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Resumo 

Os sistemas ambientais devem ser entendidos sob a ótica de um todo complexo formado por 

partes (rochas, formas de relevo, solo, água e cobertura da terra) e carregados de processos e 

interações entre os elementos, movidos pelos constantes fluxos de matéria e energia. Nessa 

perspectiva, esta pesquisa objetiva analisar a Serra de Martins a partir de uma metodologia 

sistêmica com vistas à delimitação de Unidades Geoambientais.  O primeiro capítulo aborda 

uma discussão teórica acerca dos conceitos concebidos à luz da análise sistêmica, destacando-

se a evolução teórico-metodológica da Teoria Geossistêmica. Além disso, foi traçada uma 

discussão acerca dos Brejos de Altitude do Nordeste brasileiro. O segundo capítulo objetivou 

uma caracterização climática da Serra de Martins, buscando diferenciar este maciço das 

regiões do entorno. Para tanto foram utilizados dados climáticos (temperatura e precipitação) 

de uma série histórica de 30 anos para os municípios de Antônio Martins e Martins, os quais 

subsidiaram a posteriori, o balanço hídrico da área. Como resultado, afere-se que a Serra de 

Martins apresenta particularidades climáticas influenciadas pela altitude. O terceiro capítulo 

se pautou na caracterização dos aspectos geológicos e geomorfológicos da área de estudo, 

baseando-se em levantamento de dados secundários, elaboração cartográfica e trabalhos de 

campo. Com efeito, destaca-se que a Serra de Martins está erguida sobre terrenos cristalinos 

de diversas litologias com a ocorrência de capeamento sedimentar concentrado nas áreas 

planas da Chapada. Concluiu-se ainda, que as formas de relevo presentes na área estão 

condicionadas às diferentes Unidades Litoestratigráficas e se classificam em unidades 

denudacionais e unidades agradacionais. O quarto capítulo traz uma caracterização dos solos 

da área de estudo, a partir de análises física e química de amostras coletadas em 20 pontos. 

Posteriormente, os dados foram submetidos à técnicas estatísticas de agrupamento de dados. 

Assim, a discussão dos resultados se estabeleceu numa perspectiva físico-química, e as 

diferenças encontradas propiciaram a compartimentação pedológica da área de estudo em três 

grupos, Depressão, Encostas e Chapada. O quinto capítulo se pautou na discussão de como a 

Serra de Martins está ocupada, sendo identificadas na área as seguintes classes de cobertura 

da terra: Floresta Estacional Semidecidual, Savana-Estépica Florestada, Savana-Estépica 

Arborizada, Agricultura Permanente, Agricultura Temporária, Solo Exposto, Área urbana e 

Corpos D’água. Os capítulos acima mencionados foram de fundamental importância para o 

desenvolvimento do último capítulo que intencionou a compartimentação geoambiental da 

área de estudo ancorada na análise multivariada de dados. Deste modo, na área de estudo 

foram identificadas as seguintes Unidades Geoambientais, sendo, fácie 1: Superfícies 

Rebaixadas de Relevo Plano a Suave Ondulado em Embasamento Cristalino com Savana-

Estépica Arborizada sobre Luvissolos, fácie 2: Superfícies Rebaixadas de Relevo 

Movimentado em Embasamento Cristalino com Savana-Estépica Arborizada sobre Argissolos 

Vermelho-Amarelo Eutrófico, fácie 3: Escarpas Serranas de Relevo Movimentado em 

Embasamento Cristalino com Savana-Estépica Floresta sobre Neossolos Litólicos, fácie 4: 

Superfícies Tabulares com Relevo Plano em Capeamento Sedimentar com Floresta Estacional 

Semidecidual sobre Latossolos Amarelo Distróficos, fácie 5: Escarpas Serranas com Relevo 

Suave Ondulado em Embasamento Cristalino com Savana-Estépica Florestada em Neossolos 

Litólicos e fácie 6: Escarpas Erosivas de Relevo Movimentado em Embasamento Cristalino e 

Capeamento Sedimentar com Floresta Estacional Semidecidual sobre Latossolos Amarelo 

Distróficos. A partir dos elementos constituintes e interações entre estes, foi possível 

identificar que a fácie 4, deve ser entendida sob a luz dos Brejos de Altitude, denominada 

Brejo de Altitude Chapada de Martins. 

 

Palavras-chave: Sistema Ambiental; Análise Sistêmica; Brejo de Altitude; Serra de Martins. 



Abstract 

Environmental systems must be understood as complex formed by its own elements (e.g., 

rocks, landform, soil, water bodies and land cover) and their processes and interactions, 

constantly driven by matter and energy flows. Thus, the present investigation used systemic 

metodologies aiming to identify and delimit the geoenvironmental units present at the Serra 

de Martins. This investigation is composed of six chapters, where at the first chapter it was 

established theoretical discussions of concepts designed in the light of systemic analysis, 

highlighting the theoretical and methodological evolution of the geosystemic theory. 

Furthermore, this chapter draw a discussion of the Brejo Forest at the Brazilian Northeast 

region. At the second chapter, it was characterized the climatic traits of the Serra de Martins 

region aiming to compare and differentiate it from the surrounding regions. For achieving 

that, it was used the the last 30 years historical series of the temperature and precipitation at 

the counties of Antônio Martins and Martins. These data provide support to a posteriori water 

balance analysis. As a result, it was established that the Serra de Martins exhibits climatic 

characteristics influenced by altitude. In the third chapter, it was characterized the geological 

and geomorphological aspects of the study area, based on a survey of secondary data, 

cartographic and field works. It allowed the observation that the Serra de Martins is built on 

crystalline soils of various lithologies with the occurrence of concentrated sediment capping 

the flat areas of the Chapada. It was further concluded that the landforms present in the area 

are subject to different lithostratigraphic units and are classified in denudational and 

agradacionais units. The fourth chapter provides a characterization of the study area soils, 

which was based on the physical and chemical analysis of samples collected in 20 points. 

Furthermore, clustering statistical analysis was used in order to provide the soil groups. Thus, 

the discussion of the results has established the pedological compartmentalization of the study 

area into three groups: Lownlands area, Slopes and Plateau. In the fifth chapter it was based 

how is the soil occupation at the Serra de Martins region, were the following land cover 

classes were identified: Semideciduous Seasonal Forest, Savannah-Estépica Forested, 

Savannah-Estépica Tree, Permanent Agriculture, Temporary Agriculture, Bare Soil, Urban 

area and water bodies. The above chapters were of fundamental importance to the 

development of the last chapter where geoenvironmental compartmentalization of the area 

was attempted and anchored in multivariate data analysis. Thus, in the study area, the 

following environmental units have been identified: facies 1: recessed surfaces Relief Plan 

Gentle Undulating in the Crystalline Basement with Savannah-Estépica Tree on Luvisols; 

facies 2: Lowered Surface Busy relief in the Crystalline Basement with savannah-Estépica 

Tree on Acrisols Red Yellow Eutrophic; facies 3: Escarpment Serranas of Busy relief in the 

Crystalline Basement with savannah-Estépica Forest on Leptosols; facies 4: Tabular Surfaces 

Plan Relief in Basement Sedimentary with semideciduous forest on Ferralsols Yellow 

Dystrophic; facies 5: Escarpment Serranas with relief Gentle Undulating in the Crystalline 

Basement with Savannah-Estépica Forested in Leptosols; facies 6: Escarpment Erosive of 

Busy relief in the Crystalline Basement and Sedimentary Cover with semideciduous forest on 

Ferralsols Yellow Dystrophic. Thus, based on the perspective of Brejo Forest and taking in 

consideration the constituent elements and their interactions, it was possible to identify the 

facies 4 of the Serra de Martins must be understood and termed as Chapada de Martins 

Altitude Swamps. 

Keywords: Environmental Systems; Systemic analysis; Altitude Swamps; Serra de Martins. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Nordeste brasileiro se constitui como uma região bastante diversificada, no tocante 

às características físicas, ambientais e ecológicas. Como efeito, tem-se um quadro regional 

marcado pelas heterogeneidades naturais existentes, que refletem diretamente na 

delimitação/identificação de várias Unidades de Paisagem, entendidas como áreas 

relativamente homogêneas quanto às características acima descritas.  

 Dentre as várias Unidades de Paisagem que compõem a região nordestina (SILVA et 

al., 1993), destacam-se aquelas de ocorrência atrelada a porção interiorana, abrigando 

Chapadas, Planaltos, Depressões, Superfícies Dissecadas e Retrabalhadas, Maciços Residuais, 

Serras e Inselbergues. Dentre as particularidades que propiciaram a separação dessas 

unidades, enfatiza-se como principal condicionante o clima Semiárido, tendo em vista a 

ampla distribuição no território regional, bem como as características peculiares, como 

elevadas temperaturas, baixos índices pluviométricos, irregularidade na distribuição das 

chuvas ao longo do ano e elevadas taxas de evaporação. Essas especificidades nos elementos 

climáticos propiciam o desenvolvimento de uma vegetação típica, a Caatinga, com aspectos 

de um tipo vegetacional adaptado às condições adversas, a qual está constantemente 

submetida.  

 Ao analisar as Unidades de Paisagem do Nordeste em maior escala, evidencia-se a 

existência de realidades pontuais que fogem do contexto homogêneo das grandes unidades, 

contextualizando pequenas heterogeneidades, definidas como Áreas de Exceção (LINS 1989, 

FREIRE 2007), tendo em vista o comportamento diferenciado dos elementos constituintes. 

 No âmbito das Áreas de Exceção, os Brejos de Altitude se comportam como 

verdadeiros refúgios ou ambientes relictuais em meio aos cenários da Depressão Sertaneja, 

sobre os quais estão soerguidos. As características intrínsecas dessa unidade são verificadas a 

partir das interações entre os seguintes elementos: clima, rochas, formas, solo e cobertura da 

terra. 

 Tendo em vista a definição de Christofoletti (1979), que um Sistema Ambiental 

corresponde a um conjunto de elementos e das relações entre si e entre os seus atributos, 

percebe-se a pertinência de que os Brejos de Altitude podem ser estudados e compreendidos 

sob a luz do conceito de Sistema Ambiental. 

  Na Geografia Física, é crescente o número de pesquisas embasadas numa análise 

sistêmica, dada a importância de se considerar o todo dinâmico, composto por partes que se 
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combinam e mantêm entre si relações de interdependência, resultando numa soma complexa, 

cujas características específicas serão definidas a partir das particularidades de cada sistema.  

 A análise sistêmica se sobressai perante outros métodos de análise na Geografia Física 

por proporcionar o supedâneo necessário para o entendimento da complexa interação entre os 

elementos físicos naturais com os elementos da sociedade. Nesse sentido, pode ser aplicada 

em diversos tipos de pesquisa, dentre estas, o Zoneamento Geoambiental, que se define como 

um diagnóstico instrumental do Planejamento Ambiental que visa a delimitação de unidades 

geoambientais a partir da abordagem sistêmica (SANTOS 2004). 

 A Serra de Martins, que se constitui como escopo desta Tese, apesar de localizada na 

região semiárida nordestina, apresenta um conjunto de elementos constituintes peculiares 

como, dinâmica climática, substrato litológico, formas de relevo, condições pedológicas, 

regime hidrológico e formas de uso representadas pela cobertura da terra, bem como as 

constantes interações entre estes, o que caracteriza a área como uma heterogeneidade no 

contexto das grandes Unidades de Paisagem do Nordeste brasileiro.  

 Embasados nessa discussão apresentamos as questões norteadoras desta pesquisa: 

 A Serra de Martins se constitui como um Sistema Ambiental? 

 A Serra de Martins pode ser caracterizada como uma Área de Exceção? 

 Qual seria a melhor abordagem teórico-metodológica para pesquisar a Serra de 

Martins numa abordagem a considerar todos os elementos do sistema? 

 As unidades Geoambientais da Serra de Martins apresentam elementos constituintes e 

interações diferenciadas entre estes? 

 A partir das Unidades Geoambientais da Serra de Martins é possível identificar a 

ocorrência de um Brejo de Altitude? 

Esses questionamentos foram de fundamental importância no processo de construção 

conceitual e metodológica da proposta de Tese, permitindo definir as seguintes hipóteses:  

1- A Serra de Martins caracteriza-se como um sistema ambiental, diferente de seu 

entorno, formado por Unidades Geoambientais, que podem ser delimitadas e agrupadas a 

partir da combinação dos elementos físicos (litologia, relevo, clima, água, solo, vegetação) 

associados aos elementos sociais (políticos, culturais e econômicos), bem como pela interação 

entre estes.  

2- A Serra de Martins se constitui em uma Área de Exceção em meio aos 

domínios da Depressão Sertaneja.  
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3- A análise sistêmica é uma metodologia que permite a identificação das 

Unidades Geoambientais presentes na Serra de Martins, por aglutinar conceitos na perspectiva 

de um todo indissociável, composto por elementos e interações.  

4- O Brejo de Altitude é uma das Unidades Geoambientais que compõem a Serra 

de Martins e sua localização está condicionada à ocorrência do capeamento sedimentar 

presente nos domínios da parte plana da serra, definida por Chapada. 

A pesquisa em tela se justifica no sentido de trazer uma contribuição científica para os 

estudos voltados para os Brejos de Altitude, não só com uma atualização conceitual, mas 

também pela inovação da análise sistêmica enquanto norteadora de estudos desenvolvidos em 

áreas serranas. Contribui também com a ciência geográfica, que tem como foco a organização 

espacial, quando resgata os estudos sistêmicos, em detrimento das especializações comuns na 

atualidade, verificadas principalmente na área da Geografia Física. Importante destacar 

também o caráter prático que a pesquisa apresenta junto à sociedade, se afirmando como uma 

ferramenta eficaz no tocante ao planejamento e gestão ambiental no Alto Oeste Potiguar. 

Para tanto, esta Tese tem como principal objetivo: analisar a área de estudo a partir de 

uma metodologia sistêmica com vistas a dar identidade ao Sistema Ambiental Serra de 

Martins e à delimitação de suas Unidades Geoambientais. 

 Para alcançar o objetivo geral, consideramos relevantes os seguintes objetivos 

específicos: 

1 – Caracterizar a estrutura apresentada pelos elementos físicos (clima, rochas, relevo, 

clima, solo) e de cobertura da terra na área de estudo; 

2 – Analisar de forma integrada os elementos físicos (clima, litologia, relevo, solo) e 

de cobertura da terra na área de estudo; 

3 – Propor uma metodologia para o estudo de Sistemas Ambientais, com vista a 

identificação de Unidades Geoambientais; 

4 – Identificar se entre as Unidades Geoambientais da Serra de Martins, alguma 

apresenta características que a defina como Brejo de Altitude.  

O objeto de estudo desta Tese localiza-se na Mesorregião Oeste Potiguar, mais 

especificamente na microrregião de Umarizal, e define-se como uma unidade geomorfológica, 

conhecida como Serra de Martins (ver figura 1).  A área de estudo compreende parte dos 

municípios de Martins, Serrinha dos Pintos, Umarizal, Frutuoso Gomes e Antônio Martins, 

perfazendo de aproximadamente 310 km² (figura 1).  
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Em termos gerais, a Serra de Martins encontra-se inserida no contexto da Província 

Borborema, mais precisamente em sua porção Nordeste, definida como Faixa Seridó 

(ALMEIDA et al., 1967), caracterizada a partir de dois grupos: o primeiro compreende as 

rochas do Embasamento cristalino, que datam do Neo-proterozóico e o segundo grupo, onde 

se dispõe discordantemente a unidade das coberturas sedimentares, de idade Terciária.  

Situada na porção Leste da Feição Fractal do Anfiteatro Borborema, apresenta relevo 

residual de topo plano e escarvas erosivas, com altitudes acima dos 700m (GURGEL, 2012). 

A hipsometria local atua como uma barreira geográfica para o avanço das massas de ar que 

favorecem o acúmulo de nuvens, acarretando precipitações acima do normal para o contexto 

semiárido, gerando algumas características climáticas específicas de mesoclima de altitude. 

Da combinação local entre os elementos geológicos, morfológicos e climáticos, temos 

o favorecimento das seguintes classes de solo: Podzólico Vermelho Amarelo Distrófico, 

Litólico, Bruno não Cálcico e o Latossolo Amarelo Distrófico (Jacomine et al. 1971), pela 

nova classificação da Embrapa (2013) estes solos são definidos como Argissolo Vermelho 

Amarelo Distrófico, Neossolo Litólico, Luvissolo e o Latossolo Amarelo Distrófico. Esta 

formação pedogenética assenta formações de florestas específicas, com predomínio de 

Caatinga, mas também espécies da Floresta Estacional Semidecidual. A principais atividade 

econômica desenvolvida baseia-se na agropecuária sem uso de tecnologias.  
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Figura 1: Mapa de localização da área de estudo: Serra de Martins 

  

Fonte: elaborado pela autora. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 FORMAS DE ANÁLISE NA GEOGRAFIA FÍSICA: A ABORDAGEM SISTÊMICA 

 

Ao analisarmos a evolução da ciência geográfica, percebemos que a ideia de que a 

superfície terrestre é formada por partes que se inter-relacionam, formando um todo 

indissociável ou conjunto único, vem se construindo ao longo de um processo histórico. Tal 

ideia pode ser vislumbrada nas obras clássicas de autores diversos, consagrados dentro da 

Geografia, como Humboldt (1858), Passarge (1913), Troll (1939), Isachenko (1973), Bolós 

(1981), dentre outros.  

Ao longo desse processo de evolução do pensamento geográfico, diversas foram as 

formas de compreensão a partir da ideia de um todo indissociável. Num primeiro momento, 

ocorria um total distanciamento desse pensamento, pois a Geografia se voltava para as 

análises isoladas das partes, como se as mesmas não constituíssem um todo, através das 

relações de interdependência entre os elementos constituintes. Tal feito gera um período 

caracterizado pelos estudos clássicos e tradicionais, que conduziram a ciência à chamada 

Geografia Tradicional ou Geografia Geral. Esse período também foi responsável por 

dissuadir, de certo modo, a identidade de seus métodos e objetos de estudos, perdendo, assim, 

espaço, em virtude da competição com outras ciências que se aproveitaram desse período de 

indefinição ou imprecisão nos métodos de pesquisa (BOLÓS, 2001). 

Bolós (1981) descreve uma segunda fase caracterizada também pela análise dos 

elementos isolados, porém buscando-se estabelecer as relações imediatas entre esses, trazendo 

uma aproximação maior com a realidade encontrada na superfície da Terra. A crítica que se 

faz é que esse método não considera todas as relações entre todos os elementos constituintes, 

mas sim apenas entre alguns destes. Ainda no âmbito da Geografia Tradicional, um terceiro 

modo de análise se caracteriza pela preocupação do entendimento do todo, ou seja, da 

aproximação de uma realidade completa, fortalecida pelas inter-relações entre os elementos 

formadores de um sistema.  

Em Humboldt (1858, p. 22), percebe-se uma proposta mais abrangente no tocante à 

observação do universo a partir das descrições físicas de uma forma mais generalizada, a 

partir da observação e análise dos fenômenos, ao afirmar que: “physical geography is not 

limited to elementary inorganic terrestrial life, but, elevated to a higher point of view, it 

embraces the sphere of organic life, and the numerous gradations of its typical development.” 

Para Cavalcanti (2013), Humboldt fundamenta sua descrição física do mundo a partir de um 
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“empirismo racional”, correspondente aos fatos registrados pela ciência e testados pelas 

operações do intelecto. Passarge (1913) traz uma significativa contribuição a partir de 

conceitos como fisiologia da paisagem, ao inserir discussões voltadas para a Ecologia nas 

pesquisas de cunho geográfico, fazendo surgir um caráter de integração entre os fenômenos, o 

que contribui significativamente para os estudos voltados para o conceito de paisagem. 

Seguindo este mesmo princípio de interação entre a Ecologia e a Geografia, Troll (1939) 

apresenta o conceito de Geoecologia ou Ecologia da Paisagem a partir de dois enfoques: o 

geográfico, que favorece o entendimento da influência que o homem exerce sobre a paisagem 

e a gestão do território; e o ecológico, que aborda a relevância do contexto espacial sobre os 

processos ecológicos. Nessa perspectiva, Isachenko (1973) versa que as paisagens de 

diferentes dimensões são passíveis de identificação a partir dos seguintes procedimentos: a) 

diferenciação de áreas com base em elementos cósmicos e atmosféricos; b) diferenciação de 

áreas com base em elementos geológicos e geomorfológicos. Percebe-se assim uma nítida 

tendência em considerar as relações existentes entre os elementos a partir de uma hierarquia 

que considera a priori elementos climáticos e depois os agentes geológicos/geomorfológicos. 

É a partir destes pressupostos que começa a se delinear uma nova forma de ver e 

estudar a superfície terrestre: não mais de forma isolada de seus elementos, mas sim como 

uma unidade sistêmica, que abriga elementos que se inter-relacionam e se completam, 

buscando a compreensão das paisagens. Para Rodrigues et al. (2004), o interesse atual nos 

sistemas se deu a partir dos novos conhecimentos e investigações, pois novos objetos de 

pesquisas foram descobertos, considerando as relações entres estes, o que conduziu a uma 

necessidade da análise de diversas variáveis, entendendo ser impossível que essas situações 

complexas pudessem ser apreendidas e explicadas a partir de métodos tradicionais.  

A discussão posta nos traz elementos necessários para aferir que a análise sistêmica 

traz, de contribuição para a Geografia Física, a concepção do conceito de Geossistema, 

surgido na escola russa e fundamentado em um esforço de teorização sobre o meio natural, 

suas estruturas e seus mecanismos tal como existem na natureza. O conceito de Geossistema 

assume importante aplicabilidade teórico-metodológica na Geografia Física, tendo como 

principais percussores Bertrand (1968) e Sotchava (1977). 

Significativas contribuições foram dadas por Bertrand (1968), quando propôs o 

modelo sistêmico de análise da paisagem e afirmou que estudar a paisagem é antes de tudo 

propor um método para analisá-la. Em 1964, Bertrand definiu o Geossistema como situado 

numa determinada porção do espaço, sendo o resultado da combinação dinâmica, portanto 

instável, de elementos físicos, biológicos e antrópicos que fazem da paisagem um conjunto 
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único e indissociável. Em outras palavras, define-o como uma unidade corológica, a qual tem 

sido utilizada mundialmente por diversos autores e causado certa distorção conceitual e 

metodológica.   

Sotchava (1977) descreve o Geossistema como a esfera físico-geográfica que 

apresenta características de um sistema, com base no fato de que as “geosferas” terrestres 

estariam inter-relacionadas por fluxos de matéria e energia. O autor define que os 

Geossistemas são sistemas territoriais naturais que se distinguem no envoltório geográfico em 

diversas ordens dimensionais, generalizadamente nas dimensões regional e topológica, sendo 

constituídos de componentes naturais intercondicionados e inter-relacionados em sua 

distribuição desenvolvidos no tempo, como parte do todo. Esclarece ainda que, embora os 

Geossistemas sejam fenômenos naturais, todos os fatores econômicos e sociais que 

influenciam na sua estrutura devem ser considerados durante o estudo e a análise, destacando 

a necessidade de considerar as conexões existentes entre os elementos, os quais não devem se 

restringir apenas à morfologia da paisagem, mas projetar-se para o estudo de sua dinâmica, 

estrutura funcional e conexões. Percebe-se, pois, que o principal objetivo de Sotchava era 

trazer uma contribuição sistemática e metodológica para os Geossistemas. 

Considerando a aplicabilidade do conceito de Geossistema junto aos estudos 

integrativos da paisagem, Bolós (1981, p. 51) salientam que 

 

en el geosistema encontramos como en cualquier sistema unos elementos, 

los subsistemas, en interconexíon que evolucionan en bloque hacia una 

dirección concreta. El mecanismo de esta evolución responde a la entrada 

de una determinada energía, cuyas características intrínsecas por un lado y 

sus efectos sobre el complicado mecanismo que ponen en marcha, por el 

otro, contribuyen a caracterizar al geosistema ya que permite definir 

aspectos muy importantes del mismo. Gracias a esta transformación 

constante del conjunto del sistema es que se puede definir también el 

geosistema como un proceso. 

 

 

Considerando as diversas formas de entendimento conceitual e metodológico acerca 

do conceito de Geossistema, Bertrand e Bertrand (2007) salientam o esforço realizado para 

uma uniformização conceitual e simplificação de linguagem para uma definição mais lógica, 

enfatizando que a definição de Sotchava seria a mais aceitável, por ser entendida como uma 

abstração e, portanto, um conceito. Segundo Cavalcanti (2013, p. 81-82), a partir de então 

Bertrand passa a conceber o Geossistema como: 
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uma entidade natural formada pelas relações entre os componentes da 

natureza e impactada pela ação da sociedade. Esta nova concepção, inclusive 

é utilizada para formular seu modelo Geossistema-Território-Paisagem 

(GTP), respectivamente associados às noções de source, resource e 

resourcement.  

 

 

 Segundo Bertrand e Bertrand (2007), o sistema GTP inova ao atrelar o Geossistema-

fonte ao Território-recurso e à Paisagem-identidade. Surge como uma tentativa de agrupar a 

globalidade, a diversidade e a interatividade de todo o sistema ambiental, porém sem fins 

substitutivos.  

 Podemos entender que os autores Bertrand e Sotchava forneceram subsídios 

necessários para a disseminação da teoria Geossistêmica. Nesse sentido, diversos geógrafos 

brasileiros passam a beber dessas fontes e, como resultado, o conceito de Geossistema passa 

então a figurar nas pesquisas e estudos da Geografia Física, merecendo destaque os trabalhos 

de Monteiro (1978; 2000) e Christofoletti (1999). 

Monteiro (1978) reproduz o Geossistema como um sistema singular, complexo, em 

que interagem os elementos humanos, físicos, químicos e biológicos, e onde os elementos 

sócio-econômicos não constituem um sistema antagônico e oponente, mas sim estão incluídos 

no funcionamento do sistema. Em um momento mais recente, Monteiro (2000) discutiu a 

modelagem que pode ser dada ao Geossistema enquanto uma realidade espacial clara, objetiva 

e dotada de relações em sincronia, devendo ser estruturado sob uma perspectiva ímpar 

complexa e onde a ação antrópica via elementos socioeconômicos, sejam colocados à parte, 

porém inclusos em todo o sistema de modo integral.  

Os sistemas, por sua vez, são definidos por Bertallanfy (1973) como um complexo de 

elementos, onde a interação é a principal característica, o que de fato ajuda a coibir o uso 

inadequado do termo em diversas áreas, como alguns autores que interpretam o sistema como 

uma simples soma das partes e esquecem da interação entre elas. Nesse sentido, Christofoletti 

(1979) faz uma discussão sobre a conceituação dos sistemas e a dificuldade de identificação 

dos componentes dos mesmos (elementos, atributos e suas relações), a fim de delinear com 

clareza a extensão abrangida pelo sistema em foco. Tal dificuldade depende da percepção 

ambiental apresentada pelo pesquisador. 

Mattos e Perez Filho (2004) afirmam que, na definição de sistemas, é necessário se 

ancorar em três aspectos: todo, partes e inter-relação. Os autores ainda definem o conceito de 

sistema como um todo organizado composto por elementos que se inter-relacionam ganhando 

sentido. A simples interação entre os elementos não forma um sistema se não forem aptos a 
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criar algo que funcione como um todo integrado. Por outro lado, não é possível compreender 

totalmente esse todo se não entendermos quais são suas partes e como elas se inter-

relacionam. Nesse sentido, coaduna-se à ideia de Christofoletti (1999) de que “a totalidade 

aplica-se a um conjunto de partes, cuja interação resulta numa composição diferente e 

específica, independente da somatória dos elementos componentes”. 

Os sistemas ambientais são assim definidos por Christofoletti (1999, p. 35): 

 
entidades bem organizadas, onde a espacialidade é entendida como uma 

característica inerente. A organização vislumbrada nos sistemas é uma 

síntese da estrutura e funcionamento apresentados pelos elementos 

constituintes, em um processo evolutivo. Tendo em vista a grande 

diversidade de elementos constituintes, bem como os fluxos interativos entre 

estes, são considerados como sistemas complexos espaciais. 

 

 

 Com essa citação, o autor contribui para o despertar de um elemento inerente a essa 

discussão, que é a análise da complexidade dos sistemas, a qual, em conjunto com os critérios, 

organização e funcionalidade, funciona como norma básica no tocante à caracterização destes. 

 Nesse sentido, Forster et al., (1957) propõem a classificação dos sistemas em tipos 

diferenciados, considerando o grau de relação com o meio, sendo: sistemas isolados, que não 

realizam trocas de energia e matéria com o ambiente; sistemas não-isolados, que mantêm 

relações de trocas de energia e matéria com os demais sistemas do universo, podendo ser 

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

como perdendo, e sistemas fechados, que trocam apenas energia (recebimento e perda).  

 Esta pesquisa teve sua construção teórico-metodológica embasada na perspectiva de 

Sistemas Ambientais de Christofoletti (1999), definidos como produto da interação entre os 

elementos naturais com os sociais. 

 

2.2 A DIVERSIDADE DAS PAISAGENS NO ESPAÇO DO NORDESTE BRASILEIRO 

 

 O Nordeste do Brasil se constitui como uma região bastante heterogênea no tocante às 

condições ambientais e socioeconômicas. Segundo Sá et al. (2004), a Geografia convencional 

trabalha com a divisão do Nordeste brasileiro em três zonas fisiográficas: litorânea, agreste e 

sertão, salientando que as zonas Agrestina e do Sertão formam a região semiárida, a qual 

ocupa a maior parte do território nordestino, em torno de 70% da área, que corresponde a 13% 

do território nacional.  
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 Segundo Fernandes e Bezerra (1990), a transformação morfológica no Semiárido 

iniciou no Paleógeno com continuação no Neógeno, caracterizando-se por alterações no 

embasamento cristalino que resultaram nas formas do pediplano sertanejo. Essa característica 

morfológica aliada às condições climáticas vigentes proporcionou o desenvolvimento da 

vegetação tropofítica da região, a Caatinga, totalmente adaptada às condições de semiaridez 

às quais estão condicionadas. Paiva e Campos (1995) destacam que as condições de 

semiaridez do Nordeste do Brasil se intensificaram a partir do Pleistoceno e foram agravadas 

pela ocorrência de periódicas secas registradas na região.  

 A vegetação de caatinga pode ser definida por Luetzelburg (1922-23) como união de 

plantas xerófilas, que reúnem certas associações e vegetam sob um clima igual e uniforme. A 

Caatinga constitui-se como o principal ecossistema da região Nordeste do Brasil, cobrindo 

54,53% dos 1.548.672 km² da área da região (IBGE, 2005). A vegetação de Caatinga 

apresenta baixo número de espécies, mas no seu conjunto a estrutura é bastante variada, sendo 

bastante heterogênea no que se refere à fitofisionomia e à estrutura, tornando difícil a 

elaboração de esquemas classificatórios capazes de contemplar satisfatoriamente as inúmeras 

tipologias ali ocorrentes (Andrade-Lima, 1982; Camacho, 2001).  

 Sá et al. (2004) trabalham com uma divisão para a região semiárida ou domínio da 

Caatinga baseada na interação entre vegetação e solo, propondo a divisão nas seguintes zonas: 

domínio da vegetação hiperxerófila (34,3%); domínio da vegetação hipoxerófila (43,20%), 

ilhas úmidas (9%); e, por fim, agreste e área de transição (13,40%). Percebe-se, assim, que o 

Nordeste brasileiro se apresenta bastante heterogêneo quanto às características de seus 

elementos naturais.  

O contexto do Semiárido nordestino é marcado tipicamente por uma superfície 

pediplanada, com predomínio das formas suaves onduladas que caracterizam a Depressão 

Sertaneja. Florenzano (2008) define a unidade como os terrenos situados abaixo da cota 

altimétrica das áreas do entorno, podendo ter diferentes origens e formas. A Depressão 

Sertaneja para Lins (1989) deve ser vista como um testemunho dos aplainamentos modernos 

ocorridos durante o Terciário e Quaternário, através dos ciclos intensos de erosão que 

atingiram grande parte do sertão nordestino. Comporta-se como um pedimento, partindo da 

base dos Planaltos Residuais ou mesmo Maciços dissecados em direção ao fundo dos 

principais vales. Ab’Sáber (1999, p. 15), salienta que 
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as depressões interplanálticas são os espaços semiáridos mais típicos e 

representativos, do ponto de vista físico e ecológico, do domínio semiárido 

nordestino. Todas elas, por sua vez, são heranças de uma longa história 

fisiográfica, comportando-se como remanescentes de uma vasta rede de 

planícies de erosão, elaborada entre fins do Terciário e início do Quaternário. 

Essas aplainações imensas, desenvolvidas entre chapadas e maciços antigos, 

são como que o paleoespaço dos sertões secos. 
 

 

Quanto aos Planaltos, de acordo com o Manual Técnico de Geomorfologia/IBGE 

(2009), são unidades geomorfológicas definidas como conjunto de relevos planos ou 

dissecados, de altitudes elevadas, limitados por superfícies mais baixas. Na visão de Ross 

(2008), os Planaltos caracterizam a maior parte do território brasileiro, considerados como 

vestígios de antigas formações erodidas. São chamados de relevos residuais, como a ideia do 

que resultou do relevo atacado pela erosão. Os Planaltos Residuais são entendidos como áreas 

de relevo montanhoso, apresentando-se na forma de blocos isolados, separados entre si, em 

meio à Depressão Sertaneja.  

No Nordeste brasileiro se dá a ocorrência do Planalto da Borborema, formado por 

maciços e outeiros altos, com altitudes variando de 650 a 1000 metros. Sua localização na 

região se estende do estado de Alagoas até o Rio Grande do Norte. De acordo com Prates et 

al. (1981), destacam-se sobre a topografia plana da Depressão Sertaneja, na forma de 

elevações residuais, constituída pelos Inselbergues ou Maciços Residuais.  

Os Inselbergues podem ser caracterizados como verdadeiras ilhas de rochas, cujos 

processos evolutivos estão condicionados ao clima seco, que propicia um tipo específico de 

erosão, a esfoliação esferoidal. Em IBGE (2009), encontramos a seguinte definição: 

 

forma residual que apresenta feições variadas tipo crista, cúpula, domo ou 

"dorso de baleia", com encostas com declives em torno de 50° a 60°, 

dominando uma superfície de aplanamento herdada ou funcional, com a qual 

forma no sopé uma ruptura (knick) de onde divergem as rampas de erosão. 

Ocorre com maior frequência em depressões periférica e interplanáltica, em 

áreas de rochas metamórficas cortadas por intrusões, explorando as 

diferenças de resistências entre essas e as rochas encaixantes. 

 

São formas geralmente despidas de solo ou de vegetação e, quando a pedogênese é 

efetiva, conduz à formação de solos litólicos, recobertos por uma Caatinga de porte arbustivo. 

Para Ab’Saber (1999, p. 5), 
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a maior parte dos morrotes do tipo inselbergs, que servem de baliza e 

referência da imensidão das colinas sertanejas, depende quase que 

exclusivamente do tipo de rochas duras que afloram no local: lentes de 

quartzito resistentes; massas homogêneas de granitos, apenas espaçadamente 

fraturados; ou outras exposições rochosas também resistentes.  E 

complementa que, todos os morrotes do tipo inselberg ou agrupamento 

deles, foram relevos residuais que resistiram aos velhos processos 

denudacionais, responsáveis pelas superfícies aplainadas dos sertões, ao fim 

do Terciário e início do Quaternário. 
 

 

Existem algumas teorias geomorfológicas que explicam o processo de formação 

dessas formas. A Teoria da Pediplanação de King (1956) afirma que os fluxos superficiais são 

responsáveis por intenso processo de dissecação das encostas, os quais, devido ao caráter 

turbulento, proporcionariam o recuo paralelo dos perfis. Os materiais carreados pela erosão 

seriam depositados imediatamente à jusante, constituindo assim os pedimentos, caracterizados 

como uma feição residual e de equilíbrio resultante do recuo paralelo das encostas. Quanto ao 

pediplano, teria uma escala maior, que fosse além da encosta, observando as relações de 

interconexão entre os pedimentos. A essa feição, King denominou pediplano, salientando que, 

no tocante à idade dos materiais, poderia se identificar um decréscimo na idade destes de 

montante para jusante, na medida em que houvesse o recuo das encostas, sendo os materiais 

constituintes das escarpas mais antigos, e os dos pedimentos progressivamente mais recentes. 

Leite (2001 p. 7) salienta que,  

 

dentro desta perspectiva, King pressupõe que a evolução das paisagens do 

Sudeste/Nordeste brasileiro teria ocorrido devido ao recuo paralelo das 

encostas. As sequências de escarpas estariam evoluindo da mesma forma que 

os piedmonttreppen descritos por Penck, ou seja, topografias iniciais seriam 

progressivamente reafeiçoadas por ciclos de erosão e recuos topográficos 

subsequentes. 

 
 

 Contrariando esta visão clássica apresentada anteriormente, de acordo com Correa 

(2001), diversos autores como Twidale (1982) e Thomas (1994) refutam fortemente as 

generalizações previstas pelos defensores das superfícies de aplainamento e recuo paralelo das 

escarpas e pedimentação, como os principais motores da evolução das paisagens tropicais 

semiáridas. Para Vitte (2005, p. 105), autores como Passarge (1913) também contribuiu para o 

desenvolvimento da geomorfologia tropical na medida em que apresenta a existência de 

extensos etchplains e inselbergues nos escudos tropicais. Tal descoberta fez com que todas as 

atenções se voltassem para o contexto regional, no caso, as associações entre os inselbergues 

e as extensas superfícies planas. 
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A Teoria da Etchplanação foi desenvolvida inicialmente por Wayland (1933). Para 

Budel (1982), essa teoria prega que existe uma integração dialética entre a alteração 

geoquímica das rochas e a erosão superficial. Vitte (2005, p. 107) afirma que 

 

os processos de lixiviação e lessivagem promovem a disjunção nas ligações 

ferro-argila instabilizando os horizontes superficiais e preparando-os para o 

processo erosivo nas encostas. A migração das argilas, oxihidróxidos de 

ferro e alumínio e ácidos orgânicos em profundidade intensificariam o 

aprofundamento do intemperismo.  
 

 

A principal diferença entre as duas teorias reside no fato de que, na Pediplanação, os 

Inselbergues se comportam como resquícios da circundesnudação, resultantes de recuo 

paralelo das escarpas e formação de pedimentos. Segundo Correa (2003), seriam monadnocks 

de position que sobreviveram ao rebaixamento geral da superfície regional por suas 

características litológicas ou por seu posicionamento tectônico favorável. Ainda para Correa 

(2003, p. 18), 

é importante considerar que sua ocorrência sob climas semi-áridos tropicais 

e subtropicais deve-se ao fato de que nestes domínios climáticos os 

processos de intemperismo e erosão, atuantes nas encostas, e especialmente 

nas suas bases, levam a maior inclinação e recessão das escarpas e 

concomitante elaboração dum pronunciado ângulo de piemonte: o knick. 

 

  

 Os Maciços Residuais são definidos por Guerra e Guerra (1997) como um termo 

descritivo, utilizado para designar grandes áreas rochosas metamórficas que foram 

parcialmente erodidas. Sá et al. (2004) afirmam que os maciços mantêm suas altitudes 

oscilando entre os 300 e 800 metros e ocupam expressivas áreas nos estados do Ceará, 

Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Essa terminologia esteve por muito tempo 

atrelada a modelos denudacionais. Sobre a ocorrência dessa unidade no Nordeste do Brasil, 

Morais Neto e Alkmim (2001, p. 95) destacam que 

 

algumas das porções mais elevadas do Planalto da Borborema, no interior 

dos estados da Paraíba e Rio Grande do Norte, constituem tabuleiros 

capeados pelos sedimentos da formação Serra do Martins, cuja idade é 

atribuída ao Eoterciário. Historicamente, estas feições do relevo têm sido 

vistas como testemunhos das etapas mais recentes da génese da chamada 

Antéclise da Borborema, feição positiva de grande comprimento de onda que 

abarca todo o escudo nordestino.  

  

Essa perspectiva constitui uma corrente geomorfológica clássica que afirma que essas 

áreas de Maciços se caracterizam como testemunho ou resto de uma grande área, um Planalto, 
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que se estendia até o estado do Ceará, abrangendo todo o Planalto da Borborema, sendo a 

atual configuração moldada por processos erosivos e de denudação, os quais acentuaram os 

declives, bem como os cursos d’água foram cavando os seus leitos atuais. Porém, atualmente, 

pesquisas com datações realizadas em toda a porção do nordeste setentrional apontam para 

soerguimento de bacias tectônicas.  

Gurgel (2012), ao analisar a neoctectônica em áreas dos estados do Ceará e Rio 

Grande do Norte, no Nordeste brasileiro, destaca a necessidade de alteração do termo Maciço 

Residual para Maciços Estruturais ou Tectônicos, em virtude da ineficiência junto aos padrões 

morfogenéticos atuais, pois o termo “residual” está imbuído de uma conotação atrelada 

somente aos processos erosivos, entendidos como resultado de sua clássica interpretação 

frente aos processos de aplainamento e pediplanação. Outro ponto que precisa ser enfatizado é 

que os maciços graníticos têm sua formação relacionada com zonas de cisalhamento, além do 

que a denudação/exumação dessas unidades acontece em estreita relação com os processos 

tectônicos atuantes. A autora salienta ainda que os maciços estruturais constituem fortes 

registros da evolução morfotectônica e morfoclimática, através de formas alongadas ou 

dissecadas pelos vales, comandados por processos de erosão diferencial, dada a constituição 

geológica formada por rochas mais resistentes. 

Na porção superior das unidades dos Planaltos e Maciços Residuais encontram-se as 

Chapadas que correspondem à denominação para superfícies, geralmente horizontalizadas, 

com cotas altimétricas acima dos 600 metros de altitude. Guerra e Guerra (1997) salientam 

que, no Nordeste do Brasil, essas unidades geomorfológicas recebem a denominação de 

Chapadas Residuais, tendo em vista serem como testemunhos da antiga cobertura da área. 

Apresentam-se na forma tabular, o que identifica, do ponto de vista morfológico, a existência 

de um capeamento sedimentar. Sá et al. (2004) destacam também as Chapadas denominadas 

Altas, com altitudes superiores a 800 metros, formadas por extensos platôs, de localização 

restrita aos estados da Bahia e parte de Minas Gerais. Os autores salientam também a 

ocorrência de Chapadas menos expressivas, ou seja, de menores altitudes, no estado do Ceará, 

representadas pelas Chapadas do Araripe e da Ibiapaba. 

Conforme visto, a maior parte do Nordeste brasileiro é formada pelos espaços 

semiáridos, apresentando características marcantes como pluviosidade anual inferior a 800 

mm, com um relevo suave ondulado a ondulado, altitudes inferiores a 400 metros, solos rasos, 

com pouco ou intermediário desenvolvimento que propicia uma vegetação natural definida 

por Caatinga.  
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Nesse sentido, qualquer espaço localizado na região semiárida que apresente 

heterogeneidade no comportamento dos seus elementos físicos constitui-se como uma área de 

exceção, se diferenciando em relação ao seu entorno ou aos cenários comuns encontrados. 

Para Freire (2007), as áreas de exceção resultam de uma dinâmica peculiar, oriunda de fatores 

naturais, sobretudo biogeográficos, ao longo do tempo geológico. Em muitos casos, são 

formadas de resquícios de paisagens, funcionando no presente como importantes subsídios 

para o entendimento da formação de ambientes em diversos níveis de escala de tempo e de 

espaço. Lins (1989) afirma que áreas de exceção são aquelas constituídas de excepcionais 

condições naturais, as quais propiciam melhores condições para diversificação dos sistemas 

agrícolas, sendo incluídos neste contexto diferentes tipos de espaços ecológicos. 

Dada essa realidade que concerne à dinâmica natural das áreas de exceção, 

percebemos a pertinência de explicar esses espaços sob a luz da Teoria dos Refúgios, tendo 

em vista ser concebida com a finalidade de explicar o quadro florístico e faunístico em virtude 

de sua significância biogeográfica e ecológica.  

De acordo com Ab’Saber (1992), a Teoria dos Refúgios objetivou a explicação de uma 

era glacial, a Würm-Wisconsin, que ocasionou significativa redução da temperatura média do 

planeta. As consequências foram as mais distintas, os polos confinaram muito mais água sob a 

forma de gelo, resultando na redução do nível médio dos mares, fazendo emergir grandes 

faixas de terras antes ocupadas pela água do mar. Esses períodos duraram alguns milhares de 

anos (entre 12.000 a 18.000 mil anos atrás). Vale ressaltar que a teoria foi proposta a partir 

das seguintes evidências paleoecológicas e paleogeográficas: (i) predomínio de condições 

ecológicas em faixas tropicais, favoráveis ao avanço dos cerrados e caatingas; (ii) 

alongamento das correntes frias do Oceano Atlântico; (iii) o alongamento citado 

anteriormente diminuiu a umidade do Atlântico para o continente; (iv)  descontinuidade de 

florestas tropicais na Serra do Mar (sentido base-topo), influenciando a formação de refúgios 

para as áreas mais úmidas da serra; (v) diminuição das temperaturas e umidade nas terras 

baixas amazônicas com formação de refúgio por retração de massas florestais tropicais nos 

Andes; (vi)  exposição de saliências cristalinas decompostas; (vii) formação de linhas de 

pedra como indicativo de ressecamento climático; (viii) presença de clima quente e úmidos ou 

sub-úmidos de pequena escala espacial; (ix) compreensão dos tipos vegetacionais da 

Amazônia; (x) convivência entre caatingas ou vegetação a sua semelhança, com manchas de 

florestas tropicais que se relacionam  as chuvas orográficas.   

Hauck (2008) destaca que, durante este período, a cobertura vegetal higrófita sofreu 

um grande impacto com a perda de sua capacidade competitiva com as plantas xerófitas. 
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Assim, a vegetação dos domínios de paisagem biostática sofreu uma drástica redução de sua 

atuação territorial, enquanto que a cobertura vegetal de domínios resistásicos, favorecida 

ecologicamente, avançou tomando novo arranjo espacial. Para Ab’Sáber (1992, p. 05), 

 

o verdadeiro sentido da Teoria dos Refúgios reside no fato de que o refúgio 

não é a floresta que se desintegrou pela expansão do clima seco. É tudo, 

aquilo que acompanha a floresta na biodiversidade dos trópicos úmidos; é a 

floresta e sua fauna, e, sobretudo, sua fauna de sombra com pequenas 

penetrações laterais, na fauna e, portanto, mais capaz de tolerar a forte 

iluminação dos trópicos.  
 
 

Para o contexto brasileiro, Ab’Sáber (2003) destaca estas áreas como paisagens de 

exceção e assim exemplifica: a) topografias ruiniformes, como as que ocorrem no Piauí 

(Parque Nacional de Sete Cidades e a Serra da Capivara), em Goiás (Torres do Rio Bonito), 

em diversas chapadas do Mato Grosso (Chapada dos Guimarães e Planalto dos Alcantilados); 

b) pontões rochosos comuns na região Sudeste, que emergem acima ou à frente dos morros do 

lado de maciços e escarpas granítico-gnáissicas; c)  grupamentos de inselbergues em forma de 

“montes de ilhas” rochosas, ocorrentes no Nordeste sob o domínio da caatinga; d) maciços 

elevados ou “brejos de altitude” (900-1000 m) em plenos sertões secos, constituindo-se como 

verdadeiras ilhas de umidade, redutos de florestas tropicais; e) os canyons brasileiros; f) os 

altiplanos (Itatiaia e alta meseta do pico de Roraima) e as planícies, no caso, o Pantanal mato-

grossense. 

Analisando as áreas de exceção acima citadas e considerando o objeto de estudo desta 

pesquisa, torna-se necessário discutir os Brejos de Altitude, desde a conceituação até sua 

distribuição ao longo do Nordeste do Brasil e em especial no estado do Rio Grande do Norte. 

 

2.3 OS BREJOS DE ALTITUDE DO NORDESTE BRASILEIRO 

2.3.1 Definições Científicas 

 

O termo Brejo foi inicialmente utilizado para designar paisagens que conseguiam 

quebrar a monotonia das condições físicas e ecológicas dos sertões secos, enriquecendo a 

produtividade agrária local. Ab’Sáber (1999, p. 14) enfatiza que, 
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na cultura popular dos sertões é costume reconhecer-se por brejo qualquer 

subsetor mais úmido existente no interior do domínio semiárido; isto é, 

qualquer porção de terreno dotada de maior umidade, solos de matas e filetes 

d’água perenes ou subperenes, onde é possível produzir quase todos os 

alimentos e frutas peculiares aos trópicos úmidos.  
 

 
Ainda para Ab’Sáber (1999), o termo Brejo inicialmente foi empregado para 

denominar as planícies encharcadas localizadas nas serras úmidas sob a forma de vales 

suspensos. Num segundo momento, a expressão passa a ser utilizada para caracterizar todos 

os terrenos ocupados pelos maciços serranos, salientando as condições específicas de 

ocorrência de solos vermelhos profundos, dotados de bom teor de umidade, clima quente e 

úmido, com precipitações muito maiores do que a dos sertões adjacentes. Porém, é difícil 

precisar desde quando o termo brejo se projetou para todo um subconjunto de paisagens e de 

ecossistemas relacionados às serras úmidas.  

Em 1949, Vasconcelos Sobrinho, ao definir as subzonas do Agreste pernambucano, 

apresenta a região dos Brejos como sendo muito característica e sem dificuldade na sua 

delimitação, considerando os solos vermelho-escuro ou claro, de propriedades argilosas, 

considerável profundidade e grande fertilidade. Sobreleva ainda que a altitude nesses espaços 

proporciona invernos favoráveis. 

Ab’Sáber (1999) ressalta que no ano de 1955 propôs a primeira tipologia para os 

Brejos nordestinos, destacando: Brejos de Cimeira ou de Altitude; Brejos de Encostas ou 

Vertentes de Serras ou Maciços Antigos; Brejos de Piemonte ou de Pé-de-Serra; Brejos de 

Vales Úmidos ou de Ribeiras; Brejos de Olhos D’água. 

Melo (1980) caracterizou o Agreste pernambucano considerando o importante papel 

desempenhado no contexto regional. A partir das características naturais evidenciadas neste 

ambiente, dividiu-o em espaços semiáridos e espaços subúmidos. Na categoria dos espaços 

subúmidos, assinala as faixas estreitas de transição com a Zona da Mata, bem como as 

manchas isoladas ou de climas locais.  

Lins (1989), ao trabalhar na perspectiva dos espaços subúmidos e úmidos do estado de 

Pernambuco, define-os como áreas de exceção, enfatizando que estes são constituídos pelos 

Brejos de Altitude e/ou Exposição, as faixas de transição, as faixas de areia, os brejos de 

fundo de vale úmidos e os fundos de vales irrigados. A autora evidencia que são áreas onde o 

atributo de excepcionalidade se apresenta não apenas nas feições fisiográficas, mas também 

nos quadros econômicos, sociais e demográficos. 

Quanto ao uso da expressão na atualidade, Ab’Sáber (1999, p. 14) afirma que 
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o fato é que esse termo se refere hoje a diferentes tipos de sítios: cimeira e 

porções centrais de maciços antigos, sobrelevados em relação aos sertões ou 

aos agrestes (serras úmidas); piemonte de escarpas e encostas de maciços e 

serras voltados para ventos úmidos (vertentes de barlavento); ribeiras e 

setores de vales bem orientados perante ventos úmidos marítimos; encostas 

úmidas acrescidas de agrupamento de olhos d’água – além de numerosas 

outras situações combinadas. Todas as serras úmidas dotadas de oxissolos 

foram redutos de florestas em sua paisagem primária; e, por ilação, antigos 

refúgios de fauna. 

 

Sousa e Oliveira (2006) desenvolveram uma pesquisa sobre os espaços úmidos e 

subúmidos do semiárido, caracterizando-os enquanto áreas de exceção, do ponto de vista das 

particularidades nos aspectos geológicos, geomorfológicos, climáticos, hidrológicos, 

hidrogeológicos, pedológicos e fitoecológicos. 

Neste sentido, percebe-se, pois, que o conceito de Brejo de Altitude permeia sempre 

por uma área definida como ilha ou enclave úmido, com características peculiares e 

diferenciadas do contexto geográfico o qual se encontram inseridos. 

 

2.3.2 O enfoque fitogeográfico 

 

Os estudos dos Brejos de Altitude a partir do enfoque fitogeográfico tiveram início 

com as obras de Andrade-Lima (1960, 1964, 1966, 1970, 1982) e Vasconcelos Sobrinho 

(1971). Nesses estudos, foram abordados aspectos conceituais, localização e espécies 

características referentes aos Brejos de Altitude.  

Sobre a origem dos Brejos de Altitude, Andrade-Lima (1982) defendeu que a hipótese 

mais aceita está associada às variações climáticas ocorridas durante o Pleistoceno (últimos 2 

milhões até 10.000 anos atrás), as quais permitiram que a floresta da Costa Atlântica se 

interiorizasse no bioma da Caatinga. Ao retornar a sua distribuição original, após períodos 

interglaciais, ilhas de floresta permaneceram em locais de microclima favorável. Assim, 

devem ser entendidos como refúgios atuais para espécies de floresta costeira nordestina 

dentro do bioma da Caatinga.  

Vasconcelos Sobrinho (1949) afirma que os Brejos de Altitude Nordestinos estão 

subordinados à Floresta Atlântica ou à Caatinga, diversificando-se em teor de umidade e, 

consequentemente, na cobertura vegetal. Assim, essa diversificação seria decorrente 

inicialmente da aproximação, onde os Brejos de Altitude situados no Agreste estão mais 

subordinados à Floresta Atlântica, enquanto os Brejos de Altitude situado nos Sertões 

estariam subordinados mais intensamente à Caatinga, dada a sua localização. 
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Andrade-Lima (1970) definiu os Brejos de Altitude como disjunções da Floresta 

Tropical Perenifólia, dentro do bioma da Caatinga, localizados via de regra nos níveis 

superiores das serras pré-cambrianas, acima de cotas nunca inferiores aos 500m e 

progressivamente maiores no sentido geral SE-NW até os 1100m.  

A vegetação de caatinga recobre quase a totalidade do Nordeste brasileiro, abrangendo 

a área caracterizada por clima semiárido. Para Sampaio  (2002), é um tipo de vegetação com 

plantas que apresentam características relacionadas a adaptações à deficiência hídrica, bem 

como se trata de uma flora com características endêmicas a esta área semiárida e outras que 

ocorrem nesta área e em outras áreas secas, mais ou menos distantes, mas não ocorrem nas 

áreas mais úmidas que fazem limite com o Semiárido. 

Quanto à floresta Atlântica nordestina, é composta pelos brejos de altitude: “ilhas” de 

floresta úmida estabelecidas na região semiárida, sendo cercadas por uma vegetação de 

caatinga (ANDRADE-LIMA, 1982). No caso dos brejos de altitude, tem-se a atuação de 

diversos fatores do ambiente físico determinando os tipos de vegetação que podem atuar e 

sobreviver numa área, condicionando as características da comunidade. Importante essa 

ressalva, por se tratar de áreas, ou melhor, ilhas que estão circundadas por regiões de clima 

semiárido. Concordando com Andrade-Lima (1982), Coimbra-Filho e Câmara (1996) 

afirmam que os Brejos de Altitude devem ser entendidos como refúgios de florestas úmidas 

que penetraram no interior do continente há milhares de anos e que recuaram com as 

variações climáticas, deixando ilhas de vegetação florestal serrana em meio ao domínio do 

semiárido.  

Para Rodal et al. (1998b), existem, nesses espaços, tipos diferenciados de vegetação, 

dependendo da localização e disposição das mesmas. O tipo dominante é a Floresta Densa, 

chamada Floresta Serrana ou Brejo de Altitude, associada à floresta aberta nas escarpas 

médias e inferiores voltadas para a direção dos ventos, à vegetação caducifólia espinhosa nas 

escarpas a sotavento da serra ou do maciço onde a serra ocorre e, eventualmente, vegetação 

rupícola em locais com afloramentos de rocha. Podemos entender que essa transição é 

possível em virtude da altitude as quais estão localizadas, bem como a disposição do relevo, 

que por sua vez interferem na ação dos elementos climáticos, temperatura e precipitação. 

Ainda no sentido das conexões florísticas, Sales et al. (1998) salienta a heterogeneidade dos 

Brejos de Altitude, constituída por espécies da Floresta Atlântica e algumas espécies da 

Caatinga, nas áreas de transição com a Caatinga, bem como nas bordas e clareiras da mata.  

Nas definições apresentadas, a vegetação se configura como elemento preponderante 

na definição dos Brejos de Altitude, sendo então entendidos como disjunções, ou seja, 
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separações de um tipo de vegetação, quando se salienta o fato de abrigar no seu conjunto um 

contraste marcante entre a vegetação de Caatinga e outro tipo de vegetação com 

características distintas definido como Floresta Ombrófila Densa. Nesse sentido, afere-se que 

os Brejos de Altitude são, portanto, áreas relictuais ou refúgios para estas espécies.  

 

2.3.3 O enfoque morfoclimático  

 

  O Nordeste Brasileiro apresenta cenários contrastantes quanto à sua morfologia, 

abrigando pediplanos sobre uma depressão periférica e interplanáltica, com a notável presença 

das formas de relevo residual. Neste ambiente se enquadram os Brejos de Altitude, 

destacando que o relevo torna-se um elemento natural preponderante nesses ambientes e 

exerce influência sobre os demais, pois a ocorrência dos Brejos de Altitude está associada a 

Planaltos e Chapadas com altitudes elevadas que, por sua vez, influenciam a ocorrência de 

chuvas orográficas, garantindo níveis pluviométricos mais elevados e temperaturas mais 

amenas que nas regiões do entorno, conforme sugerido por Tabarelli e Santos (2004), na 

figura 2. 

 

Figura 2: Perfil esquemático de ocorrência dos Brejos de Altitude no Nordeste do Brasil 

 

           Fonte: Tabarelli e Santos (2004). 

 

Para Andrade e Lins (1964), na caracterização dos Brejos nordestinos, devem ser 

considerados os efeitos da altitude e a exposição das encostas às massas advectivas de ar 

úmido, além da direção dos vales que formam um caminho natural para as correntes 

carregadas de vapor d’água. 
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Os Brejos de Altitude são definidos por Vasconcelos Sobrinho (1971) como um 

acidente orográfico, cuja umidade diferenciada resulta da elevação do relevo em contraste 

com os brejos comuns, que são depressões com solos encharcados. 

Para Andrade (1954) na caracterização dos brejos nordestinos, embora não se devam 

abstrair os efeitos de altitude, seria excessivamente simplista procurar entendê-los em função 

de elevações que jamais ultrapassam os 1.020m sobre o nível do mar. Há que se levar em 

conta solidariamente os suprimentos hídricos atmosféricos que nelas acarretam precipitações 

responsáveis pelas manchas úmidas. O ar seco, de menor umidade relativa, dos sertões que as 

circundam não lhes proporcionam valores higroscópicos susceptíveis de condensação à tão 

modesta altitude. Assim, seriam verdadeiros complexos de circunstâncias solidárias, cuja 

resultante se exprime em termos de exposição ao fluxo de massas advectivas de ar úmido ou à 

dilatação de massas convectivas nevoentas. Em suma: de posição geográfica favorável em 

relação às regiões de origem dessas massas e de postura em função da direção geral em que 

elas anualmente se propagam. 

Analisando a descrição apresentada acima, vemos claramente que o referido autor 

trabalha na ótica de associação entre as formas do relevo e os elementos climáticos. Ele isenta 

inclusive o papel isolado que tais elevações teriam sem a atuação da dinâmica atmosférica. 

Neste mesmo sentido, salienta Bétard et al. (2007), tratam-se na verdade de montanhas 

isoladas de altitudes médias ou baixas (600-1200m), constituindo barreiras aos alísios 

carregados de umidade que vêm do Atlântico, favorecendo a ocorrência de precipitações 

orográficas que são responsáveis por uma pluviometria elevada. 

Logo, percebe-se a estreita relação estabelecida entre o gradiente geomorfológico, 

através de suas montanhas isoladas de altitudes médias ou baixas (600-1200m) com o 

gradiente climático, favorecendo a ocorrência de precipitações orográficas que são 

responsáveis por uma pluviometria mais elevada e diferenciada com relação ao seu entorno, 

conferindo a esses ambientes características de mesoclima de altitude. 

 Reis (1976) esclarece que os Brejos de Altitude são espaços que apresentam um 

balanço hídrico duplamente beneficiado, pois a altitude ou a condensação do vapor d’água 

presente no ar modificam o regime térmico, provocando considerável aumento da 

nebulosidade, o que acarreta diminuição da evapotranspiração potencial. Outro aspecto está 

relacionado ao aumento das chuvas que são regularmente bem distribuídas.  

Considerando as especificidades climáticas presentes nos Brejos de Altitude podemos 

classificá-los como áreas de exceção em termos mesoclimáticos.  Neste sentido, Souza e 

Oliveira (2006) coadunam da ideia de que nesses ambientes os componentes naturais mantêm 
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relações de reciprocidade características e o relevo tem sempre um papel decisivo através da 

altimetria e/ou da exposição. Esse componente juntamente com as massas de ar condicionam, 

basicamente, as características do mesoclima de altitude. 

Ab’Sáber (1990) cita que os brejos sertanejos são os verdadeiros brejos de altitude, ou 

melhor seria vê-los como verdadeiras paisagens de exceção. Para Vasconcelos Sobrinho 

(1971, p. 81), “o verdadeiro Brejo de Altitude é o acidente isolado, tipo oásis: ilha de umidade 

em meio à vegetação xerófila. Esse Brejo quase não existe no Agreste, é tipicamente 

Sertanejo”. 

Por fim, embasa-se em Lima e Cavalcanti (1975), quando afirma que os Brejos são 

condicionados pela ocorrência de dois fenômenos distintos, porém interligados: um que é 

fator do clima, o relevo; e o segundo, que é um agente do clima, as massas de ar. Nesse 

sentido, percebe-se que as formas de relevo e os elementos climáticos apresentam intenso 

dinamismo, favorecendo condições diferenciadas para os Brejos de Altitude, o que explica 

serem regionalmente conhecidos como Áreas de Exceção. 

 

2.3.4 O enfoque sistêmico 

  

A abordagem sistêmica também é utilizada para conceituar os Brejos de Altitude. Para 

Vasconcelos Sobrinho (1971), o Brejo de Altitude é um acidente orográfico que, por sua 

elevação acentuada, incidência de correntes atmosféricas úmidas e natureza do solo, 

condiciona uma vegetação predominantemente mais higrófila que as das áreas circunvizinhas. 

Apesar de ser um dos primeiros pesquisadores a se dedicar aos estudos sobre os Brejos de 

Altitude, especialmente os de Pernambuco, o autor retrata esses ambientes a partir de uma 

visão sistêmica, destacando a ocorrência de uma vegetação específica, como resultado da 

combinação dos outros elementos condicionantes. 

Guimarães Duque (1964 apud Vasconcelos Sobrinho, 1971) trabalha com o conceito 

de serras para remeter-se aos Brejos de Altitude, a partir de uma concepção de análise 

sistêmica quando destaca 

 

a inter-relação entre os elementos constituintes afirmando que, a 

denominação de Serra, foi dada às montanhas com altitude acima de 600m, 

com pluviosidade e umidade mais regulares, com ou sem fontes d’água, 

solos profundos de argila e sílica, com revestimento de florestas ou de 

capoeiras mais higrófilas do que as caatingas. 
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Lins (1989) ao escrever sobre as áreas úmidas do estado de Pernambuco salienta que  

 

se caracterizam por uma elevada pluviosidade média, acima de 700 mm, 

altitudes que ultrapassam os 500 m, com relevo característico oscilando de 

ondulado a forte ondulado, solos muito e moderadamente desenvolvidos, 

bastante profundos e vegetação natural primitiva constituída de formações 

florestais e em segundo plano, caatinga hipoxerófila. 

 
 

Encontramos uma descrição semelhante em Ab´Saber (1990), que afirma serem as 

serras úmidas, arejadas pela condensação de umidade, com magras drenagens perenes, 

oxissolos e grandes matas de cimeira ou encosta. 

Peixoto (1992) define os Brejos de Altitude como enclaves de Floresta Ombrófila 

Montana no Nordeste semiárido, em áreas de elevada altitude e umidade, formando 

verdadeiras ilhas vegetacionais. A altitude de ocorrência desta floresta é superior a 600m e a 

precipitação média anual é de 850mm. Salienta a importância da precipitação pluvial, bem 

como da precipitação oculta, que ocorre dentro da mata que contribui notavelmente para 

conservar suprimento hídrico suficiente para a manutenção da floresta exuberante que ocorre 

nos brejos. 

Em Bétard (2007, p. 37) encontramos a seguinte descrição: 

 

Sans entrer profondément dans des débats de terminologie, l’expression « 

montagne humide » est celle qui s’accorde le mieux pour désigner ces 

Brejos : « montagne » de par leur altitude (600-1 200m), leurs versants 

déclives et leur étendue suffisamment grande (plusieurs dizaines de 

kilomètres carrés au moins) ; « humide » de par l’ambiance climatique qui 

les caractérise, avec des totaux de précipitations élevés (1 200-2 000 

mm.an–1), une humidité de l’air qui se traduit par des brouillards fréquents 

et une forêt dense ombrophile. Au total, il s’agit de montagnes isolées 

d’altitudes moyennes ou basses, à lambeaux de surfaces d’érosion conservés 

sur les interfluves et à versants fortement inclines. 

 

  

Com base no exposto, constata-se que os primeiros autores que se debruçaram ao 

estudo dos Brejos de Altitude já demonstravam a necessidade de uma denominação conceitual 

ancorada na caracterização dos elementos físicos constituintes, sendo esta perceptível nas 

descrições acima. Ademais, existem aqueles que o caracterizam a partir de um enfoque 

fitogeográfico, considerando a vegetação como elemento preponderante e outros que 

enfatizam o gradiente morfoclimático, destacando as relações entre relevo e clima.  

Tal fato denota uma multiplicidade conceitual acerca dos Brejos de Altitude, porém 

cabe ressaltar que as definições conceituais existentes não consideram o elemento humano e 
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suas ações como uma variável capaz de interagir juntamente aos demais elementos do 

sistema. Nesse sentido e considerando a necessidade de inserção do homem e sua capacidade 

de intervenção no meio natural junto aos elementos físicos e bióticos, busca-se trazer como 

contribuição científica desta Tese o conceito do Brejo de Altitude apoiado em uma abordagem 

sistêmica, sendo definido como um sistema ambiental de relevância natural, ecológica e 

econômica, em função do comportamento diferenciado dos seus elementos constituintes e das 

inter-relações existentes entre estes.  

Assim, caracterizam-se como áreas mais úmidas que o entorno, em virtude da 

orografia que atua como um fator geográfico do clima, propiciando maiores precipitações e 

menores temperaturas, gerando, assim, condições locais específicas de áreas de exceção no 

interior da Caatinga. Tais elementos refletem diretamente na formação de solos mais 

profundos que favorecem uma associação fitogeográfica entre espécies da Caatinga e 

resquícios da Mata Atlântica, bem como os diversos tipos de uso e ocupação desenvolvidos 

pelo homem, salientando sua ocorrência e distribuição ao longo do Nordeste brasileiro. 

 

2.3.5 Localização Geográfica 

 

De acordo com Vasconcelos Sobrinho (1971), os Brejos de Altitude do Nordeste 

brasileiro cobrem uma área de aproximadamente 2.626,68 km², representados por florestas 

Semideciduais, Ombrófilas abertas e mosaicos com vegetação de Cerrado e de Caatinga. 

Bétard et al. (2007) afirmam que os Brejos de Altitude se constituem um aspecto importante 

das paisagens do Nordeste Brasileiro, mesmo com uma pequena representação de 5% da 

superfície total do sertão. Para Sales (2002), os Brejos de Altitude nordestinos estão 

assentados, em sua maioria, na província estrutural da Borborema, que abrange parte do Rio 

Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, na transição entre as zonas fisiográficas da 

mata e do sertão. Estas florestas são encontradas sobre blocos residuais do cristalino.  

O quadro atual de distribuição dos Brejos de Altitude do Nordeste apresentado por 

estados (quadro 1) foi elaborado a partir de obra dos seguintes pesquisadores: Vasconcelos 

Sobrinho (1971); Lins (1989); Ab’Sáber (1999); Tabarelli e Santos (2004); Sousa e Oliveira 

(2006); Freire (2007); Rodriguez et al. (2004). 
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Quadro 1: Distribuição dos Brejos de Altitude no Nordeste do Brasil 

Brejo de Altitude A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 

Brejo do Planalto da Borborema (AL)  x      

Chapada Diamantina (BA)  x      

Serra do Espinhaço (BA)  x      

Chapada do Araripe (CE) x x     x 

Planalto da Ibiapaba (CE)  x     x 

Serra da Aratanha (CE)  x     x 

Serra de Baturité (CE) x x   x  x 

Serra de Ibiapina (CE) x       

Serra de Inhuçu (CE) x       

Serra de Maranguape (CE)  x     x 

Serra da Meruoca (CE) x x     x 

Serra de Pacatuba (CE)  x      

Serra de São Benedito (CE) x       

Serra de Tianguá (CE) x       

Serra de Ubajara (CE) x       

Serra de Uruburetama (CE) x x      

Serra de Viçosa (CE) x       

Brejo de Alagoa Nova (PB) x       

Alagoa Grande (PB)     x   

Brejo de Araruna (PB) x       

Brejo de Areia (PB) x       

Brejo de Bananeiras (PB) x       

Brejo do Bonito (PB) x       

Brejo do Planalto da Borborema (PB)  x      

Brejo Princesa Isabel (PB) x  x     

Serraria (PB)        

Solânea (PB)        

Serra de Teixeira (PB) x  x     

Serra de Umbuzeiro (PB) x       

Brejo Agrestina (PE) x       

Brejo Belo Jardim x x  x    

Brejo Bonito (PE)    x    

Brejo Beturi (PE)   x   x  

Brejo Buíque (PE)    x x   

Brejo dos Cavalos (PE) x  x     

Brejo Camocim de São Félix (PE) x   x    

Brejo Catimbau (PE) x       

Brejo Garanhuns (PE)    x    

Brejo Gravatá (PE) x   x    

Brejo da Madre Deus (PE)  x  x    

Brejo Mimoso (PE) x       

Brejo Poção (PE) x  x   x  

Brejo Sanharó (PE) x x      

Brejo de São Miguel (PE) x       



46 
 

Serra do Arapuã (PE) x       

Serra do Araripe (PE) x       

Serra do Comunati (PE) x       

Serra do Genipapo (PE) x       

Brejo de São Vicente Férrer (PE)    x    

Brejo da Serra Negra – Bezerros (PE) x  x x x x  

Brejo da Serra Negra – Floresta (PE) x  x  x   

Brejo da Serra Verde (PE)  x  x  x  

Serra do Olho Dágua (PE) x       

Serra do Ororobá e Sabiá (PE) x  x     

Serra das Varas (PE) x     x  

Serra do Vento (PE) x  x     

Brejo Tacaimbó (PE)  x      

Brejo Tacaratu (PE) x  x     

Brejo Taquaritinga do Norte (PE) x  x x    

Brejo Triunfo (PE) x  x  x   

Serra de Martins (RN) x       

Chapada do Apodi (RN) x       

Serra de Luís Gomes (RN) x       

Serra de Santana (RN) x       

Fonte: elaborado pela autora. A1: Vasconcelos Sobrinho (1971); A2: Sousa e Oliveira (2006); A3: Cabral et al. 

(2004); A4: Lins (1989). A5: Ab’Sáber (1999); A6: Rodrigues et al. (2008); A7: Freire (2007). 

  

A análise do quadro 1 permite aferir que dos 65 Brejos de Altitude citados para a 

região Nordeste do Brasil, a maior quantidade, 31, encontram-se em Pernambuco. Dos 34 

restantes, 1 está em Alagoas, 02 na Bahia, 14 no Ceará e 4 no Rio Grande do Norte.  

Para Vasconcelos Sobrinho (1971), no estado do Rio Grande do Norte, apesar de não 

haver Zona da Mata, existem espaços subúmidos caracterizados como Brejos de Altitude, 

sendo citadas 04 áreas, a saber: Serra de Martins, Apodi, Luís Gomes e Serra de Santana, 

ocupando uma área estimada de aproximadamente 114.750 ha.  

No contexto das áreas elevadas, o Rio Grande do Norte é descrito, segundo Prates et 

al. (1981), nas grandes unidades do Planalto da Borborema (Encosta Oriental e Encosta 

Ocidental) e dos Planaltos Residuais (Maciços Centrais), sendo encontradas desde grandes 

unidades ou áreas extensas como os conjuntos serranos, como também em pontos isolados 

representados pelos Inselbergues. Estas formas distribuem-se ao longo da Depressão 

Sertaneja, formando um contraste na paisagem caracterizada pelas formas horizontalizadas e 

aplainadas. Formam uma área limítrofe entre os estados do Rio Grande do Norte, Ceará e 

Paraíba. 
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Na perspectiva dos representativos conjuntos serranos, destacam-se a Serra de 

Santana, Serra de João do Vale, Serra dos Quintos, Serra das Queimadas, dentre outras. 

Quanto aos Maciços Residuais, sobressaem-se as Serras de Martins e Portalegre, e ainda 

aquelas serras localizadas no extremo Oeste do estado, nos municípios de São Miguel, Doutor 

Severiano, Luis Gomes e Venha Ver. 

Tais serras localizam-se na porção Sul do estado do Rio Grande do Norte, 

caracterizada geologicamente por embasamento cristalino, composto por rochas graníticas e 

gnáissicas, formadas essencialmente por minerais como o quartzo e feldspato, com pequenas 

quantidades de outros minerais como a mica.  

No entanto, torna-se necessário destacar o comportamento evidenciado nas Serras de 

Martins, Portalegre e Santana, dispostas de Leste para Oeste no Rio Grande do Norte, que se 

diferenciam das demais por apresentar em sua composição geológica capeamento sedimentar 

composto por arenitos finos a grossos e sedimentos siltosos e argilosos, caracterizados pela 

Formação Serra de Martins, sobrepostos ao embasamento cristalino.  

Considerando a dinâmica diferenciada apresentada por esses Maciços Residuais, foi 

escolhido, dentre estes, o objeto de estudo desta Tese: a Serra de Martins.  
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3 A SERRA DE MARTINS: ASPECTOS CLIMÁTICOS 

 

A região semiárida do Nordeste apresenta atributos climáticos extremos quando 

comparados ao cenário brasileiro; dentre estes, destacam-se baixos níveis de umidade, 

escassez de chuvas anuais, irregularidade no ritmo das precipitações ao longo dos anos, 

prolongados períodos de estiagem, solos salinos e ausência de rios perenes (AB’SABER, 

1974).  

Reis (1976) salienta outras características como altas médias térmicas e as baixas 

percentagens de umidade relativa, além das mais elevadas taxas de evaporação e, sobretudo, 

as mais escassas e irregulares precipitações pluviais, extremamente limitadas a um curto 

período do ano, em média de 2 a 3 meses. 

As altas taxas de déficit hídrico identificadas na região são ocasionadas em virtude da 

irregularidade e também pelos baixos índices pluviométricos aliados às elevadas 

temperaturas, características da área marcada pelo contraste entre o regime elevado de 

temperatura do ar com o baixo regime pluviométrico na região. 

Percebe-se que a região Nordeste não apresenta regularidade no tocante à distribuição 

de chuvas, como observado em outras áreas equatoriais. São reconhecidos na região, segundo 

Kayano e Andreoli (2009), três tipos climáticos: Clima Litorâneo Úmido, Clima Tropical e 

Clima Tropical Semiárido. Essa diversidade climática evidenciada na região acontece em 

virtude dos mecanismos físicos que afetam a área, sendo responsáveis pela formação e 

distribuição das chuvas. Neste sentido, Figueiredo (2002) complementa que  

 

a localização do Nordeste Brasileiro (NEB) faz com que a influência de 

vários sistemas meteorológicos, atuando de forma diferenciada em relação à 

sua frequência e intensidade, torne a climatologia da região complexa, uma 

vez que esta região parece ser o fim de trajetórias de alguns destes 

mecanismos. A atividade e intensidade desses sistemas são condicionadas à 

circulação atmosférica que é determinada pela condição térmica dos 

oceanos. 

 

 Kayano e Andreoli (2009) salientam que, o NEB se caracteriza por uma intensa 

variabilidade interanual na precipitação, o que ocasiona anos extremamente secos e outros 

extremamente chuvosos. Para Mello et al. (1996), a intensidade da precipitação, ao longo do 

ano no Nordeste do Brasil, depende da atividade convectiva associada com pelo menos quatro 

sistemas meteorológicos importantes: a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), 

responsável pelas precipitações que ocorrem no centro norte da região no período de fevereiro 
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a maio; os Sistemas Frontais que provocam chuva no centro sul do NEB, nos meses de 

novembro a janeiro, os Distúrbios de Leste responsáveis pelas chuvas no leste do NEB entre 

maio e agosto e os Vórtices Ciclônicos da Alta Troposfera que ocorrem na primavera, verão e 

outono (setembro a abril), com máxima freqüência no mês de janeiro.  

Em Molion e Bernardo (2002), encontramos explicação para os mecanismos 

produtores de chuvas no NEB, estando estes classificados como, grande escala, responsáveis 

por cerca de 30% a 80% da precipitação observada dependendo do local, destacando os 

sistemas frontais e a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). Os mecanismos de meso e 

microescala completam os totais observados. Para a mesoescala estão inseridas as 

Perturbações ondulatórias no campo dos ventos Alísios, complexos convectivos e brisas 

marítima e terrestre. Enquanto circulações orográficas e pequenas células convectivas 

constituem-se fenômenos de microescala. 

O entendimento da atmosfera e de seus fenômenos se mostra extremamente 

importante para que o homem possa entendê-la e fazer o uso da mesma de acordo com os seus 

interesses e necessidades. O entendimento dos fenômenos climáticos promove a produção 

econômica, política e social além de outras atividades ligadas às condições climáticas e 

mudanças no comportamento dos ecossistemas. 

Tavares (2007) salienta que os seres vivos, os processos morfogenéticos, o regime dos 

rios e as atividades exercidas pelo homem estão vinculados às situações atmosféricas 

vigentes, entendidas, nessa ótica, como essenciais à configuração do clima.  

A Serra de Martins, apesar de localizada geograficamente na região Semiárida do 

Nordeste brasileiro, apresenta particularidades climáticas referentes à precipitação e 

temperatura, quando comparada a áreas do entorno, inseridas nos domínios da Depressão 

Sertaneja. Considerando esta realidade, o presente capítulo tem como objetivo desenvolver 

uma análise climática para a Serra de Martins-RN, visando entender como o relevo influencia 

os elementos climáticos temperatura e precipitação. 

 

3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 A caracterização climática para a Serra de Martins baseou-se numa comparação entre 

duas localidades, distintas no tocante à altitude, Martins e Antônio Martins. O município de 

Martins apresenta cotas altimétricas acima dos 600 metros, localizado na área dos Planaltos 

Residuais e Antônio Martins, situado a 270 metros de altitude, está inserido na Depressão 

Sertaneja. Os dados referentes aos postos pluviométricos, bem como os dados utilizados para 
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a estimativa da temperatura foram os seguintes: Martins - latitude: 6º 5’; longitude: 37º 55’; 

altitude: 645 metros; e Antônio Martins - latitude: 6º 11’; longitude: 37º58’; altitude: 270 

metros. Assim, procedeu-se a seguinte sequência metodológica. 

 

3.1.1 Aquisição dos dados 

  

 A análise da precipitação se deu a partir de dados pluviométricos numa série temporal 

de 30 anos, período compreendido entre os anos de 1973 a 2002, cedidos pela Empresa de 

Pesquisas Agropecuárias do Rio Grande do Norte (EMPARN).  

 Com relação à temperatura, em virtude da ausência de dados para a área de estudo e 

considerando a necessidade de trabalhar também com os dados de temperatura do ar para a 

área, optou-se por trabalhar com os dados gerados a partir de um programa de estimativa de 

temperatura para os estados da região Nordeste, o Estima_T, criado pelo Departamento de 

Ciências Atmosféricas (DCA) da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), 

disponível no sítio www.dca.edu.br. 

O Estima_T  é um software utilizado para estimativas de temperaturas do ar na Região 

Nordeste do Brasil, construído a partir do modelo proposto por Cavalcanti e Silva (1994), 

sendo determinados, para cada localidade desejada, os coeficientes da função quadrática para 

as temperaturas mínima, máxima e média mensal, em função das coordenadas locais 

(longitude, latitude) e da altitude. A estimativa da série temporal de temperatura do ar (média, 

máxima e mínima) é obtida adicionando-se ao valor médio estimado a anomalia de 

temperatura do oceano Atlântico Tropical do mês (ASTM) e ano considerado. Cavalcanti et 

al. (2006) afirmam que o modelo Estima_T mostrou-se capaz de reconstruir séries temporais 

de temperatura do ar com razoável precisão para todo o Nordeste do Brasil, a partir de 

correlações estatisticamente significantes ao nível de 1% de probabilidade entre as 

temperaturas do ar observadas e estimadas pelo modelo.  

Modelos de estimativas de temperaturas médias mensais e anuais bastante precisos, 

utilizando coordenadas geográficas e altitude, têm sido utilizados em diferentes regiões do 

Brasil, destacando-se aqueles obtidos por Pinto et al. (1972) para o estado de São Paulo e por 

Cargnelutti Filho et al. (2006 e 2008) para o estado do Rio Grande do Sul. 

O programa Estima_T gerou, para os municípios de Martins e Antônio Martins, dados 

médios de temperatura mensal para o período compreendido entre os anos de 1950 a 2002, 

sendo selecionados os dados do período de 1973 a 2002, que passa a figurar o período de 
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referência para esta análise climática. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia 

(1992), o período de 30 anos é utilizado para a delimitação das normais climatológicas, 

obedecendo a critérios recomendados pela Organização Meteorológica Mundial (OMM). 

 

3.1.2 Tabulação, tratamento e análise dos dados 

 

 Os dados de precipitação e de temperatura médios mensais foram transferidos e 

manipulados em planilha eletrônica do Excel, Microsoft. O balanço hídrico foi construído por 

meio do método proposto por Thornthwaite e Mather (1955), através do programa “BHnorm” 

elaborado em planilha EXCEL por Rolim et al. (1998). Como capacidade de água disponível 

(CAD) utilizou-se o valor de 100 mm  para o município de Martins e 80 mm para o município 

de Antônio Martins. Rolim et al. (1998) afirmam que, para fins climatológicos, a 

determinação do Balanço Hídrico Climático (BHC) apenas para caracterização da 

disponibilidade hídrica regional, é comum a adoção de valores de Capacidade de Água 

Disponível (CAD) variando de 75 a 125 mm. A evapotranspiração potencial (ETP) e a 

evapotranspiração real (ETR) foram estimadas pelo método de Thornthwaite (1948), 

conforme a seguinte fórmula:  

 

 

Em que:  

ETp – evapotranspiração mensal; 

l – comprimento médio do dia; 

N – número de dias do mês; 

Ta – temperatura média do ar; 

I – índice de calor; 

a – função cúbica de I. 

 

 

Como resultado, o balanço hídrico forneceu as estimativas da evapotranspiração real 

(ETR), da deficiência hídrica (DEF), do excedente hídrico (EXC) e da disponibilidade hídrica.  

Posteriormente, a classificação climática foi elaborada a partir do método proposto por 

THORNTHWAITE (1948). Utilizando os dados do balanço hídrico para as duas localidades, 

determinou-se inicialmente o índice de umidade, que é a relação em percentagem entre o 

excesso de água e a evapotranspiração potencial, qual seja: 
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Im = ((100.EXC)anual - (60.D)anual)/EP 

A seguir obteve-se o índice de aridez, que expressa deficiência hídrica em 

percentagem da evapotranspiração potencial, varia de 0 a 100. É calculado pela fórmula 

abaixo: 

Ia = ((DEF)anual / (ETP)anual)100 

O índice de eficiência térmica (ETP) é o próprio valor numérico da evapotranspiração 

potencial, e é função direta da temperatura e do fotoperíodo. É apresentada por uma letra 

maiúscula com apóstrofo e, com ou sem, um algoritmo subscrito. 

 

3.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A discussão dos aspectos climáticos está estruturada a partir de caracterização 

pluviométrica, térmica e balanço hídrico para os municípios em questão.  

 

3.2.1 Dinâmica atmosférica regional 

 

 A discussão posta neste item objetiva facilitar o entendimento dos sistemas 

atmosféricos e fenômenos oceânicos responsáveis por gerarem chuvas e os períodos secos na 

região Nordeste. 

 A Zona de Convergência Intertropical, ZCIT, é originada em área de baixas latitudes 

com ascendência de massas de ar geralmente úmidas criadas a partir do encontro dos ventos 

alísios de sudeste com os de Nordeste. Para Melo et al. (2009), a ZCIT é considerada como o 

principal sistema formador de precipitação sobre a região equatorial dos Oceanos Atlântico, 

Pacífico e Índico, assim como em áreas continentais adjacentes. As autoras salientam a 

atuação da ZCIT no Atlântico Equatorial, considerando as migrações sazonais da mesma, 

destacando que esta em associação com outros fatores podem acentuar ou enfraquecer os 

ventos alísios de Nordeste e Sudeste, sendo os principais elementos na determinação da 

estação chuvosa do norte do NEB. Para Schimdt (2014 p. 29),  
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no inverno, com o posicionamento da ZCIT mais ao Norte, e devido a 

circulação da célula de Hadley, promove movimentos de subsidência 

associados aos movimentos subsequentes da circulação Leste-Oeste, inibem 

mais ainda a convecção, tornando, portanto, a estação mais seca (MOLION e 

BERNARDO, 2002). Já em meados do verão e outono, a ZCIT se posiciona 

mais ao Sul, enfraquecendo os centros de pressão, e associados à presença 

dos alísios, aumentam o transporte de umidade favorecendo a convecção e 

geração de precipitação. 

 

 

A ZCIT é considerada por diversos autores como o principal sistema produtor de 

chuva no NEB, atuando de fevereiro a maio, principalmente nos estados do Ceará, oeste do 

Rio Grande do Norte e interior da Paraíba e Pernambuco. 

Os Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis, VCANs, são sistemas meteorológicos 

definidos como centros de baixa pressão originados na alta troposfera, podendo-se deslocar 

até os níveis médios, em virtude da instabilidade atmosférica. Segundo Ferreira et al. (2009), 

os VCANs tem um efeito bastante notório sobre a precipitação do Norte e Nordeste do Brasil, 

principalmente quando esta se origina sobre o continente, ocasionando principalmente em 

parte da região Nordeste, nebulosidade e chuvas, enquanto outra parte da mesma região 

experimenta céu claro, ocasionado pelos movimentos verticais subsidentes existentes no 

centro do VCAN.  

Schmidt (2014) salienta que esse sistema pode atuar de duas formas, tanto formando a 

convecção na periferia do vórtice, aumentando a precipitação, quanto inibindo a convecção no 

centro do vórtice, inibindo as chuvas. A explicação para esse mecanismo pode ser encontrado 

em Gan (1982), pois o centro do vórtice ciclônico é mais frio do que sua borda, havendo 

subsidência de ar frio e seco no centro e ascendência de ar úmido e quente na periferia, 

caracterizando uma circulação termicamente direta. 

 Conforme visto, esse vórtice ciclônico atua no regime pluviométrico do NEB, sendo 

este atrelado a outros dois sistemas meteorológicos atuantes na América do Sul, a Alta da 

Bolívia (AB) e a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). O conhecimento desses 

sistemas é de extrema importância, pois modulam o ciclo hidrológico, o balanço de energia e 

o clima de parte do nosso continente, Ferreira et al. (2009). 

A Zona de Convergência do Atlântico Sul, ZCAS, se forma sobre o Oceano Pacífico, 

resulta da intensificação do calor e da umidade provenientes do encontro de massas de ar 

quentes e úmidas da Amazônia e do Atlântico Sul na porção central do Brasil, (Mendonça e 

Danni-Oliveira, 2007). Os autores acima complementam ainda que a ZCAS pode ser 

facilmente identificada por meio de uma alongada distribuição de nebulosidade de orientação 

NW/SE.  
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Para Molion e Bernardo (2002) os sistemas frontais posicionados sobre a parte central 

da América do Sul durante a primavera e o verão, se orientam de NW-SE, configurando a 

ZCAS. Quando ocorre o seu deslocamento para latitudes mais baixas entre 12º - 15º S 

persiste, têm-se a formação da estação chuvosa no Sul do NEB.  

 Schmidt (2014) destaca que, diversos estudos observacionais realizados na região 

tropical atestam a existência de distúrbios ondulatórios de escala sinótica deslocando-se de 

leste para oeste desde a costa da África até a costa Brasileira levando grande quantidade de 

chuvas para tal.  

Para Machado et al. (2009), praticamente todos os eventos de chuva  na região do 

Nordeste do Brasil (NEB) são associados às ondas de Leste. Destacando que para a região, 

elas têm uma ação fundamental na modulação da convecção em grande parte dos eventos de 

escala mesossinótica provenientes do oceano. Ainda no tocante à atuação, Schmidt (2014, p. 

41) salienta que 

estes distúrbios costumam atuar em duas regiões distintas, uma sobre o 

Oceano Atlântico Norte (ATN) e outra sobre o Oceano Atlântico Sul (ATS), 

ambas atuam na mesma época do ano, de maio a agosto. Com seu máximo 

de atuação em junho sobre o litoral Leste do NEB, indo do Rio Grande do 

Norte até a Bahia, são massas de ar instáveis, profundas e úmidas, por causa 

da atuação dos ventos alísios de Sudeste. 

 

 As chuvas orográficas são aquelas oriundas da ação física do relevo, atuando como 

uma barreira à advecção livre do ar, o qual é forçado a descer. Nesse sentido, identifica-se no 

NEB uma grande barreira física, o Planalto da Borborema, disposto no sentido Sul-Norte. 

Esta unidade geomorfológica torna-se responsável pelos contrastes entre os volumes de chuva 

em cada lado da barreira montanhosa, ao passo em que interfere na atuação de mecanismos 

formadores de precipitação. 

 Barbosa (1998) salienta que algumas das áreas mais secas do NEB, com índices 

pluviométricos oscilando em torno de 300 mm/ano, constituem vales localizados à sotavento 

da barreira topográfica que se eleva até 1000 m de altura, onde os ventos chegam secos (sem 

umidade). Por outro lado, à barlavento das barreiras existem áreas bastante úmidas, propícias 

á agricultura. Podemos encontrar explicação em Mendonça e Danni-Oliveira (2007, p. 71), 

 

o ar úmido e quente, ao ascender próximo às encostas, resfria-se 

adiabaticamente(...). O resfriamento conduz à saturação do vapor, 

possibilitando a formação de nuvens estratiformes e cumuliformes, que, com 

a continuidade do processo de ascensão, tendem a produzir chuvas. Dessa 

forma, as vertentes a barlavento são comumente mais chuvosas do que 

aquelas a sotavento, onde o ar, além de estar menos úmido, é forçado a 

descer, que dificulta a formação de nuvens. 
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Outros mecanismos têm influência importante como sistema meteorológico atuante no 

NEB, porém sua dinâmica é diferenciada por estarem condicionados à influência dos oceanos. 

Na visão de Souza e Nobre (1998), a descoberta do modo de variabilidade oceano-atmosfera, 

dominante no Atlântico Tropical, culminou com a disseminação do conhecimento sobre o 

Padrão de Dipolo. Tal descoberta se deu a partir de estudos, que analisaram as configurações 

da circulação atmosférica sobre o Atlântico Tropical, concomitante com os eventos climáticos 

regionais extremos, ou seja, secas e enchentes, observados sobre as regiões da América 

Central, Caribe e Nordeste Brasileiro (NEB). 

 O Dipolo do Atlântico caracteriza-se a partir do aparecimento de um padrão de 

anomalias de Temperatura da Superfície do Mar (TSM), cuja configuração se dá por sinais 

opostos sobre as Bacias Norte e Sul do Atlântico Tropical. 

 Quanto ao El Niño, Mendonça e Danni-Oliveira (op. cit.) afirmam que é um fenômeno 

climático, decorrente da forte influência das condições oceânicas, salientando a interação 

oceano-atmosfera, principalmente do El Niño de Oscilação Sul – ENOS. O fenômeno El Niño 

Oscilação Sul – ENOS exerce significativa influência sobre a variabilidade climática de 

diversas regiões do planeta, causando variações meteorológicas. Em Grimm (2009) encontra-

se que esse fenômeno caracteriza-se como a principal causa da variabilidade climática 

interanual global, produzindo efeitos significativos como Alterações na TSM, na pressão, no 

vento e na convecção tropical, que apesar de ter atuação principalmente no Pacífico, acaba 

por refletir em muitos lugares, principalmente no Brasil. 

As fases distintas ou opostas desse fenômeno são definidas como El Niño (EN) e La 

Niña (LN).  Schmidt (2014), explica que com o aquecimento das águas superficiais do 

Pacífico, em anos de EN, a convecção equatorial desloca-se para o Leste, alterando o 

posicionamento da célula de Walker, podendo inibir a formação de nuvens e deslocando a 

ZCIT para Norte o que consequentemente, favorece a ocorrência de períodos secos ou muito 

secos na região do NEB. Do contrário, em anos de LN, com o resfriamento das águas do 

Oceano Pacífico, associadas ao Dipolo Negativo do Atlântico, o centro de Alta Pressão do 

Atlântico Norte (AAN) se fortalece, soprando ventos de Nordeste que empurram a ZCIT para 

uma posição mais ao Sul.  

O autor acima citado salienta que a LN geralmente é responsável pelos anos 

considerados normais, chuvosos ou muito chuvosos na região Nordeste. Bristot e Pinheiro 

(1998) relatam a condição inversa, quando identifica no caso da precipitação no Semiárido da 

Região Nordeste Brasileira, que sofre severa redução em anos de fase quente do ENOS. 
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De posse do conhecimento posto, acerca dos sistemas meteorológicos atuantes no 

Nordeste do Brasil, passamos, pois a abordar as características climáticas da Serra de Martins, 

buscando o entendimento desta, como uma área de exceção. 

 

3.2.2 Caracterização pluviométrica local 

 

 A Serra de Martins apresentou grandes variações nas precipitações pluviométricas, 

sendo identificados, no período estudado, os valores de 2523 mm, precipitação máxima 

ocorrida no ano de 1974, e 433 mm a precipitação mínima no ano de 1993. A média 

encontrada foi 1230 mm.  Para o município de Antônio Martins, encontramos precipitações 

máxima de 1478 mm no ano de 1974 e mínima de 149 mm no ano de 1983. No tocante à 

média pluviométrica para o período analisado, a realidade encontrada foi de 693 mm.  

 Ao analisar os dados pluviométricos dos municípios estudados, foi possível identificar 

as máximas e mínimas precipitações encontradas, as quais correspondem respectivamente aos 

períodos mais úmidos e mais secos. A figura 3 subsidia elementos para a compreensão de que 

os anos de 1974, 1977, 1985, 1986 e 2000 são anos expressivos quanto às máximas 

pluviométricas para os municípios em questão. Já nos anos de 1983, 1987, 1990, 1993 e 1998, 

foram evidenciadas baixas médias pluviométricas. Nesse sentido, os anos 1974, 1977, 1983, 

1985, 1986, 1987, 1990, 1993, 1998 e 2000 se configuraram como os mais expressivos no 

tocante aos extremos para a série trabalhada. Salienta-se, pois, que, apesar do mesmo 

comportamento encontrado nos dois municípios, ambos apresentam uma realidade 

contrastante no tocante aos valores das precipitações.  

 

Figura 3: Série histórica pluviométrica para os municípios de Antônio Martins e Martins-RN 

 

Fonte: elaborado pela autora a partir dos dados da EMPARN. 
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 Importante se faz uma análise mais detalhada acerca dos dados extremos, atrelando-os 

à atuação dos sistemas meteorológicos vigentes. Quanto aos fenômenos de influência 

oceânica, pode-se atrelar os dados extremos em sua maioria, à atuação do El Niño e La Niña. 

Segundo Monteiro et al. (2012), o El niño se apresentou como fraco (nos anos de 1991, 1994, 

2002, 2003, 2005), moderado (nos anos de 1987, 1993, 1995, 2002, 2003) e forte (em 1982, 

1983, 1992, 1997, 1998). Já o fenômeno oceânico La Niña, variou de moderada a fraca (para 

os anos de 1985, 1988, 1989, 1999, 2000, 2001, 2006, 2008, 2009).  

Quanto à distribuição das precipitações pluviométricas ao longo do período estudado 

(figura 4), pode-se apreender que as chuvas se concentram em maiores quantidades em cinco 

meses do ano, sendo a estação chuvosa concentrada no período de janeiro a maio. Os meses 

mais secos compreendem o período de julho a dezembro, sendo o período crítico identificado 

nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro.  A distribuição das precipitações durante 

a série estudada revelou a presença de um regime pluviométrico monomodal, isto é, com um 

único pico de estação chuvosa, nos meses de março e abril. Percebe-se que os municípios 

apresentam dinâmica semelhante quanto à distribuição das precipitações pluviométricas ao 

longo do ano, concentrando-as geralmente nos primeiros meses do ano, período 

compreendido entre os meses de janeiro a junho. O segundo semestre, período de julho a 

dezembro, se caracteriza por baixas precipitações.  

 

Figura 4: Distribuição da Precipitação pluviométrica média mensal dos municípios de 

Antônio Martins e Martins-RN, no período de 1973-2002 

 

Fonte: elaborado pela autora a partir dos dados da EMPARN. 

 

Schmidt (2014) salienta que, na região Oeste potiguar, as chuvas se concentram desde 

meados de fevereiro até maio, sendo a Zona de Convergência Intertropical o principal 
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mecanismo provedor de chuvas, como também chuvas orográficas, Complexos Convectivos 

de Mesoescala, Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis e Linhas de Instabilidade principalmente 

nas porções Norte da mesorregião atuam com menor expressão nos volumes precipitados. As 

chuvas praticamente cessam a partir de maio, devido à migração da ZCIT que deixa de 

influenciar nas regiões interioranas do estado, mesmo que pequenos volumes precipitados 

ainda possam vir a ocorrem por mais algumas semanas dependendo da configuração 

atmosférica em que se encontra a região. No entanto destaca-se que os eventos chuvosos que 

ocorrem entre os meses de junho e julho são originados a partir das Ondas de Leste.  

Schmidt (2014) enfatiza ainda que a orografia verificada nesta mesorregião, 

especificamente no extremo Oeste, onde se localiza a Serra de Martins, acarreta precipitações 

em outras épocas do ano, ocasionadas principalmente por chuvas orográficas, sendo este o 

principal mecanismo responsável pelos valores precipitados no período de transição entre a 

estação seca e a chuvosa, compreendido de dezembro a fevereiro.  

  A dissonância verificada entre os municípios se dá com relação aos valores médios 

das precipitações pluviométricas, sendo os dados referentes ao município de Martins maiores 

do que os dados apresentados para o município de Antônio Martins. As maiores diferenças 

são identificadas no período chuvoso, ou seja, no período de janeiro a maio. Apesar da 

pequena distância geográfica entre os postos pluviométricos, é necessário considerar que a 

dinâmica climática é regida por uma estreita relação entre os elementos e os fatores 

geográficos do clima. Nesse caso, o relevo atua como um fator diversificador do padrão 

climático, ocasionando maiores precipitações com as chuvas orográficas, oriundas da ação 

física do relevo, atuando como uma barreira à advecção livre do ar, o qual é forçado a descer.  

Seluchi et al. (2011) e Liebmann et al. (2011) reforçam o entendimento sobre o 

comportamento de áreas localizadas a barlavento e sotavento em altitudes elevadas, 

ressaltando que as chuvas orográficas são originadas a partir da influência do relevo, onde o 

ar que vai em direção às áreas elevadas, vertente de barlavento, é forçado a ascender e 

condensar-se, em virtude da redução adiabática da temperatura, sendo comum a ocorrência de 

chuva de maior intensidade e volume na área. Ao cruzar as áreas elevadas, o ar desprovido de 

umidade, descende e aquece adiabaticamente.  

 Nesse sentido, entende-se que a Serra de Martins atua como barreira física, 

apresentando condições favoráveis ao desenvolvimento das chuvas orográficas, responsável 

pelos contrastes entre os volumes de chuva ali identificados e as áreas circundantes 

localizadas na Depressão Sertaneja, representada pelo município de Antônio Martins (figura 

5).  
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Figura 5: Modelo de formação de chuvas orográficas na Serra de Martins-RN e consequente 

aquecimento do ar na área da Depressão Sertaneja 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

3.2.2 Caracterização térmica local 

 

 O município de Martins apresentou temperatura média do ar de 23º C. Evidenciou-se 

que não existe grande oscilação entre os dados de temperatura ao longo do ano, variando de 

21ºC a 24ºC, ou seja, uma diferença de 3ºC. O trimestre junho-julho-agosto é caracterizado 

pelas menores temperaturas médias do ar, em torno de 21º C, sendo, portanto os meses mais 

frios. As maiores médias de temperatura do ar, acima de 24º C, foram verificadas no trimestre 

novembro-dezembro-janeiro, sendo os meses mais quentes. A figura 6 marca um registro de 

campo no dia 07.04.2015, mostrando o relógio digital situado no centro da cidade de Martins, 

que marcava no momento 20º C, às 08:51 horas. Tal fato gera uma situação bem peculiar para 

este município serrano, quando comparamos com o que acontece nos municípios circundantes 

(figura 7). 
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Figura 6: Centro da cidade de Martins-RN explicitando o relógio digital com hora (08:51) e 

temperatura (20ºC) 

 
 

Figura 7: Particularidades climáticas da Serra de Martins-RN 

 

Fonte: acervo da autora. 
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No município de Antônio Martins, a temperatura média do ar encontrada foi 25,98º C, 

sendo a média máxima de 27,90º C no mês de janeiro, que conjuntamente com os meses de 

fevereiro e novembro, formam os meses mais quentes. A mínima média foi de 23,83º C no 

mês de junho, que abre o trimestre mais frio, com médias em torno dos 24º C. 

Percebe-se que as cidades de Martins (640 m de altitude) e Antônio Martins (240 m de 

altitude) apresentam, respectivamente, temperaturas médias de 23º C e 27º C, configurando 

um gradiente vertical médio de aproximadamente 1,2ºC/100 m (figura 8).  

 

Figura 8: Distribuição da temperatura média do ar mensal dos municípios de Antônio Martins 

e Martins, no período de 1973 a 2002 

 

  Fonte: elaborado pela autora a partir dos dados do DCA-UFCG. 

 

  

Os municípios de Martins e Antônio Martins estão inseridos dentro da mesma latitude, 

com diferença de apenas 6 minutos, o que representa uma pequena distância geográfica entre 

estes, em torno de 20 km. Nesse caso, descartando-se a atuação da latitude enquanto um fator 

geográfico do clima, passa-se a atribuir a diferença no gradiente de temperatura 

principalmente à altitude.  

Tubelis e Nascimento (1984, p. 51) salientam que 

 

(...) superfícies com orientações e inclinações diferentes de radiação solar 

global em comparação com uma superfície horizontal, em uma mesma 

localidade e época do ano. A importância desse fato é que a produção de 

matéria vegetal é condicionada pela disponibilidade de energia solar. 
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Nesse sentido, percebe-se que a vegetação também desempenha um importante papel 

como regulador da temperatura para os municípios em questão. O município de Martins 

apresenta vegetação do tipo Savana-Estépica Arborizada, Savana-Estépica Florestada e 

Floresta Estacional Semidecidual. Em Antônio Martins a realidade é bem diferente, limitada 

apenas a Savana-Estépica Arborizada. Assim, entende-se que a vegetação atua como um fator 

geográfico do clima no elemento climático temperatura no município de Martins, ao passo em 

que as copas, os troncos e os galhos das árvores atuam como uma barreira à radiação solar 

direta, diminuindo assim a disponibilidade de energia que aquece o ar, o que 

consequentemente diminui a temperatura.  

 

3.2.3 Balanço hídrico local 

  

 Através do método proposto por Thornthwaite e Mather (1955), foi possível se chegar 

ao balanço hídrico para os municípios de Martins e Antônio Martins (figura 9). 
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Figura 9: Gráfico do Extrato do Balanço Hídrico Climatológico dos municípios de Antônio 

Martins e Martins-RN, segundo THORNTHWAITE & MATHER (1955). Período: 1973-

2002 

 
        Fonte: elaborado pela autora a partir dos dados da EMPARN; DCA-UFCG. 

 

O município de Martins apresentou considerável excedente hídrico no primeiro 

semestre do período analisado, com valores que variam de 2 mm a 218 mm, atingindo 489 

mm. Salienta-se que no primeiro semestre há um decréscimo gradativo na temperatura, que 

diminui significativamente de 24ºC em janeiro para 21º C no mês de junho, o que contribui 

para a redução da evapotranspiração potencial. Quanto às precipitações pluviométricas, o 

período compreendido entre os meses de janeiro a junho é caracterizado pelos dados mais 

significativos, marcado por um acréscimo para o período de janeiro a abril e um declínio para 

os meses de maio e junho. 

Quanto aos valores máximo e mínimo de excedente hídrico, percebe-se que abril foi o 

mês com o valor de excedente hídrico máximo (218 mm) e o mês de junho se caracteriza pelo 

valor de excedente hídrico mínimo (2 mm). Buscando estabelecer uma associação com os 

elementos climáticos temperatura e precipitação, tem-se que o mês de abril se caracteriza a 

partir da mais significativa média pluviométrica identificada, 294 mm, e de temperatura 

média do ar de 23º C. O mês de junho apresenta média pluviométrica de 78 mm, e 
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temperatura média do ar de 21º C, que figura como a segunda menor temperatura média do 

período analisado. 

O déficit hídrico médio do período totalizou -353mm, distribuído no segundo semestre 

do período, com valores que oscilam de -3 mm a -91 mm. Ressalta-se que o segundo semestre 

é caracterizado por altas temperaturas médias do ar, que aumentam gradativamente de 21º C 

em julho para 24º C em dezembro, o que potencializa a evapotranspiração potencial. Os dados 

referentes às médias de precipitação pluviométrica para o segundo semestre revelam valores 

bem modestos que oscilam de 9 mm a 46 mm, o que contribui para o déficit hídrico.   

Quanto à relação entre os valores de máximo e mínimo déficit e os elementos 

climáticos temperatura e precipitação, tem-se a seguinte realidade: o valor máximo de déficit 

foi identificado no mês de novembro (-91 mm) e o valor mínimo de déficit foi identificado no 

mês de julho (-3 mm). O mês de novembro é caracterizado por discreta média de precipitação 

pluviométrica (14 mm) e temperatura média do ar de 24º C, a segunda maior temperatura 

encontrada no período analisado. No mês de julho a situação é a seguinte: baixa média de 

precipitação (46 mm) e baixa temperatura média do ar (21º C). 

Faz-se importante destacar o período de interface no balanço hídrico que aparece no 

mês de janeiro, explicado como um período de reposição de água, em que não ocorre déficit 

ou excedente hídrico. 

A evapotranspiração real (ETR) atingiu 798 mm, porém esta apresenta-se distribuída 

ao longo do ano. Salienta-se que os meses de janeiro, fevereiro, março e abril concentraram 

em torno de 45% do total. Nesse período, evidenciam-se elevadas precipitações 

pluviométricas médias, como também a temperatura média do ar encontra-se próxima da 

média do período analisado (1973-2002), em torno de 23º C. Os menores valores de ETR 

foram verificados nos meses de outubro e novembro, estando atrelados às baixas médias de 

precipitação e leve aumento na temperatura média do ar.  

No tocante às discussões sobre a água armazenada no solo (ARM), cuja variação se dá 

em função da diferença entre as entradas e saídas de água no sistema, percebe-se que, nos 

primeiros seis meses, período compreendido entre os meses de janeiro a junho, esse valor foi 

significativo, o que pode ser comprovado a partir avaliação de valores iguais para ETP e ETR. 

Esse período também foi definido inicialmente como o período em que se concentram as 

maiores médias pluviométricas. Do contrário, no segundo semestre (julho a dezembro), o 

valor de ARM é pouco expressivo, o que, por sua vez, gera uma diferença entre os valores de 

ETP e ETR, sendo esta última em menor proporção. 
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O município de Antônio Martins apresentou dados de déficit hídrico para quase todo o 

período analisado, totalizando 811 mm. A única exceção evidenciada para o período ocorreu 

no mês de abril, que apresentou um excedente hídrico (24 mm) gerado a partir de elevada 

média pluviométrica (165 mm) e temperatura média do ar de 25º C. 

 Tendo em vista o déficit hídrico ser dominante neste município, a discussão será feita 

a partir dos meses de máximo e mínimo déficit. No período compreendido entre os meses de 

março a junho (04 meses), evidenciam-se os valores mínimos de déficit hídrico. O período 

compreendido entre os meses de julho a fevereiro (08 meses) se configura como um período 

crítico, no tocante aos valores de máximo déficit hídrico, atingindo até 127,5 mm. No período 

de mínimo déficit hídrico, ou seja, o período de março a junho, evidenciam-se significativas 

médias pluviométricas, com destaque para os meses de março e abril que apresentaram 193 

mm e 165 mm, respectivamente. A temperatura média do ar nesses meses foi decrescendo de 

25º C no mês de março até atingir 23º C no mês de junho, sendo esta última a mínima 

temperatura média do ar identificada. Quanto aos meses de máximo déficit hídrico, no tocante 

às precipitações, salienta-se que estas foram pouco significativas, com exceção dos meses de 

janeiro e fevereiro que apresentaram 67 mm e 91 mm, respectivamente. A temperatura média 

do ar para o período apresentou-se em crescimento gradativo de 24º C em julho até atingir 27º 

C em fevereiro.  

O período de interface aparece no mês de março, sendo este responsável pela 

reposição do sistema, caracterizado por um mês em que não ocorre déficit ou excedente 

hídrico. 

A evapotranspiração real (ETR) neste município atingiu 698,40 mm, mal distribuídos 

ao longo do ano, concentrando em torno de 75% do total nos cinco primeiros meses do ano. 

Nesse período, evidenciam-se elevadas médias de precipitação para o município e uma 

temperatura média do ar em torno de 26º C. 

Os dados referentes à água armazenada no solo (ARM) mostram uma realidade 

preocupante, pois apenas os meses de março, abril e maio apresentaram-se como satisfatórios, 

caracterizado por um trimestre em que os valores de ETP e ETR apresentaram-se numa 

mesma situação, bem como as médias pluviométricas foram as mais significativas. Porém, 

nos nove meses restantes, período compreendido entre os meses de junho a fevereiro, a ETR 

foi inferior à ETP. 
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3.2.4 Tipologia climática local 

 

 Considerando os dados da figura 9, pode-se constatar que, considerando a média das 

precipitações no período de 1973 a 2002, o município de Martins enquadra-se na tipologia 

climática úmida, simbologia B1, conforme classificação climática de Thornthwaite & Mather 

(1955), com Índice Efetivo de Umidade de 25%. Através dos índices de aridez (Ia) e hídrico 

(Ih), determinou-se o subtipo “W2, com déficit hídrico no inverno e na primavera. Quanto ao 

fator térmico, verificou-se que o município de Martins é do tipo Megatérmico (A’), com 

evapotranspiração potencial anual média superior a 1140 mm.  

 Assim, a fórmula climática para o município de Martins é B1W2A’, ou seja, tipo 

Megatérmico úmido com déficit hídrico no inverno e na primavera.  

 Com relação ao município de Antônio Martins, enquadra-se no tipo climático 

subúmido seco, C1, conforme classificação climática de Thornthwaite & Mather (1955), 

apresentando Índice Efetivo de Umidade de -30,99%, com subtipo d, caracterizado por 

pequeno ou nenhum excedente hídrico e com fator térmico do tipo A’, Megatérmico.  

 O município de Antônio Martins se caracteriza pela tipologia climática  C1dA’, tipo 

Megatérmico subúmido seco com pequeno ou nenhum excedente de água. 

 

3.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os municípios de Martins (640 metros de altitude) e Antônio Martins (240 metros de 

altitude), em termos pluviométricos, se caracterizam a partir de duas estações: uma seca e 

outra chuvosa, com precipitações médias de 1230 mm e 693 mm, respectivamente. Esse 

contraste se justifica pelo fato de que a Serra de Martins atua como barreira física para a 

umidade que ascende forçadamente por convecção, ocasionando as chuvas orográficas.  

A orografia e a vegetação influenciam nas médias de temperaturas dos municípios, 

sendo verificados 23º C em Martins e 27º C em Antônio Martins, o que configura um 

gradiente vertical médio de temperatura de aproximadamente 1,2º C/100 m.  

As diferenças evidenciadas nos elementos precipitação e temperatura refletem 

diretamente no balanço hídrico, que, no município de Martins, apresenta um equilíbrio entre 

os meses de déficit e excedente hídricos, ao contrário do que ocorre no município de Antônio 

Martins, caracterizado por taxas de déficit hídrico evidenciadas ao longo do ano, com exceção 

apenas do mês de abril.  
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Foi possível definir a tipologia climática para os municípios em questão, sendo 

Martins caracterizado por B1W2A’ e Antônio Martins por C1dA’.  
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4 UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS E GEOMORFOLÓGICAS DA SERRA DE 

MARTINS 

 

 Em termos geológicos do Nordeste brasileiro, as rochas cristalinas constituem-se 

como a principal unidade localizada no Nordeste Oriental, estendendo-se do sul da Bahia ao 

Ceará. No entanto, outra unidade refere-se às rochas sedimentares distribuídas na porção 

Ocidental da região. Quanto à morfologia, a maior parte do território é formada por extensos 

planaltos de origem antiga, aplainados por longos processos erosivos, erguidos sobre uma 

Depressão Periférica e Interplanáltica, a Depressão Sertaneja. 

 Considerando o fato de a Serra de Martins estar inserida neste contexto, faz-se 

necessário conhecer as características geológicas locais, enquanto base para que os outros 

elementos do meio natural possam se estruturar, dentre estes os aspectos do relevo que 

ajudam a revelar uma intrínseca relação entre os elementos do ambiente, principalmente a 

litologia e os elementos climáticos.  

 Nesse sentido, o presente capítulo objetiva uma caracterização das unidades 

litoestratigráficas e geomorfológicas da Serra de Martins. 

 

4.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Buscando entender os elementos geológicos e geomorfológicos da Serra de Martins, 

inicialmente procedeu-se o levantamento bibliográfico que propiciou a caracterização do 

complexo serrano, através de dados secundários e informações obtidas em literatura 

pertinente, dentre as quais destacam-se Almeida et al. (1967), Mabesoone et al. (1972), Barros 

(1998), Menezes (1999), Araújo et al. (2001), Suguio (2003). 

 De posse do conhecimento teórico necessário sobre a Serra de Martins, foram 

efetuados levantamentos de campo, com coletas de amostras dos diversos litotipos, visando à 

descrição destes, a discussão quanto a diferentes áreas de ocorrência, além da identificação da 

morfologia presente na área. 

 Na sequência, ocorreu a elaboração do material cartográfico referente à geologia. 

Inicialmente criou-se um banco de dados georreferenciados utilizando base de dados digitais 

de projetos e instituições públicas como: Companhia de Recursos Minerais (CPRM) e 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  
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Todos esses dados foram analisados e editados para a área de estudo. A elaboração 

cartográfica teve como base malha digital em formato de dado vetorial da CPRM, com 

informações sobre a Geodiversidade do Rio Grande do Norte, acessível na escala de 

1:500.000, disponibilizadas no site http://geobank.cprm.gov.br/. Opção: downloads/arquivos 

vetoriais/mapas estaduais de geodiversidade.  

Os dados obtidos foram processados com auxílio do software ArcGis/ArcMap versão 

10.2.2, sendo gerados os mapas de unidades litoestratigráficas e unidades geomorfológicas.  

Os mapas de hipsometria e declividade foram confeccionados em escala de 1:125.000, 

produzidos também no Sistema ArcGIS 10.2, a partir uma grade triangular ou TIN, gerada a 

partir de dados SRTM obtidos do projeto TOPODATA, iniciativa do INPE, disponibilizados 

no site http://www.dsr.inpe.br/topodata/. 

No mapa hipsométrico foi utilizado o padrão de cores hipsométricas, em que as cores 

frias representam as áreas mais baixas enquanto as cores quentes representam as mais altas. 

Foram definidas 5 classes com intervalos de 108 metros. 

A partir do mapa hipsométricos, foi confeccionado o mapa de declividades de relevo, 

seguindo-se IBGE (2009), no qual foram estabelecidas seis classes: 0 a 3º plano, 3 a 8º suave, 

8 a 20º inclinado, 20 a 45º íngreme, 45 a 75º muito íngreme, acima de 75 escarpado.  

A escolha por essas variáveis facilita o entendimento da geologia e geomorfologia 

local enquanto parte componente do Sistema Ambiental Serra de Martins. 

 

4.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Visando a facilidade no entendimento desta seção, a discussão dos resultados está 

organizada a partir da caracterização das Unidades Litoestratigráficas divididas em 

Embasamento Cristalino, Sedimentar e Sedimentar Aluvionares, bem como das Unidades 

Geomorfológicas. 

 

 

 

 

http://geobank.cprm.gov.br/
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4.2.1 Caracterização das Unidades Litoestratigráficas 

 

A Serra de Martins está inserida nos domínios da Província Borborema (PB) que 

ocupa grande parte do Nordeste do Brasil, limitando-se geologicamente a sul pelo Cráton São 

Francisco, a oeste pelos sedimentos paleozoicos da Bacia do Parnaíba, e a norte e a leste pelos 

sedimentos meso-cenozóicos (ALMEIDA et al., 1967).  A discussão posta a seguir sobre as 

unidades litoestratigráficas da Serra de Martins enfatiza o processo de formação, a 

constituição bem como as suas principais características, considerando também aspectos 

geológicos relacionados ao cisalhamento/fraturas, intemperismo físico e químico e porosidade 

primária (figura 10).   

A partir do mapeamento e trabalhos de campo, percebe-se que a geologia da Serra de 

Martins e seu entorno se caracteriza pelo substrato gnáissico-migmatítico paleoproterozoico 

representado pelos Complexos Jaguaretama e Caicó, ortognaisses augen da Suíte Poço da 

Cruz, também inserida neste último complexo, metassedimentos - paragnaisses e mármores da 

Formação Jucurutu (Grupo seridó) e rochas graníticas neoproterozoicas das Suítes Itaporanga 

e Umarizal. Sobre o Complexo Caicó - Suíte Poço da Cruz e rochas graníticas da suíte 

Itaporanga se depositaram discordantemente os sedimentos clásticos cenozoicos/paleógenos 

da Formação Serra do Martins. Essas unidades e suas principais características podem ser 

visualizadas na tabela 1. 
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Figura 10: Unidades litoestratigráficas da Serra de Martins-RN 

 

Fonte: elaborado pela autora 
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Tabela 1: Variáveis geológicas da Serra de Martins.  

 

Unidade 

Litoestratigráfica 

Litotipo Cisalhamento/Fraturas Intemperismo 

Físico 

Intemperismo 

Químico 

Hidrogeologia Porosidade 

Primária 

Depósitos Colúvio-

Eluviais 

Cascalho, Areia e 

Argila 

Pouco a Moderadamente 

Fraturada 

Baixa a Alta Baixa a Alta Granular ---------------- 

Formação Serra de 

Martins 

Laterita, Arenito 

Síltico-argiloso, 

Arenito e Arenito 

Conglomerático 

Não Fraturada Baixa Moderada a Alta Granular Alta (>30%) 

Suíte Intrusiva Umarizal 

 

Sienogranito Pouco a Moderadamente 

Fraturada 

---------------- ---------------- Fissural Baixa (0-15%) 

Suíte Intrusiva 

Itaporanga 

Diorito, 

Granodiorito, Granito 

e Monzonito 

Pouco a Moderadamente 

Fraturada 

 

Moderada a Alta 

 

Moderada a Alta 

 

Fissural 

 

Baixa (0-15%) 

Formação Jucurutu Rocha 

Calcissiclática, 

Biotita Gnaisse-

Xisto, Mármore e 

Muscovita Quartzito 

Moderada a 

Intensamente Fraturada 

Baixa a Alta Baixa a Alta Fissural Baixa (0-15%) 

Suíte Poço da Cruz Metamozonito 

 

Moderada a 

Intensamente Fraturada 

 

Baixa a Alta 

 

Baixa a Alta 

 

Fissural 

 

Baixa (0-15%) 

ComplexoCaicó 

Ortognaisse 

Augen Gnaisse, 

Metagranito, 

Ortognaisse, 

Granodiorito e 

Migmatito 

Intensamente Fraturada Baixa a Alta Baixa a Alta Fissural Baixa (0-15%) 

Complexo Caicó 

Metavulcanossedimentar 

Anfibolito, Augen 

Gnaisse, Migmatito, 

Paragnaisse e 

Ortognaisse 

Moderada a 

Intensamente Fraturada 

Baixa a Alta Baixa a Alta Fissural Baixa (0-15%) 

Complexo Caicó Ortognaisses, 

Mármores, 

Anfibolitos e 

Gnaisses bandados 

Moderada a 

Intensamente Fraturada 

---------------- Moderada a Alta Fissural Baixa (0-15%) 

Fonte: elaborado pela autora, a partir da CPRM (2007). 
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4.2.1.1 Unidades Litoestratigráficas de Embasamento Cristalino 

 

 O Complexo Jaguaretama se situa a oeste da zona de cisalhamento Portalegre, ao 

passo que o Complexo Caicó se posiciona a leste desta zona. Ambos são petrográfica e 

geocronologicamente semelhantes, sendo constituídos de gnaisses, migmatitos e lentes de 

anfibolitos. Particularmente no domínio do Complexo Caicó estão os ortognaisses augen 

graníticos da Suíte Poço da Cruz (HOLLANDA et al., 2011). 

 Os gnaisses muitas vezes são bandados e podem evoluir para migmatitos estromáticos 

a nebulíticos, sendo quartzo-feldspáticos e a biotita como o ferromagnesiano predominante. 

As lentes de hornblenda anfibolitos são mais frequentes no Complexo Caicó. Os ortognaisses 

da Suíte Poço da Cruz são graníticos a granodioríticos, exibindo penetrativa foliação 

representada pelo estiramento de quartzo, fenocristais centimétricos de feldspato com textura 

augen e alinhamento das biotitas em decorrência muitas vezes da atuação da Zona de 

Cisalhamento Portalegre. Esses ortognaisses e os granitos porfiríticos da Suite Itaporanga são 

os principais substratos dos sedimentos da Formação Serra do Martins (figura 11). 

As unidades litoestratigráficas Complexo Caicó e Suíte Poço da Cruz apresentam-se como 

moderada a intensamente fraturada. No entanto, considerando a mineralogia das rochas 

características dessa unidade, com destaque para os minerais de quartzo, feldspato e a mica, 

que apresentam boa resistência aos processos intempéricos, afere-se que o intemperismo 

físico ocorre de baixa a alta atividade, assim como o intemperismo químico. Essas unidades 

se inserem no contexto das áreas que apresentam baixa porosidade, oscilando entre 0 a 15% 

em virtude do sistema hidrogeológico fissural. 
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Figura 11: Capeamento da Formação Serra do Martins sobre a Suíte Itaporanga, destaque para 

estrutura gnáissica deste granito 

  

Fonte: acervo da autora 

  

Os paragnaisses e mármores são representados exclusivamente pela Formação 

Jucurutu, aflorando na faixa oriental da chapada da Serra do Martins com trend NW - SE e 

formando contato por cisalhamento com os ortognaisses na Suíte Poço da Cruz. Essa 

formação é representada por paragnaisses contendo feldspatos, quartzo e os ferromagnesianos 

biotita e por vezes hornblenda. O epidoto pode estar presente com mineral decorrente da 

alteração hidrotermal por retromorfose dos feldspatos e hornblenda. Esses paragnaisses 

exibem estrutura foliada, por vezes xistosa e textura nematolepidoblástica essencialmente de 

granulometria média. Possui com frequência lentes decimétricas a métricas de rochas 

calciossilicática compostas essencialmente por epidotos, diopsídio-hedenbergita, grossulária, 

actinolita, calcita, quartzo e plagioclásio. Minerais opacos, titanita e zircão são acessórios. 
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Os mármores afloram como intercalações descontínuas naqueles paragnaisses, a leste 

e a norte de Martins, sendo lenticulares com espessuras até dezenas de metros e comprimentos 

de ordem quilométrica. São cinza a esbranquiçados, desenvolvendo estrutura foliada com 

trama NW-SE, textura nematogranoblástica e sendo constituídos essencialmente por calcita e 

esporádicas tremolitas. A deformação frágil representada por frequentes fraturas favoreceu o 

intemperismo químico e consequente dissolução, gerando cavidades e cavernas bem expostas 

pela "casa de pedra" no sopé e SE da Serra de Martins (figura 12). 

 

Figura 12: Afloramento de mármores no município de Martins-RN 

 

Fonte: pesquisa de campo, acervo da autora. 

 

Em virtude das semelhanças na composição mineralógica das rochas que compõem a 

Formação Jucurutu com as rochas que compõem o Complexo Caicó e Poço da Cruz, as 

variáveis geológicas (cisalhamento/fraturas, intemperismo físico e químico e porosidade 

primária) apresentam as mesmas características descritas acima. 
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 Os granitóides da Suíte Umarizal possuem textura grossa, porfirítica, com fenocristais 

de feldspato potássico, com dimensões de até 4 cm, usualmente de coloração cinza a 

esverdeada, ou ainda rosados, euédricos, apresentando comumente enclaves arredondados de 

natureza diorítica a granodiorítica, além de xenólitos de ortognaisse do Complexo Caicó, 

calciossilicáticas e de biotita gnaisses da Formação Jucurutu (figura 13). Os granitóides são 

leucocrátaicos sendo representados por rochas charnoquíticas, variando de quartzo-monzonito 

a quartzo-sienito, com monzo e sienogranitos subordinados. A composição modal é 

estabelecida por quartzo, plagioclásio e K-feldspato, e os minerais máficos (≤ 20%) 

clinopiroxênio+olivina (faialita), clinopiroxênio+ortopiroxênio, anfibólio, biotita, allanita, 

minerais opacos, zircão e apatita. A unidade Suíte Umarizal apresenta-se pouco a 

moderadamente fraturada. As demais variáveis geológicas para a área apresentam-se 

indeterminadas. 

 

Figura 13: Granito porfirítico da suíte Umarizal com enclaves de biotita gnaisse da Formação 

Jucurutu 

 

Fonte: acervo da autora 

  

As rochas da Suíte Itaporanga geralmente são heterogranulares, grossas, muitas vezes 

destacando fenocristais euédricos de ordem centimétrica de feldspatos, desenvolvendo textura 

porfirítica e possuindo como máficos a biotita e/ou hornblenda. A composição da suíte varia 

de monzonito, quartzo-monzonito a granito. Ocupam grandes extensões, caracterizando 

corpos batolíticos ovalado a NW da área e alongando na área próxima ao município de 

Serrinha dos Pintos (figura 14). Essa unidade também se apresenta pouco a moderadamente 
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fraturada, intensa atividade de intemperismos físico e químico e baixa porosidade em sistema 

hidrogeológico fissural. 

 

Figura14: Granito gnáissico «augen» da suíte Itaporanga sofrendo forte intemperismo 

 

  Fonte: acervo da autora 

 

4.2.1.2 Unidades Litoestratigráficas Sedimentares 

 

 Mabesoone et al. (1972) exibem uma síntese do conhecimento propondo uma 

redefinição para o “Grupo Barreiras”, dividindo-o em três unidades lito-estratigráficas, sendo 

representadas pelas formações Serra do Martins, Guararapes e Macaíba. A Formação Serra do 

Martins, descrita inicialmente por Moraes (1924) como Série Serra do Martins, é atribuída às 

coberturas sedimentares remanescentes encontradas acima de 550 m de altitude, capeando as 

serras interioranas dos estados do RN, PB e PE, sendo constituída por arenitos médios a 

grossos, até conglomeráticos com níveis de siltitos e argilitos. A Formação Guararapes reúne 

litótipos arenosos a argilosos, de composição quartzo-feldspática, distribuindo-se nas faixas 

litorâneas. A Formação Macaíba, também encontrada próxima ao litoral, se caracteriza por 

depósitos pelíticos fluviais.   
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 Ainda segundo Mabesoone et al. (1972), o posicionamento estratigráfico da Formação 

Serra do Martins baseia-se no fato de essa ser intrudida pelas rochas basálticas do Paleógeno 

Superior (Oligoceno), do vulcanismo Macau. A partir de então, os vários trabalhos 

subsequentes publicados inserem a Formação Serra do Martins como a porção inferior do 

Grupo Barreiras.  

Segundo Menezes (1999), após novos estudos e reavaliações, diversos pesquisadores 

reconheceram a difícil correlação regional dos empilhamentos litológicos e edafo-

estratigráficos, anteriormente admitidos, propondo então retomar a denominação original de 

Formação Barreiras para os sedimentos paleógenos e neógenos ocorrentes no litoral dos 

Estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, sendo mantida a denominação de 

Formação Serra do Martins para o capeamento sedimentar das serras interioranas associado 

ao Grupo Barreiras, este predominante em áreas litorâneas. 

 Quanto à origem e evolução da Formação Serra do Martins, Crandal (1910) faz 

referência às coberturas sedimentares paleógenas, considerando o Planalto da Borborema 

como um extenso peneplano que teria soerguido e sido erodido pelas drenagens, resultando 

assim em testemunhos de uma antiga superfície peneplana. Moraes (1924) foi o primeiro 

pesquisador a desenvolver uma pesquisa sistemática sobre essas áreas, apontando que os 

platôs seriam capeados por rochas areno-argilosas, cauliníticas, intercaladas a horizontes 

conglomeráticos, geralmente exibindo crostas lateríticas no topo e um nível caulinítico na 

base. 

As coberturas sedimentares cenozoicas associadas ao Grupo Barreiras, como a 

Formação Serra dos Martins, com espessura média da ordem de 50 m, bem como os inúmeros 

tipos de depósitos sedimentares, representam as unidades mais jovens. Suas principais 

ocorrências estão entre Solânea, Bananeiras, Araruna e Picuí, na Paraíba e Martins, Cerro 

Corá, Lagoa Nova e Portalegre, no Rio Grande do Norte. 

  Segundo Virgens Neto (2004), essa unidade ocupa as porções mais altas da Serra de 

Martins, situadas a sul, sobre os ortognaisses e nos topos das serras graníticas do centro-norte. 

Situa-se na coluna estratigráfica regional como base da Formação Barreiras, constituída por 

arenitos imaturos, sobrepostos discordantemente sobre as rochas ortoderivadas do Complexo 

Caicó/Suíte Poço da Cruz e granitos porfiríticos tipo Itaporanga (figura 15). 
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Figura15: Mapa geológico simplificado do entorno da Serra do Martins acompanhado de 

perfis geológicos 

 

 Fonte: elaborado pela autora 

 

 Sobre a deposição dos sedimentos da Formação Serra de Martins, Lima (1986) afirma 

ter evoluído de acordo com três estágios, considerando os fenômenos de caráter estrutural e 

litológico, realçando os eventos das reativações pós cretáceas até as mais recentes, por serem 

as responsáveis pela manutenção das formações da serra em suas cotas mais elevadas, e assim 

apresenta: o primeiro estágio foi marcado pela reativação da Zona de Cisalhamento 

Portalegre, provocando uma subsidência, que juntamente ao intenso processo de 

intemperismo nas rochas do Embasamento Cristalino, iniciou o processo de deposição, 

certamente pós-cretácia. Esta etapa de deposição foi responsável pela formação de leques 

aluviais (arenitos e brechas conglomeráticas), rios entrelaçados (arenitos arcoseanos), barras 

de canais e planícies de inundação. Com o passar do tempo, tal atividade diminui e se dá uma 

rápida deposição dos sedimentos, o que indica altos índices pluviométricos para o período, 

considerando o grau de alteração dos feldspatos. O segundo período foi marcado por calma 

tectônica, o que diminuiu a energia da deposição dos sedimentos, depositando-se apenas 
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aqueles de granulometria mais fina com relação aos depositados anteriormente, porém médios 

a grossos, caracterizando ambientes típicos de sistemas entrelaçados, representados por 

arenitos arcósicos grosseiros a médios. Por fim, no terceiro estágio, ocorre a reativação da 

Zona de Cisalhamento Portalegre, fato este que acarretou alterações tanto para as rochas do 

cristalino quanto para a Formação Serra do Martins. Atribui-se a este período falhamentos 

gravitacionais NW e NE, que, para o autor, parecem ser a principal causa da preservação do 

pacote sedimentar em cotas elevadas. Importante destacar que nesse estágio as rochas 

sedimentares foram afetadas por diagênese tardia, através da silicificação, oxidação e 

caulinitização. O clima predominante na região era possivelmente muito chuvoso, fornecendo 

condições de intenso transporte dos sedimentos para posterior deposição na plataforma 

continental. 

Considerando as estruturas, ambiente deposicional e os aspectos texturais dos 

sedimentos, Virgens Neto (2004)  dividiu o empilhamento sedimentar da seguinte maneira:  

 a) Sequência Inferior – constitui a base, onde os sedimentos repousam 

discordantemente sobre o embasamento cristalino, sendo representada por arenitos quartzosos 

a arcoseanos, compostos por quartzo, feldspatos, fragmentos líticos e óxido de ferro. 

 b) Sequencia Intermediária – encontra-se sobreposta à sequência inferior, sendo 

composta por arenitos subarcoseanos a arcoseanos com matriz síltico-argilosa, constituídos 

por quartzos, feldspatos, raros fragmentos de rocha, biotita, muscovita, epidoto, titanita, 

zircão e opacos.  

 c) Sequência Superior – ocorre no topo do empilhamento estratigráfico. É composta de 

arenitos arcoseanos a subarcoseanos com matriz síltico-argilosa e cimento síltico-ferruginoso-

argiloso. Os minerais principais são quartzos e feldspatos, com raros fragmentos de rocha, 

biotita, muscovita, epidoto, titanita, zircão e opacos, sendo comum a ocorrência de 

capeamento de solo, blocos rolados e blocos lateríticos.  

 Menezes (1999) caracterizou as sequências sedimentares como unidades faciológicas 

da seguinte maneira: 

         - Fácies Arenitos finos/médios/grossos (Arn fmg) - Nesta fácies se encontram arenitos 

dominantemente finos a siltosos, com horizontes internos de arenitos médios e grossos. Estas 

rochas são vermelhas escuras a roxas, geralmente maciças. Observa-se também bolsões de 

arenitos muito grossos a conglomeráticos, esbranquiçados, castanhos claros, como também 

seixos de quartzo, inferiores a 1,5 cm, formando níveis localizados ou como grãos isolados 

em meio à massa de arenito fino a siltoso. Os litotipos desta fácies possuem geometria 

tabular, constituindo camadas que não ultrapassam 1,5 m de espessura, geralmente bastante 
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fraturados e repousam discordantemente sobre o embasamento cristalino alterado e em 

contato lateral com o mesmo, em zonas de falha. Os pacotes desta fácies estão sobrepostos 

discordantemente por arenitos conglomeráticos da fácies Arenitos conglometáticos (Arn cgl) 

subsequente. 

 - Fácies Arenitos conglomeráticos (Arn cgl) - Esta fácies se refere aos arenitos 

conglomeráticos maciços, dividido em duas subfácies, a saber: 

  Arn cgl-Qz (Arenitos Conglomeráticos com seixos de Quartzo); 

 Arn cgl-Ag (Arenitos Conglomeráticos com seixos de Argila). 

 A Subfácies Arn cgl-Qz é representada por arenitos conglomeráticos com seixos de 

quartzo, subarredondados a arredondados, cujo diâmetro maior varia entre 3 a 8 cm. Esses 

seixos são suportados por uma matriz composta de areia muito grossa a grânulos, de cor 

castanha, e mais cauliníticos.   

 A Subfácies Arn cgl-Ag congrega arenitos conglomeráticos constituídos por clastos 

argilo-siltosos, comumente avermelhados, com geometria arredondada a elipsoidal, dispersos 

em uma matriz areno-siltosa vermelha acastanhada. Localmente são brancos e angulosos, com 

tamanhos inferiores a 8 cm, dispersos em uma matriz argilo-arenosa, creme esbranquiçada e 

caulinítica.  

- Fácies Arenitos grossos a muito grossos (Arn gro-mgr) - Esta fácies é caracterizada 

por arenitos grossos a muito grossos, alternando com conglomerados, de coloração castanha 

avermelhada a esbranquiçada, contendo frequentemente seixos, grânulos e clastos de argilas 

definindo os festoons das estratificações. No platô de Martins, dominam os litotipos de cor 

castanha avermelhada, frequentemente oxidados. Os litotipos desta fácies repousam 

discordantemente sobre os litotipos da Fácies Arn fno (Arenito fino) na Serra de Martins, 

constituindo ainda a maior parte das exposições nas escarpas sul. Nas escarpas da porção 

norte do Platô de Martins, os arenitos desta fácies constituem paredões que atingem entre 6 e 

8 m de espessura, sendo frequentemente sobrepostos por litotipos da Fácies Sto-Arg (Siltitos a 

Argilitos).      

 - Fácies Arenitos finos (Arn fno) - Congrega arenitos finos, castanhos a vermelhos, 

com estratificações e laminações plano-paralelas nos estratos mais arenosos e laminações 

cruzadas e estratificações incipientes em estratos mais siltosos. A geometria dos pacotes desta 

fácies é tipicamente tabular, ocorrendo geralmente no topo desses pacotes bioturbações, 

estruturas em chama e gretas de contração preenchidas. A bioturbação pode ser considerada 

como uma estrutura biogênica, caracterizada por rastros de vertebrados, tubos de matéria 

orgânica, bioermas etc. Segundo Suguio (2003), as estruturas da bioturbação abrangem 
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feições produzidas pelas atividades de organismos (zooturbação) e plantas (fitoturbação) no 

interior ou nas superfícies dos depósitos sedimentares. As gretas de contração podem ser 

entendidas como fendas em sedimentos de granulação fina (silte e argilas) inicialmente 

supersaturados de água, formadas por evaporação, cuja extensão e largura aumentam 

conforme o grau de ressecamento ou desidratação. Essas estruturas sedimentares servem para 

indicar topo e base de sequências estratigráficas.  Na Serra de Martins, os arenitos desta fácies 

constituem um pacote com aproximadamente 3,5 m de espessura, empacotados segundo uma 

geometria tabular.  

 - Fácies Siltitos a Argilitos (Sto-Arg) - Reúne siltitos e argilitos, vermelhos escuros, 

maciços, com raros grânulos e seixos de quartzo dispersos (< 5 mm). Nesses litótipos, é 

comum marcas de raízes e bioturbação, dispostas de forma caótica no interior das camadas. 

As marcas de raízes são caracterizadas pelas manchas circulares de oxi-redução, em média 

com 3 a 2 cm de diâmetro, em torno de núcleo milimétrico (< 4 mm) escuro e oxidado. As 

bioturbações, por vezes, também mostram manchas de oxi-redução, porém o centro destas é 

preenchido por material arenoso de granulometria mais grossa, provavelmente remanejado de 

material adjacente pelo organismo bioturbador. 

 A unidade litoestratigráfica dos sedimentos da Formação Serra de Martins apresenta-

se como não fraturada, fato que se reproduz nas superfícies horizontalizadas características 

dessa unidade. As rochas areníticas que compõem a área, abundantes em minerais como o 

quartzo, apresentam resistência ao intemperismo físico, sendo este de baixa atividade. No 

entanto, as maiores precipitações evidenciadas, bem como a presença de uma vegetação de 

maior porte, favorecem alta atividade de intemperismo químico. A combinação entre o grau 

de cisalhamento/fratura da área com a cobertura sedimentar resulta em um sistema 

hidrogeológico granular com alta porosidade (acima de 30%). 

 

4.2.1.3 Unidades Litoestratigráficas dos Sedimentos Aluvionares 

 

 Corresponde aos sedimentos inconsolidados, depósitos aluviais, coluviais e eluviais 

recentes, dispostos nos leitos dos rios e riachos da área (aluviões), encostas de elevações 

(colúvios) e alteração “in situ” das rochas cristalinas e sedimentares pré-existentes (eluviais). 

Apresentam-se na forma de tamanhos de grãos variados, desde areia grossa a matacões, 

formados a partir das rochas do embasamento cristalino e da Formação Serra do Martins 

(figura 16).  
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Figura16: Deposição de materiais inconsolidados de diferentes composições 

 

Fonte: acervo da autora 

 

Essa unidade litoestratigráfica se caracteriza como pouco a moderadamente fraturada. 

Apesar dos intemperismos físico e químico apresentarem-se de forma indeterminada, 

acredita-se que o fato da área não apresentar fraturamento já é um indicativo da baixa 

atividade intempérica. Através do mapeamento, não foi possível definir informações acerca da 

porosidade, porém o sistema hidrogeológico é o granular. A explicação para o comportamento 

das variáveis geológicas está no fato de se tratar de materiais inconsolidados de granulometria 

e composição diversa proveniente do transporte gravitacional. 

 

4.2.2 Caracterização das Unidades Geomorfológicas 

  

De acordo com Prates et al. (1981); CPRM (2005), a Serra de Martins encontra-se na 

unidade morfoescultural dos Planaltos Residuais Sertanejos, abrigando pediplanos sobre uma 

Depressão Periférica e Interplanáltica, a Depressão Sertaneja, com a notável presença dos 

relevos residuais.  

O Planalto Residual Serra de Martins está associado a superfícies de erosão mais 

antigas que aquelas que modelaram a Depressão Sertaneja circundante. Salienta-se que esta 
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unidade morfoescultural pode estar associada a processos de aplainamento gerados ainda no 

Terciário Inferior, correspondentes à superfície de erosão Sul-Americana (KING, 1956) ou ao 

pediplano Pd3 (BIGARELLA et al., 1965). 

Sobre os aspectos geomorfológicos, o Planalto Residual Serra de Martins se 

caracteriza pelo topo tipicamente tabular, com cobertura formada por sedimentos a partir da 

erosão e aplainamento. Suas vertentes são dissecadas por vários canais de drenagem, 

resultando em um processo de erosão constante em sua base constituída por rochas cristalinas. 

Tratam-se de superfícies residuais, resultantes da interação tectônica e climática evidenciada 

na área, que resistiram aos processos erosivos e de aplainamento atuantes ainda durante o 

Cenozóico Superior, figurando, portanto, dentre as formas de relevo mais elevadas do estado.  

Nesse sentido, a partir da metodologia apresentada, foram identificadas na área de 

estudo as seguintes unidades geomorfológicas: Escarpas Serranas, Inselbergues e outros 

Relevos Residuais, Colinas Dissecadas e Morro Baixo, Degraus Estruturais e Rebordos 

Erosivos, Planaltos, Chapadas e Platô, Superfícies Aplainadas Retocadas ou Degradadas e 

Vertentes recobertas por Depósitos de Encosta (figuras 17 e 18). 
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Figura17: Unidades Geomorfológicas da Serra de Martins-RN 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Figura18: Bloco diagrama representando as Unidades Geomorfológicas da Serra de Martins-RN 

 

Fonte: elaborado pela autora 
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A caracterização das Unidades Geomorfológicas será apresentada e discutida 

contemplando duas categorias consideradas como de degradação e de agradação, podendo, no 

entanto, cada unidade descrita apresentar os dois processos, sendo classificada, porém, em 

função do predomínio de uma delas nos sistemas das geoformas denudacionais ou 

agradacionais. Assim, as formas denudacionais compreendem as feições de relevo dissecativo 

gerada por processos erosivos, com reduzidas taxas de sedimentação, enquanto as formas 

agradacionais são aquelas cujo volume depositado é sempre superior à quantidade de material 

erodido e transportado. 

 As Unidades Geomorfológicas que se inserem no contexto das geoformas 

denudacionais são: Inselbergues e outros Relevos Residuais, Colinas Dissecadas e Morros 

Baixos, Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos, Escarpas Serranas, Planaltos e Chapadas e 

Platô e as Unidades Geomorfológicas agradacionais são: Superfícies Aplainadas Retocadas ou 

Degradadas e Vertentes recobertas por Depósitos de Encosta. 

As principais características geomorfológicas da área de estudo (hipsometria e 

declividade) podem ser evidenciadas nas figuras 19 e 20. 
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Figura 19: Mapa hipsométrico da Serra de Martins-RN 

 

Fonte: elaborado pela autora, a partir de imagem SRTM – TOPODATA. 
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Figura 20: Mapa de declividade da Serra de Martins-RN 

 
 

Fonte: elaborado pela autora, a partir de imagem SRTM – TOPODATA. 
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4.2.2.1 Geoformas Denudacionais  

 

As Escarpas Serranas correspondem a uma porção da superfície terrestre, com 

considerada inclinação, capaz de delimitar novas feições de relevo a partir da atuação de 

elementos como a litologia, o clima e as influências tectônicas.  

Representam a Unidade Geomorfológica com maior representação na área de estudo, 

com ocorrência em todos os setores, nos domínios das Unidades Litoestratigráficas Caicó, 

Poço da Cruz, Suíte Itaporanga e Jucurutu, compostas basicamente por granitos, gnaisses, 

mármores, metamonzonitos, biotitas e micaxistos. Compreende um conjunto de escarpas 

montanhosas festonadas, fortemente alinhadas na direção Norte-Sul. Apresentam 

desnivelamentos elevados, por vezes superiores a 500 m, com vertentes muito íngremes e 

rochosas, condicionantes lito-estruturais. Quanto à hipsometria dessa unidade, as porções 

Noroeste, Norte, Nordeste e Leste evidenciam cotas que variam de 270 a 590 m de altitude, 

no entanto, nas porções Sul, Sudoeste e Oeste se verificam menores cotas, 270 a 490 m. As 

declividades são acentuadas, com variações de 25 a 60º, porém as maiores declividades estão 

situadas nas porções Noroeste, Norte, Nordeste e Leste.  

Com base no exposto, pode-se diferenciar duas situações distintas no tocante ao 

comportamento das Escarpas Serranas, sendo aquelas localizadas nas porções Noroeste, 

Norte, Nordeste e Leste, que apresentam as maiores cotas altimétricas e maiores declividades, 

e as outras localizadas nas porções Sul, Sudoeste e Oeste, que apresentam menores cotas 

altimétricas e menores declividades. Em ambos os casos, as Escarpas estão modeladas 

principalmente na Unidade Poço da Cruz, rochas metamonzoníticas, de composição rica em 

minerais como mica, feldspatos e anfibolitos, facilmente intemperizáveis, além disso, essa 

unidade litoestratigráfica apresenta-se moderada a intensamente fraturada. Essa combinação 

justifica inclusive a ocorrência dessa unidade denudacional. No entanto, na porção Centro- 

Norte ocorre uma associação entre a Unidade Poço da Cruz e a Jucurutu, cujas rochas são 

ricas em minerais de feldspato e plagioclásio, de fácil alteração e moderada a intensa 

atividade de fraturamento. Já a porção Centro-Sul se dá uma associação entre a Unidade Poço 

da Cruz e a Itaporanga, pouco fraturada e composta por granitos, tornando-a menos suscetível 

aos agentes exógenos atuantes (figura 21). 
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Figura 21: Escarpas Serranas na Serra de Martins-RN 

 
Fonte: acervo da autora 

 

Os Inselbergues e outros Relevos Residuais se inserem na categoria de relevo 

ondulado, ocupando uma pequena porção na área de estudo, com limitada ocorrência nos 

setores Norte e Leste, sobre a unidade litoestratigráfica Suíte Intrusiva Umarizal, composta 

pelos Sienogranitos, ricos em minerais como o quartzo e o feldspato em sua composição 

mineralógica. Tal fato explica a origem dessas geoformas, pois esses minerais são bastante 

resistentes aos processos de desgaste, ocorrendo erosão diferencial. Com relação à altitude, 

podem ser definidos em classes que atingem até os 426 metros. São definidos por vertentes 

íngremes que chegam até 40º. A declividade acentuada dessa unidade dificulta o 

desenvolvimento da pedogênse, tornando-a fortemente suscetível à esfoliação. Quanto às 

feições características desse tipo de geoformas, predominam na área as cristas alongadas 

(figura 22).  
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Figura 22: Inselbergues e outros Relevos Residuais na Serra de Martins-RN 

 

Fonte: acervo da autora. 

 

As Colinas Dissecadas e Morros Baixos se inserem no contexto de relevo suave 

ondulado a ondulado, localizados na porção Sul-Sudeste da área de estudo, se caracterizam 

por baixas e médias elevações, topos arredondados a planos e baixas declividades.  Essa 

Unidade Geomorfológica também se formou sobre os terrenos da Metamonzoníticos da 

Unidade litoestratigráfica Poço da Cruz, moderada a intensamente fraturadas. As cotas 

hipsométricas chegam até a classe entre 318 e 426 metros e a declividade varia de 3 a 20º. 

Nessa mesma porção da área de estudo, portanto, nas mesmas condições geológicas, localiza-

se também a Unidade Geomorfológica dos Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos, que se 

diferencia da unidade acima pelas vertentes íngremes, por vezes rochosas, frequentemente 

recobertas por depósitos de tálus e colúvios. Os gradientes altimétricos parecem mais 

elevados, em virtude dos topos serem mais aguçados ou em cristas alinhadas, no entanto 

encontram-se na mesma categoria. Com relação às declividades são mais acentuadas, 

oscilando entre 10 e 25º, (figura 23). 
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Figura 232: Colinas Dissecadas e Morros Baixos na Serra de Martins-RN 

 

Fonte: acervo da autora. 

 

Os Planaltos apresentam características morfológicas bem diferentes das apresentadas 

até o momento, típicas de relevo ondulado, definindo-se principalmente pelas feições 

colinosas e de morros elevados. Essas feições aparecem de forma alternada, sendo as colinas 

de baixa amplitude e os morros mais elevados com formas mais movimentadas. Localizam-se 

na porção Central da área de estudo, apresentando vertentes que variam de gradientes suaves 

– médios a elevados, nas áreas de relevo acidentado, geralmente recobertas por colúvios. A 

ocorrência dos Planaltos está associada à Unidade Litoestratigráfica Poço da Cruz, descrita 

anteriormente. A hipsometria dessa unidade se revela em cotas que chegam aos 650 metros de 

altitude. Com relação à declividade, em virtude das diferentes feições, apresentam variação de 

8 a 45º (figura 24). 
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Figura 34: Planaltos na Serra de Martins-RN: 

 

Fonte: acervo da autora 

 

As Chapadas e Platôs se constituem como uma unidade de relevo plano típica dos 

planaltos sedimentares, configuram-se por suas superfícies horizontalizadas, planas ou 

suavemente onduladas, bem como pelas cotas altimétricas acima dos 600 metros. Localizam-

se na porção central da área de estudo, com ocorrência associada aos sedimentos da Formação 

Serra do Martins, predominantemente areníticos. A composição dos arenitos é rica em 

quartzo, podendo chegar a 95%. Nesse sentido, devemos considerar que esta unidade 

litoestratigráfica não apresenta fraturas, o que se reproduz em um intemperismo físico de 

baixa atividade, salientando ser este o responsável pela desagregação das rochas, transporte e 

posterior deposição. No entanto, a alta atividade do intemperismo químico identificada na 

área age sobre os feldspatos, mineral instável, destruindo-os e transformando-os em argilas, 

porém a sua ação sobre o quartzo, mineral estável, enriquece-o proporcionalmente. Assim, 

pode-se entender a resistência que o capeamento sedimentar oferece frente aos processos 

desgastantes, o que consequentemente contribui para a manutenção da estrutura tabuliforme. 
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A estrutura granular dos sedimentos areníticos também é decisiva na porosidade da área, que 

se apresenta superior a 30%, especificidade esta evidenciada apenas nessa unidade 

geomorfológica na área de estudo. Nas Chapadas e Platôs são verificadas as maiores cotas 

altimétricas de toda a área de estudo, chegando aos 750 metros. Com relação às declividades, 

conforme suas características básicas, são típicas as superfícies planas e horizontalizadas, com 

declives inferiores a 5º (figura 25). 

 

Figura25: Chapadas e Platôs na Serra de Martins-RN 

 

Fonte: acervo da autora 

 

4.2.2.2 Geoformas Agradacionais 

 

As Unidades Geomorfológicas inseridas no âmbito das formas agradacionais são: 

Superfícies Aplainadas Retocadas ou Degradadas e as Vertentes recobertas por Depósitos de 

Encosta. 
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As Superfícies Aplainadas Retocadas ou Degradadas se enquadram na categoria de 

relevo plano, com declividades inferiores a 5º, bastante comum em paisagens atuais de clima 

Semiárido. Na área de estudo, figuram como as cotas mais baixas do relevo, inferiores a 300 

metros, margeando todo o maciço rochoso, sobre as Unidades Litoestratigráficas Jucurutu, 

Itaporanga e, em menor dimensão, Caicó e Poço da Cruz. Apesar da diversidade geológica, 

salienta-se que todas elas são litologias do embasamento cristalino. Esta unidade apresenta 

atividade de intemperismo (físico e químico) que varia de baixa a alta e porosidade baixa, 

inferior a 15%. Salienta-se que, nesta unidade, destaca-se a feição geomorfológica terraços 

aluvionares, de origem fluvial, representados por aglomerados de blocos de arenito e rochas 

do embasamento cristalino, aparecendo na forma de blocos e seixos de tamanhos variados 

dispersos ao longo dos drenos (figura 26). 

 

Figura 264: Superfícies Aplainadas Retocadas ou Degradadas na Serra de Martins-RN 

 

 Fonte: acervo da autora. 

 



97 
 

Ainda no contexto das formas agradacionais, aparecem as Vertentes recobertas por 

Depósitos de Encosta, cuja formação se dá pelo acúmulo dos materiais que são transportados 

pelas Escarpas Serranas por força da gravidade, acomodando-se na base. Correspondem a 

uma unidade de pequena dimensão, localizada na porção Norte da área de estudo, sobre a 

Unidade Litoestratigráfica dos Depósitos Colúvio-eluviais, constituído por blocos dispersos, 

tanto das rochas sedimentares quanto das rochas do embasamento cristalino e por solos 

desagregados. Nesse processo de coluvionamento, têm grande participação os movimentos de 

massa do tipo lento, denominado rastejamento ou creep, que faz o material coluvional ser 

transportado para as partes mais baixas sob o efeito da gravidade. Apresentam cotas 

altimétricas inferiores a 318 metros e declividades inferiores a 8º, (figura 27). 

 

Figura 275: Vertentes recobertas por Depósitos de Encosta na Serra de Martins-RN 

 

Fonte: acervo da autora. 

 

Com base no exposto ao longo da caracterização das Unidades Geomorfológicas, salienta-se 

que o modelado atual da Serra de Martins, com elevações que chegam aos 750 metros, é resultado de 

uma combinação dinâmica e complexa entre os processos morfogenéticos e climáticos.  
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4.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Serra de Martins constitui-se como um maciço cujo embasamento é cristalino, 

formado pelas Unidades Litoestratigráficas Caicó, Suíte Poço da Cruz, Itaporanga e Umarizal 

e Formação Jucurutu (Grupo seridó), composto principalmente por gnaisses, paragnaisses, 

ortognaisses augen, granitos e migmatitos.  Destaca-se que, sobre as áreas planas da Serra, 

repousa discordantemente as coberturas sedimentares recentes, formadas por arenitos finos a 

grossos, arenitos conglomeráticos e lentes de argilito e siltito, denominado Formação Serra 

dos Martins, com espessura média da ordem de 50 m, formada por rochas areno-argilosas, 

cauliníticas, intercaladas a horizontes conglomeráticos, geralmente exibindo crostas lateríticas 

no topo e um nível caulinítico na base, as quais representam as unidades mais jovens. As 

rochas mais resistentes ao intemperismo mecânico são os granitos, os arenitos, os 

conglomerados e os quarzitos, dada a composição química destas. As rochas cristalinas e 

eventualmente as rochas sedimentares influenciam o relevo da área, caracterizado como 

ondulado a montanhoso, com formas aguçadas e convexas. A única exceção verificada, área 

de relevo plano a moderadamente ondulado, vai estar localizada na área da Chapada, cuja 

ocorrência surge como resultado de processos de dissecação em áreas aplainadas. 

 Foi perceptível que a litologia apresenta grande influência na topografia local, sendo 

indissociáveis desse processo as condições físico-químicas as quais estas rochas estão ou 

foram submetidas, dentre elas, destaco as condições climáticas e as circunstâncias de erosão. 

Fato é que a cada Unidade Litoestratigráfica associa-se às Unidades Geomorfológicas 

identificadas na área.  

A Serra de Martins apresenta elevadas cotas altimétricas, variando de 120 m, onde se 

encontram as áreas de contato entre os Planaltos Residuais e a Depressão Sertaneja, até a cota 

acima dos 750 m, na área da Chapada. No contexto geomorfológico, as áreas de baixas cotas 

altimétricas erguidas sobre rochas de embasamento cristalino vão se caracterizar como 

geoformas agradacionais, gerando as Superfícies Aplainadas Retocadas ou Degradadas e 

Vertentes recobertas por Depósitos de Encosta. Já as formas erosivas originaram as geoformas 

denudacionais: Escarpas Serranas, Inselbergues e outros Relevos Residuais, Colinas 

Dissecadas e Morro Baixo, Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos, Planaltos, Chapadas e 

Platô, Superfícies Aplainadas Retocadas ou Degradadas e Vertentes recobertas por Depósitos 

de Encosta. 
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5 CARACTERÍSTICAS PEDOLÓGICAS DA SERRA DE MARTINS 

 

O solo constitui-se como um importante recurso natural, entendido não apenas pelas 

partículas minerais, mas também como um conjunto composto de minerais, matéria orgânica, 

organismos vivos, água e ar, cujo equilíbrio é essencial para processos vitais e reflete no 

potencial produtivo e na sustentabilidade agrícola, (CUNHA et al., 2010). 

Segundo Oliveira et al. (2003), os solos do Semiárido brasileiro apresentam-se como 

bastante heterogêneos, e essa heterogeneidade se justifica a partir da diversidade existente no 

material de origem, paisagens, formas de relevo e condições climáticas. Jacomine (1996) 

destaca que, na região em questão, existe grande diversidade de litologias e material 

originário, relevo e regime de umidade do solo. O autor supracitado destaca que, na região 

semiárida, os solos estão distribuídos percentualmente em Latossolos (21%), Neossolos 

Litólicos (19,2%), Argissolos (14,7%), Luvissolos (13,3%), Neossolos Quartzarênicos 

(9,3%), Planossolos (9,1%), Neossolos Regolíticos (4,4%) e Cambissolos (3,6%). Perfazendo 

5,4% da região, podem também ser encontrados Neossolos Flúvicos, Vertissolos, 

Chernossolos, entre outros, em pequenas extensões. 

Os solos da Serra de Martins não diferem dessa realidade regional e apresentam-se 

heterogêneos em sua tipologia. Segundo Levantamento Exploratório - Reconhecimento dos 

Solos do Estado do Rio Grande do Norte, realizado por Jacomine et al. (1971), os solos que 

compõem a Serra de Martins são Argissolo Vermelho-Amarelo Equivalente Eutrófico, 

Neossolo Litólico Eutrófico, Luvissolo e Latossolo Amarelo Distrófico. Salienta-se nessa 

discussão a adoção da nomenclatura de solos vigente na atualidade, que tem como base o 

Sistema Brasileiro de Classificação de Solos – SiBCS (EMBRAPA, 2013).  

Apesar do Levantamento Exploratório - Reconhecimento dos Solos do Estado do Rio 

Grande do Norte (JACOMINE et al., 1971) representar um avanço nas pesquisas pedológicas 

para o estado, sendo utilizado até os dias atuais, atenta-se para o fato de que o mapeamento 

que caracterizou essas áreas pedogeneticamente, utilizou-se de um nível regional de 

detalhamento, com escala de 1:400.000, fato este que denota a necessidade de levantamentos 

mais pontuais e precisos, a fim de que se conheçam as propriedades físicas e químicas dos 

solos a nível local, portanto, com maior detalhamento. 

Nesse sentido, este capítulo objetiva realizar uma caracterização física (textural) e 

química dos solos da Serra de Martins, buscando compreender o comportamento desses 

atributos pedológicos frente aos fatores formadores e os processos pedogenéticos atuantes. 
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5.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Visando a melhor compreensão, a seção referente aos procedimentos metodológicos 

apresenta-se dividida em aquisição dos dados e tratamento dos dados. 

 

5.1.1 Aquisição dos dados  

 

As coletas de solo para fins analíticos tiveram como suporte metodológico o Manual 

de Descrição e Coleta de Solo no Campo (SANTOS et al., 2005). A amostragem consistiu em 

20 (vinte) pontos de coleta, escolhidos aleatoriamente, com o objetivo de verificar diferentes 

tipos de solos presentes na área de estudo (figura 28). 

As coletas foram realizadas por meio de trado de caneco, retirando-se 500 gramas de 

solo. Considerando as características morfológicas dos solos da área, as coletas variaram de 0 

a 80 cm, nas seguintes profundidades: 0-20 cm, 20-40 cm, 40-60 cm e 60-80 cm. Tendo em 

vista que não é objetivo deste trabalho classificar os solos, o método de coletas efetuado dá 

uma boa indicação das classes de solos existentes na área de estudo. 

Durante a coleta e manipulação das amostras, procurou-se eliminar todo o material 

orgânico não decomposto existente, tais como fragmentos de folhas, frutos, talos e raízes. 

Depois de coletadas, acondicionadas em sacos e etiquetadas, as amostras foram levadas ao 

laboratório, onde foram destorroadas, peneiradas (peneira com abertura da malha de 2 mm) e 

secas ao ar. 

A sequência executada em campo para coleta das amostras dos solos pode ser 

evidenciada na figura 29.  
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Figura 28: Localização dos pontos de coleta de solos na área de estudo 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Figura 29: Sequência de procedimentos realizados em campo para coleta de amostras de solos 

 

Fonte: pesquisa de campo, acervo da autora (2015). 

 

 

5.1.2 Tratamento dos dados 

 

As amostras de solos coletadas e pré-selecionadas foram analisadas no Laboratório de 

Solos da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN), a partir das 

recomendações do Manual de Métodos de Análise de Solo (EMBRAPA, 1997). As análises 

físicas incluíram análise granulométrica e teor de matéria orgânica. 

 A análise granulométrica foi determinada pelo método da pipetagem, na qual foi feita 

a dispersão de 20 g de terra fina seca ao ar (TFSA) com hexametafosfato de sódio, tamponado 

com carbonato de sódio. As areias foram separadas em peneira de malha 0,053 mm de 

abertura. A argila foi separada por sedimentação e a fração silte por diferença, ou seja, seu 

valor foi correspondente ao complemento dos percentuais para 100%. 
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 O teor de matéria orgânica do solo foi determinado pelo Método da Calcinação “Loss of 

Ignition” da matéria orgânica. Para tanto, 10 g de cada amostra foram previamente secas a 105ºC, 

levadas ao forno muffla e aquecidas por 5 h a 500ºC. Posteriormente, após voltar a 

temperatura natural, a amostra foi pesada e a diferença entre o peso inicial (10 g) e final 

correspondeu ao teor de matéria orgânica (adaptado de DAVIES, 1974). 

 As análises químicas incluíram pH, teor de fósforo, cálcio, magnésio, sódio, potássio, 

alumínio e acidez potencial. O pH em água foi medido por eletrodo de vidro, em pHmetro, na 

proporção 1:2,5 de solo:solução. O fósforo foi extraído por Mehlich-1 (HCl 0,05 mol.L-1 e 

H2SO4 0,0125 mol.L-1) e determinado em fotocolorímetro na presença de ácido ascórbico. 

Os elementos Sódio, Cálcio, Potássio e Magnésio foram extraídos com KCl mol.L-1 e 

determinados por titulação com ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA) 0,0125 mol.L-1 

em presença do indicador negro de eriocromo; no mesmo extrato o Cálcio foi determinado 

por titulação também com EDTA 0,0125 mol.L-1 usando a murexida como indicador. O 

Magnésio foi obtido por diferença [Mg2+= (Ca2+ +Mg2+) - Ca2+]. O Sódio e o Potássio 

foram extraídos por Mehlich-1 (HCl 0,05 mol.L-1 e H2SO4 0,0125 mol.L -1) e determinados 

em fotômetro de chama. O Alumínio foi extraído com solução KCl 1 mol L-1 e determinação 

volumétrica com solução diluída de NaOH 0,025 mol.L-1 na presença de azul de bromotimol 

como indicador. Já a acidez potencial (H+Al) foi extraída com acetato de cálcio tamponado a 

pH 7,0 e determinado volumetricamente com solução de NaOH em presença de fenolftaleína 

como indicador.  

 A partir dos resultados obtidos foram calculados: Soma de Bases: SB = Ca2+ + Mg2+ 

+ Na+ + K +; Capacidade de Troca de Cátions: CTC = SB + (H+Al); Saturação por bases: V 

= (SB/CTC) * 100; Saturação por Alumínio: m = (Al3+/t) * 100 e Porcentagem de Saturação 

por Sódio: PST = (Na+ /CTC) * 100. 

 Posteriormente às análises físicas e químicas, procedeu-se a aplicação da técnica 

estatística de agrupamento, partindo-se do princípio de que os solos formam grupos 

semelhantes com os dados multidimensionais. Nesse sentido, o conjunto de dados com todas 

as observações e variáveis referentes às primeiras amostras,0-20 cm, com respectivas classes 

estabelecidas a partir dos valores mínimo e máximo encontrados, de cada ponto (tabela 2),  

foram representados na forma de matriz booleana ou binária, com entradas a partir do 

domínio booleano B = {0, 1}, os quais representam ausência e presença, respectivamente. 
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Tabela 2: Variáveis de solos e respectivas classes utilizadas no agrupamento 

Número Variável Classes Unidade 

01 pH 4,50 a 5,20  

02 pH 5,21 a 6,0  

03 pH 6,01 a 6,80  

04 pH 6,81 a 7,70  

05 Matéria Orgânica 5,70 a 18,70  g.Kg
-1

 

06 Matéria Orgânica 18,71 a 31,71 g.Kg
-1

 

07 Matéria Orgânica 31,72 a 44,72 g.Kg
-1

 

08 Matéria Orgânica 44,73 a 57,73 g.Kg
-1

 

09 Fósforo 1 a 146 mg.dm
-3

 

10 Fósforo 147 a 293 mg.dm
-3

 

11 Fósforo 294 a 439 mg.dm
-3

 

12 Fósforo 440 a 584 mg.dm
-3

 

13 Cálcio 0,25 a 6,37 cmolc.dm
-3

 

14 Cálcio 6,38 a 12,50 cmolc.dm
-3

 

15 Cálcio 12,51 a 18,63 cmolc.dm
-3

 

16 Cálcio 18,64 a 24,75 cmolc.dm
-3

 

17 Magnésio 0,22 a 3,94 cmolc.dm
-3

 

18 Magnésio 3,95 a 7,67 cmolc.dm
-3

 

19 Magnésio 7,68 a 11,40 cmolc.dm
-3

 

20 Magnésio 11,41 a 15,13 cmolc.dm
-3

 

21 Potássio 0,07 a 0,33 cmolc.dm
-3

 

22 Potássio 0,34 a 0,67 cmolc.dm
-3

 

23 Potássio 0,68 a 0,94 cmolc.dm
-3

 

24 Potássio 0,95 a 1,12 cmolc.dm
-3

 

25 Sódio 0,02 a 0,04 cmolc.dm
-3

 

26 Sódio 0,05 a 0,07 cmolc.dm
-3

 

27 Sódio 0,08  0,10 cmolc.dm
-3

 

28 Sódio 0,11 a 0,13 cmolc.dm
-3

 

29 Soma de Bases 0,56 a 10,49 cmolc.dm
-3

 

30 Soma de Bases 10,50 a 20,43 cmolc.dm
-3

 

31 Soma de Bases 20,44 a 30,37 cmolc.dm
-3

 

32 Soma de Bases 30,38 a 40,30 cmolc.dm
-3

 

33 Alumínio 0 a 0,25 cmolc.dm
-3

 

34 Alumínio 0,26 a 0,50 cmolc.dm
-3

 

35 Alumínio 0,51 a 0,75 cmolc.dm
-3

 

36 Alumínio 0,76 a 1,00 cmolc.dm
-3

 

37 Acidez potencial 0 a 1,80 cmolc.dm
-3

 

38 Acidez potencial 1,81 a 3,61 cmolc.dm
-3

 

39 Acidez potencial 3,62 a 5,42 cmolc.dm
-3

 

40 Acidez potencial 5,43 a 7,21  cmolc.dm
-3

 

41 Capacidade de Troca Catiônica 4,82 a 13,69 cmolc.dm
-3

 

42 Capacidade de Troca Catiônica 13,70 a 22,57 cmolc.dm
-3

 

43 Capacidade de Troca Catiônica 22,58 a 31,45 cmolc.dm
-3

 

44 Capacidade de Troca Catiônica 31,46 a 40,33 cmolc.dm
-3

 

45 Saturação por Bases 9 a 31, 75 % 



105 
 

46 Saturação por Bases 31,76 a 54,51 % 

47 Saturação por Bases 54,52 a 77,27 % 

48 Saturação por Bases 77,28 a 100 % 

49 Saturação por Alumínio  0 a 4,03 % 

50 Saturação por Alumínio  4,04 a 8,07 % 

51 Saturação por Alumínio  8,08 a 12,11 % 

52 Saturação por Alumínio  12,12 a 16,15 % 

53 Saturação por Sódio Trocável 0,20 a 0,53 % 

54 Saturação por Sódio Trocável 0,54 a 0,87 % 

55 Saturação por Sódio Trocável 0,88 a 1,21 % 

56 Saturação por Sódio Trocável 1,22 a 1,54 % 

57 Areia 427 a 519 g.kg
-1

 

58 Areia 529 a 612 g.kg
-1

 

59 Areia 613 a 705 g.kg
-1

 

60 Areia 706 a 795 g.kg
-1

 

61 Silte 144  209 g.kg
-1

 

62 Silte 210 a 276 g.kg
-1

 

63 Silte 277 a 342 g.kg
-1

 

64 Silte 343 a 406 g.kg
-1

 

65 Argila 40 a 100 g.kg
-1

 

66 Argila 101 a 161 g.kg
-1

 

67 Argila 162 a 222 g.kg
-1

 

68 Argila 223 a 280 g.kg
-1

 

 Fonte: elaborada pela autora. 

 

A análise de agrupamento foi processada por meio dos softwares Microsoft Excel 

2003 para Windows XP e PAST – Palaeontological Statistics, versão 1.81 (HAMMER et al., 

2008). Na perspectiva da análise de agrupamento, optou-se pelo método aglomerativo 

hierárquico de variância mínima de WARD com medida de dissimilaridade da distância 

Euclidiana.  

 

5.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A seção de discussão dos resultados apresenta a priori a análise textural dos solos, 

posteriormente a análise química e por fim a compartimentação pedológica da Serra de 

Martins. 
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5.2.1 Análise textural dos solos da Serra de Martins  

 

A análise textural descreve a distribuição relativa das partículas minerais do solo, 

tomando como base seu diâmetro equivalente, denominadas de areia, silte e argila, a depender 

do tamanho das partículas (RESENDE et al., 2007). 

A composição granulométrica dos solos estudados nas proporções de areia, silte e 

argila  pode ser visualizada na tabela 3. De maneira geral os solos apresentaram textura média 

com valores de areia que variam de 298 g.kg
-1

 a 795 g.kg
-1

. Os valores de silte variam de 144 

a 406 g.kg
-1

 e, por fim, a argila que varia de 40 a 280 g.kg
-1

.  

A figura 30 representa espacialmente a distribuição granulométrica dos pontos 

amostrais, a partir dos dados obtidos na camada superficial (0-20 cm). Na figura 31 é possível 

ver a localização da composição granulométrica dos solos no triângulo textural.  

 

Tabela 3 : Atributos físicos dos solos presentes na Serra de Martins 

Ponto Prof. Areia  Silte Argila Classe Textural Relação Silte/Argila 

 

 cm g kg
-1

   
P1       

 0-20 603 317 80 franco arenosa 4,17 

 20-40 624 256 120 franco arenosa 2,13 

 40-60 640 240 120 franco arenosa 2,00 

       

P2       

 0-20 576 284 140 franco arenosa 2,02 

 20-40 574 246 180 franco arenosa 1,36 

 40-60 618 207 180 franco arenosa 1,15 

       

P3       

 0-20 660 240 100 franco arenosa 2,40 

 20-40 649 231 120 franco arenosa 1,92 

       

P4       

 0-20 795 145 60 areia-franca 2,41 

       

P5       

 0-20 509 211 280 franco argilo-arenosa 0,71 

 20-40 409 191 400 argilosa 0,47 

 40-60 384 176 440 argilosa 0,40 

P6       

 0-20 688 232 80 franco arenosa 2,90 

       

P7 0-20 616 204 180 franco arenosa 1,33 

 20-40 603 257 140 franco arenosa 1,07 

       

P8       

 0-20 550 170 280 franco argilo-arenosa 0,60 

       

P9       

 0-20 533 267 200 franco arenosa 1,33 

 20-40 555 225 220 franco argilo-arenosa 1,02 

       

P10       

 0-20 693 207 100 franco arenosa 2,07 
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 20-40 700 220 80 franco arenosa 2,75 

       

P11       

 0-20 776 144 80 franco arenosa 1,8 

       

P12       

 0-20 734 206 60 franco arenosa 3,43 

       

P13       

 0-20 427 353 220 franca 1,60 

 20-40 575 245 180 franco arenosa 1,36 

 40-60 298 262 440 argilosa 0,59 

       

P14 0-20 490 250 260 franco argilo-arenosa 0,96 

 20-40 485 315 200 franca 1,57 

 40-60 514 306 180 franca 1,70 

       

P15       

 0-20 629 271 100 franco arenosa 2,71 

 20-40 567 233 200 franco arenosa 1,16 

 40-60 559 241 200 franco arenosa 1,20 

       

P16       

 0-20 588 312 100 franco arenosa 3,12 

 20-40 521 279 200 franca 1,39 

       

 

P17 

      

 0-20 724 196 80 franco arenosa 2,45 

       

P18       

 0-20 554 406 40 franco arenosa 10,15 

       

P19       

 0-20 681 219 100 franco arenosa 2,19 

       

P20       

 0-20 672 208 120 franco arenosa 1,73 

Fonte: elaborado pela autora, a partir de amostras de solo. 
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Figura 30: Distribuição granulométrica na camada superficial (0-20), nos pontos amostrais de 

solo na área de estudo 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Figura 31: Classificação textural dos solos amostrados na Serra de Martins 

 

               Fonte: elaborado pela autora (2015). 

 

 

Conforme visto, a área de estudo se caracteriza por solos com textura média, tendo em 

vista o equilíbrio entre os teores de areia, silte e argila. Ao analisar as características básicas 

dos solos que compõem a Serra de Martins (JACOMINE et al., 1971), percebe-se que as 

classes apresentam predominantemente textura média, com exceção apenas do Latossolo 

Amarelo Distrófico que se caracteriza por textura argilosa.  

Os solos com textura média enquadram as classes texturais do tipo franco-arenosa, 

franca, franco-siltosa, franco-argilosa, franco-argilo-arenosa e franco-argilo-siltosa, 

apresentando variação textural de moderadamente grosseiro a moderadamente fino. Segundo 

Fageria e Stone (2006), os solos francos, ou de textura média, exibem propriedades leves e 

pesadas em proporções aproximadamente iguais.  Complementam que os solos de textura 

grosseira têm baixa capacidade de retenção de água, são fáceis de arar, apresentam altas taxas 

de percolação e infiltração e são bem drenados e aerados, em comparação com os solos de 

textura fina.  
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Em termos gerais, os solos de textura média apresentam boa drenagem, boa 

capacidade de retenção de água e nutrientes e índice médio de erodibilidade, caracterizando, 

portanto, um solo com boas condições físicas, quando não há outras restrições (LETEY, 

1985). 

A relação silte/argila é definida, segundo a EMBRAPA (2013), como um parâmetro 

básico para avaliar o grau de intemperismo presente em solos de região tropical, 

especialmente no Semiárido, onde o intemperismo físico predomina sobre o intemperismo 

químico. Os valores da relação silte/argila encontrados nos solos amostrados variaram de 0,40 

a 10,15. Segundo a EMBRAPA (2013), solos de textura média que apresentam relação 

silte/argila inferior a 0,70 indicam alto grau de intemperismo. Nesse sentido, ao considerar 

somente a relação site/argila dos solos amostrados percebe-se, em termos gerais, que 

apresentam baixo grau de intemperismo. Com exceção apenas dos pontos 5 e 8 que 

apresentaram valor inferior a 0,70, devendo, portanto, nesse aspecto serem caracterizados 

como solos bastante alterados ou intemperizados. 

Trabalhos relacionados à análise granulométrica de solos desenvolvidos em áreas 

semelhantes à Serra de Martins mostram resultados similares. Falcão Sobrinho (2006), ao 

analisar solos sob diferentes tipos de manejo no Vale do Acaraú, no Ceará, afirma que todos 

apresentaram classe textural franco arenoso. Mesma realidade encontrada por Henrique 

(2012) nos solos presentes no município de Pilão, Paraíba, cuja classe textural é 

predominantemente franco-arenosa.  

Assim, pode-se entender que, o capeamento sedimentar arenítico presente na área de 

estudo, assim como nas áreas acima relacionadas, influenciam na composição granulométrica 

de solos de textura média. 

 

5.2.2 Análise química dos solos da Serra de Martins 

 

As principais características químicas dos solos presentes na Serra de Martins estão 

apresentadas na tabela 4. As classes de interpretação para os resultados das análises químicas 

de solos encontram-se nas Tabelas 5 e 6 e são elaboradas segundo Alvarez et al. (1999). 
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Tabela 4 : Atributos químicos dos solos presentes na Serra de Martins 

 

P 

 

Prof 

pH 

(1:2,5) 
 

MO 

            

  H2O  P Ca2+ Mg2+ K+ Na+ SB Al3+ H+

Al 

CTC V m PST 

 cm  g Kg-1 mg 

dm-3 

cmolc 

dm-3 

-- -- -- -- --- -- cmolc 

dm-3 

% --- % 

P1                

 0-20 7,39 57,16 75,0 14,33 2,98 0,40 0,07 17,78 0 0 17,78 100 0,00 0,37 
 20-40 6,78 24,59 39,0 5,88 1,53 0,31 0,06 7,78 0 1,26 9,04 86,06 0,00 0,68 

 40-60 6,63 17,22 50,0 4,05 1,53 0,34 0,06 5,98 0 1,09 7,07 84,58 0,00 0,87 

P2                
 0-20 4,94 35,21 27,0 4,51 1,03 0,32 0,07 5,92 0,15 7,21 13,13 45 1,14 0,51 

 20-40 5,37 26,57 16,0 4,38 0,95 0,32 0,07 5,71 0,05 4,36 10,07 56,72 0,50 0,66 
 40-60 5,51 21,1 13,0 3,11 0,73 0,28 0,05 4,17 0,05 2,85 7,02 59,42 0,71 0,73 

                

P3                

 0-20 5,71 23,25 2,0 4,02 1,2 0,34 0,05 5,61 0 3,35 8,96 63 0,00 0,57 

 20-40 5,54 25,69 2,0 3,62 1,2 0,33 0,06 5,21 0,05 3,19 8,40 62,01 0,60 0,67 

                
P4                

 0-20 7,66 17,59 584,0 15,83 1,5 0,30 0,11 17,74 0 0 17,74 100 0,00 0,61 

                
P5                

  

0-20 5,74 21,28 5,0 2,74 1,68 1,06 0,14 5,62 0 3,52 9,14 61 0,00 1,54 
 20-40 4,66 12,57 4,0 0,85 0,52 0,42 0,08 1,87 0,25 3,52 5,39 34,74 4,63 1,47 

 40-60 4,50 12,8 7,0 0,41 0,23 0,23 0,06 0,93 0,46 3,27 4,20 22,08 10,96 1,34 

                
P6                

 0-20 5,29 28,61 28,0 4,34 1,3 0,32 0,06 6,02 0,05 3,52 9,54 63 0,52 0,59 

                
P7                

 0-20 5,19 28,68 16,0 4,42 1,55 0,47 0,07 6,51 0,05 3,86 10,37 63 0,48 0,72 

 20-40 5,38 7,46 12,0 2,09 1 0,45 0,07 3,61 0,25 2,18 5,79 62,38 4,31 1,28 
                

P8                

 0-20 4,6 13,59 1,0 1 0,8 0,26 0,06 2,12 0,46 3,19 5,31 40 8,67 1,16 
                

P9                

 0-20 4,92 30,35 3,0 2,11 0,52 0,09 0,02 2,75 0,25 3,61 6,36 43 3,93 0,36 
 20-40 4,88 11,72 1,0 1,72 0,43 0,03 0,01 2,19 0,2 3,52 5,71 38,31 3,51 0,18 

                

P10                
 0-20 5,63 15,88 235,0 5,15 2,05 0,17 0,04 7,41 0 3,35 10,76 69 0,00 0,36 

 20-40 5,8 15,86 132,0 5,03 1,75 0,12 0,00 6,90 0 2,6 9,50 72,62 0,00 0,00 

                
P11                

 0-20 7,53 16,67 63,0 7,48 1,8 0,75 0,08 10,11 0 0 10,11 100 0,00 0,78 

                
P12                

 0-20 7,04 20,97 40,0 4,25 0,6 0,39 0,06 5,31 0 0 5,31 100 0,00 1,16 

                
P13                

 0-20 4,52 11,91 1,0 0,25 0,22 0,07 0,02 0,56 0,97 5,45 6,01 9 16,13 0,38 

 20-40 6 12,69 2,0 3,28 0,17 0,47 0,00 3,92 0 1,84 5,76 68,04 0,00 0,00 

 40-60 4,92 6,21 1,0 0,13 0,07 0,02 0,04 0,26 0,51 4,44 4,70 5,46 10,86 0,82 

                

P14                
 0-20 4,88 5,71 3,0 0,9 0,6 0,34 0,06 1,89 0,56 2,93 4,82 39 11,61 1,17 

 20-40 4,9 2,11 5,0 0,68 0,76 0,23 0,06 1,72 0,61 2,93 4,65 37,01 13,11 1,21 

 40-60 5,38 2,94 11,0 0,66 0,29 0,07 0,07 1,63 0,61 2,51 4,14 39,38 14,73 1,79 
                

P15                
 0-20 5,39 7,37 4,0 1,35 0,5 0,32 0,06 2,23 0,15 2,77 5,00 45 3,00 1,13 

 20-40 5,31 13,02 3,0 1,03 0,4 0,31 0,11 1,85 0,51 2,68 4,53 40,83 11,26 2,37 

 40-60 5,03 17,46 6,0 2,12 0,4 0,26 0,06 2,84 0,41 2,93 5,77 49,24 7,10 1,06 
                

P16                

 0-20 6,26 31,22 4,0 4,73 1,1 1,12 0,11 7,06 0 1,84 8,90 79 0,00 1,21 
 20-40 5,79 18,72 2,0 4,17 0,75 1,06 0,11 6,09 0 2,43 8,52 71,47 0,00 1,26 

                

P17                
 0-20 5,22 18,26 8,0 1,88 0,9 0,33 0,06 3,17 0,1 3,52 6,69 47 1,49 0,92 
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P18                
 0-20 7,28 8,9 428,0 24,75 15,13 0,34 0,08 40,30 0 0 40,30 100 0,00 0,20 

                

P19                
 0-20 6,81 24,15 12,0 5,25 0,65 0,39 0,06 6,35 0 1,09 7,44 85 0,00 0,76 

                

P20                
 0-20 

5,86 21,22 5,0 2,38 0,74 0,39 0,06 3,57 0 2,6 6,17 58 0,00 

1,00 

 

Legenda: P: ponto; pH: Potencial Hidrogeniônico; P: Fósforo; MO: Matéria Orgânica; Ca
2+

: Cálcio, 

Mg
2+:

 Magnésio; K
+
: Potássio; Na

+
: Sódio; Al

3+:
:Alumínio Trocável; H

+
+ Al 

3+
: Alumínio Extraível; SB: 

Soma de Bases; CTC: Capacidade de Troca Catiônica; V: Saturação por Bases; m: Saturação por 

Alumínio; PST: Percentagem de Saturação por Sódio Trocável. Fonte: elaborado pela autora, a partir de 

amostras de solo. 

 

Tabela5: Classes de interpretação para a acidez ativa do solo (pH) 

   Classificação 

Química 

   

Acidez muito 

elevada 

Acidez 

elevada 

Acidez 

média 

Acidez 

Fraca 

Neutra Alcalinidade 

fraca 

Alcalinidade 

elevada 

>4,5 4,5 - 5,0 5,1 - 6,0 6,1 - 6,9 7,0 7,1 - 7,8 >7,8 

Fonte: ALVAREZ et al. (1999). 

 

Tabela 6: Classes de interpretação de fertilidade do solo 

Característica Unidade   Classificação   

  Muito Baixo Baixo Médio Bom Muito Bom 

Matéria orgânica (M.O.) dag/kg ≤ 0,70 0,71 - 2,00 2,01 - 4,00 4,01 - 7,00 > 7,00 

Cálcio trocável (Ca2+) cmolc/dm3 ≤ 0,40 0,41 -1,20 1,21 - 2,40 2,41 - 4,00 > 4,00 

Magnésio trocável (Mg2+) cmolc/dm3 ≤ 0,15 0,16 - 0,45 0,46 - 0,90 0,91 - 1,50 > 1,50 

Acidez trocável (Al3+) cmolc/dm3 ≤ 0,20 0,21 - 0,50 0,51 - 1,00 1,01 - 2,00 > 2,00  

Soma de bases (SB) cmolc/dm3 ≤ 0,60 0,61 - 1,80 1,81 - 3,60 3,61 - 6,00 > 6,00 

Ac. potencial (H+ Al3+) cmolc/dm3 ≤ 1,00 1,01 - 2,50 2,51 - 5,00 5,01 - 9,00 > 9,00  

CTC efetiva (t) cmolc/dm3 ≤ 0,80 0,81 - 2,30 2,31 - 4,60 4,61 - 8,00 > 8,00 

Saturação por Al3+(m) % ≤ 15,0 15,1 - 30,0 30,1 - 50,0 50,1 - 75,0 > 75,0  

Saturação por bases (V) % ≤ 20,0 20,1 - 40,0 40,1 - 60,0 60,1 - 80,0 > 80,0 

Fonte: ALVAREZ et al. (1999) 

 

 A acidez ativa é obtida pelo pH, que mede o índice de acidez do solo e constitui-se 

como um parâmetro de grande importância, por indicar aspectos relacionados às condições 

químicas que a longo prazo afetam a gênese do solo e consequentemente o crescimento das 

plantas (LEPSCH, 2011). Notou-se que os solos amostrados apresentaram variações entre 

acidez muito elevada a alcalinidade fraca, segundo Alvarez et al. (1999), com valores de pH em 

água entre 4,54 a 7,66. Em termos gerais, percebe-se que os valores de pH decrescem com a 

profundidade.    
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 Outra forma de discutir a acidificação do solo é analisando os dados da acidez 

potencial (H
+
+ Al 

3+
), que considera a quantidade de íons de Hidrogênio (H

+
) e os cátions 

ácidos de alumínio (Al 
3+

). Para Lepsch (2011), a acidez potencial se refere ao alumínio 

adsorvido nos coloides e ao hidrogênio potencialmente dissociável dos grupos hidroxílicos 

das superfícies dos coloides. Em suma, a acidez potencial limita o crescimento das raízes e 

ocupa espaços nos coloides, possibilitando que os nutrientes livres na solução do solo sejam 

lixiviados. Os valores da acidez potencial nos solos amostrados revelam que o maior valor 

encontrado foi 7, 21 cmolc.dm
-3

 no ponto 2, considerado bom, segundo Alvarez et al. (1999).  

O Al 
3+

 constitui-se como um importante componente no processo de acidez dos solos. 

Souza et al. (2007) destacam que esse elemento contribui significativamente para o poder 

tampão dos solos e que, quando em altas concentrações e associado ao Manganês (Mn), torna-

se tóxico para as plantas e interfere diretamente na disponibilidade de outros nutrientes. O teor 

de Al 
3+

 apresentou variações de 0 a 0,97 cmolc.dm
-3, 

considerada na classificação de Alvarez 

et al. (1999) como média.  

O teor de matéria orgânica (MO) varia de 2,11 a 57,16 g.kg
-1

, classificado como médio 

e muito bom, respectivamente, segundo Alvarez et al. (1999). Nota-se que o teor de MO 

diminui inversamente com o aumento da profundidade, sendo, portanto, conforme esperado, 

mais abundante na camada superficial (0 a 20 cm). O menor teor de MO foi evidenciado no 

ponto 14, que curiosamente está situado a 604 metros de altitude, no entanto, apresenta baixa 

disponibilidade de nutrientes para as plantas, tendo em vista os baixos valores dos cátions 

básicos, além de pH abaixo de 5,0, sem falar também que se trata de uma área desprovida de 

vegetação, utilizada por culturas temporárias. Além deste ponto, outros apresentaram baixo 

teor de MO, abaixo de 15 g.kg
-1

, o que pode ser preocupante, pois deixam esses solos mais 

propensos ao arraste das partículas, em virtude de menor agregação de sua estrutura pela 

matéria orgânica.  O maior teor de MO foi verificado no solo do ponto 1, que, apesar de baixa 

cota altimétrica (260 m), apresenta pH alcalino e elevadas concentrações dos cátions básicos.  

O Fósforo (P) constitui-se como o nutriente mais limitante para a produção agrícola, 

em virtude da baixa mobilidade no solo (COSTA et al., 2009). Em termos gerais, na área de 

estudo, a disponibilidade de P também diminui com a profundidade, variando de 1,0 a 584,0 

mg.dm
-3

. A maior concentração de P nas camadas superficiais sugere a presença de material 

alóctone sobre a rocha de origem, tendo em vista a baixa mobilidade do P. Outra justificativa 

para esse incremento de P nas camadas superficiais se explica pela presença da vegetação 

representada pelas folhagens e raízes nas camadas superficiais.  
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Os teores de Cálcio (Ca
2+

) e Magnésio (Mg
2+

) variam de 0,13 a 24,75 cmolc.dm
-3

 e de 

0,07 a 15,13 cmolc.dm
-3

, respectivamente, sendo os teores de Mg
2+

, inferiores ao de Ca
2+

 em 

todas as amostras analisadas. Importante destacar o teor de Cálcio (Ca
2+

) apresentado nos 

pontos 1, 4 e 18. Justifica-se tal realidade a partir da contribuição dada pelo material de 

origem, no caso, rochas calcissilicáticas da Formação Jucurutu. Os teores de potássio trocável 

(K
+
) variaram 0,02 a 1,12 cmolc.dm

-3
, notando-se um leve decréscimo com a profundidade 

dos solos. Com relação ao Sódio trocável (Na
+
), de um modo geral, apresentou baixos teores 

sendo o máximo encontrado 0,14 cmolc.dm
-3

, o que reflete consequentemente na baixa 

percentagem de saturação por sódio (PST). Essa realidade é contemplada em Freire e Freire 

(2007) os quais afirmam que nas regiões semiáridas é comum o acúmulo de sais, que quando 

em excesso, degradam algumas propriedades físicas dos solos, reduzindo infiltração de água, 

trocas gasosas, crescimento de raízes e, com isso, dificultando o crescimento das plantas.  

Nos dados apresentados para os cátions básicos acima, houve variação de muito baixo 

a muito bom, segundo classificação de Alvarez et al. (1999). 

A Soma de Bases (SB) se define através do somatório dos últimos elementos 

apresentados (Ca
2+

, Mg
2+

, K
+
 e Na

+
). Nos solos amostrados, percebe-se que os valores da SB 

são predominantemente definidos pelo Ca
2+ 

e Mg
2+

, com uma baixa contribuição dos demais, 

K
+
 e Na

+
. Os resultados variam de 0,26 cmolc.dm

-3
 (valor mínimo) a 40,30 cmolc.dm

-3
 (valor 

máximo), classificados como muito baixo e muito bom, respectivamente, segundo Alvarez et 

al. (1999). Com relação ao aumento da profundidade, constata-se leve tendência de 

decréscimo da SB, acompanhando a tendência do Ca
2+ 

e Mg
2+

.  

A Capacidade de Troca Catiônica (CTC) é a medida do poder de adsorção e troca de 

cátions do solo, como resultado da interação entre as fases líquida e sólida dos coloides do 

solo. Lepsch (2011) afirma que a CTC é um processo reversível em que os íons da solução do 

solo são adsorvidos pelos coloides; e, neste processo, deslocam outros íons adsorvidos e de 

carga elétrica igual. Pela adsorção, os nutrientes permanecem no solo em forma disponível 

para as plantas; a forte retenção impede que sejam lixiviados. Tendo em vista que a CTC é 

calculada pela soma (SB + (H
+
+ Al 

3+
)), percebe-se o acompanhamento da mesma tendência 

da soma de bases (SB), aumentando, inclusive, com a profundidade do solo. Nesse sentido, os 

solos amostrados apresentam variações de CTC média (4,14 cmolc.dm
-3

) a muito bom (40,30 

cmolc.dm
-3

), segundo classificação de Alvarez et al. (1999).  

Outra variável importante na análise química é a saturação por bases (V), que fornece 

respostas quanto ao nível de fertilidade do solo. A saturação por bases (V) na camada 

superficial esteve superior a 39%. No que se refere à saturação por alumínio (m), a 
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porcentagem máxima encontrada foi de 16% considerada, segundo Alvarez et al. (1999), 

como baixa. No entanto, todas as amostras tiveram percentuais inferiores a 15%, classificada 

como muito baixa, não apresentando tendência de toxidez por Al. Por fim, a saturação por 

sódio (PST) apresentou percentagem máxima de 2,37%. Esse parâmetro é utilizado para 

mensurar o grau de sodicidade do solo. Assim, considerando a classificação de Pizarro 

(1985), os solos analisados classificam-se como não sódicos ou normais, cuja delimitação 

desta classe é PST < 8%.  

Existem alguns elementos de ordem física capazes de alterar ou influenciar a dinâmica 

dos nutrientes no solo. Araújo et al. (2004) destacam o clima e a altitude como importantes 

nesse contexto. Jacomine et al. (1976) relatam sobre a importância do material de origem, 

destacando que os solos arenosos, originados das rochas sedimentares da Formação Serra de 

Martins, apresentam baixos valores de pH, definidos como forte a extremamente ácidos, a 

concentração de alumínio de média e alta e são pobres em bases trocáveis, o que 

consequentemente confere a estes baixa fertilidade. Buol et al. (1980) apresentam algumas 

generalizações ao considerar um mesmo material de origem sujeito a uma climossequência. O 

autor salienta que, normalmente, com o aumento da altitude, tem-se um crescimento na 

quantidade de MO e uma redução nos valores de pH e conteúdo dos cátions básicos (Ca, Mg e 

K). Ao analisar os dados apresentados até o momento, percebe-se que os valores de MO não 

se comportaram dessa forma, já as demais variáveis em questão (pH, Ca, Mg e K) 

apresentaram diminuição com o aumento da altitude, sendo, portanto, a altitude e 

consequentemente o clima elementos de ordem física preponderantes para alguns elementos 

químicos entre os solos estudados na Serra de Martins. 

 

4.2.3 Compartimentação Pedológica da Serra de Martins 

 

 Conforme metodologia descrita ancorada no método aglomerativo hierárquico, 

denominado WARD, chegou-se ao dendrograma abaixo (figura 32). Considerando o corte 

feito (traço vermelho, figura 32), tem-se a formação de três agrupamentos (círculos 

vermelhos, figura 32). Assim, concebe-se que a Serra de Martins é composta por 3 (três) 

compartimentos no tocante às características físicas e químicas dos solos, sendo:  

 Compartimento pedológico da Depressão; 

 Compartimento pedológico das Encostas; 

 Compartimento pedológico da Chapada. 
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Considerando a compartimentação em termos pedológicos apresentada, faz-se 

necessário discutir as características de ordem física e química desses solos, que propiciaram 

o agrupamento estatístico em termos homogêneos, dividindo de forma geral a área de estudo, 

de forma a obter as heterogeneidades no tocante aos solos. 
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Figura 32: Dendograma para os pontos de coleta de solos 

 

 

Fonte: elaborado pela autora.  
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4.3.2.1 Compartimento pedológico da Depressão  

 

 O compartimento pedológico da Depressão foi formado a partir do agrupamento dos 

pontos 1, 4, 11, 16 e 18. Estes se encontram inseridos predominantemente no contexto 

geológico das unidades litoestratigráficas Suíte Poço da Cruz (metamonzonitos) e Formação 

Jucurutu (rocha calcissilicática, biotita gnaisse-xisto, mármore e muscovita-quartzito). Nos 

aspectos geomorfológicos, dominam as superfícies aplainadas erodidas pouco movimentadas, 

com relevo suave ondulado a ondulado e presença de elevações remanescentes (residuais) 

típicas da Depressão Sertaneja, com cotas altimétricas abaixo de 270 metros.  

 Dentre as propriedades físicas, destaca-se a grande proporção de areia encontrada, 

sendo 554 g.kg
-1 

e 795 g.kg
-1

 o mínimo e máximo, respectivamente, como também 

significativos valores de silte, atingindo 406 g.kg
-1

, constituindo a textura franco arenosa, e, 

portanto, caracterizando os solos de acordo com composição granulométrica de textura média. 

Os valores de silte encontrados podem ser interpretados como um indicativo da ação do 

intemperismo físico predominante no clima semiárido, que atua degradando as rochas, 

transformando-as em partículas menores. Elucida-se a importância do material originário 

assumido na pedogênese, já que as rochas presentes nas unidades litoestratigráficas Poço da 

Cruz e Jucurutu, de composição mineralógica predominante de quartzos, feldspatos e 

plagioclásios, originaram solos com altos percentuais de areia e silte. Porém, é necessário 

apresentar outra hipótese: a de que os solos da Depressão podem ter sido originados de 

materiais provenientes dos morros isolados de origem cristalina, denominadas coberturas 

pedimentares. Pela atuação dos processos de meteorização física, as rochas que constituem os 

morros isolados desagregam-se e, posteriormente, são carreadas a curta distância e acumulam-

se no entorno daquelas elevações. Com efeito, tem-se a formação de solos originados a partir 

de materiais considerados pseudo-alóctones. 

 Com relação às propriedades químicas, inicia-se discutindo a acidez ativa que revelou 

solos alcalinos com valores de pH acima de 7, segundo Buol et al. (1980), valores de pH entre 

6,5 e 8,0 indicam solos completamente saturado por bases. Lepesch (2011) afirma que os 

solos de regiões semiáridas são naturalmente neutros ou alcalinos, em virtude da ausência de 

lixiviação intensa. No tocante à acidez potencial, contrariamente, a maioria destes apresentou 

valor 0, considerados alcalinos fracos. Conforme observado, sugere-se que os solos alcalinos 

favorecem a precipitação do alumínio na forma de hidróxido, justificando-se assim os baixos 

valores de Al 
3+ 

encontrados nesses pontos.  
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Os solos localizados nesse compartimento apresentaram elevada disponibilidade de P, 

acima de 75,0 mg.dm
-3

, provavelmente oriundo de fontes naturais de rochas alcalinas, ricas 

em minerais fosfáticos como apatita, monazita, xenotímio e piromorfita, cuja disponibilidade 

sugere uma relação entre esse elemento e o pH do solo, tendo em vista que a maior 

disponibilidade ocorreu em áreas de pH alcalino, sendo justificado por Souza et al. (2007) que 

a redução da acidez do solo promove a insolubilização de Al e Mn e aumenta a 

disponibilidade de P.  

Quanto ao complexo sortivo, foram evidenciadas, nesse compartimento pedológico, 

elevadas concentrações nos elementos Ca
2+ 

e Mg
2+

. Conforme visto, esses solos se 

caracterizam por alcalinidade fraca (pH > 7,0) e teor de Al 
3+

 igual a 0, o que naturalmente 

tende a aumentar a disponibilidade dos elementos em questão, além da influência dada pelo 

material de origem, Meurer (2007) destaca que o mineral primário feldspato tem acentuada 

importância para o crescimento das plantas, atuando como uma fonte de Ca e K. Tendo em 

vista a importância que os elementos Ca
2+ 

e Mg
2+

 desempenham na SB, salienta-se que 

acompanhou a mesma realidade, sendo identificados os maiores valores nesses pontos. É 

possível ainda identificar a influência desses elementos nos valores de CTC, sendo as maiores 

encontradas no universo amostral, entendida como resultado da fraca alcalinidade, teor 0 de 

Al e alta concentração de Ca
2+ 

e Mg
2+

. Os valores de CTC representam grande importância no 

tocante à retenção de cátions, nutrientes e água.  

Outra variável importante na análise química é a saturação por bases (V), que fornece 

respostas quanto ao nível de fertilidade do solo. Os solos deste compartimento pedológico 

predominantemente apresentaram 100% de V, definidos por caráter eutrófico, segundo 

EMBRAPA (2013), em virtude de armazenarem significativas quantidades de cátions básicos, 

em especial o Ca
2+

. O caráter eutrófico aliado à alta CTC reflete diretamente na fertilidade 

desses solos, ou seja, apresentam alta capacidade de ceder nutrientes para as plantas, 

apresentando, portanto, boa fertilidade natural. Apresentam ainda percentuais baixos no 

tocante à saturação por Alumínio e quanto à saturação por Sódio são considerados como não 

sódicos ou normais.  

A partir do exposto, afere-se que os solos que compõem o compartimento pedológico 

da Depressão, desenvolvidos em superfícies aplainadas e em baixas cotas altimétricas, menos 

de 300 m, apresentaram-se pouco profundos e com textura média. Destacaram-se no tocante 

aos elevados valores de pH, definido como alcalino e teor zero de Alumínio. As altas 

concentrações de Cálcio, Magnésio, Potássio e Sódio nesses solos acarretaram alta Soma de 
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Base, elevada Capacidade de Troca Catiônica e alta Saturação por Base, sendo classificados 

como eutróficos.   

As análises físicas e químicas sugerem tratar-se de solos jovens, com boa 

disponibilidade de nutrientes, apresentando boa fertilidade natural, sem limitações às plantas. 

Tal fato reflete diretamente nas formas de uso que se verificam na área, como a agricultura e 

pecuária extensiva. Entretanto, o uso e manejo inadequado destes solos, promovendo a 

retirada constante de nutrientes pelas plantas cultivadas, como também as perdas por erosão 

devido ao mau uso, podem reduzir a disponibilidade de nutrientes às plantas, além de 

promover a degradação destes solos. Na área, identifica-se uma tendência natural aos 

processos erosivos, que se aceleram com as práticas agrícolas inadequadas, proporcionando 

erosão laminar, em sulcos e muitas vezes em ravinas. 

Jacomine et al. (1971) caracteriza essa área a partir de uma associação entre o 

Argissolo Vermelho Amarelo Equivalentes Eutrófico, textura média, fase Caatinga 

hiperxerófila e relevo ondulado, Argissolo Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico, raso, 

textura média cascalhenta, fase Caatinga hiperxerófila e relevo ondulado e Luvissolo fase 

pedregosa, Caatinga hiperxerófila e relevo ondulado. 

 A ocorrência dos Argissolos está relacionada a áreas de relevo plano a montanhoso, 

desenvolvidos a partir de diversos materiais de origem. São solos medianamente profundos a 

profundos, tendo horizonte B textural com textura média a argilosa, abaixo de um horizonte A 

ou E, com textura arenosa ou média (EMBRAPA, 2013). Cunha et al. (2010) salienta que os 

solos que constituem esta classe apresentam reação ácida, com pH variando de 4,0 a 6,0 na 

camada superficial. Os valores para SB chegam a 8,9 cmolc.Kg
-1

 e a CTC apresenta valores 

compreendidos entre 8,7 cmolc.Kg
-1

 e 13,4 cmolc. Kg
-1

.  

 Com relação aos Luvissolos, ocorrem em áreas de relevo suave ondulado, podendo 

ocorrer também em relevo forte ondulado, apresentando deficiência em água, sendo este o 

principal fator limitante para o uso agrícola. São solos rasos a pouco profundos, com 

horizonte B textural (horizonte resultante de acumulação de argila decorrente de processos de 

iluviação) de cores vivas e argila de atividade alta, apresentando horizonte A fraco, de cor 

clara, pouco espesso, maciço ou com estrutura fracamente desenvolvida. São moderadamente 

ácidos a neutros, com elevada saturação por bases. Apresentam frequentemente revestimento 

pedregoso na superfície (pavimento desértico) ou na massa do solo e normalmente possuem 

uma crosta superficial de 5 a 10 mm de espessura, além de altos teores de silte. São altamente 

susceptíveis aos processos erosivos, em virtude da grande diferença textural entre o horizonte 

A e o horizonte B e da atividade das argilas. São de elevado potencial nutricional decorrente 
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das altas quantidades de nutrientes disponíveis às plantas e de minerais primários facilmente 

intemperizáveis e são ricos em bases trocáveis, especialmente o potássio. (CUNHA et al., 

2010; EMBRAPA, 2013; RIBEIRO et al., 2009). 

Corroborando as características dos Argissolos Vermelho-Amarelo Equivalentes 

Eutróficos predominantes na área da Depressão na Serra de Martins (JACOMINE et al., 

1971), tece-se algumas observações. Inicialmente, destaca-se a composição granulométrica 

encontrada nesses solos, que, a priori, parece ser indicativo das características de um 

horizonte A ou E. Para tanto, ao acatar essa hipótese, entende-se que, nesses pontos de coleta, 

o horizonte Bt diagnóstico, que caracteriza o Argissolo, não foi atingido. Salienta-se ainda 

que a pouca profundidade apresentada por esses solos pode ser um reflexo da forma como as 

coletas foram realizadas, a partir do trado de caneco. O uso desse instrumento acarreta 

dificuldade em se atingir maiores profundidades, quando da existência de algum tipo de 

impedimento físico.  

Destaca-se também que o compartimento pedológico da Depressão, se configura 

enquanto uma área de acumulação de sedimentos, cobertura pedimentar, provenientes da 

degradação física das rochas que compõem as partes mais elevadas e transportadas para as 

partes baixas pela ação da gravidade e/ou escoamento hídrico de superfície, contribuindo para 

que as rochas areníticas típicas da Formação Serra de Martins se acumulam na área da 

Depressão, tornando-se o principal material de origem, o que sugere que a pedogênese se 

desenvolveu em material sedimentar transportado do Platô da Serra, formando solos 

alóctones. 

Com relação aos valores de pH encontrados, os quais diferem dos valores típicos de 

Argissolos, é importante destacar a contribuição dada pelos mármores presentes na área. 

Conforme destacado por Ramos e Manzatto (1991), os valores de pH encontrados em solos de 

embasamento calcário estão sempre na faixa superior ao pH 7,0. 

Assim, afere-se que os solos analisados apresentam características que mais se 

assemelham aos Luvissolos fase pedregosa, Caatinga hiperxerófila e relevo ondulado. 

Ainda na área da Depressão Sertaneja, evidencia-se uma pequena mancha de 

Planossolo situada na porção Sudoeste da área de estudo.  

 

 4.3.2.2 Compartimento pedológico das Encostas 

 

O compartimento pedológico das Encostas foi formado pelo agrupamento dos pontos 

3, 6, 7, 10, 12, 15, 17, 19 e 20. Encontram-se distribuídos sobre as Unidades 
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Litoestratigráficas Caicó, Poço da Cruz, Suíte Itaporanga e Jucurutu, compostas basicamente 

por granitos, gnaisses, mármores, metamonzonitos, biotitas e micaxistos. Nos aspectos 

geomorfológicos, predominam elevados desnivelamentos, com cotas altimétricas que variam 

de 270 a 590 m de altitude.  

Os solos agrupados neste compartimento pedológico também apresentam textura 

franco arenosa, com valores que variam de 629 g.kg
-1 

a 724 g.kg
-1

, sendo estes os valores 

mínimo e máximo respectivamente, classificados granulometricamente como de textura 

média. A análise da predominância da textura média destes solos auxilia no entendimento de 

que houve predomínio do intemperismo físico sobre o químico e que podem ser 

caracterizados como solos autóctones, tendo em vista serem provavelmente formados por 

materiais provenientes do embasamento cristalino do Pré-Cambriano, compostos por minerais 

como o quartzo, feldspato e plagioclásio. 

No entanto, destaca-se ainda que esse compartimento pedológico encontra-se em 

terrenos íngremes com acentuadas declividades, típicas de ambientes de encostas. Essa 

condição geomorfológica aliada à ação da gravidade propicia constante transporte de material 

proveniente das partes mais elevadas da Serra, onde predominam os sedimentos areníticos da 

Formação Serra de Martins. Considerando esta realidade, sugere-se também tratar-se de solos 

alóctones.  

Esse constante transporte de materiais reflete diretamente na profundidade destes 

solos, que no geral apresentaram apenas o horizonte superficial “A” (0-20 cm), assentado 

sobre a rocha local. Outra evidência relacionada a esses elementos relaciona-se ao fato de que 

os solos se apresentaram mais arenosos pela perda de material mais fino em face da 

declividade, o que refletiu diretamente na baixa concentração nas demais frações 

granulométricas, silte e argila. 

Iniciando a discussão dos parâmetros químicos pela acidez ativa, as amostras de solo 

presentes nesse compartimento apresentaram predominantemente valores de pH variando 

entre 5,22 e 7,04, considerados, segundo Alvarez et al. (1999), como de acidez média a 

alcalinos fracos, respectivamente. Allison (1973) enfatiza existir uma relação entre acidez e 

erodibilidade do solo, quando afirma que solos ácidos geralmente apresentam maior tendência 

aos processos erosivos. Logo, salienta-se que os valores encontrados, teoricamente, não 

acarretam problemas nesse sentido para os solos desse compartimento pedológico. Entende-se 

esse fato como de extrema relevância, ao considerar a suscetibilidade natural apresentada por 

estes solos, dada a posição geomorfológica em que se encontram, em encostas com 

declividades acentuadas, que poderá ser agravado pela textura e falta de estruturação, 
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características dos solos mais arenosos. No tocante à acidez potencial, oscilou de 0 a 3,52 

cmolc.dm
-3

, valor considerado médio segundo Alvarez et al. (1999), salientando-se que o teor 

de alumínio encontrado foi predominantemente 0.  

A disponibilidade de P nas amostras dos solos desse compartimento apresentaram 

oscilação de 2 a 40 mg.dm
-3

. 

Dentro do complexo sortivo, os cátions básicos Ca
2+ 

e Mg
2+

 apresentaram valores 

médios que oscilam entre 1,35 a 5,25 cmolc.dm
-3

 e 0,5 a 2,05 cmolc.dm
-3

, respectivamente. De 

acordo com Alvarez et al. (1999), os valores de Ca
2+  

são considerados baixo e bom, enquanto 

os de Mg
2+

 muito baixo a muito bom. Os elementos K
+
 e Na

+ 
apresentaram-se de forma 

inexpressiva.  Como efeito, a SB desses pontos constituiu-se basicamente pelos cátions Ca
2+ 

e 

Mg
2+

, variando de 2,23 cmolc.dm
-3

 a 7,41 cmolc.dm
-3

, valores considerados como baixo e 

muito bom, segundo Alvarez et al. (1999).  

Os valores de CTC encontrados situam-se entre 5,00 cmolc.dm
-3 

e 10,76 cmolc.dm
-3

, 

considerados como bom e muito bom, segundo Alvarez et al. (1999). Esses valores são 

bastante satisfatórios, não só para retenção de cátions, mas também de nutrientes e água 

disponíveis para as plantas.  

No tocante à V, apresentam percentuais oscilantes entre 40 e 85%, sendo em sua 

maioria considerados como eutróficos (EMBRAPA, 2013); quando aliados aos valores acima 

descritos de CTC, caracterizam uma boa fertilidade para as plantas. Apresentam ainda 

percentuais baixos no tocante à saturação por Alumínio e quanto à saturação por Sódio são 

considerados como não solódicos ou normais.  

Os solos que compõem o Compartimento Pedológico das Encostas localizam-se em 

áreas íngremes, com declividades acentuadas e cotas altimétricas entre 330 e 580 metros de 

altitude. Apresentaram proporções de areia superiores a 63%, considerados como textura 

franco arenosa e, portanto, sendo definidos texturalmente como solos de textura média. A 

textura encontrada nesses solos é um reflexo de material originário, rico em quartzo e 

feldspato. O pH variou de média acidez a alcalinidade fraca, com valor mínimo de 5,2. Os 

cátions básicos Cálcio, Magnésio, Potássio e Sódio, nesses solos, acarretaram uma Soma de 

Base variável de baixa a muito bom e Capacidade de Troca Catiônica classificada de boa a 

muito boa. Apresentam caráter eutrófico em virtude da Saturação por Bases superior a 60%. 

Com essa descrição, é possível aferir que esses solos, apesar de apresentarem 

características que indicam pouca evolução pedogenética, apresentam bons indicativos de 

fertilidade. E, apesar de estarem localizados em áreas instáveis, com acentuadas declividades, 

sujeitos à ação gravitacional e consequentemente constante transporte de materiais, são 
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utilizados com culturas de subsistência como milho e feijão, além das pastagens que são 

também muito comuns nestas áreas. Além das causas naturais, essas práticas, se mal 

conduzidas, podem acarretar sérios problemas de erosão, evidenciada em sulcos, ravinas e até 

voçorocas. 

De acordo com o Mapa Exploratório-Reconhecimento do Estado do Rio Grande do 

Norte (JACOMINE et al., 1971), a área das encostas caracteriza-se por uma associação entre 

o Neossolo Litólico Eutrófico, textura média, fase pedregosa e rochosa, Caatinga 

Hiperxerófila, relevo ondulado a forte ondulado, e os Luvissolos, fase pedregosa, Caatinga 

Hiperxerófila, relevo ondulado. Em Embrapa (2013), Ribeiro et al., (2009) e Cunha et al., 

(2010) são assim descritos: os Neossolos Litólicos ocorrem em toda a região semiárida, 

principalmente nas áreas mais acidentadas. São solos pouco desenvolvidos, rasos, não 

hidromórficos, apresentando horizonte A diretamente sobre a rocha ou horizonte C de 

pequena espessura. São normalmente pedregosos e/ou rochosos, moderadamente a 

excessivamente drenados com horizonte A pouco espesso, cascalhento, de textura 

predominantemente média, podendo também ocorrer solos de textura arenosa, siltosa ou 

argilosa. Podem ser distróficos ou eutróficos, ocorrendo geralmente em áreas de relevo suave 

ondulado a montanhoso. Além dessas características, Jacomine et al., (1973) destacam que, no 

estado de Pernambuco, encontram-se Neossolos Litólicos, classificados como eutróficos, que 

se caracterizam por um pH igual a 7,0, valor de SB variando de médio a alto (entre 4,0 

cmolc.dm
-3

 e 8,5 cmolc.dm
-3

), CTC de 5,0 cmolc.dm
-3

 a 13 cmolc.dm
-3

 e V de 60% a 90%. 

Contrapondo os domínios de solos para a área de estudo Jacomine et al. (1971) com os 

resultados das análises físicas e químicas dos solos presentes nesse compartimento, corrobora-

se tratar de Neossolos Litólicos Eutróficos, sendo, portanto, os mais representativos das 

encostas da Serra de Martins. 

 

4.3.2.3 Compartimento pedológico da Chapada  

 

O compartimento pedológico da Chapada se originou a partir do agrupamento dos 

pontos 2, 5, 8, 9, 13 e 14. Caracteriza-se no contexto das Chapadas e Platôs, com 

predomínio das superfícies horizontalizadas, planas ou suavemente onduladas, com cotas 

altimétricas acima dos 600 metros.  

Essas formas estão desenvolvidas sobre granitos pegmatóides e granitos porfiríticos, 

compostos por minerais como quartzo, plagioclásio, feldspato, biotita, muscovita e granada. 

Destaca-se ainda a presença do capeamento sedimentar caracterizado pelos arenitos 
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feldspáticos finos a grossos (conglomeráticos), com cristais até a ordem centimétrica de 

feldspatos leitosos; bem como fragmentos de arenitos com deformação rúptil gerando fendas 

e fissuras preenchidas por sílica remobilizada, óxidos e hidróxidos de ferro. 

Ao analisar a composição granulométrica desses solos, percebe-se que os materiais 

areno-argilosos ou argilo-arenosos da Formação Serra de Martins sobre o Pré-Cambriano se 

tornam o material originário desses solos, definidos na classificação textural como argilo-

arenosas e argilosas, em virtude da quantidade mais elevada da argila, sendo 220 g.kg
-1 

e 

440 g.kg
-1

 o mínimo e máximo, respectivamente. Tal fato se sustenta pela presença de um 

horizonte diagnóstico B latossólico (Bw), originado a partir da acumulação de argila durante 

o processo pedogenético de iluviação. Nesse sentido, tratam-se de solos autóctones, cujo 

material intemperizado foi proveniente da rocha que constitui o capeamento da Serra. No 

entanto, estes solos também podem ter influência direta da rocha subjacente, tendo em vista 

a pouca profundidade do capeamento sedimentar, podendo manifestar-se com relação à 

coloração vermelha, a textura e a fertilidade natural apresentada por estes solos.  

Ao considerar a composição granulométrica desses solos, relacionando-a às condições 

físicas dos locais onde os mesmos estão localizados, pode-se aferir que se trata de um solo 

em avançado estágio de intemperismo. Nesses pontos, foi perceptível que os solos 

amostrados apresentam profundidades maiores, possibilitando a retirada de mais amostras, 

no total de duas a três profundidades. Salienta-se que os fatores maior profundidade e a 

presença de argila em quantidades significativas contribuem para que estes solos apresentem 

maior capacidade em reter água e nutrientes.  

Dentro da análise química, os dados da acidez ativa revelam valores de pH  abaixo de 

5,0, sendo solos com acidez elevada a muito elevada, segundo Alvarez et al. (1999). 

Enfatiza-se que os solos localizados na Chapada estão em avançado estágio de intemperismo 

químico, influenciado pelas condições climáticas atuantes, maior índice pluviométrico e 

menor temperatura do ar. Richter Jr e Markewitz (2001) destacam que as condições 

climáticas favorecem a rápida decomposição da rocha com a lixiviação de bases trocáveis e 

a consequente intemperização do solo e a formação da acidez. Outra causa da acidez do 

solo, destacada por Coelho (1973), remete-se ao cultivo intensivo, no qual as plantas retiram 

do solo os nutrientes essenciais de que necessitam para seu desenvolvimento e produção e, 

como as adubações são geralmente deficientes em cálcio e magnésio, o solo vai se 

empobrecendo dessas bases trocáveis, ficando em seu lugar íons de hidrogênio. A erosão 

também pode ser outra causa, pois ocorre a remoção da camada superficial do solo, que 
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possui maiores teores de bases e favorece a acidificação do solo, expondo as camadas mais 

ácidas do subsolo. 

Com relação à acidez potencial, os valores oscilam de 2,93 cmolc.dm
-3 

a 7,21 

cmolc.dm
-3

, considerado alto, segundo Alvarez et al. (1999). O Al 
3+

 desempenhou 

significativa importância no processo de acidez desses solos, dado os altos valores 

encontrados, oscilando de 0,15 cmolc.dm
-3 

a 0,97 cmolc.dm
-3

. Além desse fato, destaca-se 

também a significativa presença de argila, sugerindo que, nesta concentração de pH, o 

alumínio que está preso nos minerais da argila dissolve-se no solo na forma de íons, com 

concentrações quase sempre tóxicas para as plantas.  

As amostras dos solos localizadas nesse compartimento apresentaram baixa 

disponibilidade de P, abaixo de 5 mg.dm
-3

, com exceção apenas do ponto 2 que apresentou 

27 mg.dm
-3

. Esses dados ajudam a corroborar a relação entre a disponibilidade de P e o pH 

do solo, já que essas amostras se destacam por baixa disponibilidade de P e valores de pH 

baixo de 5, considerados como de elevada acidez. 

As menores concentrações de Ca
2+ 

e Mg
2+

 foram encontradas nesse compartimento. 

Conforme visto, os solos destes pontos foram considerados como de acidez elevada (pH < 

5,0) e alta concentração no teor de Al 
3+

, acima de 0,46 cmol/dm
-3.

. Souza et al. (2007) 

afirmam que a elevada acidez dos solos tropicais condicionam uma alta atividade do Al 
3+

 na 

solução do solo, acarretando deficiência de Ca e Mg. Lepsch (2011) destaca a importância 

que maiores precipitações pluviométricas assumem nesse processo, explicando que, 

conforme a quantidade de chuva aumenta, ocorre maior percolação da solução do solo e, 

como resultado, tem-se uma acidificação no solo, insolubilidade do Al 
3+ 

e lixiviação dos 

cátions básicos (Ca, Mg, K e Na). Esses solos identificados como pedogeneticamente 

desenvolvidos, em virtude do estágio de intemperismo apresentaram baixíssimas 

concentrações de K
+
. Dechen e Natchtigall (2007) discutem que o K

+
 é um dos elementos 

essenciais na nutrição das plantas e se encontra, na forma disponível, em pequenos teores 

em solos tropicais muito intemperizado. A baixa concentração dos cátions básicos refletiu 

diretamente nos menores valores de SB, bem como na CTC.  

A partir das baixas porcentagens de V ocorrentes nesses solos, inferiores a 50%, foi 

possível defini-los, segundo a Embrapa (2013), como solos distróficos, de baixa fertilidade 

natural, explicado pelo reflexo da acidez elevada, alta concentração de Al 
3+ 

e deficiência 

dos cátions básicos, principalmente Ca
2+ 

e Mg
2+

. Esses fatores condicionados à textura 

argilosa evidenciada indicam que esses solos apresentam baixa capacidade de ceder 

nutrientes para as plantas.  
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Por fim, apresentam percentuais baixos no tocante à saturação por Alumínio e quanto 

à saturação por Sódio são considerados como não sódicos ou normais. 

A partir do exposto, afere-se que os solos do compartimento pedológico Chapada, 

presentes nas superfícies retilíneas ou de relevo pouco movimentado, com altitudes acima dos 

680 metros, apresentaram-se profundos e com alta concentração da fração argila, destacando-

se no tocante a baixos valores de pH, considerados ácidos, alto teor de Alumínio, pouca 

disponibilidade de Fósforo e dos cátions básicos (Cálcio, Magnésio, Potássio e Sódio), 

acarretando baixa Soma de Bases. Além destas variáveis, destaca-se também pela baixa 

Capacidade de Troca Catiônica e baixa Saturação por Bases, conferindo caráter distrófico. 

Esses dados sugerem que estes solos apesar de bem desenvolvidos pedogeneticamente, 

apresentam limitações quanto à fertilidade. 

Apesar das características descritas, são fisicamente bons, ou seja, são profundos e 

porosos e, por situarem-se nas áreas planas a suave onduladas da Chapada, permitem o uso de 

mecanização. Esses solos são bastante utilizados com culturas e pastagens, sendo estas 

geralmente conduzidas de forma inadequada, diminuindo significativamente a produtividade 

agrícola e aumentando consideravelmente a susceptibilidade desses solos à erosão, que se dá 

na forma de sulcos e ravinas.  

 Segundo o Mapa Exploratório-Reconhecimento dos Solos do estado do Rio Grande 

do Norte (JACOMINE et al., 1971), os solos predominantes na área da Chapada de Martins 

são os Latossolos Vermelho Amarelos Distróficos, de textura argilosa, provenientes do 

arenito estratificado e silicificado de coloração clara, típico da Formação Serra de Martins. 

Destaca ainda que as condições de clima úmido vigentes nesta área resultam das maiores 

altitudes em relação às partes baixas semiáridas adjacentes. Em face disso, verifica-se a 

ocorrência de solos profundos e similares aos da zona úmida litorânea. 

De acordo com Embrapa (2013), os Latossolos são solos típicos de regiões equatoriais 

e tropicais, ocorrendo também em zonas subtropicais, distribuídos, sobretudo, por amplas e 

antigas superfícies de erosão, pedimentos ou terraços fluviais antigos, normalmente em relevo 

plano e suave ondulado, embora possam ocorrer em áreas mais acidentadas, inclusive em 

relevo montanhoso. São originados a partir das mais diversas espécies de rochas e sedimentos, 

sob condições de clima e tipos de vegetação os mais diversos. Em geral, são solos fortemente 

ácidos, com baixa saturação por bases, distróficos ou alumínicos. Na visão de Cunha et al. 

(2010), os Latossolos Vermelho-Amarelos apresentam textura predominantemente média a 

argilosa e baixa capacidade de troca de cátions (CTC). São predominantemente ácidos e 
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quimicamente pobres, com saturação por bases baixa (<50%), sendo, portanto, distróficos e 

álicos.  

Nesse sentido, ao contrapor os domínios de solos para o município de Martins, 

(JACOMINE et al., 1971) com os resultados das análises físicas e químicas dos solos 

presentes nesse compartimento, afere-se tratar de Latossolos Vermelho-Amarelos Distróficos, 

sendo, portanto, os mais representativos na área da Chapada da Serra de Martins. 

Tendo em vista as discussões postas neste capítulo, é possível aferir a precisão do 

Mapa Exploratório de Solos do estado do Rio Grande do Norte (JACOMINE et al., 1971), no 

que tange ao recorte espacial de interesse desta pesquisa, retratando de forma condizente as 

classes de solo predominantes. Esta observação faz-se pertinente tendo em vista a escala de 

trabalho adotada no Mapeamento Exploratório de Solos do estado do Rio Grande do Norte 

(1:400.000) abrir possibilidades para generalizações. Neste sentido, apresenta-se o mapa de 

solos da Serra de Martins (figura 33). 
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Figura 33: Mapa de Solos da Serra de Martins-RN 

 

Fonte: elaborado pela autora 
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5.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao final deste capítulo, cuja discussão foi movida pelos atributos físicos (texturais) e 

químicos dos solos que compõem a Serra de Martins, é possível aferir algumas considerações 

finais.  

Destaca-se que a metodologia escolhida, ancorada na aplicação da técnica estatística 

de agrupamento, mostrou-se eficiente ao proporcionar a junção dos pontos amostrais que 

apresentavam as mesmas características pedológicas, considerando a multidimensionalidade 

dos dados. Como resultado, obteve-se a compartimentação da área de estudo em três grupos: 

compartimento pedológico da Depressão, compartimento pedológico das Encostas e 

Compartimento pedológico da Chapada. 

O compartimento pedológico da Depressão se caracteriza pelos solos presentes nas 

áreas planas da Depressão Sertaneja, de textura média, definidos como arenosos ou franco-

arenosos, alcalinos e com elevadas concentrações entre os cátions básicos (Ca, Mg, K e Na), o 

que acarreta alta Soma de Base, elevada Capacidade de Troca Catiônica e alta Saturação por 

Base, portanto de caráter eutrófico. Apesar da textura média, apresentam elementos 

favoráveis no tocante à fertilidade. As características acima são determinantes para aferir que 

os solos presentes no compartimento pedológico da Depressão remetem-se aos Luvissolos 

fase pedregosa, Caatinga Hiperxerófila e relevo ondulado. 

O compartimento pedológico das Encostas abrange os solos localizados nas áreas com 

cotas altimétricas entre 330 e 580 metros, declividades acentuadas e constantes transportes de 

materiais. Caracterizam-se por textura média, valores de pH de média acidez a alcalinidade 

fraca, com valor mínimo de 5,2. A Soma de Bases e a Capacidade de Troca Catiônica 

classificaram-se entre boa a muito boa, conferindo caráter eutrófico. Pode-se assim incutir 

que, apesar de localizados em áreas instáveis, esses solos, apesar de pouco evoluídos, 

apresentam bons indicativos de fertilidade. Contrapondo os dados discutidos com os domínios 

de solos para a área de estudo (JACOMINE et al., 1971), corrobora-se tratar de Neossolo 

Litólico Eutrófico, textura média, fase pedregosa e rochosa, Caatinga Hiperxerófila, relevo 

ondulado a forte ondulado. 

O compartimento pedológico da Chapada abrange os solos presentes nas superfícies 

retilíneas ou de relevo pouco movimentado, definidas por Chapada, com altitudes acima dos 

680 metros. Os solos desse compartimento destacam-se em termos de profundidade e 

concentração da fração argila presente em camada B textural. Apresentaram-se como ácidos, 
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com alto teor de Alumínio, pouca disponibilidade de Fósforo e dos cátions básicos (Cálcio, 

Magnésio, Potássio e Sódio), acarretando baixa Soma de Bases. Além destas variáveis, 

destaca-se também pela baixa Capacidade de Troca Catiônica e baixa Saturação por Bases, 

conferindo caráter distrófico. Salienta-se que essas características são reflexos de adiantados 

processos pedogenéticos, com perdas por lixiviação. Assim, sugere-se que estes solos se 

classificam como Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico, bem desenvolvidos 

pedogeneticamente, porém com certas limitações quanto à fertilidade. 

 A separação da área de estudo em compartimentos pedológicos foi possível em virtude 

das condições específicas apresentadas pelos diferentes ambientes. A priori, destaca-se a 

influência do material de origem, heterogêneo em sua composição, formado por rochas 

cristalinas e sedimentares e sedimentos coluviais ou aluviais, cuja composição é rica em 

minerais como o feldspato e o quartzo, influenciando diretamente na textura média 

identificada nos solos amostrados.  

 O relevo residual da Serra de Martins atua fortemente na formação dos solos locais.  

Ao considerar a topossequência, foi notório que cada unidade geomorfológica (Depressão, 

Encostas e Chapada) apresenta uma associação de solos diferentes com características 

específicas. Essas especificidades relacionam-se a variáveis geomorfológicas como a 

declividade e sua influência no constante transporte de materiais das partes mais altas para as 

partes mais baixas, o que contribui significativamente para solos alóctones.  

O relevo influencia diretamente outro fator formador, o clima, caracterizado 

anteriormente como mesoclima de altitude, com temperatura média anual de 21º C e 

precipitação anual média de 1.230 mm. Essas particularidades climáticas influenciam 

diretamente no intemperismo, sendo o químico mais atuante nas partes altas da Chapada, e o 

físico nas Encostas e Depressão. Salienta-se ainda o papel que as precipitações exercem na 

quantidade de água infiltrada no solo; na disponibilidade de água para as reações químicas; na 

lixiviação dos constituintes solúveis; e ainda na velocidade de escoamento da água da chuva e 

consequente erosão do material intemperizado com exposição de novas superfícies. 

As condições climáticas exercem influência direta nos organismos, que se constituem 

também como fator formador extremamente relevante, pois, nas partes mais altas da Chapada, 

onde evidencia-se maior índice pluviométrico e de umidade, ocorre uma maior exuberância 

nas formações vegetais do tipo Floresta Estacional Semidecidual e consequentemente uma 

atuação mais efetiva dos organismos. Nas partes baixas da Depressão, de temperatura elevada, 

menores precipitações e, portanto, baixa umidade, tem-se naturalmente uma menor massa 

vegetativa. No entanto, este fato se agrava quando consideramos também o desenvolvimento 
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da pecuária extensiva, bem como queima da camada superficial do solo para o 

desenvolvimento de diversas culturas. Assim, evidencia-se uma menor atuação dos 

organismos na formação dos solos.  

 Por fim, destaca-se que os fatores e processos formadores dos solos da Serra de 

Martins atuam diretamente ao longo do tempo, sendo fácil apreender sua interferência quando 

elucida-se que os solos presentes na Chapada são maduros ou pedogeneticamente evoluídos, 

os da Encosta são jovens ou em estágio inicial dos processos pedogenéticos e os da Depressão 

são intermediários.  
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6 COBERTURA DA TERRA NA SERRA DE MARTINS 

 

 As sociedades atuais têm se desenvolvido de forma cada vez mais acelerada ao longo 

do tempo, ocasionando significativas alterações evidenciadas na superfície terrestre. Ao passo 

que se processam essas modificações, torna-se evidente e inquestionável a interferência do 

homem sobre o ambiente, passando este a ser entendido como um agente transformador. 

Nessa perspectiva, considera-se de fundamental importância a abordagem geográfica frente à 

análise processual da relação homem e natureza, tendo em vista a pertinência desta perante o 

objeto de estudo dessa ciência: o espaço geográfico.  

Na busca incessante pelo entendimento de como o homem vem se apropriando do 

espaço, alterando-o, inserindo objetos, desenvolvendo ações, a Geografia vem evoluindo e 

incorporando novos conceitos, dentre eles o conceito de cobertura da terra, entendido a partir 

da forma pela qual os elementos biofísicos da superfície terrestre são utilizados e qual o 

propósito para tal utilização. IBGE (2013) define a cobertura da terra a partir da distribuição 

geográfica da tipologia de uso, identificada por meio de padrões homogêneos da cobertura 

terrestre.  

A importância de discutir a cobertura da terra é vislumbrada em Araújo Filho et al. 

(2007) quando explicam que a obtenção de informações detalhadas e precisas sobre o espaço 

geográfico é uma condição necessária para as atividades de planejamento regional ou local do 

terreno e tomada de decisões, constituindo-se em mecanismos adequados para promoverem o 

desenvolvimento sustentável do ponto de vista ambiental.  

Santos (2004) salienta que a cobertura da terra é um tema essencial a ser trabalhado, 

pois retrata as atividades humanas que impactam os recursos naturais e agregam informações 

de ligação entre os meios biofísico e socioeconômico. Complementa que as diferentes classes 

de uso e Cobertura da Terra podem ser identificadas, espacializadas em mapas, caracterizadas 

e quantificadas, podendo descrever tanto a situação atual de uma paisagem quanto às 

mudanças ocorridas.  

Não distante dessa realidade, a Serra de Martins caracteriza-se como um território 

utilizado de diversas formas ligadas ao uso da terra e apropriação dos recursos naturais. Nesse 

sentido, o objetivo deste capítulo é identificar e caracterizar as classes de cobertura da terra na 

Serra de Martins.  
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6.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Para se atingir o objetivo proposto, salienta-se que a metodologia partiu inicialmente 

do Empirismo para o método Hipotético-Dedutivo. Visando validar esse conhecimento 

prévio, baseado na experiência e na percepção sensorial, os procedimentos metodológicos 

tiveram início com a etapa de análise do material básico existente, buscando-se uma definição 

preliminar acerca da cobertura da terra na área de estudo. Para tanto, utilizou-se de 

metodologia utilizada por Guedes (2016).  

 

6.1.1 Aquisição e Processamento das imagens 

 

Foram utilizadas duas imagens do satélite Landsat 8 (sensor OLI “Operational Land 

Imager”, órbita 216, ponto 064) para o mapeamento da cobertura da terra a partir dos índices 

de vegetação. Ambas as imagens correspondem as bandas 4 e 5 (bandas do vermelho e 

infravermelho próximo), com resolução espacial de 30 metros, de 15 de setembro de 2014, 

disponíveis no sítio do USGS (United State Geological Survey)
7
.  

As imagens passaram por etapas de pré-processamento no software Erdas 9.2
10

 a partir 

da ferramenta Model Maker. Nesse software foram aplicados procedimentos de calibração 

radiométrica (radiância e reflectância), para remover as interferências provocadas pelo 

espalhamento das ondas eletromagnéticas nas imagens de satélite. 

Para calibração radiométrica das imagens foram aplicadas equações para transformar 

os valores de (ND) presentes nas imagens, para valores de radiância e reflectância, a fim de 

obter melhores resultados na aplicação do índice SAVI. 

Posteriormente, após o pré-processamento das imagens, foi realizado o tratamento 

digital através do Model Maker. Após esta etapa, aplicou-se o Índice de Vegetação Ajustado 

ao Solo – SAVI para a delimitação das diferentes classes de cobertura da terra. A escolha por 

este índice de vegetação se justifica pelo fato de que Guedes (2016) ao experimentar diversas 

metodologias para cobertura da terra no município de Martins, encontrou resultados mais 

satisfatórios com o SAVI. 

Com a realização de visitas prévias em campo (105 pontos amostrais, figura 34), 

foram observadas as diferentes fisionomias da cobertura da terra presente na área de estudo, e 

gerado um mapa preliminar com as classes pré-estabelicidas de acordo com os índices de 

vegetação SAVI. 
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A partir de visitas prévias a campo foram observadas e estabelecidas 8 classes 

hipotéticas de cobertura da terra a partir da amplitude de valores de reflectância para o SAVI, 

a saber: Floresta Estacional Semidecidual, Savana-Estépica Florestada, Savana-Estépica 

Arborizada, Agricultura Permanente, Agricultura Temporária, Solo Exposto, Área urbana e 

Corpos D’água. 

 Tendo em vista a vegetação local compreender três classes de cobertura da terra 

distintas, buscou-se adquirir conhecimento acerca da comunidade vegetal, através de um 

levantamento florístico realizado a partir da coleta de espécies em cada ponto de controle. 

Posteriormente, procedeu-se a identificação dos táxons, realizada em parceria com o professor 

Rubens Queiroz, especialista em plantas Angiospermas, da Universidade Federal da Paraíba-

UFPB. Para conferir a identidade e ocorrência dos táxons, foram consultadas coleções virtuais 

disponibilizadas no INCT - Herbário Virtual da Flora e dos Fungos, que tem por princípio 

promover o acesso livre e aberto aos dados, informações e ferramentas disponíveis a qualquer 

indivíduo ou grupo, disponível em: http://inct.splink.org.br/. A grafia e autoria das espécies 

foram confirmadas no site do IPNI (http://www.ipni.org/ipni/plantnamesearchpage.do). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ipni.org/ipni/plantnamesearchpage.do
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Figura 34: Localização dos pontos de controle na área de estudo 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
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6.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A discussão dos resultados permeia pela caracterização das classes de cobertura da 

terra identificadas na área de estudo.  

6.2.1 Cobertura da terra 

 

Na área de estudo  foram definidas as seguintes classes de cobertura da terra para a 

área de estudo: Floresta Estacional Semidecidual, Savana-Estépica Florestada, Savana-

Estépica Arborizada, Agricultura Permanente, Agricultura Temporária, Solo Exposto, Área 

urbana e Corpos D’água (ver figuras 35 e 36). A descrição de cada classe foi embasada em 

IBGE (2006 e 2012). 
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Figura 35: Mapa de cobertura da terra para a Serra de Martins – RN, a partir da classificação 

utilizando o SAVI. 

 

Fonte: Elaborado pelo autora. 
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Figura 36: Classes de cobertura da terra de Martins -  A) Floresta Estacional Semidecidual; B) 

Savana-Estépica Florestada; C) Savana-Estépica Arborizada; D) Agricultura Permanente; E) 

Agricultura Temporária; F)Solo Exposto; G) Área Urbana; H) Corpos d'água 

 
Fonte: acervo da autora.  

 

6.2.1.1 Floresta Estacional Semidecidual 

  

 Segundo Salgado et al. (1981), a Serra de Martins abriga dois tipos de vegetação:  

Estepe e Floresta Ombrófila Densa. Silva et al. (2000) caracteriza a área a partir da ocorrência 

de Floresta Subcaducifólia nos topos e Caatinga Hipoxerófila nas encostas. Giulietti et al. 

(2004) enfatiza que na serra de Martins ocorre a vegetação de Caatinga, associada a Florestas 

Perenifólias. Assim, apesar da diferença entre as concepções apresentadas, é perceptível 

caracterizar-se a partir do componente vegetal típico da região semiárida, a Savana Estépica, e 

por outro tipo vegetal, a Floresta Estacional Semidecidual. 
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Segundo IBGE (2012), o conceito ecológico desse tipo florestal é estabelecido em 

função da ocorrência de clima estacional que determina semideciduidade da folhagem da 

cobertura florestal. Complementa que, na Zona Tropical, associa-se à região marcada por 

acentuada seca hibernal e por intensas chuvas de verão.  

 Nesta mesma pesquisa doutoral, foi realizada uma análise climática para o município 

de Martins-RN, com espaço-temporal de 30 anos, a partir dos elementos precipitação 

pluviométrica e temperatura. A partir destes foi gerado um balanço hídrico, evidenciando, ao 

longo do ano, seis meses de excedente hídrico e outros seis meses de déficit hídrico (ver 

capítulo 3). Portanto, pode-se apreender que essas particularidades climáticas da área de 

estudo se enquadram na característica acima descrita para regiões que apresentam 

características propícias para esse tipo vegetal.  

 Salienta-se que a ocorrência da Floresta Estacional Semidecidual está condicionada 

por fatores como maior umidade e menores temperaturas, altitudes elevadas (acima de 700 

metros de altitude) e solos pedogeneticamente desenvolvidos, no caso o Latossolo Vermelho-

Amarelo. Localizam-se na forma de fragmentos na parte plana do topo, a Chapada, e em 

algumas áreas situadas nas encostas, porém com altitudes bem expressivas. Atenta-se ainda 

que esses fragmentos, de ocorrência bastante pontual na Serra de Martins, foram fortemente 

alterados ao longo de tempo, atuando como testemunho de pretérita cobertura vegetal. 

Para IBGE (2012), a explicação para a existência desse tipo vegetal reside no fato de 

que 

 

reflete uma possível dominância uniforme de dois tipos climáticos passados: 

um muito antigo, que revestia os planaltos com altitudes bem mais elevadas 

do que os seus atuais resíduos, durante todo o Paleozoico até o fim do 

Mesozoico, e outro mais recente, iniciado no fim do Cretáceo e terminado no 

fim do Pliopleistoceno, justamente no auge do arrasamento, quando, é 

provável, ocorreram os depósitos fossilíferos de plantas angiospermas, como 

os de Maraú e Gandarela/ Fonseca, que espelham o atual quadro florístico da 

região nordestina. 

 

 

  Tendo em vista essas características, a área de estudo define-se como um “refúgio” 

estabelecido em área de relevo residual, testemunha do arrasamento a que foi submetido o 

relevo da região.  

As espécies encontradas podem ser evidenciadas na tabela 08. Analisando a tabela 

abaixo, é possível apreender que a Serra de Martins, em termos fitogeográficos, é composta 

por espécies típicas de Floresta Estacional Semidecidual. As espécies definidas nesta classe 

vegetal têm ocorrência evidenciada em áreas geográficas do Brasil com características bem 
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particulares, destacando-se, dentre estas, a altitude, as formas de relevo e os elementos 

climáticos.  

 

Tabela 2: Espécies da Floresta Estacional Semidecidual com ocorrência na Serra de Martins 

Família Espécies Hábito 

ASTERACEAE Wedelia calycina Rich. Arbóreo 

CAPPARACEAE Cynophalla flexuosa (L.) J. Presl. Arbóreo 

 Crataeva tapia L. Arbóreo 

EUPHORBIACEAE Sapium biglandulosum (L.) Mull. Arg. Arbóreo 

FABACEAE Copaifera duckei Dwyer. Arbóreo 

 Inga marginata Willd. Arbóreo 

 Senegalia polyphylla (D.C) Britton e Rose Arbóreo 

MALVACEAE Guazuma ulmifolia Lam. Arbóreo 

 Pseudobombax marginatum (A. St.-Hil.) A. Robyns Arbóreo 

MYRTACEAE Myrcia fallax (Richard) DC. Arbóreo 

POLIGONACEAE Coccoloba P. Browne Arbóreo 

RUBIACEAE Borreria latifolia E. L. Cabral e Martins Arbóreo 

 Genipa americana L. Arbóreo 

SALICACEAE Casearia decandra Jacq. Arbóreo 

SAPINDACEAE Paullinia pinnata L. Arbóreo 

 Talisia esculenta (Cambess.) Radlk Arbóreo 

SOLANACEAE Solanum rhytidoandrum Sendtn. Arbóreo 

Fonte: elaborada pela autora, a partir dos dados de campo.  

 

 

A descrição sobre a ocorrência das espécies vegetais desse tipo de formação, assim 

como para as demais foram obtidas no herbário virtual speciesLink. Este, caracteriza-se como 

um sistema distribuído de informação que integra em tempo real, dados primários de coleções 

científicas de várias partes do mundo.  Encontra-se disponível em: http://splink.cria.org.br/.  

A espécie Wedelia calycina Rich. ocorre em todo o Brasil, no entanto, destaca-se sua 

ocorrência em áreas transicionais entre os tipos de formação de Floresta Estacional 

Semidecidual e Floresta Ombrófila Montana, enfatizando os estados de São Paulo, Paraná, 

Goiás e Distrito Federal. No Nordeste, enfatiza-se sua ocorrência em Brejos de Altitude 

localizados nas serras de Merouca e Ibiapaba, no Ceará. 

As espécies Cynophalla flexuosa (L.) J. Presl. e Crataeva tapia L. ocorrem nos 

estados do Rio de Janeiro, Santa Catarina, e Paraná dentro do contexto da Floresta Estacional 

Semidecidual-Decidual. Na região Nordeste, ocorre na Chapada Diamantina, na Bahia, em 

áreas florestais de Pernambuco, como o Brejo de Serra Negra-Bezerros. 
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Sapium biglandulosum (L.) Mull. Arg. se apresenta como um arbusto de 

aproximadamente 2 metros de altura, com ocorrência bem restrita, destacando-se os estados 

de São Paulo, Minas Gerais e Goiás.  

As espécies Copaifera duckei Dwyer. e Inga marginata Willd. se fazem presentes em 

diversas áreas na região Sudeste do país, exibindo árvores que chegam a 20 metros de altura, 

pertencente aos tipos Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual e 

Floresta Ombrófila. Destaca-se a ocorrência no estado do Rio de Janeiro em áreas serranas 

(Teresópolis, Itatiaia e Serra dos Órgãos), bem como no estado de São Paulo (Itapeva e Serra 

da Cantareira). Na região Nordeste, sua ocorrência também está atrelada a elevadas cotas 

altimétricas, evidenciando-se na Bahia (Morro do Chapéu), Ceará (Serras de Baturité, 

Guaramiranga, Meruoca, Chapada do Araripe e Tiangá), na Paraíba (Areia) e no Pernambuco 

(Brejo da Madre de Deus, Taquaritinga do Norte e Garanhuns). Todas essas áreas são 

denominadas como Brejo de Altitude.  

Senegalia polyphylla (D.C) Britton e Rose tem ocorrência em diversas partes do país, 

destacando-se, no contexto da Floresta Estacional Semidecidual, nos estados de São Paulo, 

Minas Gerais, Pará, Rondônia, Goiás, bem como em Brejos de Altitude situados no Nordeste, 

nos estados de Pernambuco (Triunfo) e Paraíba (Areia). 

 A espécie Guazuma ulmifolia Lam. ocupa áreas em diversas partes do Brasil, no 

entanto, salienta-se sua ocorrência no estado do Rio Grande do Norte, em áreas litorâneas 

(Baía Formosa e Mata Estrela, situada em Nísia Floresta), bem como na Chapada do Apodi. 

Com relação à espécie Pseudobombax marginatum (A. St.-Hil.) A. Robyns, o contexto de sua 

ocorrência está relacionado aos tipos vegetais de Carrasco, Cerrado e Floresta Ombrófila, 

presentes nas regiões Centro-oeste, Sul e Sudeste. No Nordeste do país, encontra-se em 

Brejos de Altitude do Ceará e Pernambuco. 

  A espécie Myrcia fallax (Richard) DC. apresenta ocorrência atrelada a áreas que 

apresentam capeamentos sedimentares, sejam Florestas Ombrófilas Montanas ou tipos 

vegetacionais não florestais como o Carrasco. No Nordeste, destaca-se o estado da Bahia 

(Morro do Chapéu, Pico das Almas e Serra da Jibóia) e no Ceará (Chapada do Araripe). 

A espécie Borreria latifolia E. L. Cabral e Martins enquadra-se no tipo vegetal 

Floresta Ombrófila Densa, com ocorrência significativa nos estados da região Sudeste, com 

altitudes que ultrapassam os 1000 m. No contexto nordestino, salienta-se a ocorrência na 

Serra de Ubajara (Ceará). 

A espécie Coccoloba P. Browne ocupa florestas ao longo do Nordeste brasileiro, na 

perspectiva da Floresta Estacional Decidual/Semidecidual. Assim como a Genipa americana 
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L. que ocorre nessa mesma perspectiva, além de ocupar áreas litorâneas no estado do Rio 

Grande do Norte. A Casearia decandra Jacq. apresenta significativa ocorrência nos estados do 

Paraná e Minas Gerais.  

As espécies Paullinia pinnata L. e Talisia esculenta (Cambess.) Radlk ocorrem em 

todo o país, enfatizando sua ocorrência no Nordeste em áreas de Brejos de Altitude, como 

Chapada do Araripe e Serra de Meruoca (Ceará). 

A ocorrência mais significativa da espécie Solanum rhytidoandrum Sendtn. no 

Nordeste está limitada a brejos de altitude localizados nos estados do Pernambuco (Serra 

Negra, Brejo da Madre de Deus, Buíque e Triunfo), Ceará (Baturité, Crato e Chapada do 

Araripe), Paraíba (Monteiro, Itaporanga e Pico do Jabre) e no Rio Grande do Norte, em áreas 

litorâneas e na serra de Equador. 

Tendo em vista as especificidades elencadas quanto à ocorrência das espécies vegetais 

identificadas na área de estudo, assegura-se que a vegetação assume caráter de Floresta 

Estacional Semidecidual, podendo ser entendida enquanto uma vegetação típica de Brejo de 

Altitude. Tal afirmação se sustenta pelo fato destas espécies vegetais estarem sujeitas a um 

ritmo estacional que as torna diferentes daquelas típicas das regiões semiáridas.  

  

6.2.1.2 Savana-Estépica Florestada 

 

Segundo IBGE (2012), a Savana-Estépica compreende a Caatinga do Sertão Árido 

Nordestino, de clima frequentemente marcado por dois períodos secos anuais: um longo, 

seguido de chuvas intermitentes; e outro curto, que pode passar a torrencialmente chuvoso. 

Especificamente, a Savana-Estépica Florestada trata-se de um subgrupo de formação 

estruturado em dois estratos: um superior, com predominância de espécies periodicamente 

decíduas e mais ou menos adensadas por grossos troncos em geral, profusamente esgalhados e 

espinhosos ou aculeados; e um estrato inferior gramíneo-lenhoso, geralmente descontínuo e 

de pouca expressão fisionômica. 

As espécies vegetais típicas da Savana-Estépica Florestada, encontradas na área de 

estudo, podem ser vislumbradas na tabela 9. É correto afirmar tratar-se de um tipo 

vegetacional caracterizado por espécies frequentemente encontradas em áreas semiáridas, de 

Domínio das Caatingas, típicas das depressões interplanálticas. No entanto, salienta-se que as 

mesmas ocupam também as encostas da Serra de Martins, com elevadas cotas altimétricas e 

acentuadas declividades.   
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Tabela 3: Espécies da Savana-Estépica Florestada com ocorrência na Serra de Martins 

Família Espécies Hábito 

ANACARDEACEAE Myracrodruon urundeuva Allemão Arbóreo  

APOCYNACEAE Aspidosperma acanthocarpum Markgr. Arbóreo 

ARACEAE Taccarum peregrinum (Schott) Engl. Herbáceo  

ARISTOLOCHIACEAE Aristolochia birostris Duch Herbáceo 

BIGNONIACEAE Handroanthus impetiginosus (Mart. Ex DC) Arbóreo 

COMBRETACEAE Combretum leprosum Mart. Arbóreo 

BROMELIACEAE Encholirium spectabile Mart. ex Schult. & Schult.f. Herbáceo 

EUPHORBIACEAE Croton blanchetianus Baill. Arbóreo 

 Dalechampia scandens L. var. scandens Herbáceo 

 Manihot piauhyensis Ule. Arbóreo 

FABACEAE Amburana cearenses (Allemão) A.C. Sm 

Anadenanthera colubrina (Vell.)Brenan 

Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong 

Arbóreo 

Arbóreo 

Arbóreo 

 Indigofera suffruticosa Mill. Arbóreo 

 Libidibia férrea Arbóreo 

 Lonchocarpus sericeus (Poir.) Kunth ex DC. Arbóreo 

 Piptadenia stipulacea Arbóreo 

 Poincianella bracteosa (Tul.) L.P.Queiroz Arbóreo 

 Senna alata (L.) Roxb. Arbóreo 

LAMIACEAE Hyptis suaveolens Poit. Arbóreo 

MALVACEAE Melochia L. Arbóreo 

 Sida cordiapholium Herbáceo 

 Sida galheirensis Ulbr. Herbáceo 

MYRTACEAE Combretum glaucocarpum Mart. Arbóreo 

 Psidium guajava L. Arbóreo 

OLAGACEAE Ximenia americana L. Arbóreo 

PLANTAGINACEAE Scoparia dulcis L. Arbóreo 

RHAMNACEAE Ziziphus joazeiro Mart Arbóreo 

RUBIACEAE Randia armata (Sw.) DC. Arbóreo 

SAPINDACEAE Serjania glabrata Kunth Herbáceo 

SAPOTACEAE Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult) T.D. Penn. Arbóreo 

TURNERACEAE Turnera subulata Sm. Herbáceo 

VERBENACEAE Lantana camara L. Herbáceo 

Fonte: elaborada pela autora, a partir dos dados de campo.  

6.2.1.3 Savana-Estépica Arborizada 

 

De acordo com IBGE (2012), esse subgrupo de formação é estruturado em dois nítidos 

estratos: um arbustivo-arbóreo superior, esparso, geralmente de características idênticas ao da 

Savana Estépica Florestada; e outro inferior gramíneo-lenhoso, também de relevante 

importância fitofisionômica. 

Sobre a distribuição das espécies desse componente vegetal (tabela 10) na área de 

estudo, distribui-se ao longo de toda a extensão da Depressão Sertaneja circundante à Serra de 
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Martins. Destacam-se espécies como Senna rizzinii H.S.Irwin & Barneby, Melochia L., 

Bauhinia cheilantha (Bong). Steud, e Aspidosperma pyrifolium Mart., dentre outras, por 

serem espécies que ocorrem preferencialmente em regiões semiáridas.  

 

Tabela 4: Espécies da Savana-Estépica Arborizada com ocorrência na Serra de Martins 

Família Espécies Hábito 

APOCYNACEAE Aspidosperma pyrifolium Mart. Arbóreo 

BIGNONIACEAE Anemopaegma laeve DC. Herbáceo 

BROMELIACEAE Encholirium spectabile Mart. ex Schult. & Schult.f. Herbáceo 

CHRYSOBALANACEAE Licania rigida Benth. Arbóreo 

FABACEAE Bauhinia cheilantha (Bong). Steud Arbóreo 

 Mimosa paraibana Barneby Arbóreo 

 Mimosa modesta Mart. 

Senna rizzinii H.S.Irwin & Barneby 

Arbóreo 

Arbóreo 

 Senna spectabilis (DC.) H.S.Irwin & Barneby Arbóreo 

Fonte: elaborada pela autora, a partir dos dados de campo.  

 

6.2.1.4 Agricultura Permanente e Temporária 

 

 As áreas agrícolas definem as terras cultivadas ou em descanso, utilizadas para a 

produção de alimentos e fibras. Encontram-se inseridas nessa categoria as culturas 

permanentes, culturas temporárias e pastagens utilizadas para criação de animais. 

As culturas permanentes englobam o cultivo de plantas perenes, de ciclo vegetativo de 

longa duração. Essas plantas produzem por vários anos sucessivos sem a necessidade de 

novos plantios após colheita, sendo utilizadas técnicas de cultivo tradicional, orgânico, assim 

como o cultivo de plantas modificadas geneticamente.  

A partir de dados do levantamento territorial em áreas rurais, realizado pelo IBGE 

(2015), visando à produção agrícola municipal, foi possível obter as áreas plantadas e a 

produção média para os municípios de Martins e Serrinha dos Pintos. A partir desses dados 

(tabela 11), pode-se aferir que as maiores áreas agrícolas se destinam para o cultivo de 

lavouras permanentes, totalizando 1.622 ha, onde a produção de frutas representa grande 

importância na economia local, principalmente com a cajucultura, que tem como principal 

produto a castanha de caju em termos de espacialidade. Além desta, os municípios também 

produzem outras frutas: banana, coco da baía, goiaba e manga. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Chrysobalanaceae
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Tabela 5: Produção média das lavouras permanentes para os municípios de Martins e Serrinha 

dos Pintos, tomando como base a distribuição das áreas plantadas em 2014 

Tipo de Lavoura Rendimento médio 

Kg/ha 

 

Área plantada em 

hectares 

Município 

Banana (Cacho) 20.000 4 Martins 

20.000 2 Serrinha dos Pintos 

Castanha de Caju 200 880 Martins 

200 720 Serrinha dos Pintos 

Coco da Baía 4.000* 2 Martins 

4.000* 4 Serrinha dos Pintos 

Goiaba 6.600 5 Martins 

6.000 2 Serrinha dos Pintos 

Manga 7.700 3 Martins 

Total --- 1.622 --- 

Fonte: elaborado a partir de IBGE (2015). 

 

Já as culturas temporárias inserem o cultivo de plantas de curta ou média duração, com 

ciclo vegetativo inferior a um ano, que após a produção deixam o terreno disponível para 

novo plantio.  

 A área de estudo destaca-se ainda na produção agrícola de culturas temporárias (ver 

tabela 12). A maior parte do território ocupado com as mesmas destina-se à produção de 

milho e feijão, no entanto, destaca-se também a produção de mandioca, cana-de-açúcar, 

dentre outras, totalizando 1.350 ha.  

 

Tabela 6: Produção média das lavouras temporárias para os municípios de Martins e Serrinha 

dos Pintos, tomando como base a distribuição das áreas plantadas em 2014 

Tipo de Lavoura Rendimento médio 

Kg/ha 

(*frutos por ha) 

Área plantada em 

hectares 

Município 

Arroz (Casca) 1.000 3 Martins 

1.000 3 Serrinha dos Pintos 

Batata Doce 8.000 4 Martins 

Cana-de-açúcar 30.000 15 Martins 

28.000 2 Serrinha dos Pintos 

Fava 375 8 Martins 

600 10 Serrinha dos Pintos 

Feijão 537 290 Martins 

360 280 Serrinha dos Pintos 

Mandioca 7.467 30 Martins 

9.000 5 Serrinha dos Pintos 

Milho (Grão) 500 360 Martins 

452 340 Serrinha dos Pintos 

Total  --- 1.350 --- 

Fonte: elaborado a partir de IBGE (2015). 
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As atividades agrícolas, permanentes ou temporárias, se desenvolvem na área de 

estudo com um baixo nível tecnológico, com uso do trabalho braçal, tração animal e insumos 

agrícolas simples. CPRM (2005) destaca que apenas uma pequena área se baseia em práticas 

agrícolas que refletem um alto nível tecnológico, em que a motomecanização está presente 

nas diversas fases da operação agrícola. 

Ainda nessa classe de Cobertura da Terra, inserem-se as pastagens, compreendidas 

como áreas destinadas ao pastoreio do gado, formadas mediante plantio de forragens perenes 

ou aproveitamento e melhoria de pastagens naturais. Nessas áreas, o solo está coberto por 

vegetação de gramíneas e/ou leguminosas de porte variado. A atividade que se desenvolve 

sobre essas pastagens é a pecuária.  

Evidenciou-se que a pecuária se desenvolve em diversos ambientes da área de estudo, 

mas principalmente nas áreas de relevo plano a suave ondulado da Chapada e Depressão. 

Entretanto, foi notória a ocorrência de áreas de pastagens destinadas a tal atividade, até 

mesmo em Encostas de acentuadas declividades.  

Em termos gerais, o desenvolvimento da pecuária se dá de forma extensiva, com os 

animais criados em áreas de pastagem situadas em pequenas áreas familiares e sem o emprego 

de grandes investimentos. Os animais de grande porte (gado bovino) representam o maior 

efetivo de rebanho para a atividade pecuária. Porém, há que se destacar a importância dos 

rebanhos de médio porte (caprinos, ovinos e suínos), bem como os de pequeno porte 

(galináceos). Os dados podem ser vislumbrados na tabela 13. 

 

Tabela 7: Dados da pecuária para os municípios de Martins e Serrinha dos Pintos, tomando 

como base a produção pecuária em 2014 

Tipo de Pecuária Quantidade 

(efetivo do rebanho) 

Município 

Bovinos 2.650 Martins 

3.205 Serrinha dos Pintos 

Caprinos 350 Martins 

1.051 Serrinha dos Pintos 

Equinos 75 Martins 

120 Serrinha dos Pintos 

Galináceos 10.500 Martins 

9.000 Serrinha dos Pintos 

Ovinos 435 Martins 

805 Serrinha dos Pintos 

Suínos 850 Martins 

755 Serrinha dos Pintos 

Fonte: elaborado a partir de IBGE (2015). 
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As atividades agropecuárias acima descritas representam grande importância para a 

economia local, sendo desenvolvidas desde a época da ocupação e povoamento da área, 

portanto, entendidas como atividades fundadoras. Alves e Pessoa (2016) salientam que várias 

atividades econômicas contribuíram diretamente para a ocupação desses territórios, como o 

café, a cana de açúcar, a pecuária, a mandioca e a cajucultura.  

 

6.2.1.5 Solo Exposto 

 

A classe solo exposto refere-se a áreas com pouca ou nenhuma vegetação revestindo o 

solo. Na área de estudo, as atividades acima citadas têm causado, ao longo do tempo, uma 

série de transtornos danosos sobre o meio natural. Destaca-se que, para uma determinada área 

se enquadrar nessa classe, é provável que em um dado momento tenha sido submetida a uma 

das situações a seguir, ou mesmo a combinação de mais de uma delas: retirada da cobertura 

vegetal arbórea-arbustiva, predomínio de cobertura vegetal do tipo gramíneas, ou ainda a 

atuação acelerada de processos erosivos.  

Dentro dessa concepção, é possível afirmar que em toda a Serra de Martins 

evidenciam-se áreas com solo exposto. No entanto, algumas áreas se destacam, como aquelas 

situadas na Depressão, cuja exposição de solos é uma consequência da supressão vegetal para 

o desenvolvimento de atividades como pecuária e agricultura, salientando que os solos nessas 

áreas apresentam aspectos físicos e químicos apropriados para o desenvolvimento de diversas 

culturas.  

No setor que envolve as Encostas da Serra de Martins, percebe-se uma menor 

quantidade de áreas com solo exposto, podendo ser entendida a partir do reflexo de 

diminuição do uso para o desenvolvimento de atividades econômicas, atribuindo-se para tanto 

a dificuldade de acesso, tendo em vista as elevadas declividades, pequena profundidade 

efetiva e pouca capacidade de armazenamento de água apresentada pelos Neossolos Litólicos 

e ainda rochosidade generalizada e alta susceptibilidade a processos erosivos.  

Com relação às partes mais elevadas da Serra de Martins, especificamente na 

Chapada, atrela-se a exposição do solo à retirada da cobertura vegetal para o desenvolvimento 

de práticas agropecuárias, enfatizando principalmente a cajucultura como uma atividade 

econômica de destaque desenvolvida na área. 
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6.2.1.6 Área urbana  

 

As áreas urbanas referem-se às áreas ocupadas com construções e/ou edificações, além 

de funções urbanas e políticas próprias.  

Na área de estudo, a classe da área urbana abrange as sedes municipais de Martins e 

Serrinha dos Pintos, que juntas ocupam uma área de aproximadamente 1,5 km² (INPE, 2008), 

correspondendo a aproximadamente 0,5% da área de estudo que é de 315 km². Salienta-se que 

as duas sedes municipais estão localizadas no topo plano da Serra de Martins, denominado 

geomorfologicamente de Chapada. 

Além das sedes municipais, é importante frisar a ocorrência de diversas manchas 

rurais, distribuindo-se ao longo de toda a área de estudo, sob a forma de vilarejos e distritos, 

dentre outros de menor escala, como as pequenas propriedades rurais, conhecidas como sítios.  

Sobre o núcleo populacional dos municípios em questão, em termos socioeconômicos, 

de acordo com dados do último censo (IBGE, 2010), Martins apresenta densidade 

demográfica de 48,49 e população de 8.218 habitantes, sendo 5.036 destes residentes na zona 

urbana e 3.182 na zona rural. Já o município de Serrinha dos Pintos apresenta densidade 

demográfica de 37,02, com um total de 4.540 habitantes, sendo residentes na zona urbana 

2.404 e os outros 2.136 residentes na zona rural.  

Percebe-se nos referidos municípios uma ruralidade marcante, que reflete diretamente 

em dinâmicas econômicas pouco diversificadas, baseadas predominantemente na 

agropecuária.  No entanto, Alves e Pessoa (2016) destacam que, nas últimas décadas, o 

município de Martins tem apresentado algumas modificações em sua base econômica, através 

da promoção do terceiro setor, com ênfase nos serviços.  

No tocante aos serviços, enfatiza-se a importância que o turismo tem assumido frente a 

essa nova perspectiva econômica junto aos referidos municípios. Esse novo viés econômico 

vem despontando a partir das peculiaridades físico-naturais evidenciadas na área, definindo-a 

como uma área de exceção em meio ao domínio semiárido, no qual se encontra inserida.  

 

6.2.1.7 Corpos D’água 

 

As águas continentais referem-se aos corpos d’água naturais e artificiais que não são 

de origem marinha, tais como rios, canais, lagos e lagoas de água doce, represas e açudes.  

A área de estudo encontra-se totalmente inserida nos domínios da Bacia Hidrográfica 

Apodi-Mossoró, banhada apenas por cursos d’água secundários e de caráter intermitente. A 
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drenagem desenvolve-se sob controle estrutural, sendo definida a partir de canais estreitos, 

alongados e orientados pelas estruturas geológicas da serra de Martins. Nesse sentido, Barros 

(1998) identificou, na área estudada, o padrão dendrítico a retangular para o embasamento 

cristalino, e retangular ou angular na parte plana dos platôs, onde domina o capeamento 

sedimentar. Os cursos fluviais têm orientação Nordeste, e estão controlados pelas Zonas de 

Cisalhamento, foliação principal das rochas e ainda as falhas e fraturas de menor ordem.  Os 

principais cursos d’água são os riachos dos Picos, Quixeré, Forquilha, Comissário, Corredor, 

Sampaio, Curimboque, Furaboca, Trapiá e Navio.  

Os principais açudes são Alívio, Lajes ou Serra Nova, Ribeiro, Serrinha dos Pintos ou 

Valter Magno, situados na porção Sudoeste, os quais estão localizados em área de elevadas 

altitudes, acima de 500 m. Os açudes Nogueira, Salva-vidas, Mundo Novo é Pé de Serra estão 

situados nas porções Nordeste, Leste e Sudeste da área de estudo, em terrenos da Depressão 

Sertaneja.  

Na Chapada da Serra de Martins evidenciam-se superfícies planas a suaves onduladas, 

moldadas sobre o capeamento arenítico da Formação Serra de Martins que repousa 

discordantemente sobre as rochas do Embasamento Cristalino. Em função do gradiente 

geomorfológico, é comum, nesse ambiente, a ocorrência de um tipo climático diferenciado da 

área em que está inserido, que se caracteriza pelo comportamento singularizado e pela 

interação entre seus elementos, como maiores precipitações pluviométricas, menores 

temperaturas e maior umidade relativa do ar. A combinação entre os elementos geológicos, 

geomorfológicos e climáticos reflete diretamente nas características dos solos, que geralmente 

são profundos e apresentam textura média, sendo, portanto, favoráveis para a infiltração de 

águas nas camadas subsuperficiais do solo, com consequente formação de nascentes, a partir 

do completo abastecimento das recargas naturais subterrâneas.  

Nesse sentido, Silva e Carvalho (2016) identificaram para o município de Martins, 

especificamente para a área da Chapada, quatro nascentes: Nascente do Hotel Serrano, 

Nascente Olho D’água de Dona Rita, Nascente do Lamarão e Nascente Gruta de João Barreto. 

A autora destaca que essas nascentes encontradas necessitam de um manejo adequado, que 

priorize o seu estado natural para que, consequentemente, seja possível a manutenção do 

equilíbrio ambiental do fluxo das suas águas e da sua bacia hidrográfica adjacente. Salienta-se 

que as nascentes não se inserem diretamente na classe de corpos d’água, no entanto, optou-se 

pela descrição das mesmas, tendo em vista sua importância junto a açudes, riachos, bem como 

sua utilização em diversas culturas, por meio de técnicas de irrigação. 
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6.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base nas discussões estabelecidas ao longo desse capítulo, é possível tecer 

algumas considerações finais: 

A caracterização da cobertura da terra na Serra de Martins constitui-se como uma 

ferramenta de fundamental importância no diagnóstico sobre a forma como o homem vem 

desenvolvendo suas ações, alterando, modelando e organizando o espaço geográfico, ocupado 

pelas seguintes classes de cobertura da Terra, Floresta Estacional Semidecidual, Savana-

Estépica Florestada, Savana-Estépica Arborizada, Agricultura Permanente, Agricultura 

Temporária, Solo Exposto, Área urbana e Corpos D’água. 

As classes de cobertura da Terra relacionadas à vegetação dividem-se em três tipos de 

formações. A Floresta Estacional Semidecidual com ocorrência nas partes mais elevadas da 

Serra de Martins é formada por espécies típicas de ambientes que apresentam elevadas 

altitudes e consequentemente maior umidade, sendo válida a sua caracterização como 

vegetação de Brejo de Altitude. A Savana Estépica Florestada tem ocorrência, principalmente, 

nas áreas de encostas da Serra de Martins, onde os fatores altitude e declividade ainda se 

fazem determinantes. Já nas partes com menores cotas altimétricas, evidencia-se a Savana 

Estépica Arborizada, com espécies características da região semiárida. Enfatiza-se que os 

elementos físicos (altitude, declividade, precipitações, temperatura, umidade, solos e uso) 

influenciam diretamente nesta classe, garantindo a manutenção de áreas de vegetação 

exuberante, sugerindo-se bom estado de conservação.  

A Agricultura Temporária desenvolve-se à base da produção de milho e feijão, 

mandioca, cana-de-açúcar, dentre outras; já na Agricultura Permanente destaca-se a produção 

de frutas. Essas atividades agrícolas, bem como a pecuária extensiva, são desenvolvidas em 

todos os ambientes da área de estudo. O desenvolvimento dessas atividades de forma 

inadequada, sem adequado manejo, contribui grandemente para que grandes manchas de solo 

se tornem expostas em toda a área de estudo. 

As manchas urbanas abrangem as sedes municipais de Martins e Serrinha dos Pintos, 

localizadas no topo plano da Serra de Martins. Salienta-se, por fim, que a área de estudo está 

inserida na bacia hidrográfica Apodi-Mossoró. 
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7 COMPARTIMENTAÇÃO GEOAMBIENTAL DA SERRA DE MARTINS 

 

Sistemas ambientais são definidos por Christofoletti (1999) como entidades bem 

organizadas, onde a espacialidade é entendida como uma característica inerente. A 

organização vislumbrada nos sistemas é uma síntese da estrutura e do funcionamento 

apresentados pelos elementos constituintes, em um processo evolutivo. Tendo em vista a 

grande diversidade de elementos constituintes, bem como os fluxos interativos entre estes, são 

considerados como complexos sistemas espaciais.  

Christofoletti (1980) salienta que os sistemas podem ser classificados em virtude das 

relações evidenciadas com o ambiente circundante, podendo ser isolados ou não isolados. Os 

sistemas isolados seriam aqueles que não sofrem perda ou recebimento de energia e/ou 

matérias do ambiente; já os sistemas não isolados, contrariamente, referem-se àqueles que 

mantêm relações com os demais sistemas do conjunto maior. O autor supracitado propõe 

ainda que os sistemas isolados podem ser fechados (com troca apenas de energia) ou abertos 

(com constantes trocas de matéria e energia). 

  Quanto à forma de análise desses sistemas, diversas são as metodologias empregadas 

na atualidade, cujo objetivo maior é o entendimento da complexidade dos mesmos, 

considerando em instância maior a sustentabilidade ambiental para as sociedades. 

Dentre as metodologias, Santos (2004) destaca o Zoneamento como a 

compartimentação de uma região em porções territoriais, obtida pela avaliação dos atributos 

mais relevantes e de sua dinâmica. Por sua vez, o Zoneamento Geoambiental (ZGA) trata-se 

de uma forma de análise integrativa, que considera a compartimentação de um sistema a partir 

da interação dinâmica de elementos físicos e antrópicos. Nesse contexto, é entendível que o 

ZGA deve ser concebido sob a ótica da abordagem sistêmica. 

IBGE (1997) aparece na literatura como um dos pioneiros em pesquisas envolvendo 

ZGA, especificamente no estado do Maranhão. Como critério, partiu-se de uma 

compartimentação morfoestrutural relacionada a litoestruturas e as feições do relevo e da rede 

de drenagem, resultando na identificação de 28 sistemas naturais.  

Stefani (2003) realizou em pesquisa de Mestrado, um ZGA na região de Casa Branca - 

São Paulo, a partir da análise integrada das informações geológicas, pedológicas, 

fisiográficas, estruturais, morfoestruturais e de unidades e coberturas de alteração 

intempéricas, resultando na delimitação de diversas zonas e subzonas geoambientais. No 

entanto, na delimitação das zonas geoambientais, o autor considerou preferencialmente a 

associação a unidades geológicas e/ou unidades litológicas predominantes.  
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No estado do Piauí, Barros e Castro (2006) realizaram um ZGA na região de Campo 

Maior, uma área de tensão ecológica, utilizando o método geopedomorfológico, o qual 

permitiu a estratificação e identificação das características ecogeográficas (rocha-mãe, solo, 

relevo, vegetação) e os respectivos problemas geoambientais, embasados em Tricart e 

Keewitdejonge (1992).  

Lima (2008) realiza uma proposta de ZGA para o munícipio do Crato, no Ceará, 

resultante da integração do mapa geológico, de unidades geomorfológicas, de solos e da rede 

de drenagem utilizando-se prioritariamente da estrutura geológica e geomorfológica como 

base para individualização dos sistemas e subsistemas Geoambientais. Ainda no mesmo 

estado, Carvalho e Meireles (2008) propõem o Zoneamento do litoral Leste de Fortaleza, 

seguindo metodologia baseada na análise ambiental e fundamentada na Teoria dos 

Geossistemas e na Ecodinâmica. 

Nessa mesma ótica, Rossete (2008), em sua Tese de Doutorado, realiza um 

Zoneamento Ambiental no município de Querência, no Mato Grosso, apoiado no mapeamento 

das variáveis ambientais (planialtimetria, geologia, geomorfologia, pedologia, aptidão 

agrícola, vegetação e desmatamento). 

Sato (2012), em nível de Doutorado, buscou analisar de forma integrada o município 

de Itanhaém (SP) tendo a abordagem sistêmica como a base teórica da pesquisa, 

fundamentou-se na metodologia de análise integrada da paisagem proposta por Rodriguez et 

al. (2004), concluindo que o município apresenta dois setores com características naturais 

distintas: o setor serrano, formado pelo planalto atlântico, pelas escarpas da serra do mar e 

pelos morros isolados; e o setor de planície, formado pela planície sedimentar. 

 Em Silva et al. (1993) é possível visualizar a divisão do Nordeste brasileiro em 

grandes Unidades de Paisagens e Unidades Geoambientais, baseando-se em características 

morfoestruturais e/ou geomorfológica, tradicionalmente utilizadas. Dentre estas Grandes 

Unidades, a Serra de Martins se caracteriza no contexto das Chapadas Altas.  

A partir de um sistema de classificação para as unidades naturais do estado do Rio 

Grande do Norte, com objetivo de um ZGA, Cestaro et al. (2007), definiram 9 regiões 

naturais, 17 geossistemas e 35 geofácies. Estas foram definidas a partir de mapeamentos das 

variáveis: geologia, geomorfologia, pedologia, altimetria, clima e vegetação. Nessa proposta 

de Zoneamento, a área correspondente à Serra de Martins abriga as seguintes regiões naturais: 

Depressão Sertaneja, Planalto Residual, Chapada e Planície Flúvio-Lacustre.  

 Ao analisar as pesquisas supracitadas, destaca-se a significativa contribuição no 

tocante à disseminação da abordagem sistêmica, corroborando a aplicabilidade dessa na 
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ciência geográfica, principalmente na Geografia Física. O objetivo desses trabalhos permeia 

por uma visão de divisão fisiográfica ou compartimentação da paisagem, com ênfase na 

metodologia sistêmica, trazendo características acerca dos elementos do meio natural que 

constituem essas paisagens. No entanto, é perceptível, na maior parte deles, a adoção de 

apenas uma ou duas variáveis escolhidas dentro do conjunto de todos os elementos, sendo, em 

geral, a litologia e as formas de relevo definidos como critérios responsáveis pela 

compartimentação. Nesse contexto, é comum a obtenção de resultados bastante subjetivos e 

de difícil replicabilidade. 

Sales (2004) estabelece uma crítica quanto a esse aspecto, elucidando que, no Brasil, a 

maioria das pesquisas que se utilizam da abordagem geossistêmica referem-se apenas a 

simples agrupamentos de informações temáticas sobre os elementos naturais, o que 

consequentemente gera complicação terminológica. Cavalcanti (2013) destaca que a teoria 

dos Geossistemas não se baseia puramente em um critério para análise da natureza, mas busca 

compreender as relações entre os diversos elementos e processos naturais. Tal fato elucida a 

necessidade de considerar a essência da metodologia sistêmica, concebida a partir do conjunto 

de relações que se estabelecem entre os elementos físicos, bióticos e antrópicos.  

 Nesse sentido, entendendo que os sistemas ambientais representam unidades 

homogêneas de organização, compostas por diversos elementos, com mútuas relações e 

continuamente submetidos aos fluxos de matéria e de energia, esse capítulo objetiva realizar a 

compartimentação geoambiental da Serra de Martins, aportando-se na análise sistêmica. 

 

7.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Visando o melhor entendimento quanto aos procedimentos metodológicos, estes foram 

organizados nas categorias que seguem abaixo.  

 

7.1.1 Taxonomia das Unidades Geoambientais 

 

O amadurecimento teórico-metodológico dessa pesquisa, embasada na abordagem 

sistêmica, foi construído a partir das obras clássicas como Bertrand (1972), Sotchava (1977; 

1978), Christofoletti (1999), Rodrigues et al. (2004) e Cavalcanti (2013). A contribuição 

desses autores para a ciência geográfica rebate diretamente no conceito de Geossistema, 

amplamente utilizado como categoria da análise ambiental. Carvalho e Meireles (2008) 

destacam que a possibilidade de se trabalhar com os Geossistemas favorece interpretações 
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acerca da capacidade de suporte dos diversos ambientes, que são individualizados através de 

padrões específicos que resultam nas diferentes paisagens.   

Na perspectiva da classificação taxonômica do Geossistema, Cavalcanti (2013) 

destaca que Sotchava (1978), sugere que a tipologia dos Geossistemas se baseie nas 

características similares das paisagens e na estrutura e dinâmica das fácies, apresentando onze 

categorias, a saber: Conjuntos de Tipos de Meios Naturais; Tipos de Meios Naturais; Classes 

de Geomas; Subclasses de Geomas; Grupos de Geomas; Subgrupos de Geomas; Geomas; 

Classes de Fácies; Grupos de Fácies; Fácies e Geômero elementar, a saber:

 Conjuntos de Tipos de Meios Naturais: inclui as grandes faixas geográficas da Terra; 

 Tipos de Meios Naturais: grandes conjuntos naturais de uma faixa geográfica;  

 Classes de Geomas: divisões dos meios naturais com base no megarrelevo;  

 Subclasses de Geomas: divisões do megarrelevo com base em sua posição e outras 

características;  

 Grupos de Geomas: conjuntos naturais de uma subclasse de geoma;  

 Subgrupos de Geomas: divisão de um grupo de geomas;  

 Geomas: agrupamento de classes de fácies com características estruturais e dinâmicas 

semelhantes;  

 Classes de Fácies: conjunto de grupos de fácies com características estruturais e 

dinâmicas semelhantes; 

 Grupos de Fácies: agrupamento de fácies com características estruturais e dinâmicas 

semelhantes;  

 Fácies: segmento de relevo com mesmo substrato, tipo de solo e espécies vegetais 

dominantes;  

 Geômero elementar (ou Biogeocenose): estágio de transformação pedológica e 

sucessão vegetal num segmento geomórfico.  

 

 A Compartimentação Geoambiental desenvolvida nesta Tese baseada no paradigma 

sistêmico, com enfoque voltado para as características dos elementos físicos, humanos, bem 

como pelas interações entre estes,  adotará proposta taxonômica de Sotchava (1978). Tendo 

em vista pesquisas de maior unidade escalar que abrangem a área de estudo  desenvolvidas 

em momentos anteriores, identificando grandes unidades taxonômicas (SILVA et al., 1993; 

CESTARO et al., 2007) e considerando o nível de detalhamento utilizado nesta pesquisa , 

opta-se pela adoção da unidade taxonômica Classes de Fácies. 



156 
 

7.1.2 Descrições físico-geográficas completas 

 

 Esta etapa segue metodologia adaptada de Cavalcanti (2013) sobre critérios para a 

observação e cartografia da Paisagem.  

 

7.1.2.1 Seleção dos pontos amostrais 

 

 Os pontos de controle foram demarcados a partir de malha de amostragem irregular, 

com distribuição dos pontos feita de forma aleatória. Salienta-se que, apesar dos pontos não 

serem equidistantes, a posterior análise espacial foi possível, considerando a referenciação dos 

mesmos. Acredita-se que os 105 pontos levantados, parcelas de 10 x 10 metros (ver figura 

37), foram suficientes no tocante à distribuição nos diversos setores da área de estudo.  
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Figura 37: Localização dos pontos de controle na área de estudo 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
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7.1.2.2 Trabalhos de Campo 

 

Visando à compreensão em detalhe da estrutura dos elementos que compõe a área de 

estudo, partiu-se inicialmente das informações básicas disponíveis nos capítulos anteriores, 

além de imagens de satélites, cartas topográficas e dados temáticos.  

Em seguida, procedeu-se a etapa de levantamento de dados ambientais em trabalhos 

de campo realizados ao longo do ano de 2015. Essa etapa envolveu a descrição sobre a 

litologia, as formas de relevo, dos solos e da cobertura da terra, totalizando 46 variáveis 

(tabela 14). 

As variáveis geológicas enfatizam o tipo de rochas, a partir de coleta de fragmentos 

tanto do embasamento, para o caso de afloramentos, como daquelas provenientes dos 

movimentos de massa, carreados a partir da força de gravidade, denominado de colúvio. A 

posterior identificação da litologia foi realizada no Laboratório do Departamento de Geologia, 

UFRN, em parceria com o professor Laecio Souza.  

As variáveis relacionadas à geomorfologia estão de acordo com IBGE (2009) e focam 

a posição do relevo (topo, encosta superior, meia encosta, encosta inferior, base e canal); 

curvatura (retilíneo, convexo e côncavo); hipsometria (menor que 450 metros, entre 451 a 690 

metros e acima de 690 metros). A declividade foi dividida em classes da seguinte maneira, 

Escarpado: >75º, muito íngreme: 45 a 75º, íngreme: 20 a 45º, inclinado: 8 a 20º, suave: 3 a 8º 

e plano: 0 a 3º 

 Com base nas discussões estabelecidas no capítulo 5 sobre as características 

pedológicas da área de estudo, foi possível identificar os parâmetros que mais se mostravam 

representativos para a área, gerando heterogeneidades. Nesse sentido, as variáveis de solos 

dividiram-se em parâmetros físicos (areia e argila) e químicos (pH e CTC). 

 As variáveis da cobertura da terra envolveram tipo de formação vegetal: 1 - Lenhosa 

alta: 15 - 7m; 2 -. Lenhosa média: 7 – 2m; 3 - Lenhosa baixa: < 2 m; 4 – Herbácea, além de 

área utilizada para extrativismo, área utilizada para pecuária e área utilizada para agricultura e 

ainda área sem uso aparente. 
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Tabela 8: Variáveis utilizadas para a Compartimentação Geoambiental 

Número Variáveis 

LITOLOGIA  

01 Rochas Cristalinas 

02 Rochas Sedimentares 

03 Afloramentos 

04 Colúvio 

RELEVO  

05 Topo 

06 Encosta Superior 

07 Meia Encosta  

08 Encosta Inferior 

09 Base 

10 Canal 

11 Escarpado 

12 Muito Íngreme  

13 Íngreme 

14 Inclinado 

15 Suave  

16 Plano 

17 Altitude > 690 metros 

18 Atitude entre 690 e 450 metros 

19 Altitude < 450 metros 

20 Retilíneo 

21 Convexo 

22 Côncavo 

SOLO  

23 pH 4,5 a 5,2 

24 pH 5,21 a 6,0 

25 pH 6,01 a 6,8 

26 pH 6,81 a 7,7 

27 CTC 4,82 a 13,69 

28 CTC 13,7 a 22,57 

29 CTC 22,58 a 31,45 

30 CTC 31,46 a 40,33 

31 Areia 427 a 519 

32 Areia 519,01 a 612 

33 Areia 612,01 a 705 

34 Areia 705,01 a 795 

35 Argila 40 a 100 

36 Argila 100,01 a 161 

37 Argila 161, 01 a 222 

38 Argila 222,01 a 280 

COBERTURA DA TERRA  

39 Vegetação herbácea 

40 Vegetação lenhosa baixa 

41 Vegetação lenhosa média 

42 Vegetação lenhosa alta 

43 Sem uso aparente 

44 Extrativismo vegetal 

45 Pecuária 

46 Agricultura 

Fonte: elaborada pela autora, a partir dos dados de campo.  
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7.1.3 Tabulação, tratamento e análise dos dados 

 

 Na busca por uma metodologia capaz de considerar as variáveis retromencionadas, 

visando à compartimentação geoambiental, buscou-se apoio estatístico, optando-se pelo 

caminho da análise multivariada de agrupamento, partindo do princípio de que formam 

grupos semelhantes com os dados multidimensionais. A análise de agrupamento é definida 

por Santos (2004) como conjunto de técnicas para dividir um conjunto de dados em 

subconjuntos relativamente homogêneos, com base na distância ou similaridade entre os 

dados.  

Tendo em vista que algumas variáveis apresentam resposta nominal, optou-se por 

matriz booleana ou binária, com entradas a partir do domínio booleano B = {0, 1}, as quais 

representam ausência e presença, respectivamente. Os dados originais foram padronizados 

visando minimizar os efeitos das diferentes escalas de mensuração. Santos (2004) salienta 

que, para variáveis binárias (0, 1), a medida da distância entre dados ou grupos de dados é 

expressa pela coincidência ou discordância entre seus estados. 

O conjunto de dados, com todas as observações e variáveis obtidas em campo, foi 

representado na forma de matriz, construída no Microsoft Excel (ver anexo 1 e 2). O anexo 1 

apresenta a relação das variáveis, e o anexo 2 apresenta a matriz com entradas booleanas, 

onde o número 0 indica ausência e o número 1 presença. 

 Nesta etapa, optou-se por analisar/avaliar o comportamento do conjunto das variáveis 

previamente selecionadas, apoiando-se na técnica estatística Análise de Componentes 

Principais (PCA), visando avaliar o conjunto das variáveis originais. Uma PCA consiste em 

análise estatística que pode ser usada para avaliar as inter-relações entre um grande número de 

variáveis, de modo a condensar a informação contida nelas em um conjunto menor de 

variáveis estatísticas, com perda mínima de informação. A utilização dessa técnica de análise 

multivariada visa minimizar as redundâncias que possam existir, possibilitando a captação da 

maior variabilidade dos dados em poucas componentes, tornando mais simples o mapeamento 

das informações (ALENCAR, 2009). 

 Os componentes principais foram obtidos pela solução do sistema: det (R-? l I) a= 0, 

em que: R = matriz de correlação entre as médias estimadas; ? l = raízes características ou 

(autovalores) de R; I = matriz-identidade de dimensão pxp; e a = vetor característico (ou 

autovetor) associado aos autovalores (HOFFMANN, 1999). Dessa forma, os autovalores de R 
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correspondem às variâncias de cada componente e os autovetores normalizados, aos 

coeficientes de ponderação dos caracteres padronizados.  

 A PCA foi processada por meio do software PAST – Palaeontological Statistics, 

versão 1.81 (HAMMER et al., 2008).  A priori, inseriu-se os dados das variáveis nas colunas 

e na sequência, selecionou-se a opção Multivar – Principal Components.  

 Depois da determinação dos componentes principais da pesquisa, iniciou-se a fase de 

escolhas e testes dos métodos de agrupamentos, percebendo-se que os métodos aglomerativos 

hierárquicos partem do conjunto de todos os elementos separados e, a cada etapa, reúnem os 

subconjuntos “mais próximos” para construir um novo subconjunto, até a obtenção do 

conjunto total de indivíduos (ROGERSON, 2012).  Hair et al. (2005) destacam que as 

características de cada variável são combinadas em uma medida de semelhança, que pode ser 

de similaridade ou dissimilaridade, calculada para todos os pares de variáveis, possibilitando a 

comparação de qualquer variável com outra pela medida de similaridade e a associação das 

variáveis semelhantes por meio da análise de agrupamento. As medidas de distância 

representam a similaridade, que é representada pela proximidade entre as observações ao 

longo das variáveis. Nesse caso, utilizou-se como medida de similaridade, o coeficiente de 

correlação.  

No meio dos métodos aglomerativos hierárquicos, optou-se pelo método de variância 

mínima de WARD, indicado e definido por Santos (2004): 

 

Pressupõe que um grupo será reunido a um outro se essa reunião 

proporcionar o menor aumento de variância intragrupo. Essa variância será 

calculada para todas as alternativas de aglomeração, escolhendo a que 

proporciona a menor variância. O mesmo procedimento é aplicado a todos 

os passos da análise. È altamente eficiente na formação de grupos, pois se 

fundamenta na noção de variância intergrupo. 

 

 

Hair et al. (2005) explicam o método de Ward como um procedimento de 

agrupamento hierárquico no qual a medida de similaridade usada para juntar agrupamentos é 

calculada como a soma de quadrados entre os dois agrupamentos feita sobre todas as 

variáveis. Para Kubrusly (2001), esse método tem se revelado um dos melhores e mais usados 

métodos hierárquicos de aglomeração. 

 A Análise de Agrupamento foi processada por meio do software PAST – 

Palaeontological Statistics, versão 1.81 (HAMMER et al., 2008). Após inserir a matriz de 

dados no programa, segue-se os seguintes comandos: Multivar – Cluster Analysis. Na 

sequência, na seção Algorithm, escolhe-se Ward’s Method. 
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7.1.4 Cartografia das Unidades Geoambientais 

  

 O agrupamento das variáveis propiciou a separação de grupos com características 

homogêneas, denominadas de fácies. Para fins de espacialização, foi gerado o mapa das fácies 

presentes na área de estudo. 

 A etapa preliminar da elaboração do mapa foi a aquisição da imagem SRTM, que foi 

copiada diretamente do endereço eletrônico da TOPODATA1 – Banco de Dados 

Geomorfométricos do Brasil, onde os dados estão todos organizados em quadrículas, 

ajustados com a escala de 1:250.000, em formato GeoTiff. O produto original é 

georreferenciado ao datum WGS84, porém os dados SRTM foram convertidos para as 

coordenadas projetadas (Universal Transverso de Mercator), SIRGAS 2000 UTM, Zone 24S, 

considerando maior facilidade de entendimento da localização e melhor qualidade do 

processamento da grade triangular (TIN). 

Para elaboração do mapa das fácies da Serra de Martins, foi utilizada uma imagem de 

radar SRTM (SB-24-Z-A- Folha Souza). Com a utilização de um software de 

geoprocessamento, especificamente o ArcGIS 10.2, inseriu-se os shapes da delimitação da 

área de estudo, das curvas de nível  e principalmente dos pontos correspondentes a cada 

agrupamento. A partir daí foram gerados os polígonos para cada grupo, através da técnica de 

vetorização. O mapa foi produzido em escala de 1:2.500. 

 

7.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Inicia-se a discussão dos resultados apresentando a redução da dimensionalidade dos 

dados, proporcionada pelas técnicas de Análise de Componentes Principais, ilustrada na 

tabela 15 e figura 38. Ao analisá-los, percebe-se que as 35 primeiras variáveis explicaram 

100% da variância, indicando que os 11 componentes principais restantes são combinações 

lineares dos 35 primeiros. Portanto, usar os 35 primeiros componentes é tão eficiente quanto o 

uso das 46 variáveis, no que se refere à explicação da variância. Assumindo assim que as 

variáveis relacionadas à litologia, formas de relevo e solos  apresentaram 100% da variância, 

ou seja, são as mais representativas, o que não descarta a importância nessa análise das 

variáveis relacionadas a cobertura da terra, tendo em vista, combinar-se linearmente com as 

demais. 

É possível correlacionar as tabelas 14 e 15, a fim de verificar o comportamento das 

variáveis adotadas no agrupamento.  
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Tabela 9: Estimativas das variâncias (autovalores) associadas aos componentes principais e 

suas importâncias relativas e acumuladas 

Componentes 

Principais 

Autovalor Variância 

(%) 

Proporção Acumulada 

de    Variância (%) 

1 1,44 22,46 22,46 

2 1,00 15,70 38,16 

3 0,65 10,18 48,34 

4 0,54 8,56 56,90 

5 0,39 6,22 63,12 

6 0,34 5,33 68,45 

7 0,27 4,22 72,67 

8 0,26 4,13 76,89 

9 0,23 3,60 80,49 

10 0,17 2,71 83,20 

11 0,15 2,37 85,57 

12 0,13 2,16 87,73 

13 0,11 1,81 89,54 

14 0,10 1,67 91,21 

15 0,07 1,24 92,45 

16 0,07 1,17 93,62 

17 0,06 0,94 94,56 

18 0,05 0,87 95,43 

19 0,05 0,78 96,21 

20 0,04 0,74 96,95 

21 0,03 0,61 97,56 

22 0,03 0,56 98,12 

23 0,02 0,39 98,51 

24 0,01 0,28 98,79 

25 0,01 0,22 99,01 

26 0,01 0,19 99,20 

27 0,01 0,18 99,38 

28 0,009 0,14 99,52 

29 0,007 0,11 99,63 

30 0,006 0,10 99,73 

31 0,004 0,07 99,80 

32 0,004 0,07 99,87 

33 0,002 0,04 99,91 

34 0,001 0,01 99,92 

35 0,0004 0,008 100,00 

36 ao 46 0,00 0,00 100,00 

Fonte: elaborado pela autora.  
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Figura 38: Gráfico de variância dos componentes principais 

 

Fonte: elaborado pela autora.  

 

A Análise de Componentes Principais possibilitou o entendimento de que a base de 

dados poderia ser truncada em um número de variáveis menor que 46, no entanto, opta-se 

pelo uso de todas para a aplicação da análise aglomerativa hierárquica de agrupamentos, 

denominada método de variância mínima de WARD.  

Com o agrupamento é possível visualizar as semelhanças e diferenças no 

comportamento das variáveis, através do dendograma abaixo (figura 39). Tendo em vista a 

ausência de teoria que indique em qual altura realizar o corte no dendograma (VICINI, 2005), 

foi necessário utilizar o conhecimento da área de campo para apreender que com um corte na 

linha 9,  obter-se-ia seis grupos homogêneos (círculos na cor vermelha, figura 39)..  

 Para validação do dendograma foi utilizado o coeficiente de correlação 0,6723. O 

mesmo é considerado válido pelo fato de que no uso da medida de similaridade, quanto maior 

for o valor observado, mais homogêneos serão os grupos (HAIR et al., 2005). evidenciando, 

assim, consistência no agrupamento.  

 Assim, concebe-se que a área de estudo é composta por 6 (seis) Classes de Fácies, 

atribuindo tal diversidade de unidades ao fato da área em foco constituir-se enquanto uma 

unidade dinâmica e complexa, em virtude da diversidade de elementos e variáveis 

constituintes, bem como pelas interações entre estes. 
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Figura 39: Dendograma para os 105 pontos de coleta de dados. Fonte: elaborado pela autora 
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7.2.1 Taxonomia e Cartografia das Unidades Geoambientais da Serra de Martins  

 

 Conforme visto, a partir da análise aglomerativa hierárquica de agrupamentos foi 

possível identificar 6 (seis) grupos, que a partir do sistema taxonômico escolhido 

(SOTCHAVA, 1978), passam a ser denominados de fácies, sendo: 

 

Classes de Fácie 1: Superfícies Rebaixadas de Relevo Plano a Suave Ondulado em 

Embasamento Cristalino com Savana-Estépica Arborizada sobre Luvissolos. 

Classes de Fácie 2: Superfícies Rebaixadas de Relevo Dissecado em Embasamento Cristalino 

com Savana-Estépica Arborizada sobre Argissolos Vermelho-Amarelos Eutróficos. 

Classes de Fácie 3: Escarpas Serranas de Relevo Dissecado em Embasamento Cristalino com 

Savana-Estépica Florestada sobre Neossolos Litólicos. 

Classes de Fácie 4: Superfícies Tabulares com Relevo Plano em Embasamento Sedimentar 

com Floresta Estacional Semidecidual sobre Latossolos Amarelos Distróficos. 

Classes de Fácie 5: Escarpas Serranas com Relevo Suave Ondulado em Embasamento 

Cristalino com Savana-Estépica Florestada sobre Luvissolos.  

Classes de Fácie 6: Escarpas Erosivas de Relevo Dissecado em Embasamento Cristalino e 

Capeamento Sedimentar com Savana Estépica Florestada sobre Neossolos Litólicos.  

 

As principais características geoambientais (litologia, forma de relevo, características 

pedológicas e cobertura da terra) das fácies encontram-se dispostas de forma sintética no 

quadro 1. Essa síntese subsidiará a caracterização das unidades, além de representar também a 

base para a discussão acerca das interações existentes entre os elementos físicos naturais e 

humanos. A cartografia das Fácies da área de estudo pode ser visualizada na figura 40.
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Quadro 1: Quadro explicativo com as características das Classes de Fácies na área de estudo 

Fácie Rochas Relevo Solos Vegetação Uso 

 

 

Classes de 

Fácies 1 

 

 

Rochas Cristalinas 

 

 

Formas Côncavas 

 

 

Luvissolos 

 

Savana-Estépica 

Arborizada 

Culturas 

temporárias e 

permanentes; 

Pecuária 

 

 

 

Classes de 

Fácies 2 

 

 

Rochas Cristalinas 

 

 

Formas Retilíneas 

 

Argissolos 

Vermelho-Amarelo 

Eutrófico. 

 

Savana-Estépica 

Arborizada 

 

Culturas 

temporárias e 

permanentes; 

Pecuária 

 

 

 

Classes de 

Fácies 3 

 

 

Rochas Cristalinas 

 

 

Formas Convexas 

 

 

Neossolos Litólicos 

 

 

Savana-Estépica 

Florestada 

 

Culturas 

temporárias e 

permanentes 

(incipiente) 

 

 

Classes de 

Fácies 4 

 

Rochas Sedimentares 

 

Formas Tabulares 

 

Latossolos 

Amarelos 

Distróficos 

 

Floresta Estacional 

Semidecidual 

Culturas 

temporárias e 

permanentes; 

Núcleo urbano 

 

Classes de 

Fácies 5 

 

Rochas Cristalinas 

 

Formas Côncavas 

 

Neossolos Litólicos 

 

Savana-Estépica 

Florestada 

Culturas 

temporárias e 

permanentes 

(incipiente) 

 

 

Classes de 

Fácies 6 

 

Rochas Sedimentares  

 

Escarpas Erosivas 

 

Luvissolos 

 

Savana Estépica 

Florestada 

 

Culturas 

temporárias e 

permanentes 

 

Fonte: pesquisa de campo, elaborado pela autora. 
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Figura 406: Mapa das Unidades Geoambientais da área de estudo 

  

Fonte: elaborado pela autora. 
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7.2.2 Caracterização dos Sistemas Geoambientais da Serra de Martins 

  

 Os capítulos iniciais desta Tese situaram a Serra de Martins no tocante à 

caracterização dos elementos naturais físicos e antrópicos de forma setorizada, sendo 

discutidas as características climáticas, geológicas, geomorfológicas, pedológicas, bem como 

as de uso e ocupação do solo. Essa discussão fragmentada voltada para a análise isolada dos 

elementos, destacando as relações imediatas entre estes, foi essencial para a definição das 

Unidades Geoambientais presentes na área de estudo. 

 A caracterização destas, denominadas nessa pesquisa como Fácies, subsidiará a 

compreensão do sistema, que envolve aspectos relacionados não só com a descrição dos 

elementos, mas principalmente das relações complexas que aí se estabelecem, as quais 

contribuem significativamente para a determinação das potencialidades e fragilidades desses 

sistemas.  

 

7.2.2.1 Superfícies Rebaixadas de Relevo Plano a Suave Ondulado em Embasamento 

Cristalino com Savana-Estépica Arborizada sobre Luvissolos. 

 

A Classe de Fácie das Superfícies Rebaixadas de Relevo Plano a Suave Ondulado em 

Embasamento Cristalino com Savana-Estépica Arborizada sobre Luvissolos foi delimitada a 

partir do agrupamento dos pontos de controle 2, 58, 59, 60, 61, 83, 94, 95, 96, 97, 98 e 99, 

com extensão de 28,6 Km².  

Os aspectos climáticos desta Classe de Fácie assumem a mesma característica da 

região semiárida na qual se encontra inserida, com precipitações médias de 690 mm e 

temperatura média de 27ºC, conforme exposto no capítulo 3.  

A combinação entre os elementos climáticos temperatura e precipitação influencia na 

forte atuação do intemperismo físico nas rochas locais, inseridas nos domínios das Unidades 

Litoestratigráficas Complexo Caicó Ortognaisse, composta por Augen Gnaisse, Metagranito, 

Ortognaisse, Granodiorito e Migmatito e, Suíte Poço da Cruz, composta por Metamozonitos.  

 Essa composição litológica, com características de baixa porosidade e baixa 

permeabilidade, não propicia a infiltração das águas pluviais, facilitando, assim, acúmulo 

destas na superfície e favorecendo o escoamento superficial.  

A litologia constitui uma área moderada a intensamente fraturada, devido à presença 

da Zona de Cisalhamento Portalegre, como também devido a fendilhamento aberto nas rochas 

por ação do intemperismo físico, causado pela dilatação-contração das rochas, mediante as 
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condições climáticas predominantes na área. As fraturas refletem diretamente no padrão de 

drenagem do tipo retilíneo apresentado pelos canais fluviais presentes nesta área. 

Sobre estas unidades litoestratigráficas predominam as superfícies aplainadas 

retocadas ou degradadas, caracterizadas como superfícies planas, interrompidas pelas 

vertentes dos rebordos erosivos e escarpas dos planaltos e chapada circundante. Compreende 

um diversificado conjunto de padrões de relevo com amplo predomínio de superfícies 

aplainadas ou suavemente onduladas, resultantes de processos de arrasamento generalizado do 

relevo sobre diversos tipos de litologias. As formas de relevo desenvolvem-se em cotas 

altimétricas inferiores a 450 metros, côncavas e com declives suaves, abaixo de 8º. 

 As características acima a definem no contexto das formas agradacionais, pois os 

elementos naturais evidenciados nesta fácie, como baixas declividades, topografia plana e 

baixa amplitude altimétrica, caracterizam essa área como receptora de matéria e energia das 

partes mais elevadas, ou seja, recepciona todo o material emitido e transportado das e pelas 

fácies situadas a montante, por efeito gravitacional. Após a coleta da matéria e energia 

provenientes das áreas mais elevadas e, a partir daí, são novamente transmitidas de forma 

concentrada ou seletivamente através dos canais fluviais existentes.  

 Do contexto das rochas graníticas e gnáissicas, das superfícies rebaixadas  e do clima 

semiárido resultam os solos desta fácie, rasos a pouco profundos, definidos como Luvissolos. 

Destacam-se por composição granulométrica de textura média, o que figura um indicativo da 

ação do intemperismo físico predominante na área, que atua desagregando as rochas, 

transformando-as em partículas granulometricamente menores. Salienta-se também a 

dinâmica interação entre os solos e o material originário, tendo em vista que as rochas que 

compõem a unidade são ricas em minerais de quartzos, feldspatos e plagioclásios, e, portanto, 

contribuem para a formação de solos com altos percentuais de areia e silte. Por fim, destaca-se 

também a possibilidade de que os solos tenham se formado a partir de uma forte influência do 

relevo, carreando materiais de fontes distantes, da Chapada ou das Escarpas Serranas, através 

do transporte de natureza e intensidade diversas, sendo o material originário, portanto, 

entendido como alóctones. 

 Os solos apresentam valor de pH acima de 6,2, com tendência à neutralidade, tendo 

em vista a ausência de lixiviação de bases, típicas de regiões semiáridas. Os valores de 

Capacidade de Troca Catiônica médios oscilam de 4,82 a 13,69 cmol.dm
-3

, e podem ser 

explicados pela riqueza de nutrientes como Cálcio e Magnésio, provenientes da rocha-mãe. 

Na área, destaca-se ainda a ocorrência em pequenas proporções dos Planossolos 

Solódicos e Argissolos Vermelho-Amarelos Eutróficos.  
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 A topografia plana a suave ondulada, atrelada a baixas declividades, favoreceu ao 

longo do tempo a ocupação da área, com a localização de diversos aglomerados rurais. Essas 

condições favoreceram também o desenvolvimento de diversas atividades econômicas. 

Apesar das condições climáticas adversas, ressalta-se que o desenvolvimento agrícola tem 

sido possível em virtude da utilização de técnicas variadas de irrigação. Evidencia-se na área 

o desenvolvimento da agricultura temporária, com cultivo de arroz, batata-doce, feijão e 

milho, e da agricultura permanente com a produção de frutas como goiaba, manga e coco. Na 

perspectiva das atividades econômicas, destaca-se também a pecuária extensiva, com criação 

de animais de grande e pequeno porte.  

A vegetação aparece em dois estratos, sendo um arbustivo-árboreo e outro gramíneo-

lenhoso, definida como Savana-Estépica Arborizada, com predomínio de espécies bem 

características de regiões semiáridas, como Senna rizzinii H.S.Irwin & Barneby, Melochia L., 

Bauhinia cheilantha (Bong). Steud, e Aspidosperma pyrifolium Mart. 

 Com relação aos corpos d’água, a Classe de Fácie está inserida na bacia hidrográfica 

Apodi-Mossoró. Destaca-se a ocorrência de alguns riachos, a exemplo do riacho 

Comissionário, bem como açudes construídos, como o Alívio, como uma forma de 

barramento artificial das águas, no sentido de amenizar os efeitos catastróficos das 

adversidades climáticas.   

 Quando analisamos as classes de cobertura da terra nesta Classe de Fácies, é 

importante atentar para o fato de que, para o desenvolvimento destas atividades econômicas, 

faz-se inicialmente a retirada da cobertura vegetal nativa para plantio, ou mesmo para 

finalidades diversas. A depender da forma como estas atividades agrícolas são desenvolvidas, 

sem um correto uso e práticas de manejo, o solo ao longo do tempo vai perdendo sua 

fertilidade natural, o que consequentemente faz com que os produtores abandonem as áreas de 

cultivo, procurando novos locais para plantio. A pecuária também traz sérios problemas ao 

ambiente, através do pisoteio excessivo, causando compactação do solo.  

Tais práticas contribuem grandemente para a ocorrência de áreas de solo exposto, 

caracterizado por perdas significativas da capacidade produtiva e do potencial genético, 

portanto, completamente vulneráveis à ação dos agentes externos. Este fato torna-se ainda 

mais agravante quando consideramos que os solos predominantes na área, os Luvissolos, que 

naturalmente apresentam alta susceptibilidade à erosão (EMBRAPA, 2013).  

Assim, destaca-se este elemento como uma fragilidade desta Classe de Fácie e sugere-

se a preservação da Savana-Estépica Arborizada ainda existente, para fins de minimizar os 

efeitos nocivos ao ambiente.  
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Imagens da Classe de Fácie Superfícies Rebaixadas de Relevo Plano a Suave 

Ondulado em Embasamento Cristalino com Savana-Estépica Arborizada sobre Luvissolos 

podem ser evidenciadas na figura 41.  

 

Figura 41: Superfícies Rebaixadas de Relevo Plano a Suave Ondulado em Embasamento 

Cristalino com Savana-Estépica Arborizada sobre Luvissolos 

 

Fonte: acervo da autora. 
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7.2.2.2 Superfícies Rebaixadas de Relevo Dissecado em Embasamento Cristalino com 

Savana-Estépica Arborizada sobre Argissolos Vermelho-Amarelos Eutróficos. 

 

A Classe de Fácie Superfícies Rebaixadas de Relevo Movimentado em Embasamento 

Cristalino com Savana-Estépica Arborizada sobre Argissolos Vermelho-Amarelo Eutrófico se 

formou a partir do agrupamento dos pontos de controle 3, 14, 15, 16, 45, 47, 48, 72, 73, 74, 

75, 76, 77,78, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 91, 92 e 93, com uma extensão de 71,68 km². 

A localização geográfica desta Classe de Fácie influencia nas características 

climáticas, que assume as mesmas condições evidenciadas na Depressão Sertaneja Semiárida 

em que se encontra inserida. Assim como na fácie retromencionada, evidenciam-se 

precipitações médias de 690 mm e temperatura média de 27ºC, conforme exposto no capítulo 

3.  

As rochas que ocorrem nessa Classe de Fácie são predominantemente do tipo ígneas e 

metamórficas, representadas pelas seguintes Unidades Litoestratigráficas: Suíte Intrusiva 

Umarizal, Jucurutu e Depósitos Colúvio-Eluviais.  

A Unidade Litoestratigráfica Suíte Intrusiva Umarizal localiza-se na porção Nordeste, 

composta por Sienogranitos, apresenta-se pouco a moderadamente fraturada, resultando num 

sistema hidrogeológico do tipo fissural.  

A Unidade Litoestratigráfica Formação Jucurutu tem ocorrência no sentido Noroeste-

Nordeste, com rochas Calssilicáticas, Biotitas Gnaisse, Xisto, Mármores e Quartzitos. Quanto 

a zonas de cisalhamento/fraturas encontra-se moderada a intensamente fraturada, 

influenciadas por cisalhamento com os ortognaisses na Suíte Poço da Cruz, o que acarreta, 

por sua vez, um sistema hidrogeológico do tipo fissural. 

Em uma pequena faixa de ocorrência, porção Norte, evidencia-se os Depósitos 

Colúvio-Eluviais, compostos por cascalhos, areias e argilas. Corresponde aos sedimentos 

inconsolidados, depósitos aluviais, coluviais e eluviais recentes, dispostos nos leitos dos rios e 

riachos da área (aluviões), encostas de elevações (colúvios) e alteração “in situ” das rochas 

cristalinas e sedimentares pré-existentes (eluviais). Apresentam-se na forma de tamanhos de 

granulometria variadas, desde areia grossa a matacões, provenientes das rochas do 

embasamento cristalino e da Formação Serra do Martins. Tendo em vista as características 

acima, essa unidade não se apresenta fraturada e seu sistema hidrogeológico correspondente é 

do tipo granular.  

Em virtude da composição litológica acima descrita, com predomínio de rochas ígneas 

e metamórficas, esta fácie apresenta características de baixa porosidade e baixa 
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permeabilidade, no entanto, salienta-se que a água pode se infiltrar em pequena proporção 

através do manto de intemperismo e descontinuidades como juntas, falhas, planos de 

esfoliação. Porém, a porção mais significativa de destino para as águas pluviais é o 

escoamento superficial.   

As fraturas, juntas e falhas existentes na fácie refletem diretamente no padrão de 

drenagem predominante do tipo Dendrítico, apresentado pelos canais fluviais presentes nesta 

área. No entanto, salienta-se que o fato dos Depósitos Colúvio-Eluviais não apresentarem 

fraturas, acarreta um padrão de drenagem do tipo Paralelo, sugerindo ainda que a área se 

apresenta pouco erodida/intemperizada.  

O contexto climático e litológico apresentado está relacionado às superfícies 

aplainadas retocadas ou degradadas da Depressão Sertaneja. No entanto, salienta-se a 

ocorrência das Escarpas Inferiores e de relevos residuais na forma de Inselbergues e cristas 

isoladas, localizadas na porção Centro-Norte da área de estudo. Como exemplo, salienta-se a 

famosa “Casa de Pedra”, formada a partir da deformação frágil representada por frequentes 

fraturas, que favoreceram o intemperismo químico e consequente dissolução das rochas, 

gerando as cavidades e cavernas. Destacam-se ainda, nesta Classe de Fácie, as Vertentes 

recobertas por Depósitos de Encosta. 

As variáveis geomorfológicas presentes se definem em cotas altimétricas abaixo de 

320 metros, tendo como posição do relevo a base, com declividades abaixo de 8%, e formas 

retilíneas. A presença dos Inselbergues e das cristas isoladas trazem um incontestável 

contraste nesta fácie, pois despontam com altitudes entre 318 e 426 metros e se definem a 

partir de elevadas declividades, oscilando entre 25 a 45º.  

Tendo em vista o material constituinte das Vertentes recobertas por Depósitos de 

Encosta e das cristas isoladas, a ação dos elementos climáticos sobre estes e a gravidade a 

qual estão constantemente submetidos, evidencia-se nesta Classe de Fácie o constante 

transporte de materiais, na forma de blocos dispersos, de origens diversas. A esse processo dá-

se o nome de coluvionamento, com efetiva participação dos movimentos de massa lentos, 

denominados rastejamento ou creep. Com relação aos Inselbergues, salienta-se que, em 

virtude do material constituinte, rico em minerais como o quartzo e o feldspato, percebe-se 

maior resistência aos processos denudacionais, destacando o ataque por erosão diferencial.  

Importante destacar a ocorrência dos terraços aluvionares, de origem fluvial, 

representados por aglomerados de blocos de arenito e rochas do embasamento cristalino, 

aparecendo na forma de blocos e seixos de tamanhos variados dispersos ao longo dos drenos, 

sugerindo ambientes de intensa energia.  
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Nesse sentido, esta Classe de Fácie pode ser entendida como acumuladora de matéria e 

energia, recepcionando o material emitido e transportado pelas fácies a montante, bem como 

transmissora, quando emite este material para os canais fluviais nela presentes.  

Como resultado da litologia, rica em rochas ígneas e metamórficas, com presença 

também de Depósitos Colúvio-Eluviais, das condições climáticas vigentes e das superfícies 

aplainadas retocadas ou degradadas com presença dos relevos residuais, os solos 

predominantes na área são os Argissolos Vermelho-Amarelos Eutróficos. Dentre as 

propriedades físicas deste solo, destaca-se a grande proporção de areia encontrada, sendo 554 

g.kg
-1 

e 795 g.kg
-1

 o mínimo e máximo respectivamente, além de valores de silte que 

atingiram até 406 g.kg
-1

. A partir do comportamento dessas variáveis foi possível defini-los 

por composição granulométrica de textura média, entendidos como resultado da atuação de 

intemperismo físico sobre as rochas cristalinas.  

Quanto ao entendimento da influência do material originário, assume-se a hipótese de 

que a principal influência provém da Unidade Litoestratigráfica Formação Jucurutu, composta 

por rochas mais básicas, com a presença do mineral biotita, presente nas rochas do tipo 

biotitas-xistos, gnaisse-biotitas, presentes em ambientes movimentados, que oferecem boa 

drenagem. Assim, são, portanto, entendidos como solos autóctones. No entanto, é preciso 

considerar também a influência exercida nessa Classe de Fácie pelos Inselbergues, relevos 

residuais e Vertentes recobertas por Depósitos de Encosta e das cristas isoladas, sujeitos à 

constante ação dos movimentos de transporte ocasionados pela força gravitacional, 

contribuindo para a formação de solos originados a partir de um material que não é próprio 

daquela área, portanto, alóctones.  

O pH apresenta leve tendência à alcalinidade, apresentando valores acima de 7, 

entendidos pela intensa lixiviação de bases, característica das regiões semiáridas. Os valores 

de CTC encontrados foram bastante satisfatórios e entendidos a partir da combinação 

evidenciada entre alta concentração de Ca
2+ 

e Mg
2+

, alcalinidade e teor 0 de Al. Assim, 

evidencia-se a importância desta variável no tocante à retenção de cátions, nutrientes e água.  

Evidencia-se ainda uma pequena faixa de ocorrência de Neossolos Litólicos, na área 

de ocorrência da Casa de Pedra.  

  Por mais que a Classe de Fácie seja inserida nos domínios de relevo movimentado, o 

homem fixou residência nesse espaço, dando origem a vários aglomerados rurais, sendo essa 

uma realidade bem presente nesta fácie. Desde sua ocupação, essa área vem sendo utilizada 

para fins diversos, enfatizando o uso que é dado com finalidade de subsistência e com 

viabilidade econômica.  
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Assim como citado para a Classe de Fácie anterior, com vistas a minimizar os déficits 

hídricos típicos das regiões semiáridas, o homem utiliza-se de variadas técnicas de irrigação. 

No entanto, enfatiza-se que os solos predominantes na área, Argissolos, apresentam uma boa 

capacidade de armazenamento de água e efluentes, propiciando assim o desenvolvimento da 

agricultura temporária e permanente. Na primeira, destaca-se o cultivo de arroz, batata-doce, 

feijão e milho; e na segunda, a produção de frutas como goiaba, manga e coco, dentre outras. 

Nesta fácie, é bastante comum a criação de animais de grande e pequeno porte, configurando 

a prática da pecuária extensiva.  

Evidencia-se na Classe de Fácie a presença das espécies vegetais Senna rizzinii 

H.S.Irwin & Barneby, Melochia L., Bauhinia cheilantha (Bong). Steud, e Aspidosperma 

pyrifolium Mart., típicas de regiões semiáridas, definidas como Savana-Estépica Arborizada. 

No entanto, percebe-se a ocorrência de outras espécies ao longo dos cursos d’água como a 

Ziziphus joazeiro Mart e Licania rígida Benth.  

 No tocante aos corpos d’água, insere-se na Bacia Hidrográfica Apodi-Mossoró. 

Destaca-se a ocorrência de alguns riachos de pequena expressão e grandes açudes construídos 

para minimizar os efeitos das secas, acumulando água, a exemplo dos açudes Nogueira e do 

Chapéu, situados na porção Leste da área. 

 Como resultado de todas as classes de cobertura da Terra descritas, observa-se, nessa 

fácie, a maior porção de solo exposto evidenciada na área de estudo, destacando a supressão 

vegetal, as práticas agrícolas inadequadas, a pecuária extensiva e principalmente a vocação 

natural que os Argissolos apresentam à erosão, quando situados em áreas de relevo 

movimentado.  

 Pode-se então apontar ser essa característica a principal característica de fragilidade 

ambiental da fácie, indicando preservação das espécies vegetais, criação de áreas para 

silvicultura, bem como a adoção de práticas de manejo adequadas para o solo.   

Imagens da Classe de Fácie Superfícies Rebaixadas de Relevo Dissecado em 

Embasamento Cristalino com Savana-Estépica Arborizada sobre Argissolos Vermelho-

Amarelos Eutróficos podem ser evidenciadas na figura 42.  
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Figura42: Superfícies Rebaixadas de Relevo Movimentado em Embasamento Cristalino com 

Savana-Estépica Arborizada sobre Argissolos Vermelho-Amarelos Eutróficos 

 

Fonte: acervo da autora. 
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7.2.2.3 Escarpas Serranas de Relevo Dissecado em Embasamento Cristalino com Savana-

Estépica Florestada sobre Neossolos Litólicos. 

 

 A Classe de Fácie Escarpas Serranas de Relevo Movimentado em Embasamento 

Cristalino com Savana-Estépica Florestada sobre Neossolos Litólicos foi definida pelo 

agrupamento dos pontos de controle 6, 27, 34, 35, 62, 63, 64, 67, 68, 84, 103, 104, 105, com 

uma extensão de 122 Km², sendo, portanto, a fácie de maior abrangência.    

Esta Classe de Fácie desponta em meio às superfícies rebaixadas retocadas ou 

degradadas da Depressão Sertaneja. Tendo em vista as condições geomorfológicas de maiores 

altitudes, defende-se que, nas porções mais elevadas desta fácie, é possível evidenciar um 

clima mais ameno que o evidenciado na região Semiárida.  

O substrato rochoso dessa fácie é constituído por rochas cristalinas do Pré-Cambriano, 

destacando a predominância da Unidade Litoestratigráfica Suíte Poço da Cruz, e uma pequena 

ocorrência na porção Sudoeste da Unidade Litoestratigráfica Itaporanga. Estas se constituem 

como os principais substratos dos sedimentos da Formação Serra do Martins.  

Os Ortognaisses da Suíte Poço da Cruz são graníticos a granodioríticos, ricos em 

quartzo, feldspato e biotita, e apresentam-se como moderada a intensamente fraturada, como 

resultado da atuação da Zona de Cisalhamento Portalegre. Já a Unidade Litoestratigráfica 

Suíte Itaporanga compõe-se de dioritos, granodioritos, granitos e monzonitos, ricas em 

minerais de quartzo, feldspato, mica, biotita e plagioclásio. Esta Unidade apresenta-se no 

contexto pouco a moderadamente fraturado, ressaltando-se, ainda, a resistência apresentada 

pelos principais minerais constituintes das rochas, frente à ação do intemperismo físico-

químico. O grau de cisalhamento/fratura evidenciado na Classe de Fácie interfere diretamente 

no padrão de drenagem do tipo Dendrítico.  

Ao destacar a composição mineralógica das rochas descritas, é importante enfatizar 

também a baixa porosidade que apresentam, oscilando entre 0 a 15% em virtude do sistema 

hidrogeológico do tipo fissural. Assim, tendo em vista a baixa capacidade de absorção de 

água por parte das rochas, é fato que o principal destino para as águas pluviais nesta fácie é o 

escoamento superficial.  

Essa litologia influencia um modelado de relevo com posição definida nas Encostas 

Serranas com altitudes mínimas de 300 e máximas de 690 metros, cujas principais 

características residem nas formas convexas e declividades acentuadas oscilando entre 

íngremes e escarpadas, mas nunca inferiores a 20º, podendo atingir até 60º. No entanto, 

salienta-se que as Escarpas Serranas localizadas nas porções Noroeste, Norte, Nordeste e 



179 
 

Leste da fácie apresentam as maiores cotas altimétricas e maiores declividades, enquanto as 

situadas nas porções Sul, Sudoeste e Oeste apresentam menores cotas altimétricas e menores 

declividades. Além das Escarpas Serranas, destaca-se a ocorrência de colinas dissecadas, 

morros baixos, degraus e rebordos erosivos na porção Sudeste da fácie, com cotas 

hipsométricas entre 318 e 426 metros e declividade oscilando de 3º a 25º.  

As características climáticas, geológicas e ainda geomorfológicas dessa Classe de 

Fácie acarretam dinamismo para a mesma, atribuindo-lhe toda uma particularidade para as 

vertentes, admitindo-se uma constante evolução através do retrabalhamento das formas. Nesse 

processo, destaca-se a importância que as águas pluviais desempenham através do 

escoamento superficial, transformando-se num poderoso agente erosivo. O ângulo de 

inclinação das vertentes nesta fácie acarreta elevada velocidade do escoamento superficial, 

podendo assim arrastar uma grande quantidade de detritos por força gravitacional para as 

fácies situadas nas áreas rebaixadas. Com efeito, afere-se que uma das principais 

características dessa fácie são os constantes movimentos de massa. Por essa razão, é comum 

ao longo dessa fácie a presença de seixos de diferentes tamanhos, a depender da energia local, 

provenientes principalmente do capeamento sedimentar da Formação Serra de Martins. Esses 

movimentos trazem o entendimento de que a área é transmissora de matéria e energia para as 

fácies situadas a montante.  

A combinação dos elementos acima interfere diretamente nos solos locais, definidos 

como Neossolos Litólicos. Apresentam textura média, definida como franco arenosa, 

acentuando a hipótese de que na área houve a primazia do intemperismo físico sobre o 

químico, fazendo admitir a hipótese da formação de solos autóctones, formados por materiais 

da suíte Poço da Cruz e, portanto, do embasamento Cristalino. Já, quando se analisa o fato de 

a fácie situada em terrenos com elevadas cotas altimétricas, acentuadas declividades e 

constante atuação da gravidade, admite-se também a possibilidade da formação de solos 

formados a partir do material carreado, sendo assim definidos como alóctones.  

O pH apresenta variação de 5,22 a 7,04, considerados, segundo Alvarez et al. (1999), 

como de acidez média a alcalinos fracos, respectivamente. Já com relação à CTC, os valores 

situam-se entre 5,00 cmolc.dm
-3 

e 10,76 cmolc.dm
-3,

 considerados como bom e muito bom, de 

acordo com Alvarez et al. (1999). Esses valores são bastante satisfatórios, não só para 

retenção de cátions, mas também de nutrientes e água disponíveis para as plantas.  

Apesar das dificuldades de acesso à Classe de Fácie, tendo em vista as elevadas 

declividades, evidenciam-se nesta fácie, alguns distritos rurais importantes no contexto do 
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município de Martins, caso da comunidade Serra Nova, situada na porção extremo Leste da 

fácie.  

As condições físicas ressaltadas ao longo da discussão, a destacar, prioritariamente, as 

declividades, dificultam o desenvolvimento de algumas atividades agrícolas e pecuárias. No 

entanto, os solos locais, Neossolos Litólicos, apesar de rasos, pedregosos e rochosos, com 

pouca capacidade de armazenamento de água, apresentam elevada fertilidade natural, tendo 

em vista serem formados a partir de rochas básicas. Nesse sentido, é comum encontrar na 

Classe de Fácie, áreas destinadas para práticas agropecuárias, mesmo que de forma incipiente, 

restrita a pequenos lotes. Importante destacar, na agricultura temporária, o cultivo de feijão e 

milho e, na agricultura permanente, a produção de frutas, principalmente o caju.  

 A vegetação presente nesta Classe de Fácie se comporta como o resultado da 

combinação dos aspectos climáticos, das características litológicas, das formas de relevo e 

também das condicionantes pedológicas. Contextualiza-se a partir de subgrupo de formação 

vegetal estruturado em dois estratos, sendo um superior, com predominância de espécies 

periodicamente decíduas e mais ou menos adensadas por grossos troncos em geral, 

profusamente esgalhados e espinhosos ou aculeados; e um estrato inferior gramíneo-lenhoso, 

geralmente descontínuo e de pouca expressão fisionômica, definido por Savana-Estépica 

Florestada. São exemplos desse tipo de vegetação Myracrodruon urundeuva Allemão, 

Aspidosperma acanthocarpum Markgr., Combretum glaucocarpum Mart. e Psidium guajava 

L. 

 Na classe de cobertura da terra referente aos corpos d’água, a Classe de Fácie está 

inserida na bacia hidrográfica Apodi-Mossoró. Destaca-se a ocorrência de alguns açudes de 

pequena dimensão, como açude Pé de Serra e Açude Dona Chiquinha. Outra especificidade 

desta fácie é de que as rochas, apesar da baixa porosidade primária, fazem aflorar na 

superfície do terreno um lençol subterrâneo, dando origem à nascente de importantes rios e 

riachos, como exemplo, Rio Furaboca e Riacho dos Picos. Estes são riachos secundários da 

Bacia Hidrográfia Apodi-Mossoró. Importante frisar a importância da cobertura vegetal nesta 

fácie, a fim de garantir a manutenção desses cursos d’água.  

Em virtude das condições naturais da Classe de Fácie, destacando a supressão vegetal 

e ainda a alta susceptibilidade natural dos Neossolos Litólicos à erosão, é bastante presente na 

fácie a ocorrência de áreas com solo exposto, constituindo-se como uma grande fragilidade 

ambiental. Com efeito, sugere-se que esta fácie seja utilizada para preservação ambiental.  
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Na figura 43, é possível vislumbrar diversos ambientes característicos da Classe de 

Fácie Escarpas Serranas de Relevo Dissecado em Embasamento Cristalino com Savana-

Estépica Florestada sobre Neossolos Litólicos. 

 

Figura 73: Ambientes da fácie Escarpas Serranas de Relevo Movimentado em Embasamento 

Cristalino com Savana-Estépica Florestada sobre Neossolos Litólicos 

 

Fonte: acervo da autora. 
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7.2.2.4 Superfícies Tabulares com Relevo Plano em Embasamento Sedimentar com Floresta 

Estacional Semidecidual sobre Latossolos Amarelos Distróficos 

 

 A Classe de Fácie Superfícies Tabulares com Relevo Plano em Embasamento 

Sedimentar com Floresta Estacional Semidecidual sobre Latossolos Amarelos Distróficos 

formou-se a partir do agrupamento dos pontos de controle 7, 8, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

28, 29, 30, 31, 43, 50, 51 e 65. Abrange uma área de 16 Km², em termos gerais, desponta na 

paisagem como uma extensa superfície tabuliforme, em meio às superfícies rebaixadas da 

Depressão Sertaneja.  

Essas áreas planas surgem como resultado de processos de dissecação em áreas 

aplainadas, que delineiam feições de rampas suavemente inclinadas e lombadas, esculpidas 

em coberturas sedimentares inconsolidadas e rochas metamórficas, denotando eventual 

controle estrutural. Essa fácie, assim como a retromencionada, atua como barreira geográfica 

aos ventos úmidos provindos do oceano. Durante o percurso sobre a Depressão Sertaneja, 

estes se aquecem, porém, ao encontrar a barreira orográfica, resfriam-se, condensando a 

umidade, ocasionando a precipitação e, consequentemente, maiores índices pluviométricos. 

Após análise das condições climáticas da área em que a Classe de Fácie está inserida, 

num período de trinta anos (capítulo 3), observou-se que podem ser definidas a partir de um 

mesoclima de altitude, com características inerentes a uma Área de Exceção, tendo em vista 

que o comportamento evidenciado pelos elementos climáticos é bem diferente daqueles 

vislumbrados em regiões semiáridas. Nesse sentido, identificou-se precipitação média de 

1230 mm e temperatura média de 23ºC.  

Em termos litológicos, essa Classe de Fácie é formada pelos sedimentos da Formação 

Serra de Martins, constituída basicamente pelos arenitos arcoseanos conglomeráticos, arenitos 

avermelhados, arenitos creme e arenitos feldspáticos, ambos com variações (finos, médios e 

grossos). A composição mineralógica desses arenitos é predominantemente quartzosa, 

podendo atingir até 95%. Salienta-se que o capeamento sedimentar típico desta Classe de 

Fácie tem ocorrência também em outras áreas de planaltos interiores nos estados da Paraíba e 

Pernambuco. 

Há, porém, que se destacar que os sedimentos da Formação Serra de Martins existem 

na forma de um capeamento sobre as rochas cambrianas. No entanto, em alguns locais onde 

os processos erosivos atuaram/atuam de forma mais forte, essas rochas mais antigas vão 

aflorar, fazendo aparecer, dentro desta unidade, as biotitas gnaisses, os gnaisses, as brechas 

polimíticas e frequentes blocos de lateritas ferruginosas.  
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Dentre as consequências do tipo de litologia da fácie, destaca-se que a resistência dos 

materiais constituintes resulta no não fraturamento, o que contribui significativamente para o 

padrão de drenagem do tipo Radial e sistema hidrogeológico granular, com porosidade 

primária acima de 30%, considerada elevada. Ressalta-se que, por tratar-se de uma área não 

fraturada, a infiltração das águas pluviais para a zona saturada do solo ocorre através dos 

espaços intergranulares, sendo fundamental a alta porosidade e permeabilidade dos 

sedimentos areníticos. Em virtude da rápida absorção das águas pluviais, observa-se uma 

ausência quase total de escoamento superficial na área.   

O capeamento sedimentar arenítico apresenta ainda elevada resistência à ação do 

intemperismo físico, sendo este de baixa atividade. No entanto, conforme visto, os maiores 

índices pluviométricos evidenciados favorecem a alteração na composição química das 

rochas, através da alta atividade do intemperismo químico. Com efeito, sua ação sobre os 

minerais de quartzo enriquece-o proporcionalmente, tornando-o ainda mais resistente aos 

processos de desgaste atuantes na fácie, contribuindo assim para o entendimento de porque a 

área, de estrutura tabuliforme, é definida como uma unidade geomorfológica de relevo 

residual.  

Logo, percebe-se a influência da estrutura geológica nas formas de relevo que se 

reproduzem nas superfícies horizontalizadas, típicas de relevo tabuliforme, na forma de topo, 

conceitualmente definidas como Chapadas e Platôs. Nestas, são verificadas as maiores cotas 

altimétricas de toda a área de estudo, chegando aos 760 metros. Com relação às declividades, 

conforme suas características básicas, são típicas as superfícies planas e horizontalizadas, com 

declives inferiores a 5º. 

As interações locais entre condições climáticas, estrutura geológica local e formas de 

relevo contribuem para a formação dos solos, definidos como Latossolos Amarelos 

Distróficos. As superfícies tabuliformes definem a profundidade dos solos locais, sendo os 

mais profundos verificados na área de estudo, fato de suma importância no tocante à maior 

capacidade em reter água e nutrientes.  

 Quanto à composição granulométrica, definem-se na classificação textural como 

argilo-arenosas e argilosas, com elevada concentração da argila, sendo 220 g.kg
-1 

e 440 g.kg
-1

 

o mínimo e máximo, respectivamente. Nesse sentido, entende-se que o material do 

capeamento sedimentar da Formação Serra de Martins foi intemperizado fisicamente e 

alterado quimicamente, formando solos a partir de material local, admitindo-se, neste caso, 

tratar-se de solos autóctones. No entanto, estes solos também podem ter influência direta da 

rocha subjacente, tendo em vista a pouca profundidade do capeamento sedimentar, podendo 
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manifestar-se com relação à coloração vermelha a textura e a fertilidade natural apresentada 

por estes solos. No caso do capeamento pouco profundo, é comum a formação de um lençol 

freático suspenso, fazendo com que a flutuação deste, ressature a parte superficial dos solos 

com nutrientes liberados das referidas rochas subjacentes, modificando as características da 

parte superficial destes solos desenvolvidos do capeamento sedimentar, que geralmente são 

muito intemperizados e pobres em nutrientes. 

As precipitações ocorrentes na área, juntamente com as temperaturas mais baixas, 

favorecem o intemperismo químico, alterando a composição química da rocha, ocasionando 

lixiviação de bases e consequente intemperização do solo, tornando-os ácidos, com valores 

de pH abaixo de 5. Pelo fato de serem pedogeneticamente evoluídos, os Latossolos 

Amarelos Distróficos apresentaram os menores valores de CTC observados na área de 

estudo, atrelando as baixas concentrações dos cátions básicos, por razão de intensa 

lixiviação de bases. 

Quanto à discussão das classes de cobertura da terra presentes nesta Classe de Fácie, 

destaca-se que as formas planas da Chapada permitiram diversas formas de uso ao longo do 

tempo. A priori, destaca-se a ocorrência da sede municipal de Martins, bem como de 

diversos aglomerados rurais situados a uma pequena distância do núcleo urbano. Assim, por 

vezes é comum uma contradição entre os espaços urbanos e agrários presentes no município. 

Salienta-se ainda que aproximadamente 40% da população martinense reside no campo.  

Apesar da fertilidade natural baixa apresentada pelos Latossolos Amarelos Distróficos, 

exibem boa capacidade de armazenamento de água e efluentes e bom potencial para a 

mecanização agrícola e agricultura irrigada. Assim, observa-se que esta fácie é bastante 

utilizada para o desenvolvimento da agricultura temporária e permanente. Na agricultura 

temporária, a maior parte do território é ocupado com a produção de milho e feijão, mandioca 

e cana-de-açúcar, enquanto que, na agricultura permanente, grandes áreas são ocupadas com 

produção de frutas como banana, coco da baía, goiaba, manga e principalmente com o caju, 

que tem como principal produto a castanha. A cajucultura foi responsável por tempos áureos 

no cenário econômico regional para o município de Martins. A pecuária extensiva também se 

constitui como uma importante atividade econômica, dada a facilidade de manutenção do 

gado em largas extensões territoriais planas.  

Ainda no contexto das atividades econômicas, o município de Martins, 

especificamente a porção localizada nesta fácie, tem despontado para o desenvolvimento da 

atividade turística, sendo esta baseada nas belezas naturais resultantes do conjunto de suas 

características físicas, destacando-se principalmente o clima, que atrai turistas de todo o 
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estado do Rio Grande do Norte e de outros estados vizinhos. Nesse sentido, nesta fácie 

localizam-se diversos atrativos turísticos, com destaque para os mirantes que proporcionam 

uma exuberante visão dos domínios da Depressão Sertaneja e consequentemente das cidades 

localizadas no entorno do município de Martins. No entanto, esta atividade ocorre ainda de 

forma bastante incipiente, sendo necessários maiores investimentos por parte do poder 

público local e também de empresas, ou ainda através de parcerias público-privadas. 

A interação entre fatores como maior umidade e menores temperaturas, altitudes 

elevadas e solos profundos, abordados anteriormente, propicia o desenvolvimento de áreas 

naturais cuja cobertura vegetal é caracterizada pela Floresta Estacional Semidecidual, presente 

na forma de pequenos fragmentos com ocorrência pontual. As espécies comuns nesta fácie 

são Wedelia calycina Rich., Cynophalla flexuosa (L.) J. Presl., Crataeva tapia L., Sapium 

biglandulosum (L.) Mull. Arg., Amburana cearensis (Allemão) A. C. Sm., Anadenanthera 

colubrina (Vell.) Brenan., Copaifera duckei Dwyer., Inga marginata Willd., Senegalia 

polyphylla (D.C) Britton e Rose, Guazuma ulmifolia Lam., Pseudobombax marginatum (A. 

St.-Hil.) A. Robyns, Myrcia fallax (Richard) DC., Coccoloba P. Browne, Borreria latifolia E. 

L. Cabral e Martins, Genipa americana L., Casearia decandra Jacq., Paullinia pinnata L., 

Talisia esculenta (Cambess.) Radlk e Solanum rhytidoandrum Sendtn. 

Acredita-se que constituíam grandes áreas, no entanto, com a fixação dos núcleos 

urbanos e rurais, com o desenvolvimento das atividades econômicas, restringiram-se a 

pequenos fragmentos com ocorrência pontual. Assim, pode ser encarada como testemunho de 

pretérita cobertura vegetal. A retirada da cobertura vegetal constitui-se numa prática bastante 

antiga, resultando em áreas de solo exposto, porém em pequenas dimensões.  

 Com relação aos corpos d’água, a Classe de Fácie está inserida na bacia hidrográfica 

Apodi-Mossoró. Os corpos d’agua apresentam-se em pequenas quantidades, destacando a 

nascente do rio Trapiá. Porém, destaca-se que é comum nesta fácie formação de nascentes ou 

olho d’água, cujo processo de gênese se inicia a partir das elevadas precipitações e posterior 

infiltração das águas nos espaços intragranulares do manto de intemperismo, composto por 

solos profundos e de textura média. Salienta-se que essas nascentes afloram à superfície, 

quando do completo abastecimento das recargas naturais subterrâneas. São quatro as 

principais: Nascente do Hotel Serrano, Nascente Olho D’água de Dona Rita, Nascente do 

Lamarão e Nascente Gruta de João Barreto. Ao passo em que o capeamento arenítico é de 

fundamental importância para a formação das nascentes, dificulta o armazenamento da água 

em superfície, sendo quase ausentes os barramentos artificiais, denominados açudes. 
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Ainda nesse contexto, é de suma importância salientar a ocorrência de uma lagoa 

situada na porção central do município de Martins, chamada Lagoa dos Ingás.  

 Percebe-se que a fácie apresenta poucas limitações, destacando apenas a baixa 

fertilidade natural dos solos e a baixa capacidade de água em superfície.  

Como medidas preventivas, sugere-se a preservação dos fragmentos vegetais de 

Floresta Estacional Semidecidual, considerando sua importância, juntamente com as formas 

planas de relevo e os solos profundos, para a manutenção dos aquíferos, garantindo assim o 

recurso hídrico subterrâneo. Salienta-se ainda o devido cuidado com o uso de agrotóxicos, 

tendo em vista evitar a contaminação desse recurso.  

Importante também frisar a relevância de que a atividade turística, enquanto um viés 

econômico recente, se desenvolva de forma sustentável, respeitando todas as etapas do 

processo, visando tornar o ambiente cada vez mais agradável para os turistas, mas 

principalmente garantir uma melhor qualidade de vida para a população local. 

Por fim, ao analisar a descrição dos elementos que compõem essa Classe de Fácie, 

assim como as interações inerentes a estes, afere-se tratar de uma fácie com caráter de 

exceção, sendo apreendida como um enclave sub-úmido circundado pela Depressão Sertaneja 

de clima semiárido. A vegetação desse enclave é influenciada pelo fator altitude que, por sua 

vez, trará todo um dinamismo aos fatores climáticos e edáficos locais. 

 Neste sentido, considerando a discussão posta quanto à caracterização desta Classe de 

Fácie e ressaltando suas especificidades, estabelece-se uma associação desta com os Brejos de 

Altitude descritos para os estados do Ceará, Paraíba e Pernambuco, por autores consagrados 

como Vasconcelos Sobrinho (1949, 1971), Andrade-Lima (1982), Lins (1989), Peixoto 

(1992), Rodal et al. (1998b), Ab’Sáber (1999) e Sousa e Oliveira (2006).  

 Assim, para fins de nomenclatura e entendimento conceitual, tratar-se-á a Classe de 

Fácie Superfícies Tabulares com Relevo Plano em Embasamento Sedimentar com Floresta 

Estacional Semidecidual sobre Latossolos Amarelos Distróficos como Brejo de Altitude 

Chapada de Martins.  

 Imagens acerca do Brejo de Altitude Chapada de Martins podem ser evidenciadas na 

figura 44.  
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Figura44: Superfícies Tabulares com Relevo Plano em Embasamento Sedimentar com 

Floresta Estacional Semidecidual sobre Latossolos Amarelos Distróficos ou Brejo de Altitude 

Chapada de Martins. 

 

Fonte: acervo da autora; Guedes (2016). 
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7.2.2.5 Escarpas Serranas com Relevo Suave Ondulado em Embasamento Cristalino com 

Savana-Estépica Florestada em Luvissolos 

 

 A Classe de Fácies Escarpas Serranas com Relevo Suave Ondulado em Embasamento 

Cristalino com Savana-Estépica Florestada em Luvissolos definiu-se pelo agrupamento dos 

seguintes pontos de controle: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 57, 69, 70, 88, 89, 90, 100, 101 e 102. 

Ocupa uma área de 49 Km².  

 A ocorrência desta fácie se dá na porção Central, alargando-se na porção Centro-Oeste 

da área de estudo. Caracteriza-se de forma bem semelhante à fácie Escarpas Serranas de 

Relevo Movimentado em Embasamento Cristalino com Savana-Estépica Florestada sobre 

Neossolos Litólicos, porém com algumas particularidades.  

As formas de relevo elevadas desta Classe de Fácies propiciam uma continuidade das 

características climáticas evidenciadas nas fácies localizadas em porções superiores a esta. 

Com efeito, defende-se que os elementos climáticos se definem a partir de temperatura média 

de 23º C e precipitações pluviométricas médias de 1230 mm.   

O substrato rochoso dessa fácie é constituído predominantemente por rochas 

cristalinas do Pré-Cambriano da Unidade Litoestratigráfica Suíte Itaporanga, composta por 

dioritos, granodioritos, granitos e monzonitos. Salienta-se, nessa unidade, os frequentes 

afloramentos com exposição de rochas, ocasionados pela constante ação erosiva.  

A composição mineralógica dessas rochas é abundante em minerais como o quartzo, 

feldspato, mica, biotita e plagioclásio. A Unidade Litoestratigráfica é pouco a moderadamente 

fraturada, resultando no padrão de Drenagem predominante do tipo Dendrítico.  

A mineralogia das rochas influencia também na baixa porosidade primária, entre 0 e 

15%, e sistema hidrogeológico do tipo fissural, refletindo em pequenas parcelas de infiltração 

das águas pluviais. Nesse sentido, é indiscutível que o principal destino das águas provindas 

das chuvas seja o escoamento superficial.  

As formas de relevo influenciadas pelas condições geológicas e climáticas são 

definidas como Encostas Serranas e se definem em modelado com cotas altimétricas entre 450 

e 690 metros, posicionando-se entre a Meia Encosta e a Encosta Superior. Apresenta 

modestas declividades, com ângulo de inclinação entre 8 a 20º, o que caracteriza a Classe de 

Fácies como inclinada, com formas côncavas. O fato desta Classe de Fácies apresentar relevo 

suave ondulado gera uma especificidade bem interessante, pois em algumas porções é 

possível identificar áreas bem próximas de serem consideradas aplainadas, em virtude das 

baixas declividades. 
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As rochas ricas em biotitas e as formas suave onduladas da Classe de Fácies 

constituem as condições necessárias para a formação dos solos predominantes na área, os 

Luvissolos. Apresentam textura média, definida como franco arenosa. Trazendo a discussão 

quanto à contribuição do material originário, é possível admitir que estes solos foram 

formados localmente a partir das rochas da Unidade Litoestratigráfica Suíte Itaporanga, sendo 

assim autóctones, ou podem ainda ter sofrido influência do material sedimentar, carreado das 

porções mais elevadas da área de estudo, sendo, portanto, alóctones. Durante o processo 

pedogenético nesta Classe de Fácies, prevalece o intemperismo físico ao intemperismo 

químico.  

O pH apresentou variação de acidez média a alcalinos fracos. Essa tendência à acidez 

pode estar relacionada aos processos de intemperismo e a intensão lixiviação de bases. Apesar 

de situados em áreas de encostas, onde naturalmente os solos tendem a serem distróficos, 

tendo em vista as taxas de erosão superiores às taxas de formação do solo, o relevo suave 

ondulado propiciou menores taxas de erosão, garantindo os valores de CTC evidenciados, 

considerados como bom e muito bom, variando de 5,00 cmolc.dm
-3 

e 10,76 cmolc.dm
-3

. 

As formas suave onduladas características desta Classe de Fácies propiciaram a 

ocupação e fixação de vários aglomerados humanos tanto rurais quanto urbanos. Destacando a 

priori que,  em suas porções mais aplainadas situa-se a mancha urbana de Serrinha dos Pintos, 

cidade que apresenta aproximadamente 2.404 habitantes. 

Identifica-se também a ocorrência de diversos aglomerados rurais, lembrando que na 

zona rural do município residem aproximadamente 2.136 habitantes, número considerado alto 

quando analisamos as novas configurações de formação do espaço geográfico, com maior 

tendência das concentrações nas sedes municipais. Dentre os aglomerados rurais, destacam-se 

as comunidades Lajes I e II e Boa vista, e os sítios Sampaio, Velho e Lagoinha. Em virtude da 

constituição litológica, é possível e bastante comum a ocorrência de reservatórios nessas 

comunidades rurais.  

Tendo em vista o fato de o município ter um viés rural ainda muito marcante é 

possível denotar que a economia é baseada nas atividades agropecuárias. Salienta-se que os 

Luvissolos, apesar de rasos ou pouco profundos, são ricos em bases, permitindo o 

desenvolvimento de tais atividades. Na agricultura temporária, predomina o cultivo da 

mandioca, feijão e milho em escala mais reduzida e na agricultura permanente prevalecem as 

áreas cultivadas com a fruticultura e o agave. A pecuária também exerce forte influência na 

economia do município, sendo desenvolvida em todas as áreas da Classe de Fácies.  
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A vegetação característica desta Classe de Fácies é a Savana-Estépica Florestada, 

caracterizada por espécies de caráter decidual em determinados períodos do ano, compostas 

por elevado porte e troncos grossos. São espécies comuns: Aspidosperma acanthocarpum 

Markgr., Taccarum peregrinum (Schott) Engl., Combretum leprosum Mart., Encholirium 

spectabile Mart. ex Schult. & Schult.f., Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong., 

Indigofera suffruticosa Mill., Libidibia férrea, Turnera subulata Sm. e Lantana camara L. 

Com relação aos corpos d’água, a Classe de Fácies está inserida na bacia hidrográfica 

Apodi-Mossoró. Exercem bastante influência na área os riachos secundários, como exemplo, 

os riachos da Impertinência e Pedra do Navio. Conforme citado anteriormente, a litologia 

desta Classe de Fácies permite o acúmulo de água em superfície, alimentado pelo escoamento 

superficial. Assim, existe uma abundância de açudes com pequena capacidade de acumulação, 

destacando os açudes do Camarão, das Lajes e da Boa Vista.  

Numa primeira aproximação, esta Classe de Fácies constitui uma área que se 

assemelha bastante com a fácie Superfícies Tabulares com Relevo Plano em Embasamento 

Sedimentar com Floresta Estacional Semidecidual sobre Latossolos Amarelos Distróficos, 

principalmente pelo fato da proximidade geográfica e pelo fato da sede municipal estar 

localizada em uma área relativamente plana. No entanto, ao analisarmos as características dos 

elementos constituintes, percebe-se tratar de uma Classe de Fácies completamente diferente, 

com elementos específicos, assim como as interações entre estes. Entretanto, revela uma área 

de grandes afloramentos rochosos, que se constitui em grande potencial para a prática do 

turismo, sendo necessário investimento por parte do poder público local, para criação do sítio 

turístico paisagístico e divulgação do mesmo.  

As principais limitações desta fácie remetem-se à susceptibilidade natural apresentada 

pelos Luvissolos aos processos erosivos, sugerindo, para mitigação, práticas de controle à 

erosão, principalmente a preservação da vegetação natural. 

 As imagens da Classe de Fácies Escarpas Serranas com Relevo Suave Ondulado em 

Embasamento Cristalino com Savana-Estépica Florestada em Luvissolos podem ser 

vislumbradas na figura 45. 
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Figura45: Escarpas Serranas com Relevo Suave Ondulado em Embasamento Cristalino com 

Savana-Estépica Florestada em Luvissolos 

 

Fonte: acervo da autora. 
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7.2.2.6 Escarpas Erosivas de Relevo Dissecado em Embasamento Cristalino e Capeamento 

Sedimentar com Savana Estépica Florestada sobre Neossolos Litólicos 

 

 A Classe de Fácies Escarpas Erosivas de Relevo Movimentado em Embasamento 

Cristalino e Capeamento Sedimentar com Floresta Estacional Semidecidual sobre Neossolos 

Litólicos foi definida pelo agrupamento dos pontos de controle  1, 4, 5, 9, 10, 11, 12,13, 17, 

18, 32, 33, 42, 44, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 66 e 71, ocupando uma área de 25 km².  

A gênese desta Classe de Fácies está atrelada ao desgaste efetivo da drenagem nas 

bordas da fácie Superfícies Tabulares com Relevo Plano em Embasamento Sedimentar com 

Floresta Estacional Semidecidual sobre Latossolos Amarelos Distróficos, sendo sua 

ocorrência atrelada a áreas de coberturas sedimentares. Por esse motivo, vem o entendimento 

de que apresentam constituição semelhante em alguns elementos, a exemplo das condições 

climáticas, evidenciando-se precipitação média de 1230 mm e temperatura média de 23ºC.  

Apesar da ocorrência desta Classe de Fácies estar relacionada à Unidade 

Litoestratigráfica dos sedimentos da Formação Serra de Martins, com os afloramentos de 

arenitos arcoseanos caulinizados, arenitos feldspáticos, arenitos avermelhados e concreções 

limoníticas, destacam-se também em grandes proporções, as litologias Pré-cambrianas 

representadas pelos Metamozonitos da Unidade Litoestratigráfica Suíte Poço da Cruz. 

Salientando que a ocorrência desta se dá onde o capeamento sedimentar pouco profundo 

sofreu efetivo desgaste devido à ação constante dos processos erosivos, fazendo aflorar estas 

rochas mais antigas à superfície.  

Contudo, destaca-se que a presença das rochas areníticas sedimentares da Formação 

Serra de Martins se reproduz no padrão de drenagem do tipo Radial, com sistema 

hidrogeológico granular apresentando porosidade primária acima de 30%, considerada 

elevada.  

Apesar da elevada porosidade primária, alerta-se para o fato de que o solo pouco 

profundo tende a saturar rapidamente, fazendo com que os excedentes hídricos aflorem à 

superfície, alimentando o escoamento superficial, bastante presente nesta fácie. Com efeito, 

percebe-se a significativa contribuição das águas pluviais atuando sobre as rochas e manto de 

intemperismo, moldando constantemente novas formas de relevo.  

 As variáveis referentes à Geomorfologia retratam cotas altimétricas acima dos 600 

metros, situadas na posição de relevo Encosta Superior, caracterizada por escarpas íngremes, 

com declividades entre 20 e 45º, refletindo diretamente nas formas convexas. 
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 Pelas características acima, salienta-se que a Classe de Fácies é entendida enquanto 

uma área emissora de matéria e energia, ao passo em que, a partir da ação dos processos 

desgastantes de intemperismo e erosão, os materiais inconsolidados por força gravitacional 

são transportados para as partes mais baixas, constituindo o processo de coluvionamento. É 

pertinente enfatizar que o material colúvio-eluvial presente nesta fácie é de origem tanto 

cristalina quanto sedimentar.  

 A partir do exposto, observa-se que a taxa de erodibilidade nesta Classe de Fácies é 

superior à taxa de formação do solo; com efeito, predominam Neossolos Litólicos, definidos 

por classe textural franco arenosa. Admite-se que estes solos se formaram a partir de material 

local, no caso, rochas cristalinas e/ou sedimentares, sendo assim autóctones.  

O pH apresenta-se como acidez média a alcalinos fracos, com variação de 5,22 a 7,04, 

o que pode ser um indicativo da influência do material originário, onde as áreas em que 

sobressai o Capeamento Sedimentar da Formação Serra de Martins prevalece uma tendência à 

acidez ativa; no entanto, quando por ação dos processos de desgaste essas coberturas dão 

lugar aos afloramentos cristalinos, percebe-se uma tendência à neutralidade.  

Os valores de CTC são considerados bom e muito bom, situados entre 5,00 cmolc.dm
-3 

e 10,76 cmolc.dm
-3

, fato extremamente positivo para a retenção de água e nutrientes para as 

plantas.  

Tendo em vista as condições físicas desta Classe de Fácies, principalmente as feições 

geomorfológicas refletidas em escarpas íngremes, há um reflexo direto nas classes de 

cobertura da terra, evidenciadas pela dificuldade de ocupação e fixação humana, o que se 

reproduz na ausência de aglomerações rurais. Com efeito, evidencia-se também a incipiência 

nas atividades econômicas, com exiguidade das práticas agropecuárias, permitindo o 

entendimento de que as manchas de solo exposto presentes na fácie decorrem dos processos 

erosivos naturais.  

 A vegetação presente na Classe de Fácies se define como Savana-Estépica Florestada. 

A ocorrência de espécies periodicamente decíduas, mais ou menos adensadas por grossos 

troncos em geral e de maior porte é possível graças à interação dos aspectos climáticos, das 

características litológicas, das formas de relevo e também das condicionantes pedológicas. 

São exemplos deste tipo vegetal as espécies Myracrodruon urundeuva Allemão, 

Aspidosperma acanthocarpum Markgr., Combretum glaucocarpum Mart. e Psidium guajava 

L.  

No entanto, evidencia-se pontualmente a ocorrência de algumas espécies típicas da 

Floresta Estacional Semidecidual, salientando-se a presença da espécie Inga marginata 
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Willd., ao longo do curso da Cachoeira da Marizeira, que por sinal caracteriza a mais 

importante ocorrência dentro da classe de cobertura da terra destinada aos corpos d’água.  

As precipitações pluviométricas evidenciadas na área, associadas à estrutura geológica 

rica em afloramentos rochosos e ainda as acentuadas declividades, permitem que esta 

cachoeira mantenha sua queda d’água durante boa parte do ano. Claro que esta realidade não 

pode ser evidenciada em anos de eventos extremos de secas. Além de toda importância 

natural que a presença da cachoeira exerce no ambiente, destacando a disponibilidade de água 

em superfície, é perceptível o uso desta para práticas turísticas, sendo notória a adoção de 

placas de identificação ao longo do seu curso. A Classe de Fácies pertence à Bacia 

Hidrográfica Apodi-Mossoró. 

Como fragilidade ambiental da Classe de Fácies fácie, destaca-se a própria 

susceptibilidade natural da mesma, evidenciada principalmente nas formas de relevo que 

propiciam maior taxa de erosão em detrimento da taxa de formação dos solos, que se agrava 

ainda mais quando se considera a propensão natural dos Neossolos Litólicos aos processos 

erosivos, sendo, portanto, de fundamental importância a preservação das espécies vegetais, 

como medida preventiva para minimização dos referidos efeitos nocivos ao ambiente. 

A atividade turística citada anteriormente é enxergada como uma potencialidade, no 

entanto, ressalta-se a necessidade de que seja efetivada de forma a garantir os padrões 

mínimos de respeito ao ambiente, através de sua capacidade de suporte, baseando-se no 

princípio da sustentabilidade que promova bem-estar principalmente à população local.   

Diversas imagens que evidenciam a Classe de Fácies Escarpas Erosivas de Relevo 

Dissecado em Embasamento Cristalino e Capeamento Sedimentar com Floresta Estacional 

Semidecidual sobre Neossolos Litólicos podem ser reveladas na figura 46. 
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Figura 86: Escarpas Erosivas de Relevo Movimentado em Embasamento Cristalino e 

Capeamento Sedimentar com Floresta Estacional Semidecidual sobre Neossolos Litólicos 

 

Fonte: acervo da autora. 
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7.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Ao término deste capítulo, faz-se necessário tecer algumas considerações finais sobre 

a Compartimentação Geoambiental da Serra de Martins.  

A priori, sobreleva-se a difusão da abordagem sistêmica em diversas áreas de 

conhecimento, principalmente na Geografia e mais precisamente em sua corrente física.  A 

abordagem sistêmica utilizada neste capítulo, utilizando-se de técnicas estatísticas, foi 

eficiente, ao passo em que permitiu a Compartimentação Geoambiental da Serra de Martins, a 

partir de agrupamentos gerados pelas variáveis geológicas (embasamento cristalino, 

capeamento sedimentar, afloramentos rochosos, colúvio) geomorfológicas (posição do relevo, 

curvatura, hipsometria e declividade), pedológicas (textura, CTC e pH) e cobertura da terra 

(formação vegetal e usos).  

A principal contribuição dada por este capítulo foi o fato de subsidiar a compreensão 

de sistemas ambientais, no caso a Serra de Martins, a partir de uma perspectiva de totalidade 

superior à soma das partes, considerando que o clima, as rochas, as formas de relevo, os solos, 

a vegetação e a interferência humana não podem ser apreendidos de forma isolada, mas sim 

enquanto um conjunto imbuído de interações, alimentadas pelos fluxos de matéria e energia.  

Nessa perspectiva, o sistema ambiental Serra de Martins foi compartimentado em 6 

(seis) unidades geoambientais, denominadas fácies, tendo, cada uma destas, suas 

especificidades no tocante aos elementos constituintes e às relações entre estes.  

As fácies Superfícies Rebaixadas de Relevo Plano a Suave Ondulado em 

Embasamento Cristalino com Savana-Estépica Arborizada sobre Luvissolos e Superfícies 

Rebaixadas de Relevo Movimentado em Embasamento Cristalino com Savana-Estépica 

Arborizada sobre Argissolos Vermelho-Amarelos Eutróficos são resultantes de longos e 

constantes processos de arrasamento generalizado do relevo sobre diversos tipos de litologias 

do embasamento Cristalino. Com efeito, o clima é semiárido e os solos rasos a pouco 

profundos com vegetação típica, a Savana-Estépica arborizada. A fácie se caracteriza como 

área receptora e acumuladora de matéria e energia, recepcionando todo o material emitido e 

transportado pelas fácies situadas a montante. 

As fácies Escarpas Serranas de Relevo Movimentado em Embasamento Cristalino 

com Savana-Estépica Florestada sobre Neossolos Litólicos, Escarpas Serranas com Relevo 

Suave Ondulado em Embasamento Cristalino com Savana-Estépica Florestada sobre 

Luvissolos e Escarpas Erosivas de Relevo Movimentado em Embasamento Cristalino e 

Capeamento Sedimentar com Savana Estépica Florestada sobre Neossolos Litólicos aparecem 
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dispostas em meio às superfícies rebaixadas da Depressão Sertaneja. Sua ocorrência está 

atrelada às escarpas serranas moldadas sobre as rochas do embasamento Cristalino, com 

ocorrência de capeamento sedimentar em apenas um caso. Além desses fatores, as 

características de mesoclima e os solos rasos, porém de fertilidade natural acentuada, 

favorecem o desenvolvimento da Savana-Estépica Florestada. Tendo em vista a dinâmica 

típica de ambientes de encostas, submetidas aos fluxos gravitacionais a montante, fazem com 

que a matéria e a energia que são transportados por essa fácie acumulem-se nas áreas mais 

rebaixadas da Depressão Sertaneja, sendo assim considerado como área transmissora de 

matéria e energia.  

A fácie Superfícies Tabulares com Relevo Plano em Embasamento Sedimentar com 

Floresta Estacional Semidecidual sobre Latossolos Amarelos Distróficos se caracteriza pelas 

superfícies tabulares esculpidas sobre as rochas areníticas sedimentares da Formação Serra de 

Martins. As especificidades climáticas denotam um mesoclima que reflete diretamente nos 

solos profundos e pedogeneticamente evoluídos, os quais assentam espécies vegetais de 

Floresta Estacional Semidecidual. Tal posição na paisagem somada à ação da gravidade faz 

com que nessa fácie predominem os processos erosivos superficiais e escoamento superficial 

das águas das chuvas, o que caracteriza a área como emissora de matéria e energia, garantindo 

o fluxo para as demais fácies.  

Por fim, destaca-se que todas as fácies são dotadas de interações entre os seus 

elementos, as quais resultam nas limitações e/ou potencialidades específicas, que precisam ser 

entendidas e respeitadas a fim de que se garanta a manutenção do sistema ambiental Serra de 

Martins.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta Tese teve como principal objetivo caracterizar e analisar de forma integrada o 

Sistema Ambiental Serra de Martins. Para tanto, buscou  de forma quantitativa, através das 

técnicas de análise de agrupamento, o suporte necessário para a abordagem sistêmica, que se 

fez o fundamento teórico-metodológico da pesquisa, tendo em vista sua aplicabilidade junto à 

ambientes físico-naturais.  

A base conceitual sobre esse método permeia pela análise integrativa entre os 

elementos naturais e antrópicos, bem como pelas interações entre estes, alimentadas pelos 

constantes fluxos de matéria e energia do sistema.  

 Neste sentido, inicialmente priorizou-se a caracterização fragmentada dos elementos 

físico-humanos que compõem a área de estudo, enfatizando as relações imediatas entre estes. 

A compartimentação geoambiental da Serra de Martins permitiu a identificação e delimitação 

de 6 (seis) Unidades Geoambientais, definidas como Classes de Fácies. Cada uma destas, foi 

caracterizada no âmbito dos elementos constituintes e nas interações imediatas. Ao analisar as 

características específicas de cada Classe de Fácies, apreendeu-se que a interação do clima, 

litologia, formas de relevo, tipos de solos e cobertura da terra influenciam os processos de 

intemperismo físico, intemperismo químico, fraturamento/cisalhamento, porosidade primária, 

infiltração, formação de nascentes, retenção de água em superfície, escoamento superficial, 

erosão, movimentos de massa, processos pedogenéticos e uso e ocupação do solo. Sendo 

assim estas, as principais interações enfatizadas para cada Classe de Fácies. Esta discussão 

voltada para a análise isolada das partes foi essencial para corroborar a primeira hipótese 

desta pesquisa, de que a Serra de Martins constitui um Sistema Ambiental não isolado aberto, 

definido a partir dos elementos constituintes, bem como as interações entre estes, com 

constante recebimento e troca de matéria e energia, bem como é composta por Unidades 

Geoambientais, que podem ser identificadas a partir da combinação entre os elementos 

constituintes (rochas, formas de relevo, solos e cobertura da terra) e interação entre estes.  

A discussão fragmentada subsidiou ainda a confirmação da segunda hipótese da 

pesquisa, podendo-se aferir que a Serra de Martins se constitui em uma Área de Exceção em 

meio aos domínios da Depressão Sertaneja. Apesar do comportamento diferenciado de todos 

os elementos físicos da natureza, salienta-se que essa especificidade de caráter excepcional se 

justifica principalmente por efeito da orografia que altera a dinâmica local dos elementos 

climáticos, ocasionando maiores precipitações pluviométricas e menores temperaturas locais. 
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Já dentre os primeiros passos desenvolvidos nesta pesquisa, desfrutava-se de uma 

certeza com relação ao método teórico-metodológico a ser utilizado, o método de análise 

sistêmica. No entanto, constituiu-se como um momento de muita incerteza a escolha de uma 

técnica, que subsidiasse a compartimentação ambiental da área de estudo, sem, contudo, 

priorizar um ou outro elemento, mas sim de forma a integrar todos os elementos. Na ânsia 

pela contribuição e inovação científica, decidiu-se submeter as variáveis de estudo aos 

métodos estatísticos, mas precisamente, à análise de agrupamento de dados. A técnica se 

mostrou bastante eficiente ao subsidiar a compartimentação da Serra de Martins a partir das 

variáveis rochas, formas de relevo, solos e aspectos referentes à cobertura da terra, o que 

permitiu a confirmação da terceira hipótese. 

Com base nas características de cada Classe de Fácies, foi possível confirmar a 

hipótese de que o Brejo de Altitude é uma das Unidades Geoambientais que compõem a Serra 

de Martins. Esta confirmação veio a partir da discussão posta no capítulo inicial desta Tese, 

sobre a localização e características dos Brejos de Altitude do Nordeste do Brasil, 

especificamente dos estados do Ceará, Paraíba e Pernambuco, bem como pelas características 

da fácie Superfícies Tabulares com Relevo Plano em Embasamento Sedimentar com Floresta 

Estacional Semidecidual sobre Latossolos Amarelos Distróficos, que tem como principais 

características as superfícies tabulares esculpidas sobre os arenitos  da Formação Serra de 

Martins. As especificidades climáticas evidenciadas na fácie denotam um mesoclima, que 

reflete diretamente nos solos profundos e pedogeneticamente evoluídos, os quais assentam 

espécies vegetais de Floresta Estacional Semidecidual. Nesse sentido, afere-se que esta fácie 

deve ser cientificamente tratada pela nomenclatura de Brejo de Altitude Chapada de Martins.  

 Neste sentido, acredita-se que a contribuição desta Tese se afirma no sentido da 

atualização conceitual acerca dos Brejos de Altitude do Nordeste, especificamente na região 

Oeste do Rio Grande do Norte, por considerar que alguns autores haviam citado a Serra de 

Martins como um Brejo de Altitude, a exemplo do Vasconcelos Sobrinho (1971), no entanto 

nenhum esforço teórico-prático havia sido realizado para fins de identificação e caracterização 

deste.  

 A Tese apresenta ainda uma contribuição de caráter metodológico, quando da 

inovação do uso de métodos estatísticos na análise sistêmica, permitindo detalhar grandes 

Unidades de Paisagem em unidades menores, definidas como fácies. Porém não se constitui 

como objetivo desta Tese esgotar o assunto referente a unidades Geoambientais da Serra de 

Martins, mas sim viabilizar a compreensão das potencialidades e limitações do Sistema 

Ambiental Serra de Martins, subsidiando a posterior etapa de construção de Plano Diretor e de 
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outras ferramentas efetivas do Planejamento Ambiental para o Alto Oeste Potiguar por parte 

do poder público, visando a gestão integrada do território baseada no princípio da 

sustentabilidade.   
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Anexo 1: Variáveis utilizadas para a Compartimentação Geoambiental 

Número Variáveis 

01 Rochas Cristalinas 

02 Rochas Sedimentares 

03 Afloramentos 

04 Colúvio 

05 Topo 

06 Encosta Superior 

07 Meia Encosta  

08 Encosta Inferior 

09 Base 

10 Canal 

11 Escarpado 

12 Muito Íngrime  

13 Íngrime 

14 Inclinado 

15 Suave  

16 Plano 

17 Altitude > 690 metros 

18 Atitude entre 690 e 450 metros 

19 Altitude < 450 metros 

20 Retilíneo 

21 Convexo 

22 Côncavo 

23 pH 4,5 a 5,2 

24 pH 5,21 a 6,0 

25 pH 6,01 a 6,8 

26 pH 6,81 a 7,7 

27 CTC 4,82 a 13,69 

28 CTC 13,7 a 22,57 

29 CTC 22,58 a 31,45 

30 CTC 31,46 a 40,33 

31 Areia 427 a 519 

32 Areia 519,01 a 612 

33 Areia 612,01 a 705 

34 Areia 705,01 a 795 

35 Argila 40 a 100 

36 Argila 100,01 a 161 

37 Argila 161, 01 a 222 

38 Argila 222,01 a 280 

39 Vegetação herbácea 

40 Vegetação lenhosa baixa 

41 Vegetação lenhosa média 

42 Vegetação lenhosa alta 

43 Sem uso aparente 

44 Extrativismo vegetal 

45 Pecuária 

46 Agricultura 

Fonte: elaborada pela autora, a partir dos dados de campo.  
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 Anexo 2 - Matriz de dados obtidos a partir da pesquisa de campo.  
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v
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0
 

v
4
1
 

v
4
2
 

v
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3
 

v
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4
 

v
4
5
 

v
4
6
 

1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

3 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 

4 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

5 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

6 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

7 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

8 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

9 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

1

0 

0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

1

1 

0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

1

2 

0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

1

3 

0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 

1

4 

1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

1

5 

1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

1

6 

1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

1

7 

1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

1

8 

1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

Variáveis 

P
o
n

to
s 
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1

9 

0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

2

0 

0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

2

1 

0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

2

2 

0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

2

3 

0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

2

4 

0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

2

5 

0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

2

6 

0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

2

7 

1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 

2

8 

1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

2

9 

0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

3

0 

0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 

3

1 

0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

3

2 

1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

3

3 

1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

3

4 

1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

3

5 

1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

3

6 

1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

3

7 

1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

3

8 

1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

3

9 

1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

4

0 

1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

4

1 

1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

4

2 

1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 



218 
 
4

3 

0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 

4

4 

0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

4

5 

1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

4

6 

1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

4

7 

1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

4

8 

1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

4

9 

1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

5

0 

0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

5

1 

0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 

5

2 

1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

5

3 

1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

5

4 

1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

5

5 

1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

5

6 

1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

5

7 

1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

5

8 

1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

5

9 

1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

6

0 

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

6

1 

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

6

2 

1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

6

3 

1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 

6

4 

1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

6

5 

0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 

6

6 

1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 
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6

7 

1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

6

8 

1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

6

9 

1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

7

0 

1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 

7

1 

1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

7

2 

1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

7

3 

1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 

7

4 

1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

7

5 

1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

7

6 

1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

7

7 

1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

7

8 

1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

7

9 

1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 
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