis subterrâneos, além de contribuir com o corte ilegal, com 

a caça e com as queimadas, com o desaparecimento de espécies vegetais e animais endêmicas 

da região. Todos estes impactos são refletidos na ampliação das áreas desertificadas no estado 

e na região nordeste do país, além de corroborarem para com o aquecimento global. 

 

  Quando deu-se início a esta pesquisa, pensou-se em procurar quantificar os 

impactos ambientais sobre o território do Município de Lajes, a fim de se determinar o atual 

grau de comprometimento deste município quanto ao fenômeno da desertificação, a partir de 

uma análise geossistêmica. Para tanto, procurou-se adotar parte da metodologia empregada na 

elaboração do diagnóstico sobre desertificação que fundamentou o projeto do Pan Brasil 

(2004), utilizando-se do método de Thornthwaitee e Mather (1955) para quantificar os Índices 

de Aridez do município e estabelecer seu Balanço Hídrico. Pôde-se com isso, ratificar a 

classificação do município como pertencente a uma área de Alta Susceptibilidade a 

Desertificação, e num grau considerado GRAVE na classe de Intensidade do fenômeno. A 

análise dos dados quantificados sugere ainda uma evolução negativa rápida dos Índices de 

Aridez, principalmente nos últimos 50 anos, corroborando com os resultados publicados pelo 

Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas – IPCC (2007).  

   

  Na busca por dados quantitativos que pudesse fornecer subsídios qualitativos para 

a realização da análise geossistêmica do fenômeno, procurou-se trabalhar os dados com o 

maior número possível de modelos estatísticos. Um destes foi o modelo probabilístico de 

Kimball, que permitiu quantificar o ciclo das secas no município e sua probabilidade de 

ocorrência.  Os dados encontrados sugerem que um ciclo de seca intensa tende a se repetir a 

cada sete anos (anos 2 e 8), sendo intensificada por anos de pouca pluviosidade (anos 3 e 9) 
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até terminar o período em um ou dois anos considerados chuvosos (1, 4 e 5), para a partir daí 

dar-se início a um novo ciclo. Este mesmo ciclo foi observado na análise dos dados referentes 

ao Balanço Hídrico do município, o que aparentemente sugere uma retroalimentação em 

circuito dentro da análise geossistêmica. 

 

  A analise dos dados obtidos com o modelo de Kimball corrobora com os modelos 

climáticos da região, que apontam a Zona de Convergência Intertropical – ZCIT como sendo 

o principal sistema sinótico responsável pelas precipitações locais. O modelo fortalece ainda a 

teoria que sugere um efeito orográfico da Serra do Feiticeiro, atuando como dissipador de 

nuvens, comprometendo, assim, a atuação das Ondas de Leste que não conseguem avançar 

sobre o continente no trimestre Junho, Julho e Agosto, quando este sistema sinótico atua sob o 

litoral nordestino. Apesar das evidências sugerirem tal influência da Serra do Feiticeiro sobre 

a atuação de alguns sistemas sinóticos na região, é importante ressaltar a carências de estudos 

mais aprofundados sobre esta temática, uma vez que a simples altitude da serra não explica 

todos os eventos. 

 

 Por sua vez, os dados quantitativos dos Balanços Hídricos e dos Índices de Aridez 

de Lajes sugerem uma tendência a uma elevação da aridez no município. Esta conclusão é 

fruto da observação na linha de tendência evolutiva do Ia, que tem seguido o mesmo padrão 

encontrado tanto para os anos de El Niño, quanto para os anos de La Niña.  

 

 Esta aparente tendência a elevação da aridez no município pode estar 

relacionada à diminuição da biomassa no território municipal e conseqüente perda de solos 

em decorrência dos processos erosivos. O intenso desmatamento nas áreas de caatinga ao qual 

o Município de Lajes vem sofrendo desde a chegada da Estrada de Ferro Sampaio Correia, 

com maior intensificação nos últimos 50 anos, podem estar contribuindo sobremaneiramente 

para esta tendência a aridização do clima local. Porém, os resultados merecem maiores 

estudos, inclusive com novas formas de abordagens e metodologias que envolvam a relação 

solo-vegetação-atmosfera.  

 

As análises, ainda que preliminares, a cerca da evolução climática do Município de 

Lajes, mostram que com um aumento de 2ºC na temperatura média do município, há uma 

forte evidência em se ter uma mudança climática na região, podendo se estender a toda região 

semi-árida do Nordeste do Brasil. Estes dados corroboram com o a preocupação externada no 



 

 103 

relatório do IPCC, datado de 02 de fevereiro de 2007, onde se coloca a possibilidade de fortes 

câmbios nas características climáticas de várias regiões do Planeta, incluindo a semi-árida, 

com impactos diretos na economia e na forma de vida das populações locais. Ressalta-se 

ainda que os dados apresentados pelo IPCC, graças ao grande número de variáveis analisados, 

apresentam mais de 90% de probabilidade de acerto. 

 

Para Lajes, uma intensificação nos rigores climáticos da região, fruto do 

aquecimento global, seriam desastrosas, não apenas sob o aspecto econômico e ambiental, 

mas principalmente sob os aspectos sociais. Com o agravamento nas condições de vida das 

populações locais, aumento da miséria e nos índices de mortalidade infantil em decorrência da 

fome e da falta de água para dessedentação humana, é possível prever uma nova onda 

migratória, com a fuga não apenas da população rural, mas também da população urbana em 

direção as cidades situadas ao longo do litoral, onde os municípios da Região Metropolitana 

do Natal deverão ser as mais procuradas pela massa de “refugiados do clima”. 

 

  Com base nesses dados, vê-se que esses se revertem de suma importância, pois 

conferem aos poderes públicos municipal e estadual uma importante ferramenta para o 

planejamento e desenvolvimento de Políticas Públicas que possam combater previamente os 

efeitos danosos das secas, como a perda de produção e conseqüente endividamento do 

produtor rural, e também planejar e preparar o produtor rural para um considerável aumento 

na produção de alimentos e conseqüente renda nos anos apontados como bons de chuvas, 

evitando assim que estes precisem explorar a caatinga como forma de implementar sua renda 

nos períodos de estiagem, favorecendo assim ao crescimento das áreas desertificadas do 

Estado. 

 

  Diante do exposto nesta pesquisa, faz-se algumas recomendações que, em 

princípio, apresentam-se como sendo de suma importância na tentativa de mitigar os efeitos 

advindos do uso nefasto dos recursos naturais, adotados pelos produtores locais: 

 

 Realizar monitoramento anual, por parte dos poderes públicos municipal e estadual do 

desmatamento e dos Índices de aridez do município, com uma urgente recuperação das 

áreas de caatinga degradas situadas no entorno da zona urbana e em toda zona rural 

afim de reduzir a perda de solos pelos processos erosivos e conseqüente assoreamento 

dos canais fluviais da região; 
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 O desenvolvimento de praticas agrícola menos danosas ao meio ambiente local, com o 

manejo e adoção de corredores naturais de vegetação nativa entre as áreas de cultivo, o 

que favorece a manutenção dos sistemas bióticos e abióticos, conservando assim a 

biodiversidade local; 

 O desenvolvimento de projetos de irrigação por gotejamento em detrimento a irrigação 

por aspersão, preferencialmente nas áreas de vazante onde existe uma maior oferta de 

água com baixos teores salinos, o que favorece a um aumento na produção de 

alimentos e diminui a probabilidade de salinização dos solos; 

 Recuperação das matas ciliares ao longo dos canais fluviais; 

 Incentivo a construção de barragens subterrâneas, com a finalidade de acumular água 

pluvial para dessedentação humana e animal, sem haver grandes perdas em 

decorrência da evaporação, uma vez que não há a constituição de grandes espelhos 

d’água; 

  Viabilizar projetos de incremento econômico do extrativismo da meliponicultura 

associada a silvicultura manejada.  

 

Nas condições hoje conhecidas ainda é difícil lidar com eventos de conseqüências 

incomuns, tais como o El Niño e La Niña. Mais difícil será lidar com problemas que 

determinam à ocorrência de efeitos graves em situações desconhecidas, como as propaladas 

em decorrência do aquecimento global. Prever faz parte do desenvolvimento de atividades 

organizadas. Daí a importância de se realizar estudos e refletir sobre problemas como os 

vinculados aos domínios aqui referidos. 

 

Esperamos com este trabalho, chamar a atenção das autoridades sobre a 

importância de se rever a forma pela qual se tem dado suas relações sociais com o meio 

ambiente local, através da forte pressão exercida pela população sobre o bioma da caatinga, 

contribuindo enormemente para a instalação do processo de desertificação. Faz-se 

imprescindível rever os modelos das economias locais e regionais, a fim de se reduzir o 

processo de desmatamento da região e recuperar as áreas degradadas, buscando novas formas 

de gerar desenvolvimento, emprego e renda para a população local. 
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