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RESUMO 

 

 
O presente trabalho foi desenvolvido no estuário do rio Potengi, litoral 

setentrional do município de Natal, localizado no Estado do Rio Grande do Norte. Teve como 

objetivo o Estudo Multitemporal da Dinâmica Espacial no referido estuário, isto é, analisar 

como este ambiente se comportou durante o período de 1988, 1994 e 2006. A definição, deste, 

deu-se pelo fato de que foi nesse período, que ocorreu, na referida área, e de forma mais 

intensiva, a exploração do espaço para a prática de atividades econômicas, bem como, uma 

maior e mais acelerada expansão da área urbana. O estudo teve como suporte o 

Sensoriamento Remoto por ter se mostrado, nos dias atuais, como uma forma eficiente na 

analise dos estudos ambientais, através das técnicas de geoprocessamento. A partir da analise 

realizada verificou-se que ocorreu durante o período em estudo (1988 a 2006), uma enorme 

mudança na configuração espacial no estuário do Potengi. Os números mostraram que a área 

de vegetação ocorreu uma perda de 65,22 % da cobertura vegetal, a área desmatada teve um 

aumento de 70,44 %, assim como a carcinicultura com 452,07 % e a área urbana 52,65 %.  

Diante dos números mostrados verifica-se que o processo de ocupação do espaço na referida 

área requer atenção, por se tratar de um ambiente que representa uma enorme contribuição 

para o equilíbrio ecológico, multitemporal, dinâmica espacial.   

 

 

Palavras – chave: estuário Potengi, manguezais, carcinicultura, sensoriamento remoto, 
geoprocessamento. 
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ABSTRACT 

 

 

This work was developed in the Potengi river estuary, northern coastal city of Natal, 

located in the State of Rio Grande do Norte. The objective was to study the dynamics of 

Multitemporal Space in that estuary, however, analyze how this environment has behaved 

during the years 1988, 1994 and 2006. The definition of that, there was the fact that during 

that period, which occurred in that area and more intensive space exploration to practice 

economic activities as well as a greater and more rapid expansion of urban area. This study 

was supported by the Remote Sensing, who have been shown today, as an efficient analysis of 

the environmental studies, through geoprocessing techniques. From the performed analysis it 

was found that occurred during the period of study (1988 to 2006), a huge change in the 

design of the estuary of Potengi river. The figures showed the area of vegetation was 

decreased 65.22%, the deforested area increased by 70.44% and the shrimp activity grow 

452.07% and the urban area was increased in 52.65% along that period described. 

Considering the numbers shown there that the process of occupying space in that area requires 

attention, because it is an environment that represents a huge contribution to the ecological 

balance. 

 

 

 

Keys words: Estuary, Shrimp Activity; Remote Sensing; Geoprocessing Techniques; spatial 

dynamic 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os estuários são ambientes sedimentares costeiros cuja evolução depende de vários 

fatores que interagem entre si, formando diversas paisagens diferenciadas em tempos 

distintos. Desta forma, compreendem ambientes atrativos para atuação antrópica, onde o 

desenvolvimento de diversas atividades torna-se imprescindível as comunidades que deles 

fazem uso. Todavia, as formas de atuação e exploração das áreas estuarinas é um problema 

bastante evidente, por causar mudanças bruscas principalmente quanto às condições 

ambientais. 

O estudo referente as questões ambientais se tornou cada vez mais necessário, 

principalmente nos dias atuais, uma vez que se percebe com maior freqüência a atuação do 

homem junto a natureza. Essa atuação traz consigo várias implicações de cunho ambiental, 

econômico e social, pois refletem diretamente nas condições de vida da população tornando-

as, assim, mais vulneráveis aos efeitos das mudanças ambientais ocorridas.  

Recentemente, algumas atividades tem se destacado no cenário local como 

umas das principais causadoras de mudanças no quadro natural da área em análise, tendo em 

vista a ocupação desordenada nas áreas estuarinas, resultando em uma degradação ambiental 

devido principalmente ao desmatamento, uso irracional do solo, invasões em áreas de 

preservação permanente, avanço indiscriminado sobre os manguezais e áreas inundáveis, 

entre outros fatores que interferem diretamente a dinâmica das zonas estuarinas e seus 

ecossistemas (MAFRA, 2005). 

A área de estudo compreende uma porção do estuário do rio Potengi, mais 

especificamente uma área que se estende entre a Redinha Velha e a divisa dos municípios de 

Natal e Macaíba, ambos no estado do Rio Grande do Norte.  

O objetivo do trabalho visou realizar um estudo multitemporal da dinâmica espacial 

no estuário Potengi/RN, no período compreendido entre os anos de 1988, 1994 e 2006, tendo 

como apoio os dados de sensoriamento remoto, os quais possibilitaram a geração de 

diferentes produtos cartográficos referentes aos anos do período supracitado, principalmente 

mapas de uso e ocupação do solo, possibilitando, assim, analisar qual o comportamento 

(evolutivo ou regressivo) dos elementos constantes na referida área durante o período em 

estudo. 



Medeiros, M. L. de. 2009 
                                               

 
Dissertação de Mestrado – PPGe/UFRN                                                       

14

Os produtos de sensoriamento remoto, juntamente com as técnicas de 

geoprocessamento através do Processamento Digital de Imagens (PDI) e SIG – Sistema de 

Informações Geográficas constituíram em uma importante contribuição na análise dos 

aspectos relacionados ao ambiente em estudo, uma vez que permitiram avaliar com maior 

precisão a dinâmica da ocupação antrópica, tanto a nível espacial como temporal.  

  

 

1.1  Objetivos 

 

Geral: 

Realizar um estudo multitemporal sobre a dinâmica da ocupação do solo no estuário 

Potengi/RN, tendo como apoio os dados de sensoriamento remoto, os quais possibilitarão a 

geração de diferentes produtos cartográficos.  

 

Específicos: 

 

 Integrar os dados georreferenciados e o processamento digital de imagens de 

sensoriamento remoto; 

 Analisar a condição atual de uso e ocupação do solo com base em um mapeamento de 

caráter multitemporal; 

 Elaborar mapas periódicos (1988, 1994 e 2006) referentes as unidades da paisagem 

que constituem a área do estuário Potengi; e 

 Elaborar mapa de uso e ocupação do solo, através da sobreposição de mapas. 
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2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

 

2.1  Localização e Descrição da Área  em Estudo 

 

O rio Potengi (Figura 1) encontra-se localizado no litoral oriental do estado do Rio 

Grande do Norte entre as coordenadas geográficas 35º 10’ e 36º 23’ de longitude e 5º 49’ e 6º 

22’ de latitude sul (WAKE, 2003), incluindo parcialmente os municípios de Macaíba, São 

Gonçalo e Natal sendo que Natal é a cidade mais importante e capital do estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Figura 1 - Mapa de localização geográfica do estuário do Potengi 

(FRAZAO, 2002) 

                        

O rio Potengi compreende 4.093 km2 correspondendo a 7,7% do território Estadual. 

Tem suas nascentes na Serra de Santana no município de Cerro Corá, e outras em serras 

distribuídas nos municípios de Currais Novos, Campo Redondo e São Tomé na localidade 

denominada de São Boa Ventura em São Tomé. Se estende de oeste para leste, com largura de 

40 km, limitando-se ao sul com a bacia do Rio Jacu e ao norte com a bacia do Rio Ceará-

Mirim (WAKE, 2003).  
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Seus afluentes mais importantes da margem esquerda são constituídos pelos rios 

Pedra Preta, Pedra Branca, Guajiru e Jaguaribe. Na margem direita, temos os rios Jundiaí, 

Guarapes e o Riacho do Salgado (WAKE, 2003). Indo desaguar no Oceano Atlântico em 

Natal, formando o maior estuário do Estado. Grande parte da rede hidrográfica apresenta-se 

de forma intermitente durante a maior parte do ano, com exceção do baixo curso, onde são 

perenes devido às influências das ações das marés e pelo maior volume de chuvas. 

A bacia do rio Potengi engloba partes das microrregiões de Macaíba, Natal, Agreste 

Potiguar, Borborema Potiguar e Serra de Santana, de acordo com a divisão do Brasil em 

mesorregião e microrregião do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (1990, apud 

WAKE, 2003). 

Quanto a topografia, apresenta-se de forma diversificada com relevo plano e suave 

ondulado, no seu baixo curso, e nas demais áreas ondulado a fortemente ondulado com 

predomínio de superfícies arrasadas, serras e serrotes elevados, tais como a Serra do Balanço, 

Serra do Bonfim, Serra da Formiga e a Serra do Ingá (BRASIL. MME. Projeto Radambrasil, 

1981, apud WAKE, 2003).  

A área referida denota padrões bastante diferenciados na rede de drenagem, 

apresentando no baixo curso padrões de drenagens paralelos com rios e riachos direcionados 

para o leste, enquanto nos médios e alto curso o direcionamento dos rios e riachos com padrão 

de drenagem dendrítico são fortemente influenciados pelas estruturas geológicas.  

No baixo curso, a rede de drenagem foi instalada sobre a Superfície dos Tabuleiros, 

cujo grau de dissecação apresenta-se variável, exibindo um grande número de riachos 

instalados sobre esta superfície, os quais já foram grandemente modificados pela ação 

antrópica.  

O Rio Potengi em seu alto e médio curso evidencia um padrão retangular  NW- SE / 

NESW. Nas proximidades de Macaíba este rio exibe direção geral E-W e “desemboca” no 

Rio Jundiaí, sendo que este último exibe um leito bastante alargado na direção NE-SW, 

encaixado em uma depressão esculpida nos sedimentos da Formação Barreiras e segundo a 

qual pode ser reconhecido um grande número de feições morfo-estruturais interpretadas como 

resposta ao conhecimento tectônico. É sobre esta ampla zona rebaixada que se instala o 

sistema estuarino (CUNHA, 2004). 
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Buscando entender essas áreas pela grande importância que as mesmas representam 

Pritchard (1967, apud FRAZÃO, 2003), considera o grau mensurável de salinidade da água 

como critério para delimitar superiormente o estuário: “corpo de água, costeiro, semi-fechado, 

de comunicação livre com mar aberto, no qual a água marinha se dilui com água doce 

proveniente da drenagem continental”.  O mesmo autor divide o estuário em três setores: zona 

marítima ou estuário inferior, em ligação direta com o mar aberto; estuário médio, onde há 

mistura da água doce com água salgada; estuário superior ou fluvial, caracterizado pela 

existência de água doce, mas ainda sujeita à ação da maré. 

 

2.2 Aspectos Humanos 

 

2.2.1 Intervenções Antrópicas 

 

Considerados meios atrativos para ação antrópica, os sistemas estuarinos são palco 

do desenvolvimento de atividades diversas. Constituem deste modo, pólos importantes para o 

desenvolvimento de estudos de vários ramos da ciência como a Geografia, Geologia, 

Geomorfologia dentre outras relacionadas, sobretudo, com o entendimento do comportamento 

das reações causadas pela ação humana. Estudos como dinâmica da paisagem, dinâmica 

sedimentar constituem componentes determinantes na previsão dos processos atuantes devido 

à evolução num passado recente ter se mostrado bastante significante constituindo-se numa 

perspectiva de compreensão da evolução futura.  

 

2.2.2  Populações Ribeirinhas 

 

A área estuarina do rio Potengi representa, atualmente, por constituir-se em um 

ambiente altamente produtivo, em um espaço de interesse socioeconômico, na qual se 

desenvolvem atividades que, em sua grande maioria, não resultam em benefícios àqueles que 

sempre buscaram nesse estuário, o sustento diário. Quando questionada em relação aos 

aspectos do Estuário Potengi que mais afetaram as comunidades, a falta de pescado (Tabela 1) 

foi citada como a mais importante, por prejudicar principalmente os pescadores da região 

(CORREA, 2008, p. 77). 
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Tabela 1 - Representação dos problemas existentes no estuário Potengi na percepção das 

comunidades ribeirinhas (CORREA, 2008). 
 

Problemas 
existentes 

Avanço da 
maré 

Falta 
peixe 

Problemas 
de saúde 

Compromete 
lazer 

Não 
existe 

Não soube 
responder 

Nº 1 3 2 0 5 0 Passo da 
Pátria % 9;09 27,27 18,18 0,00 45,45 0,00 

Nº 0 5 0 0 6 0 Maruim % 0,00 45,45 0,00 0,00 54,55 0,00 
Nº 0 5 2 1 1 1 Beira Rio 
% 0,00 50,00 20,00 10,00 10,00 10,00 
Nº 0 4 0 0 1 0 Pajuçara % 0,00 80,00 0,00 0,00 20,00 0,00 
Nº 3 0 0 0 1 1 Uruaçu de 

Baixo % 60,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 
 
 

A atividade carcinícola, em especial, teve uma ascensão e a magnitude de seu 

crescimento nas últimas décadas, principalmente no nordeste do país. No entanto, a forma de 

exploração desta, representa enorme ameaça ao ecossistema manguezal e a biodiversidade, 

além de gerar inúmeros problemas sociais como a descaracterização das populações 

tradicionais que antes utilizavam a área como uma fonte de subsistência. Uma dessas 

descaracterizações é comprovada nos números mostrados na tabela 1 (falta de peixe) os quais 

demonstram toda a insatisfação das pessoas que necessitam do referido estuário comprovando 

uma realidade que não mais se contempla comparada a outros períodos remotos.  

Fator de grande relevância para o quadro de descaracterização da área, a atividade da 

carcinicultura se instalou de forma bastante agressiva aos olhos daqueles que dependem do 

estuário direta e indiretamente. Quando observamos a figura 2, podemos perceber e 

compreender que a real situação traz preocupações e estas se tornam bem evidentes, uma vez 

que a forma como é feita a construção dos viveiros e como estes estão distribuídos no espaço 

impede o acesso daqueles que utilizavam as áreas principalmente de mangue para obter o seu 

sustento, bem como o da sua família.  
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Figura 2 – Distribuição dos viveiros de camarão na margem esquerda do rio 
Potengi (Diniz, 2006) 

 

2.3  Aspectos Físicos  

 

2.3.1  Geologia 

A área do Potengi apresenta na porção oriental o embasamento geológico 

constituído por sedimentos quaternários, destacando-se extensas áreas aluvionares dos rios 

Potengi e Jundiaí, e rochas sedimentares terciário-quaternárias da Formação Barreiras (Figura 

3). A porção centro-ocidental é caracterizada, integralmente, por rochas cristalinas 

relacionadas ao Pré-Cambriano (SEMARH, 1999). 

 [...] os terrenos de suaves ondulações são constituídos de rochas sedimentares do 

Grupo Barreiras na direção do rio Jundiaí, as terras baixas que correspondem às zonas de 

estuários, mangues, aos vales fluviais e aos terraços fluviais e de praia, apresentam terrenos 

com elevações de 15-16m, 7-8m e 2-3m acima do leito dos rios (ARAÚJO, 2002). 
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Figura 3 - Mapa geológico da área estudada (Bezerra & Amaro, 1994, apud 
IDEMA, 2004). 

 

 

 

2.3.1.1 Pedologia 

 

As coberturas pedológicas são materiais inconsolidados que recobrem a superfície 

terrestre, resultantes dos processos de intemperismo e rochas ou depósitos sedimentares que, a 

partir da intemperização e pedogênese, este passou a constituir-se em solos. A caracterização 

das coberturas está fundamentada através da fotointerpretação fisiográfica, fotopedológica, 

das observações em campo, das descrições morfológicas dos pedons, das análises 

granulométricas, físicas, química do complexo sortivo, química total e mineralógica da fração 

da argila (NUNES, 1996). 

 

 

2.3.1.2 Solos  

 

As unidades pedológicas (Quadro 1) que constituem a área do estuário Potengi 

apresentam a dominância das classes de solos relacionadas a seguir, junto com as respectivas 

áreas e percentuais de suas distribuições na superfície da bacia: 
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Quadro 1 - Classes de Solo (SEMARH, 1999) 

Área 
Classes de Solos  km2  

Solos Litólicos Eutróficos 931,4 

Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico 900,7 

Latossolo Amarelo Distrófico 698,2 

Bruno Não Cálcico 499,3 

Planossolo Solódico 479,6 

Solos Aluviais Eutróficos 329,1 

Solos Indiscriminados de Mangue 61,5 

Areias Quartzosas Marinhas Distróficas 9,1 

        

 

a) Solo Aluvial (Neossolo) – Solo proveniente da deposição fluvial de sedimentos de 

natureza variada, recentes, formando camadas estratificadas arenosas, areno-argilosas, 

argilo-arenosas e argilo-siltosas. Solo de fertilidade alta, imperfeitamente e 

moderadamente drenados, moderadamente ácidos e alcalinos, usado principalmente na 

várzea do rio Potengi para a cultura de subsistência e exploração de argila para cerâmica 

grosseira (telha e tijolo). 

 

b) Solo de Mangue (Gleissolo Tiomórfico) – São solos pouco desenvolvidos, mal drenados, 

com alto teor de sais provenientes da água do mar. Os sedimentos são depositados pelas 

águas dos rios, enquanto a matéria orgânica é originada da decomposição dos manguezais 

e da atividade biológica produzida pelos caranguejos e outros crustáceos. A 

impermeabilidade, aliada às boas condições climáticas e como temperatura, insolação e 

ventos, favorece a utilização do mangue pela carcinicultura, com a criação de camarão 

em cativeiro. 

 

c) Areias Quartzosas Marinhas (Neossolo Quartzarênico Marinho) – São areias de origem 

marinha depositadas pela ação dos ventos, encontradas em toda orla litorânea da cidade 

de Natal. Solo pouco desenvolvido ou sem desenvolvimento, excessivamente drenados, 
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muito profundos, distróficos, ácidos e de fertilidade natural muito baixa, não 

aproveitáveis para a agricultura. 

d) Latossolo Amarelo – Solo muito profundo e permeável, fortemente drenado, boa 

resistência a erosão, elevado grau de intemperismo, ácidos e de baixa fertilidade natural.  

 

e) Podzólico Vermelho-Amarelo – Solo encontrado predominantemente nos taludes das 

planícies sedimentares costeiras. São solos arenosos superficialmente e argilosos com a 

profundidade. Esta cobertura é desenvolvida a parir de sedimentos areno-argilosos da 

Formação Barreiras, em relevo plano, com vales abertos a suave ondulado, com vertentes 

longas. 

 

 

 

2.3.1.3  Litoestratigrafia 

 

A estratigrafia é representada por rochas sedimentares mesozóicas que repousam 

discordantemente sobre rochas de idade Pré-Cambriana do embasamento cristalino, sendo as 

mesmas sobrepostas por sedimentos terciários/quaternários da Formação Barreiras e 

quaternários da Formação Potengi, arenitos praiais holocênicos, areias de dunas sub-recentes 

e recentes, coberturas arenosas, sedimentos praiais, aluvionares e sedimentos indiscriminados 

de mangues depositados no estuario do Potengi (MEDEIROS et  al, 2007, p. 20).  

No quadro 2 podemos observar a predominância das principais unidades 

litoestratigráficas que compõe a região estudada.  
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Quadro 2 - Coluna litoestratigráfica simplificada da região da Grande 

Natal/RN (IDEMA, 2004). 

 
 
 
 

2.3.1.3.1  Formação Barreiras  
 

 

A Formação Barreiras encontra-se distribuída ao longo da extensa faixa da costa 

litorânea, que se estende desde o estado do Espírito santo até Amapá. Apresenta sedimentos 

pouco ou não consolidados, com cores diferentes, variando de argilas a conglomerados com 

estratificações diversas [...] repousando sobre o embasamento cristalino Pré-Cambriano ou 

sobre depósitos cretáceos ou sedimentos cenozóicos (FRAZÃO, 2003, p. 11),  

Como sugerem os estudos de Mabessone et al (1991, apud FRAZÃO,  2003, p. 12), o 

pacote sedimentar da Formação Barreiras pode ser considerado como uma única unidade 

litoestratigráfica, porém, os diferentes sistemas deposicionais a ela atribuídos podem causar 

divergência quanto a faciologia em diferentes regiões.  

Na cidade de Natal, para Moreira (1996, apud MEDEIROS et al, 2007, p. 21), esta 

apresenta três fáceis sedimentares principais as quais desenvolvem produtos de alteração 

agrupados em três materiais residuais: a fáceis inferior (sedimentos arenosos), fáceis 

intermediária (areno-conglomerática) e fáceis superior (areno-argilosa).  
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Na área de estudo apresenta-se com formas suaves e onduladas ou em forma de 

falésias ao longo da costa ou barrancos nas margens dos rios. 

 
 
 

2.3.2 Geomorfologia 

 

O rio Potengi forma uma planície flúvio-marinha que, para montante, transforma-se 

em planície fluvial, ambas pertencentes à unidade geomorfológica da Faixa Litorânea e 

envolvidas por relevos tabulares dos Tabuleiros Costeiros, predominantes na porção sul da 

bacia. Na parte central da bacia, predominam formações tabulares pouco dissecados e, 

subordinadamente, relevos convexos e aguçados, estes representando relevos residuais, 

pertencentes à unidade da Depressão Sertaneja. No extremo oeste da bacia, ocorrem nos 

formatos convexos e aguçados do Planalto da Borborema. 

A superfície do rio Potengi encontra-se dividida em duas zonas a partir da flexura 

E/NE no estuário do rio Potengi, em decorrência do controle tectônico da “falha do Potengi”, 

também conhecido como “Graben  Natal”; o mesmo acontece com o rio Pitimbu controlado 

pelo “Graben de Parnamirim” (Salim et al. 1974 b, apud IDEMA, 2004). 

A área em enfoque constitui-se de uma morfologia resultante da atuação do clima 

tropical quente e úmido, sendo dominada por extensos platôs ou tabuleiros costeiros, que são 

definidos no Dicionário geológico-geomorfológico como: “Forma topográfica de terreno que 

se assemelha a planaltos, terminando geralmente de forma abrupta (IDEMA, 2004, p. 20). Em 

todo o nordeste do Brasil, os tabuleiros aparecem de modo geral em toda a costa. Todo o 

baixo curso do rio encontra-se sobre esse tabuleiro, constituído de vários riachos que cortam 

essa superfície, os quais se encontram modificados pela grande ação antrópica. Tem suas 

margens delimitadas por terraços e aluviões, principalmente na sua desembocadura (CUNHA, 

1982).   

Ainda segundo esse mesmo autor, a zona estuarina do Potengi consta nas suas porções 

marginais com a cobertura vegetal associada às feições morfológicas existentes como praias, 

dunas e tabuleiros, uma vez que os manguezais ocupam toda a porção interior do estuário 

(Quadro 3). 
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Quadro 3 - Caracterização geoambiental da área do estuário do Potengi (IDEMA, 2004) 
 

CARACTERIZAÇÃO GEOAMBIENTAL UNIDADES 
AMBIENTAIS GEOLOGIA PEDOLOGIA HIDROLOGIA HIDROGEOLOGIA

ESTIRÂNCI
O 

Areias 
Praias - Fluxo e Refluxo da 

maré 
Exultório do Aqüífero 
Freático. 

PÓS-PRAIA 
Areias 
Praias e areias 
eólicas 

Areias Quartzosas 
Distróficas Marinhas. Escoamento Difuso. Aqüífero Freático 

Sub-superficial. 

TERRAÇO 
LITORÂNEO 

Associação de 
Sedimentos eólicos 

Areias Quartzosas 
Distróficas com 
Associações. 

Escoamento Difuso. 

Aqüífero Freático com 
suporte de exploração 
por cacimbas e/ou 
cacimbões. 

FALÉSIAS Seqüência do Grupo 
Barreiras. Latossolos Escoamento 

superficial. Aqüífero Barreiras. 

DUNAS Areias eólicas. Areias quartzosas 
Distróficas Marinhas. 

Sem escoamento 
superficial. 

Zona de recarga não 
saturada do Aqüífero 
freático. 
Potencialidade 
limitada. 

TABULEIRO 
COSTEIRO 

Cobertura arenosa 
sobreposta ao 
Barreiras. 

Areias Quartzosas 
Distróficas associadas 
a Latossolos. 

Escoamento 
superficial a partir dos 
divisores de água. 

Aqüífero Barreiras 
com potencialidade de 
exploração elevada. 

TERRAÇOS 

Areias Aluviais 
Recentes; Aluviões 
areno-argilosos e 
sedimentares 
coluvionares. 

Solos Aluviais 
Arenosos, Solos 
Aluviais 
Indiscriminados. 

Inundação sazonal; 
escoamento difuso. 

aqüífero freático e 
exutório. 

C
O

M
PA

R
T

IM
E

N
T

O
S 

  D
E

   
R

E
L

E
V

O
 

PLANÍCIE 
DE MARÉ 

Sedimentos Arenosos; 
areno-argiloso; vasas 
areno-argilosas e/ou 
argila arenosas. 

Solos Aluviais 
Indiscriminados; Solos 
de mangues 
indiscriminados. 

Fluxo e Refluxo das 
Marés Estuarinas. Exultório de Aqüífero.

 
 

 

 

2.3.2.1  Tabuleiros Costeiros  

 

Os tabuleiros costeiros (SILVA et. al. 1999, apud IDEMA, 2004), são classificados 

como uma forma topográfica que se assemelha a um planalto, terminando de maneira abrupta 

que contorna a zona costeira, apresentando um topo plano com vegetação típica. Os 

sedimentos constituintes dos tabuleiros costeiros variam sua tonalidade de cores, do vermelho 

ao alaranjado, com a presença de seixos de quartzo arredondados e de cascalhos de quartzo 

oxidados, formando couraças ferruginosas.  

Os tabuleiros costeiros estão presentes na área costeira da cidade de Natal. Em 

algumas dessas áreas eles comportam-se como falésias, são semi-plana, com altura em torno 

de 90 metros que geralmente terminam abruptamente em barreiras às margens do estuário 

Potengi/Jundiaí e em falésias nas praias (MEDEIROS et al, 2007).  
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2.3.2.2   Dunas  

 

As dunas possuem características próprias de sedimentos arenosos muito selecionados, 

de granulometria fina e média de diversas cores (branco, amarelo ou vermelho), que aparecem 

na faixa litorânea cobrindo os sedimentos terciários do Grupo Barreiras (CUNHA, 2004, p. 

70). 

 O processo de deposição de sedimentos eólicos é determinado por fatores ambientais, 

regionais ou locais, no qual é caracterizado por diversos fatores (PYE, 1993 apud 

MEDEIROS et al, 2007, p. 22): 

• Superfície de sedimentos; 

• Textura dos sedimentos; 

• Cobertura vegetal; 

• Velocidade e variabilidade direcional do vento; 

• Natureza da topografia em torno ou do substrato sobre o qual se desenvolve o 

corpo de dunas; 

• Variações climáticas e do nível do mar; e 

• Soerguimento e subsidência tectônica. 

 

2.3.3  Hidrografia  

 

O rio Potengi é um dos principais corpos hídricos do Rio Grande do Norte. Todavia, a 

crescente ocupação das suas margens proporciona uma forte pressão e uma grande 

diversidade de atividades antropogênicas. O referido rio corta o município Natalense, 

nascendo na Serra de Santana região semi-árida, segue seu curso percorrendo os relevos 

convexos e aguçados do Planalto da Borborema e do agreste potiguar, banhando cerca de sete 

municípios até chegar em forma de estuário no mar. 

 

A presença de planície de maré desenvolvida em terrenos topograficamente planos e 

baixos, protegidos da ação de ondas e sob a influência das marés caracteriza o estuário. 
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A bacia drena aproximadamente 8,44% da superfície estadual, o que corresponde a 

4.474km2, com uma extensão de 125 km2 (SEMARH, 1999). Esta recebe contribuição dos 

riachos: das Quintas e do Baldo, [...] compreende dois tipos de aqüíferos, aqueles associados 

às rochas da Formação Barreiras e os resultantes da deposição fluvial (aluviões). 

• Aqüífero Dunas/Barreiras – Apresenta-se confinado, semiconfinado e/ou livre fornece 

água de excelente qualidade química. 

• Aqüífero Aluvião – É um aqüífero livre e disperso, sendo constituído pelos 

sedimentos arenosos depositados nos leitos e terraços dos rios e riachos de maior 

aporte. Estes sedimentos caracterizam-se pela alta permeabilidade, pelas boas 

condições de realimentação. 

 

Em grande parte de sua extensão é considerada um rio temporário e somente ao chegar 

próximo de Macaíba é que o mesmo recebe a influência do Jundiaí, o que dá a aparência de 

um rio perene. Possui apenas 30 km navegáveis no percurso entre as cidades de Natal e 

Macaíba, no qual desempenha importante papel econômico, social e ecológico (IDEMA, 

2004).  

 

2.3.4  Clima  

 

De acordo com os dados do Relatório Técnico do IDEMA (2004), a região do estuário 

do Potengi localiza-se no domínio do tipo climático As’ (quente e úmido), de acordo com o 

sistema de classificação climática elaborado por Köppen, tropical chuvoso com verão seco.  

Os dados obtidos pela EMPARN - Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande 

do Norte, referentes ao período de 1999 a 2009, mostram que os maiores índices 

pluviométricos em Natal ocorreram entre os meses de março e julho apresentando uma média 

acima de 200 mm (Quadro 4), registrando chuvas torrenciais e esparsas, influenciado pelas 

massas de ar oriundas do Oceano Atlântico (EMPARN, 2009).  
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Quadro 4 - PLUVIOMETRIA DO MUNICÍPIO DO NATAL-RN: Monitoramento da 
Precipitação Pluviométrica (mm) (EMPARN, 2009) 

 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Média 

jan 12,6 40,0 30,1 108,9 84,1 383,9 2,0 4,2 86,3 68,2 162,1 58,6 
fev 143,8 79,9 6,2 82,3 184,0 283,0 36,4 87,2 67,6 22,4 245,7 109,3 
mar 139,2 114,9 133,8 483,1 312,0 252,0 186,3 157,4 260,9 279,8 220,6 206,2 
abr 175,8 177,4 360,2 137,7 133,4 167,8 144,0 427,9 236,8 417,0 364,3 249,6 
mai 289,5 230,0 14,4 122,8 230,8 160,6 548,2 115,3 115,7 198,3 372,3 239,3 
jun 131,5 577,2 373,4 405,6 244,3 642,9 761,3 375,1 560,4 542,0 304,5 261,1 
jul 31,1 482,3 145,2 225,2 183,5 393,4 126,9 133,3 191,4 473,1 338,5 209,1 
ago 49,8 288,8 103,2 312,9 49,6 90,1 134,4 90,3 95,8 401,1 227,8 111,3 
set 51,1 205,1 28,4 1,0 41,6 44,4 43,9 45,2 46,2 37,8 68,5 51,1 
out 14,5 8,7 13,2 29,2 21,7 13,0 31,6 13,4 19,6 32,0  17,9 
nov 5,4 12,1 17,1 98,9 16,1 10,1 1,2 83,5 45,2 9,5  15,8 
dez 66,9 23,0 50,2 18,8 22,5 4,8 10,4 49,8 16,0 0,4  25,0 

Total 1111,2 2239,4 1275,4 2026,4 1523,6 2446,0 2026,6 1582,6 1741,9 2481,6 2304,3 1554,3
 

 

 

Segundo os dados da figura 4, os anos  de 2000, 2004, 2008 e 2009 respectivamente 

registraram os maiores índices anuais de precipitação do referido período, com uma media 

anual de 1554,3mm. A figura 5 mostra o gráfico de distribuição em cada ano. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 – Precipitação anual de chuvas em Natal – 1999 a 2009 (EMPARN, 2009) 
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 Figura 5 – Gráfico de distribuição anual das em Natal – 1999 a 2009 (EMPARN, 2009) 

 

As médias anuais de temperatura são elevadas, porém, relativamente constantes, tanto 

na zona costeira quanto na zona litorânea, apresentando uma média diária de 24,4º C e uma 

média anual nos extremos de 21,8º a 30,2º C (IDEMA, 2004).  

Ainda de acordo com o relatório do IDEMA (2004), predominam na zona costeira de 

Natal os ventos do tipo alísios em 86% de sudeste, oriundos do Oceano Atlântico; com pouca 

intensidade a noroeste, sendo responsáveis pelas condições climáticas moderadas da cidade. 

As menores velocidades são registradas nas estações úmidas, compreendidas entre 2,9 m/s 

nos meses de Março a Abril, e a 5,4 m/s na estação seca, ocorrido no mês de Setembro a 

Novembro, apresentando conseqüentemente maiores valores.  Apresenta uma média de 

umidade relativa do ar bastante homogênea e estável, abrangendo um percentual mínimo de 

74%, correspondente à estação seca, e as máximas de 84% nos meses de Maio, Junho e Julho 

(estação úmida). 
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2.4  Aspectos Biológicos  

 

 

2.4.1 Fauna 

 

As espécies que constituem a fauna nas áreas de manguezais são derivadas dos 

ambientes marinhos e terrestres adjacentes. A distribuição é composta principalmente de 

elementos de origem terrestre como os insetos, aves e mamíferos que ocorrem nas copas das 

árvores acima da linha d´água e em áreas que não sofrem influências das marés. De maneira 

geral, estas espécies não apresentam adaptações especificas a este ecossistema, porém, muitas 

vezes, usufruem-no para alimentação e às vezes para reprodução. Em troca, essa fauna 

contribui com o insumo de nutrientes através de suas fezes e com a polinização (LACERDA 

et al, 2005).   

Devido às tantas condições que oferecem, os mangues são considerados 

ecossistemas altamente produtivos, garantindo alimento, proteção, condições de reprodução e 

crescimento para muitas espécies.  

Nos ambientes que sofrem com a ação das marés os moluscos, crustáceos e peixes, 

ambos tolerantes à salinidade, se destacam como componentes da fauna predominantes da 

área.  Os caranguejos (Figura 6), por exemplo, vivem nos substratos protegidos pelas raízes 

dos mangues, alimentando-se de organismos presentes nos sedimentos e folhas. Entretanto, 

nos períodos de maré alta, estes se enterram em tocas, o que permite uma circulação de água 

melhorando as condições anóxidas dos sedimentos lamosos estuarinos. 
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Figura 6 – Caranguejos em áreas de mangue (ABCC, 2009) 

 
 

 

Segundo o estudo elaborado por Lacerda et al (2005), a composição da fauna nos 

ambientes de manguezais pode ser distribuída em cinco áreas principais: 

Canais de maré - zona sempre inundada com porções mais profundas e com gradiente de 

salinidade que diminui da desembocadura do rio em direção ao interior (Sampaio, 2002, apud 

LACERDA et al 2005). Apresenta como principais grupos: Peixes: tainha (Mugil spp.), 

carapeba (Diapterus, sp. Eugerres sp.); Crustáceos: Siris (Callinectes spp.), camarões de água 

doce e salgada (Macrobrachium sp., Penaeus spp.); e plancton de origem eminentemente 

marinha. 

Margem de canais de maré - zona descoberta durante o período de maré baixa. Apresenta 

como principais grupos: Crustáceos Decápodos: Siris (Callinectes spp.), camarões de água 

doce (Macrobrachium sp.) e salgada (Penaeus spp.), e particularmente caranguejos do gênero 

Uca spp. (Figura 6); moluscos bivalvos: (Venus spp., Anomalocardia brasiliana, Crassostrea 

spp., Arca sp.; Tagelus plebeius, Iphigenia brasiliana); e conta ainda com a presença de 

diversas aves, principalmente garças, gaivotas, gaviões e socós que buscam alimentos nos 

bancos expostos na maré baixa. 

Base dos bosques - áreas sob as copas das árvores e raízes de mangues, onde o substrato é 

mais duro. Apresenta como principais grupos: Crustáceos decapodes, particularmnete 

Goniopsis cruentata, Ucides cordatus, Cardisoma spp.; moluscos gastópodos, Neritina spp., 
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Bulla spp., e bivalvos Mytella spp.; e nas áreas mais bem preservadas e extensas répteis 

(jacarés) e mamíferos (guaxinim). 

Troncos e raizes aéreas - Superficies ocupadas por cracas e ostras (Crassostrea spp.), 

gastropodos (Littorina angulifera) e com uma flora de algas associadas e liquens crescendo 

nos troncos, ramos e raízes aéreas. 

Copa das árvores - As copas representam uma interface entre o ambiente marinho e o 

terrestre (Kjerfve & Lacerda, 1993; Lacerda, 2002), insetos, cupins, formigas, grilos, e outros 

insetos são abundantes. Aves como garças e socós fazem ninhos enquanto que mergulhões, 

gaivotas, gaviões entre outras aves usam as copas durante a caça. Diversas espécies de cobras 

e alguns anfíbios também ocorrem neste ambiente. Plantas epífitas, como orquídeas e 

bromélias, além de musgos e liquens de origem na Mata Atlântica também ocorrem nas copas 

das arvores de mangue.  

 

2.4.2  Flora  

 

A flora predominante das áreas de manguezais possui feições específicas que tornam 

esses ecossistemas funcional e estruturalmente únicos. Características morfológicas e 

adaptações das árvores incluem raízes aéreas, dispersão de propágulos pelas correntes 

controladas pelas marés, rápido crescimento de copa, ausência de anéis de crescimento, 

eficiente mecanismo de retenção de nutrientes, resistência à ambientes salinos, retentor de 

água e importante contribuinte no balanço de carbono (Alongi, 2002, apud LACERDA et al, 

2005) 

Os manguezais são ecossistemas restritos aos litorais tropicais e subtropicais, os 

quais se desenvolvem na zona entre marés e localizam-se, geralmente, na desembocadura de 

rios. Estão sujeitos a inundações periódicas por água do mar e água doce, sofrendo flutuações 

abruptas e pronunciadas de salinidade. São considerados como a interface que liga o 

ecossistema de terra firme com o ecossistema estuarino costeiro (FONSECA, 2007). 

No estuário do Potengi, a espécie predominante caracteriza-se pela presença de uma 

cobertura vegetal associada ás feições morfológicas existentes em praias, dunas, bem como de 
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tabuleiros, e de manguezais, vegetação típica de áreas lamacentas que sofrem influência das 

marés. A espécie de mangue predominante (Figura 7), é a Rhizophora Mangle (mangue 

sapateiro), porém, a espécie Laguncularia Racemosa (mangue seco) também pode ser 

encontrada (Figura 8). Os mangues margeiam o estuário Potengi, principalmente nas 

proximidades de sua desembocadura. Partindo em direção ao interior, verifica-se uma 

diminuição progressiva dos mesmos, cedendo lugar as planícies arenosas evidenciadas por 

uma vegetação rasteira típica (IDEMA, 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os manguezais1 são considerados como vegetação com influência flúvio-marinha, 

típica de solos limosos de regiões estuarinas e dispersão descontínua ao longo da costa 

brasileira, entre os estados do Amapá e Santa Catarina. De acordo com Diógenes (2001), 

(resolução CONAMA, nº 10, de 1º de outubro de 1993): 

 

                                                 
1 Manguezal: ecossistema litorâneo que ocorre em terrenos baixos, sujeitos à ação das marés, formado por vasas 
lodosas recentes ou arenosas, às quais se associa, predominantemente, a vegetação natural conhecida como 
mangue, com influência flúvio-marinha, típica de solos limosos de regiões estuarinas e com dispersão 
descontínua ao longo da costa brasileira. 
 

Figura  7 – Rhizophora  mangle - vegetação          Figura 8 - Lagunculária racemosa  
típica de manguezal (LACERDA et al, 2005)        (LACERDA  et al,  2005) 
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Nesse ambiente halófito, desenvolve uma flora especializada, ora dominada 

por gramíneas (Spartina) e amarlodáceas (Crinum), que lhe conferem uma 

fisionomia herbácea, ora dominada por espécies arbóreas dos gêneros 

Rhizophora, Laguncularia a Avicennia. De acordo com a dominância de 

cada gênero, o manguezal pode ser classificado em mangues vermelhos 

(Rhizophora), mangue branco (Laguncularia) e mangue siriúba (Avicennia), 

os dois primeiros colonizando os locais baixos e o terceiro os locais mais 

altos e mais afastados da influência das marés. Quando o mangue penetra 

em locais arenosos denomina-se mangue seco. 

 

Estes, por sua vez, possuem uma importância ecológica inquestionável, isto porque, 

estão entre os principais responsáveis pela manutenção de boa parte das atividades pesqueiras 

das regiões tropicais. Servem de refúgio natural, para a reprodução e desenvolvimento 

(berçário), assim como, local para alimentação e proteção de crustáceos, moluscos e peixes de 

valor comercial. Além dessas funções, os manguezais (Figura 9), ainda contribuem para a 

sobrevivência de aves, répteis e mamíferos. Muitos deles integram a lista de espécies 

ameaçadas, ou em risco de extinção (SCHAEFFER-NOVELLI, 1995, apud DIÓGENES, 

2001).  

 
 

Figura 9 – Vegetação de mangue na margem esquerda do rio Potengi (Diniz, 
2006) 
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A área de manguezal constitui área de preservação permanente, Lei nº 4.771, de 15 

de setembro de 1965, com definição especificada no inciso IX, art. 2º da Resolução do 

CONAMA nº 303, de 20 de março de 2002 (BRASIL, 2002), portanto, incluída na legislação 

ambiental brasileira. 

No Rio Grande do Norte, os manguezais encontram-se nos estuários dos rios que 

desembocam no litoral norte e oriental. Em alguns desses rios, dentre eles, o rio Potengi, a 

degradação ambiental já atinge índices preocupantes (Figura 10). A partir da segunda metade 

dos anos noventa, a carcinicultura tem crescido em áreas de mangues de todo o Estado, sendo 

considerada, portanto, como umas das principais atividades potencialmente degradadoras 

desse ecossistema natural. Nesta imagem um aspecto que pode ser observado é que há uma 

estreita área de mangue contornando à margem do estuário. Esta segue por uma grande 

extensão ao longo do curso do rio impedindo, para quem observa de outro ângulo, a real 

situação em que se encontra a referida área quanto ao nível de desmatamento.  

 

 
 

                  Figura 10 - Margem esquerda do rio Potengi (Adaptado de Diniz, 2006) 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1  Antecedentes Históricos 

 

 

Estendendo-se por uma extensão em torno de 20 quilômetros pela terra adentro, com 

grande profundidade e com a largura média de 700 metros, o ambiente em estudo é antes o 

estuário reunido de dois rios, o Potengi e o Jundiaí, ambos navegáveis em maré cheia, o 

primeiro até as vizinhanças de São Gonçalo e o segundo até a cidade de Macaíba. Passada a 

época das chuvas, esses dois rios, a montante das referidas localidades, cortam ou secam 

completamente, ficando apenas cacimbas nos seus leitos arenosos. Devido às marés, o regime 

do estuário, a não ser no tempo das grandes cheias, que não ocorrem anualmente, é puramente 

marítimo (CUNHA, 2004). 

 

 

3.2 Atividades desenvolvidas no estuário Potengi 

 

 

O rio Potengi, por sua grande importância, revela um acervo substancial de 

informações. Estas fazem parte de vários estudos que foram desenvolvidos por alguns 

pesquisadores visando o conhecimento daquele que é considerado, por muitos, um berço 

natural de várias espécies.  Refugio de variadas espécies da fauna e flora, o rio Potengi 

concentra uma gama de atividades ao longo de seu estuário por possuir elementos naturais 

que expressam potencialidades. Estas atividades, porém, nos trazem uma grande preocupação 

no que concerne a forma de exploração e utilização do espaço para o desenvolvimento das 

mesmas, haja vista que são enormes os prejuízos acarretados ao estuário desde o inicio da 

exploração da referida área principalmente no que concerne aos aspectos ambientais. 

Algumas das atividades e/ou fatores merecem destaque neste cenário: 
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3.2.1 Salinas  

 

Considerada como uma das primeiras atividades a ser desenvolvida no estuário em 

estudo as salinas eram implantadas nas áreas de manguezais sediadas, prioritariamente, em 

boa parte da nossa zona costeira (Figura 11). Os enormes tanques para decantação do sal eram 

e, ainda são feitos em áreas de manguezais e restingas, e continuam sendo explorados, 

atualmente, com a introdução dos viveiros de camarão.    

 

 

 

 

 

 
Figura 11 - Áreas de salinas no estuário Potengi (A - Imagem Landsat 1/MSS- 
jun/1975, B - Landsat 5/TM - set/1989, composição RGB 754)  

 

 

3.2.2 Carcinicultura 

 

A carcinicultura (criação de crustáceos em cativeiro) aparece como outra atividade, 

senão, a mais importante e, certamente, a que mais se destacou em todos os aspectos (sociais, 

econômicos e ambientais) haja vista que, para sua produção, a exploração do estuário e o 

desmatamento de manguezais trouxeram fortes transformações aos sistemas naturais.   

Observando a figura 12 verifica-se que o ambiente natural já não se encontra na sua 

integridade total. O quadro atual é resultante da intensa atuação antrópica2 que apresenta 

características bastante evidentes quando das práticas de manuseio, caracterizadas como 

                                                 
2 Antrópica: humana, pelo homem. 
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intensamente devastadoras para o ambiente estudado. E o que percebemos, é, que na área em 

destaque, a atividade da carcinicultura3 se faz presente com maior ênfase. 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Vista aérea da área de mangue desmatado no Rio Potengi (Diniz, 2006)    

 

A carcinicultura, no Rio Grande do Norte, teve seu desenvolvimento no início na 

década de 70, quando o então governador, Cortez Pereira, incentivou os primeiros passos 

para a cultura do camarão (1973), com o Projeto Camarão, cujo objetivo principal, era de 

fomentar pesquisas que comprovassem as viabilidades técnicas e econômicas do cultivo do 

crustáceo nos estuários da região. 

Inicialmente, as pesquisas foram realizadas às margens do rio Potengi, tendo como 

base a Secretaria de Agricultura e estudos realizados pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), além do apoio do Banco de Desenvolvimento do Rio Grande do 

Norte (BANDERN). A produção, ainda em caráter experimental, ultrapassou os limites do rio 

Potengi. Motivados pelos incentivos governamentais, produtores de pequeno e médio porte 

puderam introduzir os viveiros em vários lugares do Estado, estendendo o cultivo para os 

estuários do rio Apodi-Mossoró, Piranhas-Assu, Galinhos-Guamaré, Ceará-Mirim, Guaraira-

                                                 
3 Carcinicultura: criação de camarão em cativeiros. 
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Papeba-Nísia Floresta e Cunhaú-Curimataú (Figura 13), este último considerado de maior 

concentração ambiental (CARVALHO, apud MEDEIROS, 2004).   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Principais estuários de cultivo de camarão marinho no Rio Grande do Norte 
(Cluster do Camarão do RN, 2001) 

 

 

 

As condições naturais como clima, posição geográfica, tipo da água, dentre outras 

variáveis, repercutiram na transformação do Rio Grande do Norte como detentor da melhor e 

mais rentável potencialidade para exploração da atividade carcinícola, além da viabilidade 

técnica e econômica do cultivo da espécie exótica, Litopenaeus vannamei.  

Tais condições favoreceram a rápida expansão da referida atividade no estado e o 

colocasse como um dos maiores produtores de camarão do Brasil (Figura 14).  
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Figura 14 – Participação das exportações de camarão cultivo por Estado no período 
entre 2006 – 2008 (ABCC, 2009)  

 

A produção de camarão tem se destacado na economia potiguar garantindo presença 

na pauta de exportações (Figura 15) por se tratar de um produto de alta aceitação no mercado 

mundial. 

 

 
Figura 15 – valor das exportações Brasileiras de camarão no período entre 2004 – 
2008 (ABCC, 2009) 
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A consolidação da tecnologia de reprodução e engorda, o alcance da auto-suficiência 

na produção de pós-larvas, a oferta de uma ração de qualidade e o despertar do setor 

produtivo para a importância da qualidade do produto final são fatores que contribuíram para 

a evolução e permanência da referida atividade no Brasil (Figura 16). 

Os dados mostram a evolução da criação de camarão cultivado no Brasil. Em 1996, 

apenas uma pequena quantidade (9%) de toda produção Brasileira de camarão era advinda da 

forma de cultivo. Todavia, no ano de 2007, esse quadro se revela de forma bastante 

divergente quando analisamos os dados em que mostram que a produção de cultivo já 

representa mais de 60% da produção de camarão no Brasil.  

 

 

 
Figura 16 - Evolução da produção de camarão cultivado e capturado no Brasil  no 
período entre 1996 – 2007 (ABCC, 2009) 
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3.2.3 Expansão Urbana  

 

 

Uma fração relevante da área em estudo é constituída por zona urbanizada. 

Entrementes, o nível de atuação (devastação) que o fator acima descrito representou no 

ambiente em estudo revela-se como uma das causas da mudança ocorrida naquela área, no 

que concerne à dinâmica espacial ao longo do tempo.  

Alguns estudos realizados sobre a evolução urbana de Natal atestam um lento processo 

de crescimento da cidade, desde a sua fundação até meados do século XX, quando surgiu a 

preocupação de ordenar a cidade, através dos primeiros planos urbanísticos. Entretanto, 

segundo Oliveira e Nunes (2005), a partir da segunda metade do século XX, mais 

especificamente após os anos 70 e 80 verificou-se um vertiginoso crescimento populacional e 

urbano significando um acréscimo de 176% da mancha urbanizada e uma área total de 

60,90km² ou 35,59% da área total do município em um intervalo de dezenove anos (1969 a 

1988), uma configuração totalmente diferente da apresentada anteriormente em 1969, quando 

a área urbanizada abrangia 12,89% ou 22,06km² de sua área total (171,1km²). 

Ainda de acordo com os autores acima citados, entre os anos de 1988 e 1994 a 

expansão urbana mostra-se mais proeminente na zona norte da cidade, principalmente pela 

implantação de novos conjuntos habitacionais. Dos 60,90 km² de ocupação urbana em 1988, a 

cidade passa a ter 79,46 km² em 1994, ou seja, uma área correspondente a 46,44% da 

superfície total do município, apresentando, com isso, um acréscimo de 30,47% em relação ao 

mapeamento anterior. 

Tomando por base somente a Região Administrativa Norte, no mesmo intervalo de 

tempo, a mesma apresenta um crescimento da mancha urbana de 84,66%, passando dos 12,52 

km² em 1988 para 23,12 km² em 1994. Este crescimento vertiginoso da mancha urbana de 

quase 90% em 6 anos na zona norte da cidade trouxe paralelamente um crescimento 

demográfico à área, alterando todo um setor de infra-estrutura e de serviços que até então 

atendia uma parcela da população que contabilizava 146.854 habitantes em 1991 para 

206.615 habitantes em 1996, segundo dados do IBGE.  

Os dados obtidos do período referente entre 1994 e 2002 se caracterizam pela 

consolidação do direcionamento da expansão urbana para os sentidos oeste, norte e sul da 
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cidade, estendendo-se para as áreas de proteção ambiental do município. Nesse intervalo, o 

crescimento da mancha urbana da cidade deu-se em torno de 33%. Em 2002, a cidade passa a 

ter 98,81 km², ou 57,75% de sua área total (OLIVEIRA & NUNES, 2005). 

A zona urbana em destaque é formada pelas cidades de Natal (capital do estado), São 

Gonçalo do Amarante e Macaíba sendo as duas últimas cidades de pequeno a médio porte, 

apresentando pequenas porções de população no seu entorno.  

A cidade de Natal encontra-se localizada na foz do estuário em estudo, constituindo 

em área de grande beleza e enorme potencial turístico, o qual proporciona grande atratividade 

para esta área engendrando grande dinamismo a paisagem. (IDEMA, 2004, p. 15). 

Desta forma, a evolução recente da expansão urbana no estuário do  rio Potengi/RN 

mostra uma estreita relação com as intervenções ocorridas no decorrer do século XX e inicio  

do século XXI. Como bem enfatiza Cunha (2004), estas intervenções, principalmente de 

caráter portuário e urbanístico, embora embasadas em estudos específicos, como de 

engenharia e de ordenamento urbanístico, foram desprovidas de estudos de conteúdo 

ambiental, em particular do conhecimento da estrutura e do funcionamento dos ecossistemas 

costeiros, e da evolução ambiental da região.   

A intensificação do uso de áreas costeiras e estuarinas de extrema fragilidade vem, 

gradativamente, causando a deterioração da paisagem, seja por intermédio de repercussões de 

ordem natural, [...], seja pela interferência direta do homem, destruindo dunas, mangues, 

coberturas vegetais nativas, e contaminando corpos d’água, como rios, lagoas e praias 

(CUNHA, 2004, p. 369). A figura 17 mostra o quanto o processo de urbanização se expande 

cada vez mais  em direção à margem do estuário. 
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Figura 17 - Expansão urbana na área do estuário Potengi (Diniz, 2006) 

 

 

3.3  Trabalhos Realizados sobre o Estuário Potengi/RN 

 

Os estuários são considerados como meio atrativo para ação antrópica e onde o 

desenvolvimento das atividades portuárias e marítimas é crescente. Frazão & Vital (2002), em 

um estudo objetivando analisar as situações de risco decorrentes de eventuais derrames de 

hidrocarbonetos no estuário do rio Potengi, chama atenção para os possíveis riscos que estas 

atividades trazem ao meio estudado: “derramamentos de óleo acidentais ou intencionais 

podem danificar ecologicamente áreas sensíveis como estuários e litoral adjacente. As 

conseqüências ambientais podem ser complexas se não houver planos efetivos de contenção e 

limpeza”.  

Em outro trabalho, Frazão (2003) realizou a caracterização hidrodinâmica e 

morfosedimentar do Potengi, buscando subsidiar os estudos de controle e recuperação 

ambiental em possíveis casos de derramamento de hidrocarboneto no referido estuário.   

O projeto de intervenção no estuário do rio Potengi “Operação Mangue Limpo” 

constituiu-se em uma proposta de ação prática de conscientização para o referido ambiente, 

uma vez que “O ecossistema de manguezal ao longo do Rio Potengi, vem sendo prejudicado 
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pelo acúmulo de lixo inorgânico que põe em risco a preservação da fauna e flora, ocasionando 

conseqüências danosas para o equilíbrio não só biológico, mas também sócio-econômico” 

(OLIVEIRA & SOUZA 2002). 

Em um trabalho intitulado “Manguezais do Nordeste” (LACERDA et al, 2006), 

atentam para as possíveis mudanças ambientais que ocorrerão nos estuários em que 

predominam a vegetação de mangue. Dentre estes, o Potengi encontra-se contemplado. Para 

ele, por reagir rapidamente a mudanças no ambiente costeiro, os manguezais são capazes de 

fornecer informações valiosas sobre a dinâmica ambiental da área litorânea. Por outro lado, 

alterações em sua distribuição e extensão podem ter influência negativa na ecologia local, 

inclusive na produtividade primária e na produção pesqueira.  

Além dos trabalhos citados, há outros elaborados por vários pesquisadores em que 

evidenciam a problemática na qual passa o objeto de estudo por se tratar de uma área que 

representa grande relevância. 

 

3.4 Espaço e Dinâmica Espacial  

 

Para sabermos interpretar o objeto em estudo faz-se necessário entendermos o 

significado de espaço e de dinâmica espacial, uma vez que estes consistem no ponto chave 

para compreensão das várias interpretações e indagações surgidas a respeito desse meio.  

As áreas estuarinas representam, principalmente nos dias atuais, pelo seu grande valor 

produtivo, um espaço de relações intrínsecas, uma vez que é nesse espaço que o homem, com 

sua imaginação, objetividade e lucratividade, busca, de forma incessante, o desenvolvimento 

cada vez maior de projetos de exploração econômica. O que se pretende dizer é bem ilustrado 

por Corrêa (1991) ao afirmar que: “O espaço é concebido como lócus da reprodução das 

relações sociais de produção, isto é, reprodução da sociedade”.  

De acordo com Lefebvre (apud GOMES, 1998) o espaço representa ao mesmo tempo 

um objeto material e um processo que envolve relações sociais e que recria continuamente 

tais relações ou ajuda a reproduzi-las. O conflito de classes ocorridos no espaço representa a 
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hierarquia de poder, ou seja, parte das forças sociais de produção, inerentes ao capitalismo 

reforça interesses predominantes na sociedade.  

O mesmo autor retrata ainda que o espaço deve ser entendido como espaço social, 

vívido, em estreita correlação com a pratica social e não como espaço absoluto, e nem como 

um produto da sociedade, ou seja, não é nem um ponto de partida (espaço absoluto), nem o 

ponto de chegada (espaço como produto social). 

A partir da concepção de espaço dada pelos autores anteriormente citados, podemos 

acrescentar ainda outro de grande relevância pela sua enorme contribuição no campo de 

estudo da geografia, Milton Santos. Santos (1985), em sua obra “espaço e método” ao buscar 

descrever, definir e interpretar o espaço, leva em conta os ingredientes sociais e “naturais” 

que compõe o espaço sob o enfoque social. A postura de Santos sobre a natureza e o conceito 

de espaço é claramente evidenciada como um fator da evolução social. Assim,  

Consideramos espaço como uma instância da sociedade, ao mesmo 

título que a instância econômica e a instância cultural-ideológica. Isso 

significa que, como instância, ele contém e é contido pelas demais 

instâncias, assim como cada uma delas o contém e é por ele contida 

(SANTOS, 1985). 

Objetivando identificar a natureza e o significado do espaço nos seus diversos estudos 

o autor em tela, aborda o papel das formas e interações espaciais, os fixos e os fluxos. Em sua 

obra interdisciplinar intitulada “A natureza do espaço: razão e emoção” oferece um 

tratamento pioneiro as relações entre a técnica e o espaço e entre o espaço e o tempo bases 

para a construção de conceitos coerentemente formulados, objetivando definir o espaço 

geográfico e seu papel ativo na dinâmica social. Os fixos, fixados em cada lugar, permitem 

ações que modificam o próprio lugar, já os fluxos são um resultado direto ou indireto das 

ações e atravessam ou se instalam nos fixos, modificando a sua significação e o seu valor, ao 

mesmo tempo em que, também, se modificam.  
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Santos destaca ainda que:  

A relação homem/meio ocorre em uma determinada forma de 

organização espacial, sendo, portanto, essa forma de organização 

espacial um meio de vida no presente (produção), mas também uma 

condição para o futuro (reprodução) (CORREA, 1991). 

 

Para entendermos melhor as relações existentes do homem com o meio natural, 

partimos do pressuposto que o estudo do espaço passa pelo entendimento de seu 

funcionamento e estruturação. De acordo com o pensamento de Marchand (1996) dentro do 

espaço utilizado pelo homem interagem várias pressões, de ordem física, natural, histórica, 

econômica, social, mental (Figura 18). Por isso, toda abordagem sobre a relação 

sociedade/natureza deveria compreender dimensões comuns a ambas, como o tempo e o 

espaço. O tempo quando se trata de processo, de evolução, de transformação; e o espaço 

quando se trata de repartição e de distribuição. Desta forma, a informação espaço-temporal 

torna-se um elemento chave da análise geográfica. 

 

 
 

 Figura 18 - O sistema espacial (MARCHAND, 1996) 
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A dinâmica espacial, entendida como processo de articulação e rearticulação 

permanente do movimento solidário, conflituoso, contraditório, complexo do viver-pensar, 

sentir-fazer humanos no território, organiza o espaço de acordo com a estrutura de classes do 

lugar e, essa estrutura de classes é sobredeterminada pelo próprio espaço, adverte Moreira 

(1988).  Assim, em sociedades rígidas, as classes sociais definem-se por lugares geográficos 

determinados, enquanto em sociedades ditas democráticas, o espaço se caracteriza pelo 

entrosamento e mistura das diversas classes sociais.  A dinâmica espacial determina o arranjo 

espacial4.  

A sociedade como um todo, para sobreviver, necessita produzir e reproduzir bens de 

consumo. É na reprodução dos bens de consumo que a dinâmica espacial ganha existência 

continua, pois o processo de produção e reprodução desses bens repete-se indefinidamente, 

dando ao espaço geográfico uma formatação econômico-social. O motor da reprodução dos 

bens é o próprio consumo, sempre em concordância com as leis históricas de produção do 

momento.  

As leis históricas de produção do momento revelam que a reprodução dos bens 

materiais é feita somente para os que consomem. A dinâmica espacial ganha existência 

continua na reprodução dos bens de consumo. Estes, por sua vez, são comandados pela 

ortodoxia do momento, que é o próprio consumo. 

Contudo, a dinâmica espacial percebida sob o resultado de uma produção histórica das 

relações sociais, a natureza tida como natural é substituída por uma natureza completamente 

humanizada com a construção pelos homens de fábricas, estradas, portos, plantações etc. Esta 

realidade é totalmente visível quando nos deparamos com imagens, fotos ou mesmo diante do 

ambiente em estudo e verificamos o quadro atual, bastante modificado nos últimos anos.  

No que concerne ao estuário do Potengi, Medeiros (2004), chama atenção para as 

transformações ocorridas visando à prevenção de uma situação ainda mais critica. Segunda a 

autora, [...] não podemos esquecer de associarmos a essas mudanças a enorme preocupação 

quanto ao equilíbrio ecológico, se realmente queremos que futuramente a população encontre 

meios de obter o seu próprio sustento, e a sua sobrevivência. A relação homem/meio ora 

discutida, a qual se configura na dinâmica espacial, não representa na referida área uma 

                                                 
4 Arranjos espaciais são as configurações do espaço, como disposição das formas, natureza dos serviços, estética 
das moradias, geometria e morfologia das cidades, entre outras características. 
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situação positiva uma vez que esta resultou em uma realidade que traduz vários problemas de 

cunho ambiental, social e econômico.   

 

3.4   Geoprocessamento e SIG 

 

O termo Geoprocessamento denota a disciplina do conhecimento que utiliza técnicas 

matemáticas e computacionais para o tratamento da informação geográfica e que vem 

influenciando de maneira crescente as áreas de Cartografia, Análise de Recursos Naturais, 

Transportes, Comunicações, Energia e Planejamento Urbano e Regional, etc. 

O Geoprocessamento pode ser definido como um conjunto de tecnologias voltadas à 

coleta e tratamento de informações espaciais para um objetivo específico. Assim as atividades 

que envolvem o geoprocessamento são executadas por sistemas específicos para cada 

aplicação. Estes sistemas são mais comumente tratados como Sistemas de Informação 

Geográfica (SIG), o Geoprocessamento é o conceito mais abrangente e representa qualquer 

tipo de processamento de dados georreferenciados, enquanto um SIG processa dados gráficos 

e não gráficos (alfanuméricos) com ênfase a análises espaciais e modelagens de superfícies 

(SPRING, 2003). 

Nos estudos ambientais percebemos uma maior ênfase na aplicação das técnicas de 

geoprocessamento, pela facilidade da representação da espacialidade cartográfica do 

fenômeno analisado, bem como a integração dos dados pelo mapeamento temático. 

As ferramentas computacionais para Geoprocessamento, chamadas de Sistemas de 

Informação Geográfica (SIG, ou GIS, na abreviação em língua inglesa), permitem realizar 

análises complexas, ao integrar dados de diversas fontes e ao criar bancos de dados 

georreferenciados. Tornam ainda possível automatizar a produção de documentos 

cartográficos.  

Como aponta Hanigan (1997), um SIG é qualquer sistema de gerenciamento de 

informações capaz de: coletar, armazenar e recuperar informações baseadas nas suas 

localizações espaciais; identificar locais dentro de um ambiente que tenha sido selecionado a 

partir de determinados critérios; explorar relações entre os dados espaciais para subsidiar os 
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critérios de formulação de decisões; facilitar a exportação de modelos analíticos capazes de 

avaliar alternativas de impactos do meio ambiente; exibir e selecionar áreas, tanto 

graficamente como numericamente, antes e ou depois das análises.  

 

A tecnologia de SIG pode trazer enormes benefícios devido à sua capacidade de 

manipular a informação espacial5
 de forma precisa, rápida e sofisticada. As várias definições 

de SIG representam, principalmente nos dias atuais, a multiplicidade de usos e visões 

possíveis desta tecnologia e apontam para uma perspectiva interdisciplinar de sua utilização. 

Atualmente algumas de suas aplicações estão voltadas para as mais diferentes áreas e temas 

como cartografia, geologia, agricultura, vegetação, clima, hidrologia, meio ambiente, cadastro 

urbano, redes de concessionárias (água, energia e telefonia), saúde, habitação, etc.  

 

Para Silva (2003),  

[...]os Sistemas de Informações Geográficas (SIGs) são usualmente 

aceitos como sendo uma tecnologia que possui o ferramental 

necessário para realizar análises com dados espaciais e, portanto, 

oferece, ao ser implementada, alternativas para o entendimento da 

ocupação e utilização do meio físico, compondo o chamado universo 

da Geotecnologia, ao lado do Processamento Digital de Imagens (PDI) 

e da Geoestatística. A tecnologia SIG está para as análises geográficas, 

assim como o microscópio, o telescópio e os computadores estão para 

outras ciências (Geologia, Astronomia, Geofísica, Administração, 

entre outras). 

 

Os sistemas de informações geográficas nos fornecem um conjunto potencial de 

informações que podem ser abstraídas a partir de uma análise geográfica (Figura 19) 

tornando-se cada vez mais uma prática imprescindível para os estudos da natureza, tendo em 

vista a necessidade de monitoramento de áreas que estão, principalmente nos dias atuais, 

                                                 
5 O termo espacial neste sentido denota sinônimo de georreferenciado, ou seja, referenciado a uma determinada 
região do espaço geográfico. 
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sujeitas as constantes intervenções antrópicas. Com o uso de um SIG, é possível integrar essas 

informações e calcular as taxas de desmatamento.  

 

 

 
Figura 19 – Distribuição e processamento dos dados em um SIG 
(LAMPARELLI, 2008) 

 

Para utilização do SIG nos estudos ambientais faz-se necessário um referencial 

conceitual para se compreender a situação real do espaço que possibilitará o reconhecimento 

das fragilidades que servirá de base para a formulação de propostas de orientação para uma 

melhor utilização dos recursos naturais. Assim sendo, o uso de processos informatizados, 

como os SIGs (Sistemas de Informação Geográficas), facilitam o trabalho da comunidade 

científica e de órgãos e entidades ambientais, trazendo benefícios à população, considerando 

serem sistemas que realizam tratamento computacional de dados espacializados" (TEXEIRA 

et al 1992, apud VOLPATO; BARROS, 2001, p. 233). 
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3.5 Sensoriamento Remoto 

 

Segundo Florenzano (2002), “Sensoriamento Remoto é a tecnologia que permite 

obter imagens e outros tipos de dados, da superfície terrestre, através da captação e do registro 

da energia refletida ou emitida pela superfície” (Figura 20). As imagens de sensoriamento 

remoto, como fonte de dados da superfície terrestre, são cada vez mais utilizadas para 

elaboração de diferentes tipos de mapas. Com a interpretação das imagens de sensoriamento 

remoto (imagens de satélite, fotografias aéreas) podemos obter os dados reais em relação à 

área específica.  

 

 
 

Figura 20 – forma de captação dos produtos sensores remoto 
(FLORENZANO, 2002) 

 

 

Os produtos do sensoriamento remoto estão sendo aplicados nas mais diversas áreas 

do conhecimento, sobretudo daquelas que se servem dos mapeamentos, ou da cartografia dos 

fenômenos passíveis de serem representados, em todas as sociedades que se servem desse 

importante recurso tecnológico. 

 O resultado da interpretação de uma imagem obtida por um sensor remoto é 

apresentado em forma de um mapa, na qual assinalamos limites de áreas, estradas, drenagem 
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e o nome dos objetos identificados. Este procedimento é muito comum quando os dados são 

utilizados em formato digital e analisados diretamente na tela do computador, através de um 

software de processamento de imagens. Desta forma, a informação obtida pode ser 

armazenada no formato digital e o mapa gerado automaticamente. 

O estuário do Potengi possui uma grande área contemplada de vegetação de mangue. 

A exploração das áreas de mangue e a substituição da vegetação natural por diferentes tipos 

de uso da terra intensificam o processo de desmatamento. Desta forma, aspecto multitemporal 

das imagens de satélite permite avaliar e monitorar as áreas devastadas, acompanhando as 

transformações do espaço ao longo do tempo, bem como podem ser gerados mapas de áreas 

desmatadas de diferentes datas.  

 

3.5.1  Utilização do Sensoriamento Remoto em Estudos Estuarinos 

 

Vários são os trabalhos elaborados utilizando o sensoriamento remoto como base 

para o entendimento dos dados e execução de planejamentos referentes à áreas estuarinas.  

Fernandes (2005) realizou um diagnóstico geoambiental com uso do 

geoprocessamento buscando determinar as potencialidades de uso do solo para a área 

estuarina do rio Curimataú – Canguaretama/RN. No trabalho acima citado, o autor relata as 

vantagens na utilização dessa tecnologia no sentido da multidisciplinaridade, precisão, custo, 

tempo e eficácia.  

Ainda neste mesmo estuário, e tendo como base metodológica os dados de 

sensoriamento remoto, Souza (2004) desenvolveu estudos sobre a evolução morfodinâmica da 

região de influência estuarina do rio Curimataú/RN, com ênfase nas alterações do ambiente 

deposicional de manguezal e a integração de geodados em SIG.  

Segundo ele, a utilização de geotecnologias no que concerne ao mapeamento 

temático, à identificação dos principais impactos ambientais, ao mapeamento multitemporal, à 

caracterização geoambiental e a geração de uma banco de dados ambientais 

georreferenciados, apresentam-se bastantes satisfatórias, destacando-se o baixo custo e a 

economia de tempo despendido, atestando as inúmeras vantagens destas tecnologias na 
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aplicação de estudos relacionados à caracterização e analise dos  recursos naturais dos 

sistemas estuarinos.  

Tomando por base o estudo de Mafra (2005) a respeito do estudo da dinâmica 

costeira da região da foz do rio Piranhas-Açu para geração de mapas de sensibilidade do 

litoral ao derramamento de óleo, a interpretação de produtos de sensoriamento remoto 

(imagem de satélite Landsat 5 TM de 1989 e Landsat 7 ETM+ de 1998, 2001 e 2003) sua 

aplicação ao controle e monitoramento na evolução do meio ambiente, bem como os aspectos 

geológicos, geomorfológicos, sedimentológico e oceanográficos, e estes, juntamente com os 

dados bibliográficos constituíram uma base fundamental para a realização do objetivo do 

referido estudo. 

Outro estudo com bastante relevância utilizando o sensoriamento remoto nos 

ambientes estuarinos encontramos em Frazão e Vital (2002) a respeito do modelamento 

hidrodinâmico e da distribuição sedimentar no estuário do rio Potengi e áreas adjacentes: 

implicações na migração de derrames de hidrocarboneto. Os autores utilizaram sensor ETM+ 

do Landsat 7 (órbita/ponto 214-064 de 04 de agosto de 2001. O levantamento dos  índice de 

sensibilidade ambiental (ISA) - a partir do uso e dados de sensoriamento remoto e coletados 

“in situ” nos ambientes costeiros, foram confrontados e armazenados num Sistema de 

Informações Geográficas (SIG), o que permitiu a geração de vários mapas temáticos. 

 
Cunha (2004) também utilizou os dados de sensores remotos no estudo da análise da 

evolução costeira recente da região de Natal /RN, os quais permitiram fazer o delineamento 

de toda a linha costeira de Natal, compreendendo a caracterização geológica-geomorfológica 

da zona costeira, a identificação, caracterização e quantificação dos agentes dinâmicos e seus 

respectivos processos ambientais. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

  

4.1  Referencial Teórico-metodológico 

 

 A fundamentação teórico-metodológica deste trabalho foi definida mediante o 

embasamento na teoria geral dos sistemas, com base no método sistêmico não-isolado aberto, 

uma vez que o espaço estudado configura-se, independente de sua constituição geoambiental, 

em constantes trocas de energia e de matéria. Desta forma, ter-se-á uma visão holística da 

realidade, fortalecida pelas ferramentas do sensoriamento remoto e SIG (Sistema de 

Informação Geográfica) que vem se mostrando a cada dia, em diversos trabalhos semelhantes, 

como mais um instrumento de grande valia na elaboração de diagnósticos inerentes às varias 

transformações ocorridas no espaço geográfico. 

 

4.1.1 Teoria Geral dos Sistemas 

 

Buscando entender a natureza com todos os seus componentes, vários pensadores 

discutem o estudo dos sistemas, desde o inicio do século XX. Como bem enfoca Rodrigues 

(2001, p. 72), a segunda lei da termodinâmica permitiu o desenvolvimento de uma teoria que 

representou uma contribuição mais imediata para a formulação da teoria geossistêmica: a 

Teoria Geral dos Sistemas, proposta pelo biólogo Ludwig Von Bertalanffy em 1901.  

Seu campo de visão era focado na investigação cientifica dos sistemas em varias 

ciências, bem como sua aplicação no campo tecnológico. Somente a partir de meados do 

século XX, é que a teoria ganha proporção maior chegando a propor que os sistemas podem 

ser definidos como conjuntos de elementos com variáveis e características diversas, as quais 

mantêm relações entre si e entre o meio ambiente. A analise poderá estar voltada para a 

estrutura desse sistema, para seu comportamento, para as trocas de energia, limites, ambientes 

ou parâmetros (GREGORY, 1992).  
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 Na década de 30, ressurge com os biólogos o pensamento integrado e sistêmico 

quando se firma a visão de relação, de contexto e de dinâmica. Uma perspectiva que se funda 

em todos os campos da ciência.  

Segundo Troppmair e Galinda (1985), na Geografia esta teoria teve seu início 

preconizado por Chorley em 1962, apesar do discurso de Johnston (1986), de que a análise de 

sistemas já tenha sido promovida por Sauer em 1925 quando afirma: "os objetos que existem 

juntos na paisagem, existem em inter-relação". Ainda neste sentido precursor Christofoletti 

(1987) também cita como possíveis pioneiros Straler (1950), Culling (1957) e Hack (1960). A 

visão sistêmica representou um importante acontecimento para a Geografia, no qual o 

direcionamento para a sistematização e a integração do meio ambiente com seus elementos, 

conexões e processos como um potencial a ser utilizado pelo homem, adquiriu importância 

crescente. 

“Lembro que, como Geógrafos não devemos estudar o meio físico 

como produto final, como objetivo único e isolado em si, mas como o 

meio integrado e dinâmico, em que os seres vivos, entre eles e o 

homem vivem, se conectam e desenvolvem suas atividades” 

(TROPPMAIR & GALINDA, 1985, p. 125). 

 

Sendo o princípio básico do estudo de sistemas a conectividade, como dizem alguns 

pensadores, então, podemos entender o significado de um sistema como um arranjo de 

elementos e estes se interligando entre si e um conjunto de ligações entre o sistema e seu 

ambiente, ou seja, cada sistema se compõe de subsistemas, e todos compõem um sistema 

maior, onde cada um deles é autônomo e ao mesmo tempo aberto e integrado ao meio. 

Tomando por essa premissa podemos, portanto, dizer, que existe uma interrelação direta com 

o meio.  

Entretanto, como argumenta Gomes (1998), se não existir as ligações entre este 

sistema e o meio ambiente ele é denominado sistema fechado e que, dificilmente é encontrado 

na natureza. “O mundo real pode ser encarado como um conjunto constituído de sistemas 

interligados em várias escalas e complexidades que estão aninhados e interligados entre si 

formando um sistema de hierarquia” (TROPPMAIR & GALINA, 2006, p. 80).  
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As análises geográficas da contemporaneidade não se resumem em descrever 

paisagens ou o espaço em si, mas mostrar como estes se comportam dentro de um processo 

transformador (interação homem/meio), e que nos faz refletir sobre os fatores que os fazem 

manifestar-se de tal forma. A possibilidade de uma ciência geográfica que estuda os espaços 

físicos e humanos e as relações que neles ocorrem de forma integrada, isto é, a partir do 

conhecimento claro das formas de organizações espaciais da superfície terrestre é que nos 

permite concluir que a Geografia não é o estudo do espaço nem simplesmente dos lugares, 

mas sim das relações existentes no escopo natural, social, cultural, através da interação dos 

elementos que os compõem e destes com seu próprio ambiente. 

No estudo de um dado espaço, se nós avaliamos apenas os seus elementos, sua 

natureza, sua estrutura ou as possíveis classes desses elementos, não ultrapassamos os limites 

da descrição. É somente a relação que existe entre as coisas que nos permite realmente 

conhecê-las e defini-las, isto é, "fatos isolados são abstrações e o que lhes dá concretude é a 

relação que mantêm entre si" (SANTOS, 1982). Todos os sistemas devem descrever-se como 

realidades mistas de objetos e de relações que "não podem existir separadamente de tal modo 

que não exclua a sua unidade" (GODELIER, 1967, apud GOMES, 1998).  

A visão sistêmica segundo Troppmair e Galina (2006, p.80), que penetrou em todas 

as ciências, tem em comum uma série de critérios: 

a) O primeiro e mais geral afirma: “... é a visão de mudança das partes para o TODO... as 

propriedades essenciais ou sistêmicas são propriedades do TODO que nenhuma das partes 

possui. Elas surgem das relações da Organização”. 

b) Um segundo critério chave é: “A capacidade de deslocar a própria atenção de um lado para 

outro entre diferentes níveis sistêmicos... portanto, diferentes níveis sistêmicos representam 

níveis de diferentes complexidades”. 

c) O terceiro critério afirma: “as propriedades das partes não são propriedades intrínsecas, 

mas só podem ser entendidas dentro do contexto do TODO MAIOR... aquilo que 

denominamos parte é um padrão numa teia inseparável de relações” (CAPRA, 1996, apud 

TROPPMAIR & GALINA, 2006).  
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Para Gomes (1998) os Sistemas Ambientais Físicos, ou Geossistemas, seriam a 

representação da organização espacial resultante da interação dos componentes físicos da 

natureza (sistemas), aí incluídos clima, topografia, rochas, águas, vegetação e solos, dentre 

outros, podendo ou não estar todos esses componentes presentes. 

No tocante a este tema, considera-se de forma geral a existência (FORSTER et al., 

1957, apud SALES, 2004) de três tipos de sistemas quanto ao grau de relação com o meio: 

sistemas isolados, que não realizam trocas com o ambiente no qual se acham instalados; 

sistemas abertos, que trocam matéria e energia com o meio circundante, sistemas fechados, 

que trocam apenas energia. 

Ainda segundo esta autora, do ponto de vista espacial, os sistemas apresentariam 

magnitudes variadas, da mega escala à escala local. Quanto aos aspectos de forma e estrutura, 

os sistemas foram classificados (e.g. CHORLEY E KENNEDY, 1971; CHORLEY E 

HAGGET, 1977, apud SALES, 2004) como morfológicos - baseados em propriedades físicas 

tais como geometria, densidade, comprimento, funcionais - com base na ação dos processos 

responsáveis pelas formas e funcionamento do sistema e controlado - definidos pela ação 

controladora das atividades humanas sobre os processos. 

 

4.1.2  Entendendo o Geossistema 

 

A visão sistêmica nos estudos das diversas áreas da Geografia Física foi proposta 

por Sotchava nos anos 60 (TROPPMAIR & GALINA, 2006). Este autor, preocupado com a 

perspectiva de conjunto de componentes, processos e relações dos sistemas que compõem o 

meio ambiente, propôs a utilização do conceito de GEOSSISTEMA. 

De acordo com as proposições de Sotchava, os geossistemas são sistemas territoriais 

naturais que se distinguem na envoltura geográfica, em diversas ordens dimensionais, 

generalizadamente nas dimensões regional e topológica. São subsistemas da envoltura 

geográfica sendo ela própria um geossistema de nível planetário. Assim a "Geographical 

Cover", durante a sua longa e complexa história de desenvolvimento, deu lugar à diversas 

condições naturais que, independentemente da ação e presença humana, organizaram-se num 

elaborado sistema de complexos físico geográficos (geossistemas).  
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Constituídos de componentes naturais ìnter-condicionados e inter-relacionados em 

sua distribuição, os geossistemas, desenvolvem-se, no tempo, como parte do todo. 

Caracterizam-se por suas condições lito-estruturais, seu relevo, o clima, as águas 

subsuperficials e superficiais, os solos, as comunidades vegetais e animais e por seu 

funcionamento e sua dinâmica, numa interação complexa - como um sistema aberto. 

Sotchava, ao criar o termo GEOSSISTEMA – Sistema Geográfico ou Complexo 

Natural Territorial (TROPPMAIR & GALINA, 2006), o deixou bastante vago e flexível 

(BEROUTCHACHVILI & BERTRAND, 1978, apud TROPPMAIR & GALINA, 2006). Por 

este motivo, vários geógrafos utilizaram e empregaram o termo com conteúdo, método, escala 

e enfoque diferente, como bem enfoca CHRISTOFOLETTI (1999), MONTEIRO (2000) e 

TROPPMAIR (2000).  

Para Troppmair e Galina (2006) pode-se dizer que “o geossistema compreende um 

espaço que se caracteriza pela homogeneidade de seus componentes, suas estruturas, fluxos e 

relações que integrados, formam o sistema do ambiente físico onde há exploração biológica”. 

O autor ainda destaca que “embora os geossistemas sejam fenômenos naturais, todos os 

fatores sociais e econômicos que influenciam este sistema espacial são levados em 

consideração [...] Todo Geossistema também possui três características fundamentais:  

• Morfologia – denota a expressão física do arranjo da disposição dos 

elementos e da consequente estrutura espacial; 

• Dinâmica - traduz o fluxo de energia e matéria que passa pelo sistema e que 

varia no espaço e no tempo; 

• Exploração biológica - da fauna, flora e do próprio homem. 

Tomando como enfoque apenas a concepção sistêmica, propriamente dita, o 

conceito de geossistema em CHRISTOFOLETTI (1986-87 e 1997) possui a mesma lógica: os 

geossistemas "representam a organização espacial resultante da interação dos elementos 

componentes físicos da natureza, possuindo expressão espacial na superfície terrestre e 

representando uma organização (sistema) composta por elementos, funcionando através de 

fluxos de energia e matéria. As combinações de massa e energia, no amplo controle 

energético ambiental, poderão criar heterogeneidade interna no geossistema, expressando-se 

em mosaico paisagístico [...], há os fluxos na dimensão horizontal conectando as diversas 

combinações paisagísticas internas. Independentemente da ação e presença humana, a 
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natureza, físico-biológica do sistema terrestre organiza-se ao nível! dos ecossistemas e 

geossistemas". 

Como bem explicita Troppmair e Galina (2006), podemos afirmar que ao pesquisar 

os Geossistemas, que são sistemas dinâmicos, devemos abordar os elementos abióticos, 

bióticos [...], não somente os existentes no momento; mas levar em consideração também sua 

história. Assim ganha importância fundamental o elemento “tempo”, seja este linear, de 

evolução normal, ou cíclica, alterações no decorrer do ano com a fenologia das estações, 

refletindo-se na dinâmica’ da natureza, no agir e no comportamento social e nas atividades 

econômicas. 

Fazendo referência a um Terceiro Tempo: o Tempo Antrópico ou de Impactos. O 

Tempo Antrópico ou de Impactos é o tempo que altera de forma mais rápida e drástica o 

geossistema e sua paisagem, pois ocorre em curtíssimo espaço de tempo, ou seja, em poucos 

anos, meses ou mesmo em dias ou horas. São queimadas do Brasil Central e da Amazônia, 

inundações, movimentos coletivos do solo, desmatamentos ou implantação de monoculturas. 

Para a análise sistêmica propõe-se a modelagem, que idealmente, será subsidiada 

pela mensuração direta (monitoramentos e experimentações) das trocas, circuitos, balanços de 

matéria e energia nos sistemas e subsistemas. Bertrand (1972, apud RODRIGUES, 2001), 

explica melhor essa subdivisão usando um esquema taxonômico que inclui e posiciona as 

unidades inferiores, dentre as quais figuram os  “geossistema”, os “geofáceis” e o geótopo.  

Segundo ele o sistema taxonômico define que a classificação deva ser proposta em função da 

escala têmporo-espacial. Nesta, haveria unidades superiores, compatíveis com as “zonas”, 

domínios, ou “regiões naturais” e unidades progressivamente inferiores que definiriam os 

“geossistemas”, geofáceis e os geótopos. Essa colocação faz parte do processo de 

reconhecimento e auxilia no dimensionamento tempo-espaco das unidades espaciais.     

Nos últimos anos, o estudo dos geossistemas tem ganhado importância e aplicação 

crescentes e, entre outros objetivos, procura a conservação, o uso racional e o 

desenvolvimento do espaço geográfico beneficiando toda biosfera, em especial, a sociedade 

humana. 

Para se entender o ambiente em estudo, a análise geossistêmica conduz a busca da 

compreensão do espaço a partir do seu funcionamento e estrutura, ou seja, dentro do espaço 
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utilizado pelo homem, onde interagem várias pressões, de ordem física, natural, histórica, 

econômica, social e cultural, as quais representam desta forma, as relações existentes entre o 

homem e a natureza num determinado tempo e espaço.  

As áreas estuarinas, principalmente nos últimos anos têm representado bem essa 

inter-relação, onde a sociedade a explora buscando a satisfação econômica, por exemplo, pelo 

fato das mesmas constituírem um campo diversificado de riquezas.    

   

 

4.2  Procedimentos Metodológicos 

 

4.2.1 Introdução  

 

Os procedimentos metodológicos adotados neste trabalho visam a melhor 

interpretação e análise das informações inerentes à área de estudo no que concerne aos 

processos dinâmicos da formação e transformação do espaço visto que este constitui-se  um 

ambiente de ampla atuação  humana, trazendo como conseqüência vários problemas de cunho 

ambiental. 

Os estudos ambientais constituem um assunto de interesse frequente, principalmente 

nos dias atuais, para a aplicação de técnicas de geoprocessamento. Este interesse leva em 

consideração a facilidade da representação da espacialidade cartográfica do fenômeno 

analisado e a integração dos dados pelo mapeamento temático. 

A grande quantidade e o potencial de informações que podem ser abstraídas dessa 

análise torna-a cada vez mais uma prática imprescindível para os estudos dessa natureza, 

tendo em vista a necessidade de monitoramento de áreas que estão sujeitas as constantes 

intervenções humanas pela sua necessidade constante em explorar, a cada dia novos espaços, 

novos ambientes visando satisfazer as ambições econômicas que cresce de forma incessante. 

O uso de sensoriamento remoto, na análise dos recursos naturais, tem sido definido 

de várias maneiras, entretanto, todas conduzem a um objetivo comum, o conjunto de 

atividades utilizadas para obter informações a respeito dos recursos, renováveis ou não 

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

aviões, satélites, ou até mesmo na superfície.  
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Diante da complexidade dos processos dinâmicos da natureza e destes, ocasionados 

pela intervenção humana, podemos dizer que um dos grandes desafios da Ciência da 

Informação Espacial é o desenvolvimento de técnicas e abstrações que sejam capazes de 

representar adequadamente fenômenos espaço-temporais dinâmicos. 

Os sistemas e técnicas de sensoriamento remoto, estabelecidos a partir dos anos 

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

intensificação dos processos antrópicos, através de análises multitemporais. 

 

4.2.2 Técnicas de Pesquisa  

 

Quanto ás técnicas que foram empregadas para realização do estudo, foram utilizadas 

como ferramentas principais o Sensoriamento Remoto e os SIGs através da interpretação de 

imagens de satélite, fotografias aéreas, agregados as informações contidas em órgãos federais, 

estaduais, municipais e em outras fontes secundárias.  

A utilização do sensoriamento remoto (imagens de satélite, fotografia aérea), aliado ao 

sistema de informação geográfica no estudo das áreas estuarinas, permitiu avaliar com maior 

precisão a dinâmica da ocupação antrópica, tanto a nível espacial como temporal.  

Trabalhos de campo também foram realizados, o que permitiu conhecer os elementos 

e atributos dos sistemas naturais, bem como as relações entre estes e a comunidades que 

interagem com o ambiente em estudo.  

 

 

4.2.3 Metodologia utilizada 

  

A metodologia adotada contempla várias etapas distintas englobando desde a etapa de 

levantamento de dados prévios até a conclusão dos dados (Figura 21).   

 

 

 

 



Medeiros, M. L. de. 2009 
                                               

 
Dissertação de Mestrado – PPGe/UFRN                                                       

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Figura 21 – Fluxograma da metodologia utilizada 
 

 

 

 

4.2.3.1 1ª Etapa – Pré –Campo 

 

A primeira etapa constitui-se de levantamento e compilação das informações de 

âmbito cartográfico e bibliográfico, contemplando a estratégia de elaboração dos 

procedimentos metodológicos e do processamento digital. 
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• Levantamento bibliográfico e cartográfico pré-existente 

 

Esta etapa constitui-se da fundamentação teórica, enfocando principalmente aspectos 

de âmbito regional e local. Este momento consiste na aquisição do acervo bibliográfico 

sistemático referente aos estudos realizados não somente na área estudada, mas também de 

estudos referentes a diversos trabalhos e artigos científicos com enfoque na dinâmica espaço-

temporal, análise espacial, rio Potengi, carcinicultura, manguezais, sensoriamento remoto e 

geoprocessamento visando um melhor conhecimento da área estudada e assim obter 

conclusões mais precisas. 

Além dos trabalhos anteriormente citados foram pesquisadas outras fontes inerentes 

ao objetivo do estudo como teses, dissertações, monografias, artigos científicos, páginas 

eletrônicas, livros e periódicos especializados, bem como material especifico da área estudada 

que auxiliassem na diferenciação e identificação das unidades de paisagem (vegetação, 

carcinicultura, área desmatada, área urbana, área de praia, rio e oceano). 

O mapa base vetorial georreferenciado contendo informações que serviram de 

fundamentação para o estudo multitemporal da área do estuário do Potengi/RN foi gerado 

com o objetivo de auxiliar na identificação e delimitação dos elementos acima analisados. A 

confecção do mapa base foi feita a partir da fotografia aérea do ano de 2006, na escala 1:8000 

produzida pelo PRODETUR, na qual foi possível identificar várias unidades da paisagem em 

análise (vegetação, carcinicultura, área desmatada, área urbana, área de praia, rio e oceano) 

com melhor precisão. 

 

 

• Sensoriamento remoto (SR) e PDI 

 

Esta é uma etapa inicial no tratamento e processamento das imagens utilizadas e tem 

o intuito de tratar digitalmente os dados orbitais brutos. De inicio fez-se o pré-processamento 

das imagens de satélite orbitais (georreferenciamento) no software ErMapper v. 6.3, e 

posterior restituição automatizada de sua área útil, descartando-se suas bordas por presenças 

de distorções geométricas da imagem. Imagens geradas a partir de sensores remotos estão 

sujeitas a uma série de distorções espaciais como aquelas provocadas por (rotação da terra, 
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curvatura da terra, variações de altitude, posição e velocidade da plataforma, entre outras), 

não possuindo, portanto, precisão cartográfica quanto ao posicionamento dos objetos, 

superfícies ou fenômenos não nelas representados (CROSTA, 1992, apud ALVES, 2001, 

p.33).  O procedimento de georrefenciamento consiste na adequação dos dados para que as 

imagens obtenham a devida precisão cartográfica. Para o processo de georreferenciamento foi 

utilizado a projeção transverse mercator UTM - datum SAD69 e meridiano central -33º, tendo 

como base usada para o georreferenciamento foi a fotografia área da PRODETUR de 2006. 

A partir da etapa de processamento das imagens, o arquivo vetorial foi gerado no 

software Arc Gis ArcMap 9.2 e posteriormente feita a edição através da técnica de 

Processamento digital de Imagens (PDI). Este procedimento diz respeito as técnicas em 

imagens de sensoriamento remoto (composição de bandas coloridas, filtragens, razão de 

bandas, etc), com o intuito de ajustar as melhores combinações para melhor identificação das 

feições. A composição colorida consiste na associação de três bandas espectrais, ou da 

combinação da razão de três bandas, cada uma inserida num canal de cor dentro do sistema 

RGB (Red, Green, Blue). Alem das composições coloridas, as imagens sofreram ainda 

processos de manipulação em histogramas, o que possibilitou uma distinção visual melhor 

através das variações de contraste de cores das imagens, auxiliando desta forma, na 

diferenciação das unidades de paisagem.   

Os produtos orbitais de sensores remotos multitemporais utilizados neste trabalho 

correspondem as imagens de satélite SPOT XS (multiespectral), órbita/ponto731/362 de 1988, 

e 1994 (Figura 22), com datas de passagem de 19 de junho de 1988 e 06 de agosto de 1994, 

com resolução espacial de 20 metros, ambas utilizadas no estudo em apreço por apresentarem 

um maior detalhamento de informações em relação aos demais dados de sensoriamento 

remoto para estas datas.  
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Figura 22 – Imagens SPOT1/HRV 1988 e SPOT3/HRV 1994, composição colorida. 

 

 
 

Além dos produtos de sensores remotos orbitais acima citados, contou-se ainda com 

fotografia aérea do ano de 2006 (Figura 23), escala de até 1: 8000, o que permitiu trabalhar de 

forma eficiente, por ser considerada uma importante ferramenta no estudo da dinâmica 

multitemporal pelo nível de detalhes.  
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 Figura 23 - Fotografia Aérea – 2006 (PRODETUR) 
 
 
 

Destarte, outras imagens foram analisadas com o objetivo de auxiliar na 

identificação dos limites das áreas em análise como veremos a seguir: a imagem 

TM/LANDSAT 5 (órbita/ponto 214_064) figura 24, com data de passagem em 28 de 

setembro de 1989, composição RGB 543, possibilitou uma melhor identificação na 

concentração das áreas de vegetação mais densa; a imagem TM/LANDSAT 5 (órbita/ponto 

214_064), de 07 de agosto de 2005 figura 25, composição RGB 743 destaca bem a 

delimitação da área urbana. 
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Figura 24 - Delimitação das áreas de vegetação mais densa no 
estuário do rio Potengi/RN, identificadas na cor verde escuro na 
imagem Landsat 5/ TM 1989, composição RGB 543. 

 
 
 

 

Figura 25 - Delimitação da área urbana nas margens do rio 
Potengi/RN, identificadas na cor rosa na imagem Landsat 5/ TM 
2005, composição RGB 743. 
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4.2.3.2 Etapa de campo   

 

Esta etapa corresponde a visita de campo, pela qual foi possível identificar e 

confirmar alguns dados que anteriormente deixavam dúvidas, em relação à identificação de 

algumas unidades da paisagem, principalmente com no que se refere as áreas desmatadas e 

áreas de vegetação rala, áreas desmatadas e de carcinicultura, bem como áreas de solo exposto 

e áreas de planície lamosa.  

A partir da visita in loco é que foi possível chegar a um consenso quanto a 

identificação dos elementos constituintes da área estudada, bem como permitiu uma avaliação 

das condições atuais de como estes estão presentes no ambiente citado.  
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5. Resultados e discussões  

 

5.1 Introdução 

 

 

Nos últimos anos a ocupação de áreas estuarinas vem correndo de forma 

desordenada e completamente inconseqüente, visando-se apenas uma melhor e mais barata 

forma de explorar seus recursos naturais, mesmo que para isso ponham em risco ecossistemas 

inteiros. 

Analisar temporalmente essas áreas é uma forma de conhecermos, gradativamente, 

toda a evolução do processo de ocupação das mesmas e verificar o comportamento destas ao 

longo do tempo. A temporalidade é conceituada gramaticalmente como: “a qualidade 

provisória de um ser ou objeto”. Sendo, então, a análise multitemporal definida como 

acompanhamento da evolução de um ou mais objetos em diversos períodos distintos 

(SOUTO, 2004).  

Para realizar a análise da dinâmica espacial do estuário do Potengi foram 

delimitadas as unidades da paisagem inseridas na área estudada assim descritas: área 

desmatada, área de praia, área urbana, rio, carcinicultura, vegetação (mangue), planície 

alagada e oceano. Para tanto, buscou-se definir como principais unidades que seriam 

analisadas aquelas que representam uma mudança espacial não apenas do ponto de vista 

natural, mas principalmente aquelas em que sofreram e sofrem cotidianamente interferência 

do homem. 

Destarte, visando entender melhor essa dinâmica espacial foi determinado o período 

de 1988 a 2006, por este apresentar fatores que caracterizaram melhor tal mudança no referido 

ambiente durante o período expresso. 

Na busca mais eficiente e rápida da análise dos dados da área do Potengi foi usado o 

sensoriamente remoto por este se configurar em uma técnica de grande utilidade nas pesquisas 

voltadas ao estudo das questões ambientais, pois permite em um curto espaço de tempo a 

obtenção de uma grande quantidade de informações espaciais por meio da aquisição de 
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produtos de sensores remotos. Essas informações podem ser obtidas em várias datas distintas 

permitindo, desta forma, uma análise temporal das mesmas comparando-as de forma a 

averiguar a evolução das unidades contidas na área de estudo em destaque. 

Assim, o avanço das tecnologias de manipulação de dados veio suprir sensivelmente 

a esses anseios, sendo o geoprocessamento um de seus produtos mais valiosos para tal fim. O 

uso do sensoriamente remoto para a obtenção de dados geoambientais, em conjunto com o 

Sistema de Informação Geográfica, tem sido de grande valia e principalmente de grande 

confiabilidade para a comunidade técnica e cientifica nas mais variadas aplicações praticas. 

A confecção e interpretação dos mapas de uso e ocupação do solo na área do 

estuário Potengi/RN para os anos de 1988, 1994 e 2006, envolveram 3 etapas distintas do 

trabalho. A primeira consistiu na pré-análise dos dados disponíveis referente à área de estudo 

em diversas fontes. 

Na segunda etapa do trabalho foram utilizadas Imagens SPOT1/HRV 1988 

(multiespectral), com data de passagem de 19 de junho de 1988 e e SPOT3/HRV 1994 

(multiespectral), datada de 06 de agosto de 1994, ambas com resolução de 20 metros, 

fotografia aérea do ano de 2006 de alta resolução, escala 1: 8:000 do PRODETUR, 

considerada uma importante ferramenta no estudo da dinâmica multitemporal pelo nível de 

detalhes bastante satisfatório, bem como imagens Landsat 5 - TM 214-064, de 28 de setembro 

de 1989, Landsat 5 - TM 214-064 (ambas multiespectrais), de 07 de agosto de 2005 as quais 

auxiliaram na identificação dos limites das unidades de paisagem da área em análise, e  na 

elaboração dos mapas temáticos de uso e ocupação do solo. Visitas a campo também foram 

feitas visando a confirmação e/ou retificação dos limites das áreas. 

A terceira etapa consistiu na confecção dos mapas de uso e ocupação do solo dos 

anos de 1988, 1994 e 2006 através da interpretação dos produtos de sensoriamento remoto e 

dados de campo, a partir do software ArcGis ArcMap 9.2.  
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5.2 Resultados  

 

A partir da análise feita utilizando os produtos de sensoriamento remeto (imagens de 

diferentes datas e dados complementares) e do estudo das técnicas de análise multitemporal 

foi possível gerar os mapas de uso e ocupação do solo da área do estuário do Potengi/RN, 

para as diferentes datas relacionadas: 1988, 1994 e 2006. 

As classes de uso e ocupação do solo mapeadas e suas áreas estão representadas nas 

tabelas 2, 3 e 4 referentes aos anos de 1988, 1994 e 2006, respectivamente, acompanhadas dos 

mapas de cada período (Figuras 26, 27 3 28). A partir destes pode-se aferir como as unidades 

componentes do ambiente estudado se configuraram durante o período em destaque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medeiros, M. L. de. 2009 
                                               

 
Dissertação de Mestrado – PPGe/UFRN                                                       

77

Tabela 2 – Classes de uso e ocupação do solo para o estuário do 
Potengi/RN, no ano de 1988 

 
 1988 
 CLASSE ÁREA (ha) 
1 Área desmatada 1.751,41 
2 Área urbana 1.317,10 
3 Carcinicultura 225,58 
   
4 Vegetação de mangue 4.147,25 

 
 

Mapa de Uso e Ocupação do Solo 
Estuário do Rio Potengi - 1988 

                                                                       

 
  

            Figura 26 – Mapa de uso e Ocupação do estuário do Potengi – 1988 
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Tabela 3  – Classes de uso e ocupação do solo para o 
estuário do Potengi/RN, no ano de 1994 

 
 1994 
 CLASSE ÁREA (ha) 
1 Área desmatada 1.566,14 
2 Área urbana 1.660,18 
3 Carcinicultura 471,02 
4 Vegetação de mangue 3.787,68 

 
 

Mapa de Uso e Ocupação do Solo 
Estuário do Rio Potengi – 1994 

 

 
 
  Figura 27 – Mapa de uso e Ocupação do estuário do Potengi – 1994 
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Tabela 4 – Classes de uso e ocupação do solo para o estuário do 
Potengi/RN, no ano de 2006 

 
 2006 
 CLASSE ÁREA (ha) 
1 Área desmatada 2.985,05 
2 Área urbana 2.010,50 
3 Carcinicultura 1.245,38 
4 Vegetação de mangue 1.442,53 

 

Mapa de Uso e Ocupação do Solo 
Estuário do Rio Potengi – 2006 

 

 
 

   Figura 28– Mapa de uso e Ocupação do estuário do Potengi – 2006 
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Algumas das classes merecem atenção quanto à variação do quantitativo em área 

apresentada, uma vez que a ação antrópica nessas áreas ocorre com  maior ênfase, resultando, 

como mostram os dados apresentados e analisados, maior impacto, tornando-as, assim, 

responsáveis pela dinamicidade espacial da área analisada. Vejamos as classes e suas 

respectivas áreas (ha) destacadas em cada tabela, bem como a distribuição destas nos mapas 

referentes a cada período:  

As tabelas 5 e 6 e seus respectivos mapas (figuras 29, 30, 31 e 32) representam as 

classes referentes a cada ano com suas devidas áreas em ha e seus percentuais, 

respectivamente. A partir dessas tabelas podemos perceber a mudança ocorrida na ocupação 

do espaço, bem como na configuração do espaço ao longo do tempo, haja vista, que os dados 

apresentados divergem de um período a outro, traduzindo-se, desta forma, em uma dinâmica 

espacial bastante evidente.  Ao analisarmos os dados referentes à área desmatada, por 

exemplo, pode-se verificar que ocorreu uma discrepância de dados quanto comparados de 

uma data a outra. 

 

Tabela 5 – Uso e ocupação do solo no estuário do 
Potengi/RN, com a área (ha) referente a cada classe nos 

anos de 1988, 1994 e 2006 

 ANO 
 1988 1994 2006 
 CLASSE 

ÁREA (ha) ÁREA (ha) ÁREA (ha) 
2 Área desmatada  1.751,41 1.566,14 2.985,05 
3 Área urbana  1.317,10 1.660,18 2.010,50 
4 Carcinicultura  225,58 471,02 1.245,38 
8 Vegetação de mangue 4.147,25 3.787,68 1.442,53 
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Mapa de Uso e Ocupação: Área Desmatada 
Estuário do Rio Potengi - 1988/1994/2006 

 

 
       Figura 29 – Mapa Área Desmatada – 1988, 1994 e 2006 
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Mapa de Uso e Ocupação: Área Urbana 
Estuário do Rio Potengi - 1988/1994/2006 

 

      Figura 30 - Mapa de uso e Ocupação – Área urbana 1988, 1994 e 2006 
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Mapa de Uso e Ocupação: Carcinicultura 
Estuário do Rio Potengi - 1988/1994/2006 

 

        Figura 31 - Mapa de uso e Ocupação – Carcinicultura 1988, 1994 e 2006 
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Mapa de Vegetação 
Estuário do Rio Potengi - 1988/1994/2006 

 

       Figura 32 - Mapa de Vegetação – 1988, 1994 e 2006 
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Tabela 6 – Uso e ocupação do solo no estuário do Potengi/RN, com o 
índice de porcentagem referente a cada classe nos anos de 1988, 

1994 e 2006 

 ANO 
 1988 1994 2006 
 CLASSE 

% % % 
2 Área desmatada  19,39 17,34 33,05 
3 Área urbana  14,58 18,38 22,26 
4 Carcinicultura  2,50 5,21 13,79 
8 Vegetação de mangue 45,91 41,93 15,97 

 

 

Analisando os dados acima mostrados verificam-se as classes que apresentaram 

maior variação quanto a sua configuração espacial.  

A classe de área desmatada, por exemplo, no ano de 1988, representava uma área de 

1.751,41 ha, correspondendo a 19,39 % (Tabela 6) da área total analisada. Em 1994, essa área 

era de apenas 1.566,14 ha, ou seja, 17,34 %, o que significou uma ligeira diminuição da área 

desmatada, correspondendo a -10,58 % (Tabela 7) em relação ao ano de 1988. Fato este pode 

ser explicado pelo crescimento da mancha urbana de Natal entre os anos 1988 e 1994. Como 

bem aponta Oliveira (2005), “dos 60,90 km² de ocupação urbana em 1988, a cidade passa a 

ter 79,46 km² em 1994, ou seja, um acréscimo de 30,47% em relação ao mapeamento 

anterior”. 

Outro fator responsável pelo declínio da área desmatada traduz o início de instalação 

dos viveiros de camarão que, a princípio, eram implantados nos espaços anteriormente 

ocupados pelas antigas salinas (áreas desmatadas), portanto, já inativas no referido período. 

Desta forma, conclui-se que, na verdade, parte da área desmatada foi substituída por outra 

forma de ocupação do espaço, refletindo, assim, nos dados adquiridos a partir do mapeamento 

realizado para a determinada data.   

 Entretanto, os dados referentes ao ano de 2006 para essa mesma classe mostram 

uma realidade bastante diferente da vista anteriormente. Estes representavam em 2006, uma 

área de ocupação de 2.985,05 ha, o que corresponde a 33,05 % da área total (Tabela 6), um 

acréscimo de 90,60 % com relação aos dados de 1994. O momento que representou maior 

crescimento no desmatamento, coincidiu, principalmente, com o período de alavancagem da 

atividade de carcinicultura, esta, impulsionada pelas boas condições naturais e pelas 
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exportações que renderam altos índices de lucratividade para tal atividade, embora, tenha 

deixado grandes conseqüências negativas, quanto aos aspectos ambientais.  Os mapas a seguir 

(Figura 33) mostram bem essa variação ocorrida na área durante os anos pesquisados. 
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Figura 33 – Mapa de Uso e Ocupação: Área Desmatada – 1988, 1994, 2006 

Mapa de Uso e Ocupação: 
Área Desmatada – 1988 

Mapa de Uso e Ocupação: 
Área Desmatada – 1994 

Mapa de Uso e Ocupação: 
Área Desmatada – 2006 
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Quanto à classe área urbana (Figura 34), esta apresentava no ano de 1988 uma área 

de 1.317,10 há, significando um percentual de 14,58 % (Tabela 6) da área total estudada. Em 

1994, a área urbana já era de 1.660,18 há (Tabela 5), representando, desta forma, um 

percentual de 18,38 % (Tabela 6), do total da área. No intervalo de seis anos entre 1988 e 

1994 mostra uma expansão urbana mais proeminente na zona Norte da cidade, principalmente 

pela implantação de novos conjuntos habitacionais.  

Este crescimento vertiginoso da mancha urbana representa um percentual de 26,05 

% (Tabela 7), no intervalo entre o ano de 1988 e 1994, o trouxe paralelamente um 

crescimento demográfico à área, alterando todo um setor de infra-estrutura e de serviços que 

até então atendia uma parcela da população.  

Segundo Oliveira (2005), esse desencadeamento de alterações intra-urbanas na zona 

norte reestrutura esta região da cidade [...] reforçando-se a idéia de que a urbanização gera 

severos impactos a ambientes naturais da cidade, fato este, digamos, inevitável e bastante 

comum em áreas que passam por esta dinâmica. 

No ano de 2006, a área urbana correspondia a 2.010,50 ha do total da área, o que 

significa um índice de 22,26 % (Tabela 6). Ocorreu neste momento uma reprodução no 

reordenamento do espaço geográfico, onde os impactos ambientais acabaram se revelando e 

problemas provenientes destes começaram a atingir fortemente a sociedade, principalmente as 

camadas menos favorecidas desta e/ou que vivem em locais inapropriados da cidade. A rápida 

expansão da área urbana no período compreendido entre 1994 e 2006 significou uma variação 

no percentual de 21,10 % (tabela 7).  
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Figura 34 – Mapa de Uso e Ocupação: Área Urbana – 1988, 1994, 2006 
 

Mapa de Uso e Ocupação: 
 Área Urbana – 1988 

Mapa de Uso e Ocupação: 
 Área Urbana – 1994 

Mapa de Uso e Ocupação: 
 Área Urbana – 2006 
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Outra classe de unidade de paisagem que chamou bastante atenção quanto aos 

números analisados e apresentados foi a carcinicultura. Esta, no ano de 1988, constituía uma 

área de 225,58 ha (Tabela 5), significando, portanto, 2,50 % (Tabela 6) da área total do 

estuário do Potengi em estudo. Nesse momento a atividade da carcinicultura era praticada 

aproveitando principalmente áreas de antigas salinas.  

No ano de 1994, essa área já era responsável por 471,02 ha (Tabela 5), ou seja, 

representava 5,21 % (Tabela 6) da área total, configurando, desta forma, em um crescimento 

de 108,80 % (tabela 7), com relação ao ano de 1988. É a partir desse período onde se inicia a 

busca pela produção mais concentrada da atividade em vários estuários do estado do Rio 

Grande do Norte. Esta produção cada vez maior caracteriza a carcinicultura como uma das 

atividades econômicas mais solicitadas, ocasionando grande transformação na faixa litorânea 

de várias regiões do nosso Estado. 

Com relação ao ano de 2006, o quadro apresentado traz números que traduzem uma 

realidade bastante diferente da mostrada no período anterior. A área da carcinicultura nesse 

momento é de 1.245,38 há (Tabela 5), o que representa um percentual de 13,79 % (Tabela 6) 

referente a área total. Isto significa que o período compreendido entre 1994 e 2006 teve um 

crescimento dessa área de 164,40 % (tabela 7), fazendo do estado do Rio Grande do Norte o 

maior produtor e exportador de camarão do Brasil, porém, trouxe juntamente com alta 

produtividade da atividade uma enorme preocupação no que se refere aos problemas 

ambientais, haja vista, que provocou uma descaracterização do ambiente.  

Tomando por base os dados estimados da Associação Brasileira dos Criadores de 

Camarão (ABCC, 2009) mostrados na figura 35, nota-se que a área total, no Brasil, em 2006, 

correspondia a 15.200 ha, e somente a área do estuário do Potengi no mesmo ano era 

constituía de 1.245,38 ha, um número muito alto quando comparado ao total de todo país. Na 

figura 36 pode-se observar com mais clareza como esta classe evoluiu ao longo dos anos 

estudados. 
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Figura 35 – Evolução do desempenho da carcinicultura Brasileira no 
período entre 1998 – 2007 (ABCC, 2009) 
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Figura 36 – Mapa de Uso e Ocupação: Carcinicultura – 1988, 1994, 2006 

Mapa de Uso e Ocupação: 
Carcinicultura – 1988 

Mapa de Uso e Ocupação: 
Carcinicultura – 1994 

Mapa de Uso e Ocupação: 
Carcinicultura – 2006 
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A classe de unidade da vegetação – mangue (Figura 37) também merece destaque, 

uma vez que esta sofreu um grande impacto com relação a distribuição espacial de sua área no 

ambiente em estudo. Para comprovarmos essa tendência os números referentes aos anos em 

análise deixam bem claro. Os dados relativos á área total da vegetação no ano de 1988 eram 

de 4.147,25 há (Tabela 5), o que significa um percentual de 45,91 % (Tabela 6).  No ano de 

1994, essa mesma área já apresentava um declínio na sua totalidade com 3.787,68 há (Tabela 

5), representando, nesse momento, um percentual de 41,93 % (Tabela 6).  

Esses dados mostram uma diminuição na distribuição da vegetação, o que representa 

um decréscimo de -8,67 % (Tabela 7), com relação aos dados de 1988, trazendo como 

conseqüência, uma mudança no quadro paisagístico da mesma.  

Com relação ao ano de 2006, verificou-se que a área total constava com 1.442,53 ha 

(Tabela 5), correspondendo um percentual de apenas 15,97 % (Tabela 6). Quando 

comparamos os dados referentes aos períodos anteriores, pode-se perceber a mudança brusca 

no quadro de composição da área, configurando, portanto, num ambiente totalmente 

transformado no decorrer do tempo analisado. Essa dinâmica espacial ocorrida pode ser 

comprovada quando analisados a variação no percentual entre as duas datas 1994 e 2006 que 

é agora de -61,92 % (Tabela 7).  

Esta mudança foi ocasionada principalmente pela ocupação das áreas de vegetação 

do estuário do Potengi para a implantação das fazendas de camarão, uma vez que, ao 

voltarmos aos dados referentes a carcinicultura no mesmo período, verifica-se que foi neste 

mesmo momento que aconteceu um crescimento vertiginoso da atividade no ambiente em 

destaque. A partir da observação da figura 37, pode-se perceber como a distribuição da 

vegetação (mangue) no ambiente estudado se apresenta a cada período analisado. 
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Figura 37 - Mapa de Vegetação – 1988, 1994, 2006 

Mapa de Vegetação – 1988 Mapa de Vegetação – 1994 Mapa de Vegetação – 2006 
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Na tabela 7 é apresentado os percentuais de variação das classes entre os períodos 

analisados, o que possibilitou identificar com mais precisão o quadro de evolução apresentada 

entre cada intervalo temporal expresso.  Observando os dados na tabela, percebe-se pelos 

índices apresentados, que houve uma discrepância de valores, o que comprova que ocorreu 

uma intensa dinâmica na área do estuário do Potengi, atrelada, principalmente, a fatores 

econômicos e que reflete diretamente quadro atual, haja vista que os processos de ocupação 

continuam sem que se dê uma atenção mais direcionada.  

 Dos números mostrados na referida tabela, nota-se que o intervalo temporal que 

apresentou maior variação de valores foi 1994/2006, quando considerado com o período de 

1988/1994 e chamando a atenção para as unidades de classes de paisagem: área desmatada 

que teve um aumento de 90,60 % quando comparado ao período anterior de 1988/1994; 

carcinicultura que apresentou um crescimento bastante elevado 164,40 % na comparação com 

o mesmo período anteriormente citado e a classe de vegetação que diminuiu -61,92 % de sua 

área referente ao intervalo de 1988/1994. A área urbana manteve-se quase estável durante o 

intervalo em apreço. A representação desse quadro pode ser observada nos mapas 

apresentados nas figuras 38, 39, 40 e 41. 

O período de 1988/2006 diz respeito ao intervalo total de tempo analisado. Nesse 

intervalo é onde se encontra toda a avaliação de como se comportou a dinâmica espacial no 

ambiente do estuário do Potengi/RN. Através dos números mostrados na tabela 7 verifica-se 

que as maiores mudanças ocorreram nas classes de unidades de carcinicultura e área 

desmatada, seguidas de vegetação e área urbana, respectivamente. 

Tabela 7 – Uso e ocupação do solo no estuário do Potengi/RN, com 
percentual de variação entre os anos de 1988/1994, 1994/2006 e 

1988/2006 referente a cada classe 

 PERCENTUAL DE VARIAÇÃO ENTRE OS ANOS 
 1988/1994 1994/2006 1988/2006 
 CLASSE 

ÍNDICE % ÍNDICE % ÍNDICE % 
2 Área desmatada  -10,58 % 90,60 % 70,44 % 
3 Área urbana  26,05 % 21,10 % 52,65 % 
4 Carcinicultura  108,80 % 164,40 % 452,07 % 
8 Vegetação  -8,67 % -61,92 % -65,22 % 
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Figura 38 – Mapa de Uso e Ocupação: Área Desmatada – 1988/1994, 1994/2006, 1988/2006 

Mapa de Uso e Ocupação: Área 
Desmatada – 1988/1994 

Mapa de Uso e Ocupação: Área 
Desmatada – 1994/2006 

Mapa de Uso e Ocupação: Área 
Desmatada – 1988/2006 
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Mapa de Uso e Ocupação: Área 
Urbana – 1988/1994 

Mapa de Uso e Ocupação: Área 
Urbana – 1994/2006 

Mapa de Uso e Ocupação: Área 
Urbana – 1988/2006 

Figura 39 – Mapa de Uso e Ocupação: Área Urbana – 1988/1994, 1994/2006, 1988/2006 
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Mapa de Uso e Ocupação: 
Carcinicultura – 1988/1994 

Mapa de Uso e Ocupação: 
Carcinicultura – 1994/2006 

Mapa de Uso e Ocupação: 
Carcinicultura – 1988/2006 

Figura 40 – Mapa de Uso e Ocupação: Carcinicultura – 1988/1994, 1994/2006, 1988/2006 
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 Mapa de Vegetação – 1988/1994 Mapa de Vegetação – 1994/2006 Mapa de Vegetação – 1988/2006 

Figura 41 – Mapa de Vegetação – 1988/1994, 1994/2006, 1988/2006 
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5.3 Considerações finais 

 

 

A partir da analise dos dados torna-se relevante fazer referencia à alguns aspectos 

importantes que serviram de base na obtenção dos resultados obtidos como a metodologia 

utilizada que mostrou-se eficiente no estudo multitemporal da dinâmica espacial no estuário 

do rio Potengi, através o uso de produtos sensores remotos como imagens multiespectrais 

(SPOT 1 – HRV, SPOT 3 – HRV, LANDSAT 5 – TM e Fotografia Aérea) que possibilitaram 

a geração de mapas de uso e ocupação de cada classe estudada (1988, 1994 e 2006).  

O SIG permitiu a partir da base de dados dos produtos digitais de Sensoriamento 

Remoto e utilizando as técnicas de geoprocessamento, a representação cartográfica 

(elaboração de mapas temáticos) de cada uma das classes de unidades de paisagem estudada 

referente a cada período analisado, bem como de toda área total, tornando possível a analise 

multitemporal de cada classe durante o referido período.  

Feita a análise relativa a cada classe de unidade de paisagem mapeada pode-se aferir  

que a área em estudo sofreu uma brusca transformação na configuração espacial. O resultado 

dessa dinâmica pode ser analisado quando observamos os mapas referentes a cada período.  

Das classes analisadas algumas merecem maior atenção tomando por base os 

números mostrados nas tabelas constantes nos resultados, pela discrepância de dados entre os 

períodos estudados: Área Desmatada teve uma variação de 70,44 % no período entre 1988 e 

2006; a Carcinicultura que, no mesmo período apresentou um aumento de 452,07 % maior 

evolução de todas as classes; a Vegetação teve um declínio de -65,22 % de sua área 

anteriormente ocupada e a Área Urbana que evoluiu 52,65 %.  

Analisando os dados acima, conclui-se que os processos de uso e ocupação do solo 

conferem a cada classe uma particularidade no que diz respeito ao nível de atuação antrópica 

e que esta reflete de forma geral à área total do estuário do Potengi, principalmente quanto aos 

problemas de degradação ambiental. 

No que diz respeito ao conceito de desenvolvimento sustentável, verifica-se que o 

estuário do Potengi exerce um papel fundamental de sustentação das atividades urbanas e 
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turísticas, com significativo reflexo no equilíbrio socioeconômico da região de Natal. Além da 

população que tem atividades de subsistência diretamente ligadas ao estuário, como é o caso 

específico das comunidades de pescadores, o estuário tem um importante papel no 

abastecimento de gêneros e combustíveis e no escoamento da produção primária e secundária 

do Estado (CUNHA, 1982). 

Desta forma, faz-se necessário o aprofundamento de estudos para que se traga à tona 

os efeitos do mal uso do solo, dos recursos naturais existentes na área e dos benefícios que 

tais recursos significam à população e ao meio ambiente em geral, quando este encontra-se de 

forma equilibrada. Estudos e ações que envolvam desde a população e o Poder Público, na 

tentativa de se buscar uma iniciativa quanto à recuperação do meio ambiente estudado e a 

prevenção da sua deterioração. 
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