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Apresentação
Esta publicação compreende os Anais do IX CONNEPI - Congresso
Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação. O material aqui reunido é
composto por resumos expandidos de trabalhos apresentados por
pesquisadores de todo o Brasil no evento realizado em São Luís-MA,
entre os dias 3 e 6 de novembro de 2014, sob organização do Instituto
Federal do Maranhão.
Os resumos expandidos desta edição do CONNEPI são produções
científicas de alta qualidade e apresentam as pesquisas em quaisquer
das fases em desenvolvimento. Os trabalhos publicados nestes Anais
são disponibilizados a fim de promover a circulação da informação
e constituir um objeto de consulta para nortear o desenvolvimento
futuro de novas produções.
É com este propósito que trazemos ao público uma publicação científica
e pluralista que, seguramente, contribuirá para que os cientistas de
todo o Brasil reflitam e aprimorem suas práticas de pesquisa.
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EQUADOR/ XAPURI/AC.
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Instituto Federal do Acre (IFAC) ‐ Campus de Xapuri/AC, Instituto Federal do Acre (IFAC) ‐ Campus de Xapuri/AC
e‐mail: itaanolegario@outlook.com
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(OR) Orientador

RESUMO
O projeto de assentamento equador localizado no
município de Xapuri/AC, é um dos principais
assentamentos do munícipio. Durante muitos anos esse
território foi alvo de grande disputa entre seringueiros e
fazendeiros resultando tão logo na intervenção do Incra
e transformação desse território em PAE – Projeto de
Assentamento Agroextrativista. O trabalho objetivou
criar uma base cartográfica com temáticas de, geologia,
geomorfologia,
solos,
vegetação,
hidrografia,
desmatamento e outros fatores associados, a fim de se
ter dados de forma espacial, qualitativa e quantitativa, o

que hipoteniza‐se ser uma ferramenta importante na
tomada de decisões no que se refere ao uso dos
recursos em tal assentamento. Para isso utilizou‐se de
métodos de cartografia e geoprocessamento, com a
base de dados cedida pela UCEGEO/AC, e utilização do
software Arc GIS 9.3 e algumas ferramentas de apoio.

PALAVRAS‐CHAVE: Cartografia, geoprocessamento, assentamento, análise, Equador.

GEOPROCESSING APPLIED TO SPATIAL DATA ANALYSIS: A CASE STUDY PAE ECUADOR / XAPURI
/ AC.
ABSTRACT
The project equator settlement located in the
municipality of Xapurí / AC, is one of the main
settlements of the municipality. For many years this
area has undergone major dispute between rubber
tappers and farmers as soon resulting in the
intervention of Incra and transformation of that territory
in PAE ‐ Agroextractivist Settlement. The study aimed to
create a basemap with themes of, geology,
geomorphology, soils, vegetation, hydrology, and other

factors associated with deforestation in order to have
data of spatial form, qualitative and quantitative, which
can be an important tool in making decisions regarding
the use of resources in such a settlement. For this we
used methods of mapping and GIS, with the database
courtesy UCEGEO / AC, and use of Arc GIS 9.3 software
and some tools support.

KEY‐WORDS: Cartography, GIS, settlement, analysis, Ecuador.
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INTRODUÇÃO
Diversos estudos analisaram os efeitos do desmatamento na Amazônia indicando entre
eles, a redução de fertilidade do solo, erosão, alteração nos regimes hidrológico local e global e
emissão de gases do efeito estufa. (ALMEIDA, VALERIANO, et al., 2010)
As atividades antrópicas, tais como formação de pastagens e o crescimento de áreas
agrícolas têm contribuído de forma significativa para alterar a cobertura vegetal natural, e assim
promover o desequilíbrio dos ecossistemas.
Diante do exposto, o monitoramento dos compartimentos naturais de uma região é de
extrema importância no planejamento e utilização racional dos recursos, tendo em vista a
velocidade da ocupação do espaço físico. (ARAÚJO e BOGGIONE, 2011)
As terras do estado do Acre, mesmo com a crescente exploração, ainda mantém a maior
parte de sua cobertura vegetal nativa. Entretanto, as perspectivas quanto a sua ocupação em
curto e médio prazo constituindo uma grande preocupação, principalmente por estar sendo feita
de modo desordenado, desrespeitando‐se, muitas vezes, as condições ambientais. (ARAÚJO,
AMARAL e WADT, 2003)
Tomados como a estratégia de viabilização da reforma agrária, os projetos de
assentamento iniciam no Acre, dentro de uma tipologia unificada, que desconhece a
realidade regional. Contudo, das lutas dos trabalhadores extrativistas, buscando manter
sua identidade, aliada aos movimentos de preservação ambiental, em âmbito
internacional, diversifica‐se a concepção de assentamento, contemplando a realidade
extrativista. Ao mesmo tempo, o processo de crescimento urbano desencadeado pela
expulsão da população rural, sem a contrapartida de um incremento significativo dos
setores secundário e terciário capaz de absorver a maior oferta de mão‐de‐obra, se
colocou como estímulo ao governo do Estado para que o mesmo promovesse
assentamentos rurais, enquanto espaço potencial de absorção dessa população. (ACRE,
2007)

O Estado do Acre tem 107 assentamentos rurais, distribuídos da seguinte forma: 65
Projetos de Assentamento (PA), 05 Projetos de Assentamento Dirigido (PAD), 02 Projetos de
Assentamento Rápido (PAR), 11 Projetos de Assentamento Agro Extrativista (PAE), 06 Projetos de
Desenvolvimento Sustentável (PDS), 03 Projetos de Assentamento Florestal (PAF), 12 Projetos
Estaduais Polo Agroflorestal (PE) e 03 Projeto Casulo. (ACRE, 2007)
Com a crescente ocupação de terras no estado do Acre, geralmente de forma
desordenada, em muitos casos invasões a propriedades já registradas, ouve a necessidade da
criação de novos projetos de reforma agrária, esses foram criados e reconhecidos pelo programa
Nacional de Reforma Agrária (PNRA), e atualmente estão sob jurisdição e atuação das
superintendências regionais do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária).
Um PAE (Projeto de Assentamento Agroextrativista) se encaixa em um dos segmentos de
PA (Projetos de Assentamento). Essa modalidade de Assentamento é destinado à exploração de
área dotadas de riquezas extrativas, através de atividades economicamente viáveis, socialmente
justas e ecologicamente sustentáveis, a serem executadas pelas populações oriundas de
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comunidades extrativistas. (INCRA, 2011)
O PAE Equador está localizado na região rural do município de Xapuri/Ac mais
precisamente nas latitudes 8808055 e 8793436 sul e longitudes de 563068 e 578911 oeste,
abrangendo uma área de 7845,7 ha. Sendo drenada pela Bacia do Rio Iná. (ACRE, 2007)
O assentamento faz divisa com o P.E. Polo Agrof. Equador, duas propriedades
particulares, com o P.A.E. Chico Mendes, e com uma área descriminada, áreas que ainda estão
em processo de licença. (Figura 1)

Figura 1: Localização do PAE Equador e propriedades vizinhas.

O SIG (Sistemas de Informação Geográfica) é uma ferramenta que oferece a possibilidade de
integrar os dados de diferentes fontes e tipos, assim como sua manipulação. As operações de análise
espacial e a possibilidade de visualização dos dados em qualquer tempo, durante todo o processo, fizeram
o do SIG um poderoso aliado tanto para análises espaciais como para tomadas de decisões. (RUTH e
NOGUEIRA, 2006)
Geoprocessamento denota a área do conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e
computacionais para o tratamento de informações geográficas e que vem influenciando de maneira
crescente as técnicas cartográficas, análise de recursos naturais, transportes, comunicação, energia, e
planejamento urbano regional, dentre outros. (CÂMARA, DAVIS e MONTEIRO, 2001)
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Os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) vêm auxiliar o planejador, principalmente nas tarefas
de busca, análise e cruzamento de dados relacionados ao espaço geográfico. (SÁ e VIEIRA, 2001).
Através de técnicas de geoprocessamento buscou‐se criar uma base de dados geoespaciais
(hidrografia, geologia, geomorfologia, solos, vegetação, vias de acesso e histórico do desmatamento), para
o PAE Equador.
Objetivou‐se criar uma base cartográfica com tais temáticas a fim de se ter dados de forma
espacial, qualitativa e quantitativa, o que hipotetiza‐se ser uma ferramenta importante na tomada de
decisões no que se refere ao uso dos recursos em tal assentamento.
1‐ MATERIAL E MÉTODOS
O presente trabalho foi realizado no Projeto de Assentamento Agroextrativista Equador, situado a
18 km do perímetro urbano da cidade de Xapuri, AC. A área total do assentamento é de 7845,7 ha, sendo
que toda área faz parte da Reserva Extrativista Chico Mendes.
Para a obtenção da base de dados cartográfica, utilizou‐se técnicas de Geoprocessamento, através
do software ArcGiS versão 9.3, que possibilitou uma melhor manipulação dos dados cartográficos.
Os dados utilizados na geração da base cartográfica foram os dados da “Base Cartográfica Digital
Continua do estado do Acre” e os dados do “ZEE/AC – Fase II”, cedidos pela Unidade Central de
Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto do Estado do Acre (UCEGEO/AC). Com a aquisição da base,
foi realizada a adequação e padronização do sistema de projeção cartográfica, escala e metadados.
A cartografia digital aliada aos recursos de manipulação de dados do SIG permitiu um maior
detalhamento das questões de estudo, e, sobretudo, favoreceu a interpretação e elaboração dos mapas e
gráficos temáticos.
Elaboração final dos mapas: a partir da análise da documentação disponível foram gerados mapas
de desmatamento em um período que vai até o ano de 2012, hidrografia, geologia, solos e geomorfologia
na escala de 1:85.000. Também foram gerados gráficos a partir dos recortes, evidenciando histórico do
desmatamento no PAE até o ano de 2012, com exceção do ano de 1995 a qual não se teve acesso.
Utilizou‐se também da ferramenta Xtool pro, um conjunto abrangente de análise espacial e
vetorial, útil na conversão de formato para ferramentas de gestão de mesa para ArcGIS o que aumenta
muito a funcionalidade ArcGIS e permite que os usuários do ArcGIS possam chegar a um novo nível de
eficiência e desempenho.
Com a ferramenta Intersect tools se pôde realizar recortes precisos para possibilitar assim uma
melhor manipulação e aproveitamento dos dados.
O uso das geotecnologias contribuiu como apoio a interpretação e elaboração de documentos e
geração de fontes de informação, bem como a elaboração da base cartográfica do PAE – Equador.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
Com uma área total de aproximadamente 7845,73 ha, o PAE – Equador é considerado um
assentamento pequeno em relação a outros, apesar disso abrange em sua dimensão uma quantidade
considerável de corpos hídricos, além de uma rica vegetação, e alguns trechos de áreas desmatadas e
antropizadas.
As unidades geomorfológicas que predominam na área são: Depressão do Iaco‐Acre tabular (11) e
(32), distribuídos da seguinte forma: 890,2 ha formados por Depressão do Iaco‐Acre tabular (11) e 6954,5
ha de Depressão do Iaco‐Acre tabular (32).
Os principais tipos de solo encontrados no PAE‐ Equador foram: Argissolo Vermelho Distrófico
típico, esse abrangendo uma área de aproximadamente 890,2 ha, e Argissolo Vermelho Amarelo Tb
Alumínico, 6954,5 há.
Em sua constituição geológica ocorre a Formação Solimões Inferior, pelito fossilifero, calcáreo,
com material carbonoso abrangendo uma área de aproximadamente 5618,6 ha, e a Cobertura Detrito‐
Laterítica Pleistocênica composta por material argilo‐arenoso al¢ctone e aut¢ctone, caulinítico ocupando
uma área de 2227,1 há.
A vegetação encontrada no local foi uma vegetação típica da floresta amazônica Amazônia
ocidental, FD‐ (Floresta Densa) + FAP‐ (Floresta Aberta com Palmeira) e FAP + Floresta Aluvial (Floresta
Aberta com Palmeira + Floresta Aluvial), além de áreas antropizadas. Entende‐se por vegetação
antropizada as áreas que já foram acometidas por ação humana, por isso passaram a dar lugar a uma
vegetação distinta das demais, essas principalmente formadas por vegetais rasteiros, pastos e outras
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014
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gramíneas, ou florestas secundárias (capoeiras), que são muito comuns nas regiões onde já houve
desmatamento. Vale ainda ressaltar que há uma diferença considerável entre áreas antropizadas e
desmatamento, lembrando que o estudo da vegetação diferente do de desmatamento não é realizado
com tanta frequência, além de que toda a vegetação está em constante mudança podendo chegar a
recuperação total.
FD (Floresta Densa) + FAP (Floresta Aberta com Palmeiras) apresentaram um índice de
aproximadamente 6799,7 ha, o que corresponde 86% de todo o território do assentamento. A FAP +
Floresta Aluvial apresentou um total de 137 ha, representando um índice de 1,7% do assentamento. As
áreas antropizadas correspondem à aproximadamente 910 ha, o que corresponde a 12,3% do PAE‐
Equador. (Figura 2)

Figura 2: Porcentagem da distribuição da vegetação no PAE – Equador.

A hidrografia local possui algo em torno de seis igarapés tanto permanentes quanto intermitentes
entre os quais podemos destacar: Igarapé Coeba; Igarapé Ajurucaba; Igarapé Matão; Igarapé Fundo;
Igarapé Baixinha; e Igarapé Pote Ceco todos fazendo parte da bacia hidrográfica do Rio Iná.
Sem dúvida um dos itens que mais chamou atenção no estudo foi o histórico do desmatamento
no decorrer dos anos. Apesar de se tratar de um Projeto de Assentamento Extrativista o mesmo
apresentou níveis consideráveis de desmatamento no período que vai de 1988 até 2012. Apresentando
variações grandes em alguns anos.
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Figura 3: Gráfico das áreas desmatadas do assentamento em função do tempo.

Como mostra a figura 3, entre os períodos de 1990 e 2000 o índice de desmatamento se manteve
estável não ultrapassando 100 ha por ano. Porém, no inicio do século XXI começaram as elevações nesse
índice variando entre 178 ha em 2003 e 4,2 ha no ano de 2006 logo após a incrível média de 280 ha no
ano de 2005, ano no qual todo o estado sofreu bastante com os altos índices de queimada em todo
território acreano.

Figura 4: Desmate total, Hidrografia e vias interurbanas no PAE Equador.
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A figura 4 mostra pequenos e grandes polígonos de desmatamento espalhados por todo o
território do PAE, porém nenhum chega a atingir condições alarmantes. Na região Noroeste se nota a
maior área de desmate, no restante pequenos polígonos geralmente aglomerados e um só local.
Há que se levar em consideração ainda, o nível de desmatamento mais elevado principalmente
em áreas onde há presença de vias. Sabe‐se que essas regiões por terem sido as primeiras povoadas
foram as que sofreram mais pela ação antrópica. Geralmente essas são áreas de pastagem. (Figura 7)
O PAE apresentou no total uma área desmatada de aproximadamente 1905 ha, ou seja,
aproximadamente 24,2% de todo o território do PAE, uma taxa considerável se considerarmos a finalidade
do assentamento, onde o extrativismo deve ser o principal meio de subsistência.
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RESUMO
O presente artigo tem como objetivo apresentar os
estudos realizados sobre o distrito mineiro Currais
Novos – Caicó, feitos a partir de pesquisas bibliográficas
e conhecimentos técnicos sobre a área de estudo,
apresentando como base a economia gerada a partir da
exploração dos recursos minerais oferecidos pela região,
que contribuem significativamente para o crescimento
econômico e cultural do estado do Rio Grande Do Norte,
favorecendo a importância do ponto em estudo para a
formação acadêmica dos conhecimentos na área

gelógico. Além disso, serão explanadas as condições
econômicas do estado no que diz respeito ao
extrativismo mineral, dando enfoque às problemáticas
do distrito mineiro Currais Novos – Caico.

PALAVRAS‐CHAVE: distrito mineiro, currais novos, caicó, minério, economia.

ABSTRACT
THE IMPORTANCE OF MINERAL RESOURCES MINING DISTRICT IN CURRAIS NOVOS – CAICÓ
This article aims to present the studies on
mining district Corrals New ‐ Caicó, made from literature
searches and technical knowledge of the study area,
with the economy as a base generated from the
exploitation of mineral resources offered by the region
which contribute significantly to the economic and
cultural growth of the State of Rio Grande Do Norte,

favoring the importance of the study point to the
academic training of knowledge in the geological area.
Moreover, the economic conditions of the state they are
covered with regard to mineral extraction, focusing on
problems of stockyards mining district Currais Novos ‐
Caicó.

KEY‐WORDS: district, currais novos, caicó, mineral, economy.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

1

A IMPORTANCIA DOS RECURSOS MINERAIS NO DISTRITO MINEIRO CURRAIS NOVOS – CAICÓ
INTRODUÇÃO
Com o início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, aumentam as pesquisas em busca de
novos minérios, entre elas a scheelita, componente importante na fabricação de armamentos, e
entre 1940 e 1941, intensificam‐se a exploração e a exportação da scheelita e o Rio Grande do
Norte torna‐se o maior produtor brasileiro desse minério. A exploração de minas situadas no
município de Currais Novos , na região do Seridó, registra uma produção crescente durante todo
o período da Segunda Guerra Mundial. Em 1946, um ano depois de terminado o conflito, a
produção cai, para ser retomada logo depois, com o início da Guerra da Coréia, Vai manter‐se em
alta até 1956, quando também o conflito na Coréia termina.
No município de Currais Novos, as minas Brejuí, Barra Verde e Boca de Laje, apesar de
pertencerem a uma única jazida, estendiam‐se por propriedades diferentes e eram exploradas
por diferentes empresas. Depois de alguns anos parada, a mina de Brejuí voltou recentemente a
atividade através do garimpo, não só de minério de scheelita, mais também de tantalita.
Com base nesse contexto histórico, nota‐se que a mineração é uma das maiores riquezas
do Rio Grande do Norte e os bons números das exportações atestam a importância da atividade
para o novo momento da economia potiguar. É necessário trabalhar as potencialidades do setor,
atrair grandes investidores, qualificar o pequeno minerador e assim garantir uma exploração
mineral sustentável com geração de emprego e renda para população.
A indústria de mineração experimentou nos últimos anos um novo ciclo de crescimento
em todo o mundo após um longo período de declínio. Os fatores que estimularam este
formidável incremento são bem conhecidos e passam pelo vertiginoso crescimento da economia
chinesa, forçando a subida dos preços das commodities minerais.
Como o estado do Rio Grande do Norte está na lista dos que possuem o maior registro de
recursos minerais do país, não iria ficar de fora da nova era da mineração, uma vez que o Brasil
foi um recurso para exploração mineral da indústria chinesa, contribuindo em grande escala para
a economia do país através da exploração e exportação dos recursos existentes nos distritos
mineiros do estado, como por exemplo o distrito Currais Novos – Caicó, que foi um importante
fornecedor de scheelita e ferro para a indústria siderúrgica e bélica.
O Brasil com sua potencialidade mineral logicamente foi acionado para atender à nova
demanda e em consequência o Valor da Produção Mineral Brasileira registrada no DNPM,
cresceu em valores correntes, de R$ 14,7 bilhões no ano 2000 para R$ 38,4 bilhões em 2007, que
transformada para valores atualizados representa um crescimento real de 36 % no período
considerado.
Contextualizando o projeto e tendo em vista a importância econômica mineral do distrito
mineiro Currais Novos – Caicó, faz‐se necessário saber que a definição de distritos mineiros está
intimamente relacionada à vocação mineral e metalogenética de uma determinada região e à
concentração de títulos minerários, tais como Decretos/Portarias de Lavra, Licenciamentos,
Permissão de Lavra Garimpeira e Relatórios Finais de Pesquisa.
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MATERIAIS E MÉTODOS
Foi feito um levantamento bibliográfico da região em estudo para que fosse possível dar
início ao projeto, sendo estudadas as áreas através de mapas e relatórios emitidos pelo Serviço
Geológico do Brasil – CPRM. Com isso, pode‐se concluir que a região de Currais Novos e de Caicó
apresenta uma diversidade geológica muito grande, mas que ao mesmo tempo são semelhantes
entre si, por isso recebe o nome de distrito mineiro (Figura 1). Este distrito localiza‐se no Sertão
do Seridó, englobando parte dos estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba, ocupando uma
área, que corresponde àquela abrangida pela Província Scheelitífera do Seridó. Limita‐se a leste
com o Distrito Mineiro Borborema Seridó, ao norte com o Distrito Mineiro Mossoró‐João
Câmara, a oeste e ao sul pelo meridiano de 37052’00”e pelo paralelo de 7000’00”. Localiza‐se,
geologicamente, na Faixa de Dobramento Seridó, na qual, sobre o embasamento
gnáissicomigmatítico
(Arqueano‐Proterozóico
Inferior)
repousa
a
seqüência
metavulcanosedimentar representativa do Grupo Seridó, datada do Proterozóico Médio.
Intrudindo todo este conjunto, ocorrem granitos, granodioritos, tonalitos, “augen” gnaisses, etc.
e, principalmente, os pegmatitos mineralizados, que serão mais bem descritos no item referente
aos recursos minerais, todos datados do Proterozóico Superior. Representando o Fanerozóico
tem‐se o Granitóide Brasiliano de Umarizal (Cambriano), os diques de diabásios, e basaltos do
Magmatismo Ceará‐Mirim (Juro‐Cretáceo), os arenitos cretácicos das formações Pendência e
Açu, e os arenitos terciários, médios a grosseiros, da Formação Serra dos Martins.
O município de Currais Novos está localizado na mesorregião Central Potiguar e na
microrregião Seridó Oriental, o município de Currais Novos tem seus limites com os municípios
de Lagoa Nova, Cerro Corá, Acari, Campo Redondo, São Vicente e São Tom é e com o Estado da
Paraíba, abrangendo uma área de 883 km², estando distante da capital do estado (Natal‐RN)
cerca de 192 Km, com percurso feito através da rodovia BR‐226, que é pavimentada. Apresenta
coordenadas 06°15’39,6” de latitude sul e 36°30’54,0” de longitude oeste e tem uma altitude
média de 341 m, estando inserido nas folhas Currais Novos (SB.24‐Z‐B‐II) e Cerro Corá (SB.24‐Z‐B‐
III) na escala 1:100.000, editadas pela SUDENE; Geologicamente, o município de Currais Novos
estar inserido na Província Borborema, estando constituído por litótipos do Grupo Seridó,
representado pelas formações Seridó, Equador e Jucurutu, por suítes graníticas diversas e
granitóides de quimismo indiscriminado(NP3g3i), além de sedimentos da Formação Serra dos
Martins. Suas rochas mais antigas pertencem à Suíte Poço da Cruz (PP3gpc), constituídas por
augengnaisses graníticos e leuco‐ortognaisse quartzo monzonítico a granítico. A Suíte máfica
(NP2d) está representada por gabros, dioritos e tonalitos. A Formação Seridó (NP3ss) engloba
biotita‐xistos, clorita‐sericita‐xistos e metarritmitos; Já a formação Equador inclui quartzitos e
metaconglomerados, enquanto que a Formação Jucurutu abrange gnaisses, mármores e
calcissilicáticas. A suíte calcialcalina de médio a alto potássio Itaporanga (NP3g2cm), está
constituída por granitos e granodioritos, associados a dioritos. A Formação Serra dos Martins
(Esm), que constitui a Serra de Santana, feição geomorfológica de destaque no norte do
município, está representada por arenitos médios a conglomeráticos, com raras intercalações de
pelitos.
O município de Caicó encontra‐se na mesorregião Central Potiguar e na
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microrregião Seridó Ocidental, fazendo limites com os municípios de Jucurutu, Florânia, São João
do Sabugí, Ouro Branco, Jardim do Seridó, São José do Seridó, Cruzeta, Timbaúba dos Batistas,
São Fernando e Serra Negra do Norte e com o Estado da Paraíba, abrangendo uma área de 1215
km² e estando distante da capital do estado (Natal‐RN) cerca de 292 Km, num percurso feito
através das rodovias BR‐226, BR‐427 e RN‐228, que são pavimentadas. Apresenta altitude média
de 151 m e suas coordenadas são 06°27’28,8” de latitude sul e 37°05’52,8” de longitude oeste,
estando inseridos nas folhas Caicó (SB.24‐Z‐B‐I), Currais Novos (SB.24‐Z‐B‐II) Jardim do Seridó
(SB.24‐Z‐B‐V) e Serra Negra do Norte (SB.24‐Z‐B‐IV) na escala 1:100.000, editadas pela SUDENE;
Geologicamente, o município de Caicó estar inserido na Província Borborema, sendo constituído
por litótipos dos complexos Serra dos Quintos, Caicó e São Vicente, rochas do Grupo Seridó,
representado pela Formação Jucurutú, granitóides das suítes Máfica e Poço da Cruz, além de
granitóides diversos de quimismo indiscriminado (NP3g3i).
O Complexo Serra dos Quintos (PRsq) é composto por xistos, gnaisses, BIF, mármores,
metamáficas e metaultramáficas. O Complexo Caicó está representado na região por
ortognaisses dioríticos a graníticos, com restos de supracrustais (PP2gcai). O Complexo São
Vicente (PPsv) está constituído por ortognaisses TTG e migmatitos de protólitogabróico e
diorítico. A Suíte Poço da Cruz (PP3gpc), está constituída por augen‐gnaisses graníticos e leuco‐
ortognaisses quartzo monzoníticos a graníticos, já a Suíte máfica (NP2d) é formada por gabros,
dioritos e tonalitos. A Formação Jucurutu (NP3sju) inclui gnaisses, mármores e calcissilicáticas.
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Figura 1 – Mapa dos Distritos Mineiros

RESULTADO E DISCUSSÃO
Nos estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba, encontram‐se localizados os principais
depósitos/ocorrências de scheelita, minério de Tungstênio, do Brasil, sendo conhecidas cerca de
700 localidades, distribuídas numa área de aproximadamente 20.000 Km², constituindo a
Província Scheelitífera do Seridó. A maior concentração e os mais importantes jazimentos de
scheelita estão associados à faixa metavulcanosedimentar ou Faixa de Dobramento Seridó, e,
mais particularmente, à Formação Jucurutu, que é a seção inferior do Grupo Seridó. Ocorrem,
predominantemente nas rochas classificadas como depósitos calcossilicatados, que são os
tactitos e os skarnitos, predominantemente, associados aos calcários metamórficos que se
encontram intercalados nos gnaisses epidotíferos. A principal zona mineralizada localiza‐se
próximo à cidade de Currais Novos, na estrutura Brejuí/Barra Verde, constituindo um faixa com
cerca de 4.000 metros de comprimento e 400 metros de largura, que se desenvolve na borda do
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Maciço Granitóide de Acarí. Nesta faixa, separadas apenas por limites geográficos, localizam‐se
as minas Brejuí, Barra Verde, Boca de Lage, Zangarelhas e Saco dos Veados, todas com suas
atividades de lavra paralisadas.
Apesar de ocorrerem intercalados em outras unidades pré‐cambrianas, os principais
depósitos de calcários metamórficos estão relacionados à Formação Jucurutu, constituindo
camadas e lentes de extensões e larguras variáveis. São utilizados na construção civil, tanto para
o fabrico do cimento portland e do cal, como para revestimento de pisos e paredes. Na
agricultura, têm aplicação como corretivos de solo;
Além da scheelita, o itabirito é um minério que está em alta no mercado, uma vez que a
maioria das minas de scheelita estão se exaurindo e a saída econômica está sendo a partir da
extração do itabirito, que constitui o protominério, está associado aos calcários e quartzitos das
formações Jucurutu e Equador, respectivamente. Os tipos de itabiritos mais comuns são: itabirito
fácies oxidada, itabirito fácies carbonatada e actinolita itabirito fácies silicatada. Podem ser
classificados, também, como minério duro (magnético ou não), minério bandado, minério
granular, minério xistoso, e canga rica;
Como fonte econômica mineral desse distrito, é possível encontrar também uma
diversidade muito grande de rochas ornamentais, que mesmo não sendo em grande quantidade,
colabora demasiadamente para a economia regional. Incluídos no embasamento da Faixa de
Dobramento Seridó, ou cortando as unidades litológicas da Formação Seridó, sob a forma de
maciços arredondados ou ovalados, os granitos, granodioritos, tonalitos, dioritos, gnaisses e
migmatitos, de acordo com a composição, textura, e estrutura, podem ser aproveitados como
pedras ornamentais (pisos e revestimentos) ou como material de uso na construção civil (brita,
paralelepípedo, meio fio, pedra rachão, etc);
O feldspato ocorre no pegmatito homogêneo, encaixado concordantemente nos xistos da
Formação Seridó, e a fluorita encontra‐se associada aos calcários da Formação Jucurutu. Assim
como os granitos e rochas afins, os quartzitos da Formação Equador, são largamente utilizados
como pedras ornamentais na construção civil, servindo de revestimentos para paredes e
fachadas de edificações.
Feita essa catalogação mineral, pode‐se notar que o distrito mineiro Currais Novos – Caicó
é extremamente importante para a economia do estado, e isso é comprovado pelos inúmeros
estudos feitos na região em diversos aspectos, mas em busca principalmente das áreas
classificadas como reservas minerais e as respectivas titularidades (Figuras 2 e 3). Tendo em vista
que a região é muito diversificada, muitas empresas criam conflitos para fazer a requisição das
áreas, mas isso só reforça a importância mineral do nosso estado no cenário nacional e mundial.
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Figura 2 – Titularidades minerais

Figura 3 – Reservas minerais

CONCLUSÃO
Foi promovida, com a realização do projeto, uma maior conscientização dos alunos
envolvidos no que diz respeito às riquezas minerais do nosso estado, bem como uma melhor
integração na geologia do nosso estado em diferentes aspectos. Dessa forma, pode‐se notar que
o distrito mineiro Currias Novos – Caicó e os demais influenciam demasiadamente não somente
na formação acadêmica dos profissionais da área, uma vez que promove uma verdadeira aula
prática com toda a diversidade existente na região, mas também na manutenção da economia
regional e nacional, fornecendo uma gama muito abrangente de minerais economicamente
utilizados em diversas áreas. Com a abordagem sobre a temática, foi adquirido conhecimento
teórico e prático sobre os terrenos do estado, já que foi possível analisar não somente os relatos
sobre a região, como também manuais e mapas que serviram de orientação no desenvolvimento
deste.
O estudo se caracterizou pelo entendimento dos bens culturais, além dos econômicos,
que o beneficiamento e uso dos minérios da região traz aos munícipios base, tendo em vista que
a história de Currais Novos, como tantas outras cidades do país, se confunde com a história da
mineradoras que alí existiam.
O caráter de caracterização apresentado no trabalho rendeu ao mesmo um aspecto de
formação acadêmica, ampliando os conhecimentos sobre a litologia e geologia da região,
abrangendo aspectos econômicos e sociais numa forma de interligar esses universos, trazendo a
tona o lado prático e aplicado ao dia‐a‐dia que a geologia teórica abrange.
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RESUMO
As Unidades de Conservação são áreas
protegidas com notável beleza cênica, dotadas de
atributos bióticos e abióticos e grande biodiversidade.
Possuem objetivos e usos definidos em legislação
própria, podendo ter o desenvolvimento de atividades
antrópicas ou não, ou terem seu uso restrito apenas à
visitação de público ou mesmo pesquisa científica. No
Brasil, foi instituído o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação por meio da Lei Federal nº. 9.985/2000, a
qual foi regulamentada por meio do Decreto Federal nº.
4.340/2002. Vale salientar que, não é suficiente apenas

instituir um sistema e criar Unidades de Conservação
com base no referido ordenamento jurídico, faz‐se
necessário um manejo adequado para garantir que
essas áreas estejam cumprindo o propósito a que se
dispuseram, assim como seus objetivos e usos. Nesse
contexto, este trabalho tem por objetivo fazer uma
análise sobre a necessidade de manejo adequado nas
Unidades de Conservação do Brasil.

PALAVRAS‐CHAVE: Áreas Protegidas, Unidades de Conservação, Manejo, SNUC.

MANAGEMENT IN CONSERVATION UNITS IN BRAZIL
ABSTRACT
Conservation Units are protected areas with
notable scenic beauty, endowed with biotic and abiotic
attributes and wide biodiversity. Have goals and uses
defined in legislation, may be the development of
anthropogenic activities or not, or have its use restricted
only to public visitation or even scientific research. In
Brazil, the System National of Conservation Units was
instituted by Federal Law n º. 9.985/2000, which was

regulated by the Federal Decree n º. 4.340/2002. It is
noteworthy that it is not enough to just set up a system
and create Conservation Units based on this law, it is
necessary to appropriate management to ensure that
these areas are fulfilling the purpose for which they
were willing, as well as their goals and usages. In this
context, this work aims to do analysis on the need for
proper management in Conservation Units in the Brazil.

KEY‐WORDS: Protected Areas, Conservation Units, Management, SNUC.
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MANEJO EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NO BRASIL
INTRODUÇÃO
Diante do crescimento econômico e exploração antrópica subsidiados no sistema
capitalista, surge o conceito de Áreas Protegidas e de instrumentos para gerir essas áreas, a fim
de proporcionar espaços protegidos para garantir o desenvolvimento sustentável e a oferta de
serviços ecossistêmicos às gerações futuras.
As Áreas Protegidas estão entre as principais estratégias de conservação da diversidade
biológica, espeleológica, geológica, cultural, dentre outras.
A Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), estabelecida durante a Conferência das
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente (CNUMAD) ocorrida em Junho de 1992 no Rio de Janeiro,
e promulgada no Brasil por meio do Decreto Federal nº. 2.519, de 16 de março de 1998, é um
dos mais importantes instrumentos internacionais relacionados ao meio ambiente e à
conservação da biodiversidade em três níveis – ecossistemas, espécies e recursos genéticos.
Nesse contexto, no Brasil foram criadas as Unidades de Conservação (UCs) como um dos
tipos de Áreas Protegidas, nestas também se incluem as Áreas de Reserva Legal (ARL), Áreas de
Preservação Permanente, terras indígenas, servidões ambientais e outros espaços territoriais
protegidos.
Para verificar se os usos, objetivos e metas de uma UC estão sendo cumpridos, faz‐se
necessário a avaliação da efetividade de manejo, a qual apontará, dependendo da metodologia
utilizada, os pontos fortes e fracos da gestão, evidenciando os benefícios para a conservação da
biodiversidade (LEVERINGTON et al, 2010) e a existência em longo prazo das unidades de
conservação.
Desta forma, este trabalho tem por objetivo analisar a necessidade de manejo adequado
nas Unidades de Conservação do Brasil, abordando ainda o conceito de Áreas Protegidas e de
UCs, bem como os aspectos legais que de maneira geral permeiam o conteúdo aqui tratado, por
meio de revisão bibliográfica a partir de dados secundários.
1. ÁREAS PROTEGIDAS: ASPECTOS GERAIS
A criação dos primeiros espaços protegidos nas sociedades ocidentais modernas, datam
aproximadamente do início do século XX, a fim de reduzir a degradação e o consumo exagerado
dos recursos naturais (SILVEIRA et al., 2010).
Conforme Silveira (2011) o marco inicial e relevante para o estabelecimento de áreas
protegidas foi a criação do Parque Nacional de Yellowstone nos Estados Unidos, no ano de 1872.
O referido parque possui aproximadamente 9.000 quilômetros quadrados de tamanho e foi
reconhecido como Patrimônio Mundial Natural em 1978, objetivando proteger a vida selvagem
ameaçada pela civilização urbano‐industrial cada vez mais crescente.
Gonçalves, Branquinho e Felzenszwalb (2011) entenderam que o modelo que originou a
criação do citado Parque influenciou a concepção fomentadora de Áreas Protegidas no Brasil e
em boa parte das nações em desenvolvimento.
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Segundo Rodríguez (2012), existe duas definições internacionalmente aceitas de Área
Protegida (AP) e o autor explica a diferença entre ambas: Para a Convenção sobre Diversidade
Biológica (CBD, 1992), a AP é “geograficamente definida, destinada, ou regulamentada, e
administrada para alcançar objetivos específicos de conservação” (BRASIL, 1998); para a União
Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN – International Union for Conservation of
Nature), é o “espaço geográfico claramente definido, reconhecido, dedicado e gerido através de
instrumentos legais ou outros meios efetivos, para alcançar, a longo prazo, a conservação da
natureza e dos serviços ambientais e valores culturais associados” (IUCN, 2010).
Ou seja, a concepção de AP da IUCN é bem mais ampla por já referir‐se a conservação da
natureza, dos serviços ecossistêmicos e valores culturais associados. Sabe‐se que um dos critérios
para o estabelecimento de determinados tipos de AP é o valor cultural que esta exerce na
comunidade que a utiliza.
Com base na Avaliação Ecossistêmica do Milênio em 2005, os bens e serviços mais
importantes prestados por Áreas Protegidas são: matérias‐primas, alimentação, recursos
genéticos, medicinal e ornamental, purificação de água, a regulação da qualidade do ar,
prevenção da erosão, a mitigação de eventos extremos, polinização, controle biológico,
sequestro de carbono, formação do solo, produção primária e ciclagem de nutrientes.
2 CONVENÇÃO SOBRE DIVERSIDADE BIOLÓGICA
A Convenção sobre Diversidade Biológica consiste em um acordo internacional firmado
entre os países participantes da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento (CNUMAD), realizada em 1992 no Rio de Janeiro. Foi promulgada pelo Decreto
Federal nº. 2.519, de 16 de março de 1998, prescrevendo um conjunto de metas, objetivando
acabar com a perda da biodiversidade e assegurar a continuidade de seus benefícios e sua
repartição equitativa.
Para a implementação dos compromissos da CDB a nível nacional, regional e global de
2002 a 2010, foi traçado um Plano Estratégico, o qual não foi efetivo (SCDB, 2010). A mencionada
Convenção está estruturada sobre três bases principais bases, quais sejam: a conservação da
diversidade biológica, o uso sustentável da biodiversidade e a repartição justa e equitativa dos
benefícios provenientes da utilização dos recursos genéticos e se refere à biodiversidade em três
níveis: ecossistemas, espécies e recursos genéticos (BRASIL, 1992).
Durante a 10ª Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica
acontecida em 2010, na cidade de Nagoya/Japão, foram estabelecidas novas metas intituladas de
“Metas de Aiqui para a Biodiversidade 2011‐2020”, dispostas em 20 proposições distribuídas em
5 objetivos estratégicos, todos relacionados à redução da perda da biodiversidade em âmbito
mundial: tratar das causas fundamentais de perda de biodiversidade, fazendo com que as
preocupações com a biodiversidade permeiem governo e sociedade; reduzir as pressões diretas
sobre a biodiversidade e promover o uso sustentável; melhorar a situação da biodiversidade,
protegendo ecossistemas, espécies e diversidade genética; aumentar os benefícios de
biodiversidade e serviços ecossistêmicos para todos; e aumentar a implantação, por meio de
planejamento participativo, da gestão de conhecimento e capacitação.
Na ocasião da referida Convenção as Nações Unidas foi estabelecido o período de 2011‐
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

3

2020 como a Década da Biodiversidade (WEIGAND Jr.; SILVA; SILVA, 2011).
Na Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável – Rio + 20,
realizada em junho/2012 no Rio de Janeiro, foi lançado o Plano Estratégico para a Biodiversidade,
utilizando‐se as mesmas Metas de Aiqui, destacando‐se a Meta 11:
Até 2020, pelo menos 17 por cento de áreas terrestres e de águas continentais e
10 por cento de áreas marinhas e costeiras, especialmente áreas de especial
importância para biodiversidade e serviços ecossistêmicos, terão sido
conservados por meio de sistemas de áreas protegidas geridas de maneira
efetiva e eqüitativa, ecologicamente representativas e satisfatoriamente
interligadas e por outras medidas espaciais de conservação, e integradas em
paisagens terrestres e marinhas mais amplas (WEIGAND Jr.; SILVA; SILVA, 2011).

O Brasil tem tentado alcançar a meta citada por meio da criação de Unidades de
Conservação federais através do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
(ICMBio), de Unidades Estaduais por intermédio dos Órgãos Estaduais integrantes do SNUC e de
municipais por meio dos Órgãos Municipais.
3 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NO BRASIL
O marco legal para Áreas Protegidas e a base para as discussões sobre Unidades de
Conservação foi o primeiro código florestal brasileiro, instituído por meio do Decreto nº 23.793
de 23 de janeiro de 1934.
Dentre os instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente (BRASIL, 1981), instituídos
no Artigo 9º, merece destaque o estabelecido no inciso VI: “VI – a criação de espaços territoriais
especialmente protegidos pelo Poder Público federal, estadual e municipal, tais como áreas de
proteção ambiental, de relevante interesse ecológico e reservas extrativistas”.
Antes da alteração da citada Política por meio da Lei Federal nº. 7.804/1989, integrava o
rol de instrumentos para sua execução “a criação de reservas e estações ecológicas, áreas de
proteção ambiental e as de relevante interesse ecológico, pelo Poder Público Federal, Estadual e
Municipal” (inciso VI), o qual foi modificado para a forma como se apresenta no parágrafo
anterior, especificando, assim, claramente a intenção jurídica em proteger determinadas áreas.
A fim de regulamentar o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, instituir
o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) e dá outras providências,
em 18 de julho de 2000 foi promulgada a Lei Federal nº 9.985/2000, segundo a qual Unidade de
Conservação é:
espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais,
com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder
Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial
de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção (BRASIL,
2000).
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De acordo com Aguiar‐Silva (2011) uma das estratégias do Brasil para cumprir a exigência
determinada na Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) ocorrida em 1992 para conservar a
biodiversidade in situ e assegurar a continuidade dos processos evolutivos na natureza, foi a
aprovação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), tendo em vista que uma
das metas para 2010 traçadas na CDB seria de que pelo menos 10% dos biomas estariam em
Unidades de Conservação (UC).
Para Maciel (2011) e Loureiro e Cunha (2008), a definição e manutenção de espaços
territorialmente protegidos em todo o Brasil é um importante instrumento para alcançar a
efetividade e concretização do direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado
estabelecido no art. 225 da Constituição de 1988.
O SNUC foi instituído para auxiliar no ordenamento da legislação pertinente às Unidades
de Conservação, contribuindo na definição de critérios de usos, objetivos e diretrizes do sistema
e gestão das UCs. Dias e Pereira (2010) consideraram o SNUC um novo marco de consolidação da
política ambiental brasileira, pois este sintetiza e ordena as diferentes categorias de Unidades de
Conservação federais, estaduais e municipais, sendo considerado como o resultado de vários
debates e enfrentamentos de interesses que envolviam ambientalistas, cientistas, ONGs,
populações tradicionais e organizações privadas.
De acordo com o Artigo 7º da supracitada lei, as Unidades de Conservação dividem‐se em
dois grupos, com características e objetivos específicos: Unidades de Proteção Integral e
Unidades de Uso Sustentável. O objetivo básico das primeiras é preservar a natureza, sendo
admitido apenas o uso indireto (aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição)
dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos na Lei e o objetivo básico das
segundas é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus
recursos naturais. A lei define uso direto como aquele que envolve coleta e uso, comercial ou
não, dos recursos naturais.
O grupo das Unidades de Proteção Integral é composto pelas seguintes categorias de
Unidade de Conservação: Estação Ecológica; Reserva Biológica; Parque Nacional; Monumento
Natural; Refúgio de Vida Silvestre. Constituem o Grupo das Unidades de Uso Sustentável as
seguintes categorias de unidade de conservação: Área de Proteção Ambiental; Área de Relevante
Interesse Ecológico; Floresta Nacional; Reserva Extrativista; Reserva de Fauna; Reserva de
Desenvolvimento Sustentável; e Reserva Particular do Patrimônio Natural (BRASIL, 2000).
4 MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS: O CASO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
A Lei Federal nº. 9.985/2000 define manejo como: “todo e qualquer procedimento que
vise assegurar a conservação da diversidade biológica e dos ecossistemas” (BRASIL, 2000).
Segundo Cifuentes, Izurieta e Faria (2000) o manejo de Áreas Protegidas envolve uma
série de elementos, os quais estão interligados, visando garantir a sustentabilidade e envolvem
aspectos naturais, culturais e sociais, que possibilitam a conservação da biodiversidade para as
presentes e futuras gerações.
Grandes dificuldades e desafios são observados quando da implementação e gestão de
UCs: falta de recursos financeiros, de recursos humanos e de infraestrutura para a efetivação dos
usos e objetivos dessas áreas, por isso que a avaliação da efetividade de gestão expõe se a UC
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está sendo bem gerida e se cumpre as suas metas e objetivos, à medida que protege a
biodiversidade local (HOCKINGS et al., 2006).
O fato é que a quantidade de UCs vem crescendo significativamente, porém não basta
apenas criá‐las, é necessário fazer a manutenção, a administração e o manejo adequados para
garantir a efetividade e cumprimentos dos objetivos de criação das áreas citadas. A efetividade
de gestão pode ser analisada sob vários aspectos, dentre os quais se destacam: cobertura da
vegetação, impactos ambientais, presença de fauna e flora, administração, infraestrutura e
planejamento, cumprimento dos objetivos e usos (legais ou ilegais) (LEVERINGTON et al. 2010a).
Desta forma, a avaliação da qualidade do manejo é uma ferramenta relevante, pois
também auxilia no uso dos recursos financeiros nas UCs, tendo em vista os altos custos com
implementação, bem como permite a valoração dos serviços ecossistêmicos ofertados, os quais
influenciam diretamente o bem‐estar da sociedade.
A Lei Federal nº 9.985/2000 especifica o Plano de Manejo como instrumento legal para a
gestão de UCs, definido como:
Documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de
uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que
devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a
implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade (BRASIL,
2000).

Das metodologias para a avaliação de efetividade de manejo em UCs, no Brasil utilizam‐se
basicamente três, as quais são adaptadas à realidade brasileira, visto que elas são oriundas de
mecanismos internacionais (LEVERINGTON et al. 2010). Pode‐se citar: 1) Cifuentes, Izurieta e
Faria. (2000) bastante utilizada por Instituições de Ensino por meio de trabalhos finais de
conclusão de cursos, dissertações e teses por trabalhar com parâmetros e indicadores mais
aprofundados, cujos resultados são mais detalhados; 2) o RAPPAM (Rapid Assessment and
Priorization of Protected Area Management), usado pelo Ministério de Meio Ambiente (MMA)
juntamente com a WWF‐Brasil para a avaliação de efetividade de manejo de unidades de
conservação federal, e 3) Tracking Tool desenvolvido pela WWF (World Wife Fund for Nature) em
parceria com o Banco Mundial para o Programa Áreas Protegidas da Amazônia (ARPA).
No método RAPPAM além da contextualização da UC, outros elementos também são
verificados, como: planejamento, insumos, processos, produtos e resultados alcançados em
relação aos objetivos traçados, relacionando as fragilidades e potencialidades relativas a cada
elemento para fundamentar estratégias que visem à melhoria da efetividade de gestão das
unidades de conservação. Logo, em linhas gerais o questionário utilizado no método RAPPAM
compreende três áreas de análise distintas: contexto, efetividade de gestão e análise do sistema
de unidades de conservação.
A metodologia baseada e adaptada de Cifuentes, Izurieta e Faria (2000) seleciona
indicadores para caracterizar os seguintes aspectos: administrativo, político, legal, planejamento,
características biogeográficas e de usos legais e ilegais (CABRAL e FRANÇA, 2009):
‐ Âmbito Administrativo: permite medir a capacidade de manejo institucional da área protegida;
‐ Âmbito Político: considera a existência e cumprimento das estratégias que permitam
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desenvolver um apoio ao manejo das unidades de conservação;
‐ Âmbito Legal: aborda os diplomas legais que dão respaldo à jurisprudência institucional sobre as
áreas protegidas selecionadas e as conseguintes ações para conservar os seus recursos;
‐ Âmbito de Planejamento: visa o contínuo monitoramento e melhoria na conservação dos
recursos ambientais, atentando para o planejamento estratégico e continuado voltado para os
objetivo;
‐ Âmbito de Características Biogeográficas: avalia o tamanho e a forma da UC;
‐ Âmbito de Usos Legais: abrange atividades que são compatíveis com os objetivos de manejo da
UC selecionada;
‐ Âmbito de Usos Ilegais: considera aquelas atividades contrárias aos objetivos de manejo, às
normas da área.
Os indicadores escolhidos são organizados em matrizes de avaliação formadas por quatro
níveis, dispostos na seguinte ordem hierárquica: Variáveis; Subvariáveis; Parâmetros e Sub‐
parâmetros. A qualificação dos indicadores de menor hierarquia (subparâmetros, parâmetros e
subvariáveis), permitiram maior detalhamento e precisão na avaliação, porém, a avaliação final
decorreu dos resultados das variáveis (CABRAL e FRANÇA, 2009).
O Tracking Tool está estruturado em torno de 30 questões e 4 respostas para cada uma,
com a atribuição de uma pontuação que varia de 0 (quando classificado como ruim) a 3 (como
excelente). Quando as respostas não couberem nas condições da área, sugere‐se escolher a
resposta que está mais próxima (STOLTON et al, 2007). Foi concebido para fornecer uma
avaliação rápida e visão global da gestão.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Faz‐se necessária a criação de áreas protegidas como uma estratégia fundamental para a
conservação da biodiversidade, porém estas devem ser bem geridas, passar por manutenção
constantemente e ter a participação popular nessa gestão. A necessidade de avaliar a efetividade
de manejo dessas áreas tornou‐se cada vez mais reconhecida e relevante, tanto que consta como
uma das metas da Convenção da Diversidade Biológica (CDB).
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RESUMO
O objetivo deste artigo é apresentar a análise estatística,
da simulação de dados climáticos de precipitação
pluviométrica para quatro localidades no Estado de
Alagoas, construída com os dados climáticos através do
modelo PGECLIMA_R, a fim de fornecer subsídios para o
planejamento agroclimático em regiões onde há
ausência de dados meteorológicos no estado, durante
os períodos chuvoso e seco. Os resultados mostraram
que o modelo PGECLIMA_R simulou dados diários de
precipitação pluviométrica semelhante aos dados reais,
para as áreas de estudo, apresentando coeficientes de

determinação significativos e baixos erros, indicando a
eficiência do modelo. Além disso, apresentamos os
dados comparativos referentes aos valores de
temperatura máxima e mínima do ar em dias chuvosos e
secos para o município de Pão de Açúcar com os testes
de Kolmogorov‐Smirnov (K‐S) como também para os
resultados obtidos pelo teste t. De maneira geral, o
PGECLIMA_R pode ser uma alternativa importante na
geração de dados sintéticos de precipitação
pluviométrica.

PALAVRAS‐CHAVE: Precipitação pluviométrica, PGECLIMA_R, teste t, temperatura.

SIMULATION DATA OF RAINFALL, THROUGH STATISTICAL ANALYSES OF DISTRIBUTIONS OF
CLIMATE DATA FOR FOUR DIFFERENT LOCATIONS IN THE STATE OF ALAGOAS
ABSTRACT
The objective of this paper is to present the statistical
analysis of simulation climate data pluviometric
precipitation for four locations in the state of Alagoas,
built with climate data through PGECLIMA_R model in
order to provide subsidies for the agro‐climatic planning
in regions where there is no meteorological data in the
state, during the rainy and dry seasons. The results
showed that the model simulated daily data
PGECLIMA_R pluviometric precipitation similar to the
actual data for the areas of study, with statistically

significant regression coefficients and low errors,
indicating the efficiency of the model. Furthermore , we
present comparative data for the values of maximum
and minimum air temperature in rainy and dry for the
city of Pão of Açucar with the Kolmogorov‐Smirnov ( KS )
as well as to the results obtained by t test days . In
general, the PGECLIMA_R can be an important
alternative to generate synthetic rainfall data

KEY‐WORDS: Pluviometric precipitation, PGECLIMA_R, t‐test, temperature.
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SIMULAÇÃO DE DADOS DE PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA, ATRAVÉS DE ANÁLISES
ESTATÍSTICAS DAS DISTRIBUIÇÕES DE DADOS CLIMÁTICOS, PARA QUATRO LOCALIDADES
DIFERENTES NO ESTADO DE ALAGOAS
INTRODUÇÃO
O conhecimento da distribuição das precipitações pluviométricas no espaço e no tempo
desempenha papel relevante no planejamento das atividades produtivas. Tal é a importância
desse conhecimento, que esse acaba por condicionar decisões, sejam de ordem tática ou
estratégica, em atividades como a agropecuária, a construção civil, os transportes e o turismo. O
estudo da precipitação pluviométrica, dependendo da sua quantidade e intensidade, pode
determinar o sucesso ou o fracasso de um empreendimento, seja ele agrícola ou não. A
quantidade de precipitação pluviométrica que incide numa bacia hidrográfica durante o ano
também é um dado determinante para quantificar a disponibilidade de água para o
abastecimento doméstico, industrial e irrigação, (BELTRAME, 1991). A ocorrência de
precipitações pluviométricas de grande intensidade e/ou de longa duração tem causado grandes
transtornos, tais como enchentes e deslizamentos de encostas, que causam, como consequência,
o desalojamento de famílias e, até mesmo, um grande número de mortes (COSTA, 2001). O
desenvolvimento de modelos para a geração de elementos climáticos é de grande importância
para a avaliação de sistemas agrícolas e para a simulação do comportamento de sistemas
hidrológicos. Segundo WILKS (1999), uma série sintética é o resultado da associação de séries de
dados reais com números aleatórios produzidos por algoritmos computacionais a fim de gerar
sequências de variáveis aleatórias que se assemelham aos dados climáticos reais. Existem na
literatura vários modelos para geração de séries sintéticas de dados climáticos, sendo, dentre
estes, o PGECLIMA_R (VIRGENS FILHO, 2010) que é um gerador estocástico de cenários
climáticos. AMORIM, et al (2011) verificaram para os valores de EMA de 0,80 e 1,57 C para o
PGECLIMA_R e de 1,78 e 4,07 C para o LARS – WG, para os valores de VM para o modelo
PGECLIMA_R variando de 0,04 a 0,24 C e de 1,46 a 3,99 C para o modelo LARS – WG e o REQM
variou de 0,94 a 2,04 C para o PGECLIMA_R e de 2,13 e 4,56 C para o modelo LARS – WG. Este
trabalho teve como objetivo simular dados diários de precipitação pluviométrica utilizando o
modelo PGECLIMA_R para quatro localidades diferentes no Estado de Alagoas.
MATERIAL E MÉTODOS
O presente estudo foi realizado com as localidades de Murici (Lat.: ‐9,31, Log.: ‐35,95) e
Rio Largo (Lat.: ‐9,48, Log.: ‐35,83), na zona da mata, Pão de Açúcar (Lat.: ‐9.75, Log.: ‐37.43)
e Santana do Ipanema (Lat.: ‐9,36, Log.: ‐37,22), no sertão, com dados meteorológicos diários
de precipitação pluviométrica obtidos da Agência Nacional de Águas – ANA, para os períodos de
1963 a 2000, e do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), para o período de 1977 a 2009.
Para melhor confiabilidade dos dados utilizados, a série climatológica passou por um processo de
triagem e consistência dos dados, com a finalidade de verificar possíveis erros de leitura ou de
lançamento (digitação), bem como identificar “falhas” em alguns períodos das mesmas. Foi
utilizado o gerador de clima PGECLIMA_R para simulação dos dados climáticos. A metodologia
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utilizada na simulação dos valores de temperatura máxima e mínima no PGECLIMA_R foi
concebida a partir do princípio de que, ao se fixar um período base de dados históricos, o mesmo
se move no tempo á medida que a simulação estiver sendo executada. Desta forma, cada ano
simulado foi adicionado a série histórica da qual se destacou o ano mais remoto. É importante
destacar que a cada movimento do período base no tempo, os parâmetros das distribuições de
probabilidade são novamente estimados, fazendo com que embora a distribuição de
probabilidade tenha novos parâmetros, a duração do período permaneça a mesma. Para
validação dos dados simulados em relação aos dados observados e para avaliar o desempenho
do modelo PGECLIMA_R foram utilizados métodos estatísticos como: Erro Absoluto Médio
(EAM), Viés Médio (VM) e Raiz do Erro Quadrático Médio (REQM).
A precipitação pluviométrica é sem dúvida, um dos fenômenos que mais afetam as
atividades agrícolas, bem como todas as outras atividades humanas. A mesma é um das variáveis
meteorológicas mais influentes nas condições ambientais. Sendo que a quantidades e a
intensidade da precipitação pluviométrica pode determinar o sucesso ou o fracasso numa
atividade agrícola.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O resultado do teste Kolmogorov‐Smirnov (K‐S) comparando as frequências observadas e
simuladas dos valores de precipitação pluviométrica para as localidades de Murici, Rio Largo, Pão
de Açúcar e Santana do Ipanema são mostrados na Tabela 1. Podemos observar que na maioria
dos meses para a localidade de Murici o modelo apresentou um desempenho satisfatório, uma
vez que apenas os meses de junho e agosto para o nível de significância de 5% e o mês de agosto
para o nível de significância de 1% não se ajustaram satisfatoriamente a distribuição da
precipitação. Enquanto que para Rio Largo o modelo mostrou‐se satisfatório em todos os meses
nos dois níveis de significância (5% e 1%). Enquanto que os resultados do teste Kolmogorov‐
Smirnov (K‐S) comparando as frequências observadas e simuladas dos valores de precipitação
pluviométrica para as localidades de Pão de Açúcar e Santana do Ipanema, observou‐se um
excelente desempenho no modelo probabilístico da distribuição para todos os meses nas duas
localidades, uma vez que o teste K‐S mostrou‐se satisfatório tanto a nível de 5% como 1% de
significância, sendo assim o modelo se ajustou favoravelmente a distribuição normal da
precipitação.
Tabela 1. Resultado mensal do teste K – S comparando as frequências observadas e simuladas
dos valores de precipitação pluviométrica para Murici, Rio Largo, Pão de Açúcar e Santana do
Ipanema a níveis de significância de 5% e 1%
Murici

Jan

Rio Largo

Pão de Açúcar

Santana do Ipanema

(Dcalc)

(D5%)

(D1%)

(Dcalc)

(D5%)

(D1%)

(Dcalc)

(D5%)

(D1%)

(Dcalc)

(D5%)

(D1%)

0,04

0,13

0,16

0,08

0,14

0,16

0,10

0,16

0,19

0,08

0,19

0,22
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Fev

0,02

0,12

0,15

0,08

0,13

0,15

0,12

0,15

0,18

0,07

0,16

0,19

Mar

0,05

0,10

0,12

0,05

0,10

0,12

0,06

0,12

0,15

0,05

0,13

0,15

Abr

0,03

0,09

0,10

0,06

0,09

0,10

0,05

0,10

0,12

0,05

0,11

0,13

Mai

0,03

0,08

0,09

0,07

0,08

0,09

0,06

0,09

0,11

0,04

0,09

0,11

Jun

0,08

0,08

0,09

0,05

0,07

0,09

0,06

0,08

0,10

0,05

0,09

0,10

Jul

0,04

0,07

0,08

0,07

0,07

0,09

0,02

0,08

0,10

0,01

0,09

0,10

Ago

0,10

0,08

0,10

0,04

0,08

0,10

0,09

0,10

0,11

0,03

0,10

0,12

Set

0,05

0,09

0,11

0,04

0,10

0,12

0,05

0,12

0,14

0,07

0,13

0,16

Out

0,04

0,13

0,15

0,01

0,13

0,15

0,12

0,22

0,26

0,13

0,23

0,28

Nov

0,11

0,16

0,19

0,10

0,15

0,18

0,08

0,19

0,23

0,22

0,21

0,25

Dez

0,07

0,15

0,18

0,08

0,15

0,18

0,15

0,18

0,22

0,12

0,19

0,23

O resultado do teste t com nível de significância de 5% comparando as frequências
observadas e simuladas dos valores de precipitação pluviométrica para as localidades de Murici,
Rio Largo, Pão de Açúcar e Santana do Ipanema são mostrados na Tabela 2. O teste t indicou que,
para todos os meses, para Murici o modelo simulou bem as medias mensais da precipitação. O
mesmo ocorreu para Rio Largo, porém nos meses de fevereiro e Maio o teste indicou que houve
diferença entre as medias observadas e simuladas, sendo assim, para esses dois meses o modelo
não reproduziu satisfatoriamente as medias. Enquanto que para Pão de Açúcar e Santana do
Ipanema, podemos observar que de maneira geral o modelo reproduziu satisfatoriamente as
medias mensais da precipitação nas duas localidades. Em todos os meses o teste t indicou que
houve igualdade entre as medias, com exceção do mês de novembro para Santana do Ipanema
que apresentou medias diferentes, uma vez que o valor do teste t foi menor que o nível de
significância (5%), rejeitando assim a hipótese de nulidade.
Tabela 2. Resultado mensal do teste “t” em nível de 5% de significância comparando as médias
observadas e simuladas dos valores de precipitação pluviométrica para Murici, Rio Largo, Pão de
Açúcar e Santana do Ipanema.
Murici

µObs

µSim

Rio Largo
Teste‐
t

µObs

µSim

Pão de Açúcar
Teste‐
t

µObs
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µSim

Teste‐
t

Santana do Ipanema

µObs

µSim

Teste‐t

4

Jan

44,59

44,49 0,991

48,92

36,00 0,070

34,06

37,46

0,833

40,64

31,17

0,210

Fev

55,60

51,26 0,684

64,33

43,36 0,044

49,43

47,21

0,370

45,21

31,77

0,095

Mar 113,48 122,15 0,601

105,51

86,30 0,215

98,52

84,69

0,317

81,15

71,06

0,437

Abr 194,52 158,88 0,068

168,50 138,60 0,061

180,23 143,54

0,646

89,54

82,06

0,550

Mai 229,20 215,01 0,539

216,33 166,45 0,041

209,94 180,20

0,359

95,05

79,18

0,135

Jun

201,83 202,03 0,991

250,10 229,61 0,451

198,90 174,14

0,539

116,07 110,87

0,610

Jul

250,49 227,10 0,300

226,18 194,37 0,167

176,02 199,32

0,317

111,33 103,42

0,454

Ago 144,19 168,23 0,204

136,14 118,05 0,164

99,18

112,15

0,810

55,05

50,36

0,500

Set

88,05

86,74 0,910

106,19 123,80 0,269

73,01

78,34

0,677

38,54

38,67

0,983

Out

45,33

38,44 0,372

48,59

42,44 0,478

47,58

58,53

0,403

20,43

13,33

0,254

Nov

35,33

39,77 0,624

30,72

23,99 0,159

36,02

38,83

0,094

28,82

13,39

0,007

Dez

47,70

47,82 0,991

30,36

22,03 0,168

34,08

26,71

0,831

33,51

24,68

0,215

O teste Kolmogorov‐Smirnov (K‐S) comparando as frequências observadas e simuladas
dos valores de temperatura máxima e mínima do ar em dias chuvosos e secos para Pão de Açúcar
é mostrado na Tabela 3. O modelo probabilístico da distribuição para a temperatura máxima em
dias chuvosos apresentou um excelente desempenho em todos os meses, assim como para os
dias secos, com exceção do mês de outubro que apresentou uma pequena diferença entre as
distribuições observadas e simuladas nos dois níveis de significância (5% e 1%). Para a
temperatura mínima, verificou‐se que, ao nível de significância de 5%, os meses de fevereiro,
junho e julho, apresentaram um desempenho não satisfatório no modelo em dias chuvosos,
enquanto que à nível de 1% somente nos meses de junho e julho o modelo não apresentou um
ajuste significativo, mostrando um bom desempenho nos demais meses. Para os dias secos, nos
meses de fevereiro, maio, julho, agosto e setembro o modelo mostrou um desempenho não
satisfatório à nível de 5% entre as distribuições observadas e simuladas, sendo satisfatório para
os demais meses, enquanto que ao nível de 1%, apenas o mês de fevereiro não se ajustou
favoravelmente a distribuição normal.
Tabela 3. Resultados mensais do teste Kolmogorov‐Smirnov (K‐S) comparando as freqüências
observadas e simuladas dos valores de temperatura máxima e mínima do ar para dias chuvosos e
secos para Pão de açúcar a níveis de significância de 5% e 1%.
TMáx ‐ Chuvoso

TMáx ‐ Seco
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TMín ‐ Chuvoso

TMín ‐ Seco

5

(Dcalc)

(D5%)

(D1%)

(Dcalc)

(D5%)

(D1%)

(Dcalc)

(D5%)

(D1%)

(Dcalc)

(D5%)

(D1%)

Jan

0,146

0,198

0,237

0,076

0,123

0,147

0,045

0,198

0,237

0,102

0,123

0,147

Fev

0,125

0,224

0,269

0,070

0,125

0,150

0,254

0,224

0,269

0,185

0,125

0,150

Mar

0,085

0,230

0,276

0,063

0,117

0,140

0,155

0,230

0,276

0,033

0,117

0,140

Abr

0,175

0,195

0,233

0,088

0,126

0,151

0,058

0,195

0,233

0,099

0,126

0,151

Mai

0,043

0,148

0,178

0,090

0,146

0,176

0,097

0,148

0,178

0,160

0,146

0,176

Jun

0,100

0,133

0,159

0,130

0,175

0,210

0,168

0,133

0,159

0,058

0,175

0,210

Jul

0,069

0,144

0,173

0,144

0,152

0,182

0,195

0,144

0,173

0,158

0,152

0,182

Ago

0,070

0,153

0,184

0,084

0,142

0,170

0,103

0,153

0,184

0,164

0,142

0,170

Set

0,147

0,235

0,281

0,105

0,119

0,143

0,103

0,235

0,281

0,134

0,119

0,143

Out

0,154

0,324

0,389

0,134

0,110

0,132

0,148

0,324

0,389

0,090

0,110

0,132

Nov

0,266

0,572

0,686

0,045

0,108

0,129

0,461

0,572

0,686

0,113

0,108

0,129

Dez

0,108

0,380

0,455

0,101

0,108

0,130

0,150

0,380

0,455

0,061

0,108

0,130

A Tabela 4 mostra os resultados obtidos pelo teste t entre as medias observadas e
simuladas de temperatura máxima e mínima em dias chuvosos e secos para Pão de Açúcar. É
possível observar que em geral, o modelo simulou satisfatoriamente as medias mensais das duas
variáveis nos dois períodos de estudo (dias chuvosos e dias secos), uma vez que o teste t não
apresentou muitas significâncias estatísticas.
Tabela 4. Resultado mensal do teste “t” em nível de 5% de significância comparando as
médias observadas e simuladas dos valores de temperatura máxima e mínima do ar em dias
chuvosos e secos para Pão de Açúcar
TMáx/Ch

TMín/Ch

TMáx/Sc

TMín/Sc

µObs

µSim

Teste ‐ t

Teste ‐ t

µObs

µSim

Teste ‐ t

Teste ‐ t

Jan

33,36

33,99

0,225

0,921

36,28

36,00

0,480

0,497

Fev

34,36

34,34

0,956

0,016

36,24

36,57

0,318

0,142

Mar

33,95

33,43

0,303

0,201

36,09

36,14

0,896

0,864

Abr

33,19

33,82

0,223

0,646

35,19

34,95

0,451

0,423
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Mai

30,83

30,46

0,379

0,150

32,88

33,41

0,294

0,666

Jun

29,26

28,88

0,089

0,319

30,03

29,61

0,060

0,993

Jul

28,79

28,47

0,201

0,017

29,81

29,75

0,852

0,058

Ago

29,41

29,11

0,356

0,767

30,53

30,33

0,593

0,379

Set

30,85

31,17

0,440

0,767

32,71

32,43

0,261

0,521

Out

32,82

33,09

0,608

0,928

34,92

34,74

0,197

0,141

Nov

33,55

31,68

0,258

0,031

36,53

36,71

0,320

0,326

Dez

35,67

35,89

0,709

0,754

36,95

36,75

0,183

0,342

Ainda na Tabela 4 podemos observar que nos meses de fevereiro, julho e novembro para
a temperatura máxima em dias secos o teste t a 5% de significância mostra que as medias
simuladas foram diferentes das observadas, assim nesse mês o modelo simulou moderadamente
as medias mensais.
Na Tabela 5 são observados os resultados estatísticos dos dados observados e simulados
de temperatura máxima em dias chuvosos e secos para estação Pão de Açúcar. Verifica‐se que os
valores de temperatura máxima em dias chuvosos variaram de MAE variando de 0,68 a 1,71 oC
para os meses de junho e março, MBE de ‐0,74 a 0,64oC nos meses março e janeiro e para o
RMSE nos meses julho e março variando de 0,82 a 2,01oC. Enquanto que para a temperatura
máxima em dias secos foram de 0,35 a 1,40 oC para os meses de dezembro e maio, MBE de ‐0,42
a 0,43 oC para os meses junho e maio e o RMSE observou 0,43 a 1,66 oC para os meses de
dezembro e maio. AMORIM, et, al (2011) verificaram para os valores de MAE de 0,80 e 1,57oC
para o PGECLIMA_R e de 1,78 e 4,07 oC para o LARS – WG, para os valores de MBE para o modelo
PGECLIMA_R variando de 0,04 a 0,24oC e de 1,46 a 3,99 oC para o modelo LARS – WG e o RMSE
variou de 0,94 a 2,04 oC para o PGECLIMA_R e de 2,13 e 4,56 oC para o modelo LARS – WG.
Ainda na Tabela 5, os resultados estatísticos da temperatura mínima em dias chuvosos e
secos para os dados mensais observados e simulados. Os valores de MAE variaram de 0,24 a 0,85
o
C, para os meses de maio e setembro, MBE variou de ‐0,44 a 0,16 oC referentes aos meses de
fevereiro e maio e para RMSE os valores indicam variação de 0,33 a 1,23 oC para os meses de
maio e outubro para os dias chuvosos. Enquanto que para os dias secos MAE variaram de 0,26 a
0,77 oC para os meses de outubro e janeiro, MBE foi de ‐0,22 a 0,59 oC para os meses janeiro e
julho e RMSE variaram de 0,32 a 1,08 oC para os outubro e maio. Percebe‐se que os erros
estatísticos como o MBE, MAE e RMSE gerou resultados satisfatórios. AMORIM et al. (2011)
apresentaram valores de temperatura mínima para o MBE 0,00 a 0,58 oC, enquanto que no
modelo LARS – WG o MBE variou de 0,01 a 2,07 oC. Os valores de MAE variaram entre 0,56 e 1,65
o
C para o PGECLIMA_R entre 0,86 e 2,94 oC para o LARS – WG. Os resultados de RMSE variaram
entre 0,71 e 1,98 oC para o PGECLIMA_R e entre 1,02 e 3,43 oC para o LARS‐WG.
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Tabela 5. Resultados estatísticos entre os dados mensais observados e estimados da
temperatura máxima e mínima do ar em dias chuvosos e secos para Pão de Açúcar
TMáx/Ch

TMáx/Sc

TMín/Ch

TMín/Sc

MAE

MBE

RMSE

MAE

MBE

RMSE

MAE

MBE

RMSE

MAE

MBE

RMSE

Jan

1,39

0,64

1,76

0,89

‐0,28

1,15

0,46

0,03

0,68

0,77

‐0,22

0,94

Fev

0,92

‐0,02

1,06

0,93

0,33

1,11

0,59

‐0,44

0,64

0,72

0,51

0,86

Mar

1,71

‐0,74

2,01

0,81

0,05

1,20

0,58

‐0,23

0,68

0,34

0,03

0,43

Abr

1,46

0,63

1,75

0,70

‐0,24

0,83

0,56

0,08

0,69

0,46

‐0,13

0,53

Mai

0,95

‐0,37

1,29

1,40

0,53

1,66

0,24

0,16

0,33

0,92

0,13

1,08

Jun

0,68

‐0,38

0,91

0,58

‐0,42

0,71

0,43

‐0,24

0,52

0,74

0,00

0,86

Jul

0,71

‐0,32

0,82

0,71

‐0,06

0,87

0,41

‐0,36

0,46

0,65

0,59

0,96

Ago

0,82

‐0,30

0,97

0,76

‐0,20

0,92

0,47

‐0,06

0,65

0,51

0,28

0,70

Set

1,11

0,32

1,37

0,62

‐0,28

0,80

0,85

‐0,11

1,08

0,38

0,13

0,49

Out

1,04

0,18

1,17

0,37

‐0,19

0,43

0,81

0,01

1,23

0,26

0,16

0,32

Nov

0,92

‐0,02

1,06

0,93

0,33

1,11

0,59

‐0,44

0,64

0,72

0,51

0,86

Dez

1,10

0,06

1,53

0,35

‐0,20

0,43

0,71

‐0,20

0,89

0,31

‐0,13

0,37

Notou‐se que, os resultados obtidos, demonstraram valores expressivos em sua maioria,
podendo a área de estudo estar relacionados a uma maior uniformidade desta variável climática
no Estado. Verificou‐se por meio destes dados que as médias obtidas pelos modelos,
apresentaram pequenas diferenças em relação aos pontos da reta ajustada, demonstrando que a
simulação foi eficiente para todas as simulações.

CONCLUSÕES
Os resultados mostraram que o Modelo PGECLIMA_R simulou satisfatoriamente os dados
diários de precipitação pluviométrica para as localidades de Murici e Rio Largo, na zona da mata,
Pão de Açúcar e Santana do Ipanema, no sertão. Os coeficientes de determinação entre os dados
observados e simulados pelo modelo apresentaram valores bastante significativos. A
disponibilidade de séries históricas de dados climáticos consistentes, com qualidade e
confiabilidade, é fundamental para a realização de trabalhos na área de modelagem
agroclimatológica e nos estudos de mudanças climáticas. Dessa forma, faz‐se necessário dispor
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de um procedimento para simulação estocástica que possibilite a geração de valores diários de
temperatura. Os testes estatísticos realizados para avaliar o desempenho do modelo mostraram
que o PGECLIMA_R pode ser usado para simular a precipitação pluviométrica nessas localidades
de maneira satisfatória.
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RESUMO
A Província Pegmatítica Borborema (PPB), situada no Rio
Grande do Norte, é uma das mais importantes
províncias de todo o Nordeste devido a sua ampla
riqueza de cunho geológico e econômico. Porém, desde
os primórdios do extrativismo mineral na região na
década de 30, diversos garimpeiros se submetem a um
trabalho desumano, inseguro e insalubre – famílias que
trabalham através de uma atividade garimpeira
primitiva e não regulamentada. Por ainda não haver um
grande apoio governamental a fim de formar

cooperativas que possam efetivamente favorecer esses
trabalhadores e capacitá‐los técnica, educacional e
financeiramente, essa extração acaba beneficiando
somente as médias e grandes empresas, dando
continuidade a um ciclo ilegal que se estende em pleno
século XXI.

PALAVRAS‐CHAVE: PPB, garimpo, extração mineral.

PROVÍNCIA PEGMATÍTICA BORBOREMA AND THE STATUS OF THE MINERAL EXTRACTION IN
THE REGION
ABSTRACT
The Província Pegmatítica Borborema (PPB),
situated in Rio Grande do Norte, is one of the most
important Northeast provinces, once it has an excellent
geological and economical development. However, since
the beginning of mineral extraction in the region in the
30s, many miners are subjected to inhumane, unsafe
and unhealthy working – families who working in a
primitive and unregulated mining activity. Without a

large government support to form cooperatives that can
effectively promote these workers and enable them
technical, educational and financially, these extractions
ends up benefiting only medium and large companies,
continuing an illegal cycle that extends until the XXI
century.
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PROVÍNCIA PEGMATÍTICA BORBOREMA E AS CONDIÇÕES DO EXTRATIVISMO MINERAL NA
REGIÃO
INTRODUÇÃO
Segundo o DNPM (2002), a região da Província Pegmatítica Borborema (PPB) se destaca
pelas inúmeras ocorrências e jazimentos de rochas ornamentais, minerais metálicos, industriais e
gemas, associados em sua grande maioria aos vários corpos de pegmatitos brasilianos. Em
relação à produção mineral na região do estudo, atualmente, há pelo menos um conjunto de
seiscentos e vinte e uma ocorrências minerais que estão cadastradas na área de estudo. Como
substâncias principais, estão catalogadas cento e dezessete ocorrências de Berilo, cento e
noventa e seis de Tantalita, quarenta e nove de Columbita, dezenove de Caulim, cinco de
Feldspatos, quatro de Micas, duas de Coríndon, duas de Turmalinas, vinte e sete de Barita, duas
de Amianto (serpentina), uma de talco, duas de Bismuto, quatro de minerais de Cobre, três de
Fluorita, três de minerais de Ferro, vinte e nove Mármores, quatorze de Rochas Ornamentais,
uma de minerais de Urânio, duas de Vermiculita e cento e trinta e nove de Scheelita. Além disso,
o número de ocorrência destas substâncias principais pode ser maior, uma vez que algumas
delas, como, por exemplo, Berilo, Tantalita, Columbita, Feldspatos e Caulim, estão registrados
também como substâncias secundárias.
Toda essa gama de minerais pertencentes a PPB devido à sua estruturação única se
aplicam nas mais diversas finalidades e tem grande importância econômica. Porém, desde o
início no século XX até atualmente, há precariedade, informalidade e ilegalidade na extração de
alguns dos minerais da Província, o que acarreta em uma situação de subsistência àqueles que
vivem de uma extração rudimentar e desprovida de regulamentações ambientais, técnicas e de
segurança. Dessa forma, é objetivo desse artigo analisar e comentar a situação extrativista
mineral na região, apontando a disparidade nos dados econômicos reais de produção da
Província com estimativas feitas por especialistas de mercado, mostrando que a mineração na
PPB se estabelece de uma maneira peculiar que favorece as médias e grandes empresas em
detrimento do trabalhador rural que sobrevive em situações extremas de pobreza, acentuadas
pela seca, sem assistência de nenhuma natureza por parte do Governo.
MATERIAIS E MÉTODOS
Para a realização desse artigo optou‐se, inicialmente, por uma ampla pesquisa
bibliográfica baseada em leitura e a análise de periódicos, artigos científicos de autores
reconhecidos no âmbito da geologia e da atividade extrativista mineral no RN; observação e
discussão de mapas geológicos dos estados do Rio Grande do Norte e Paraíba com o objetivo de
compreender e localizar a área em estudo; além da pesquisa em revistas acadêmicas
relacionadas às áreas de geologia e mineração. Esse material também foi enriquecido através da
realização de planos de aula organizados e direcionados aos principais segmentos econômicos de
ocorrência natural no Rio Grande do Norte, ministrados em nosso Instituto, culminando, assim,
na efetivação de resultados e discussões a respeito de um tema que já causava interesse devido a
viagens de campo e visitas técnicas realizadas no interior do estado que buscavam compreender,
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

2

mesmo que ainda não profundamente, as litologias principais do estado e como se dá atividade
mineradora no Seridó do RN.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Desde o começo do século XX, a Província Pegmatítica Borborema foi reconhecida como
região de significativo potencial no que diz respeito à produção mineral. Ela é definida por Scorza
(1944) como uma região com 11.250 km² situada nos estados do Rio Grande do Norte e Paraíba,
que faz parte, por sua vez, da Província Pegmatítica Nordestina (PAIVA, 1945) ou do Distrito
Pegmatítico do Nordeste (SUSZCZYNSKI, 1975). Geologicamente, essa região está inserida na
porção sudeste da Faixa Seridó do Domínio Rio Grande do Norte da Província Borborema
(SCORZA, 1944). Dentre os 750 corpos conhecidos até os dias de hoje, pode‐se afirmar que
aproximadamente 80%, são pegmatitos graníticos encaixados em granada‐cordierita e/ou
silimanita‐biotita‐xistos. Segundo o esboço de SILVA (2010), a PPB pode ser situada através da
Figura 1, quando observada do ponto de vista geológico e na Figura 2 quando analisada sob a
ótica da localização geográfica:

Figura 1 – Esboço geológico‐geotectônico da Província Borborema e Faixa Seridó, com circulação
da PPB à sudeste.
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

3

Figura 2 – Mapa de Localização Geográfica da Província Pegmatítica Borborema – PPB.
A partir da década de 30 se deu início à exploração efetiva de tântalo e nióbio a partir de
acordos entre o DNPM e empresas estrangeiras, entretanto, os primeiros registros de lavra nessa
região datam dos primórdios da Segunda Guerra Mundial. Assim, com a formação de acordos
entre órgãos nacionais e o apoio técnico de empresas do exterior, no período da guerra, a região
supriu uma quantidade considerável de minerais estratégicos (Da Silva & Dantas, 1984).
O início da produção de gemas ocorreu ainda nesse período. Diversos tipos de turmalinas
e berilos aparecem como os principais bens explorados na província no começo de sua
exploração. Também nesse contexto histórico tornaram‐se usuais práticas predatórias e
ambiciosas de lavra com atividades sazonais de garimpagem que persistem em acontecer até os
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dias de hoje. O garimpo na região sempre aconteceu a partir de pequenos produtores que
lavravam sem organização, ou qualquer apoio técnico efetivo.
Dados oficiais obtidos por diversos autores indicam uma discrepância significativa quando
comparados com estimativas realizadas por outros pesquisadores no que diz respeito
comercialização dos minerais explorados na Província Pegmatítica Borborema. Os dados oficiais
obtidos por Farias Filho et al. (2004) indicaram que a produção média da produção mineral dos
corpos pegmatíticos no Estado do Rio Grande do Norte apresenta os seguintes números: 1) A
produção do feldspato tem‐se mantido num patamar de 2.500 toneladas no período entre 1995
e 2000 e aumentado para 5.000 toneladas nos anos de 2001 e 2002, os concentrados de
feldspatos brutos obtidos por pequenos produtores são comercializados a preço de R$ 20‐30 por
tonelada e o valor agregado do feldspato varia com o grau de cominuição, atingindo até R$ 120
por tonelada; 2) uma produção estimativa de 500 toneladas/ano de mica, na sua quase
totalidade advinda do setor informal; 3) a produção do quartzo não apresenta um quadro
estimativo; 4) A produção de berilo encontra‐se estagnada no patamar de 1520 toneladas anuais,
tendo sido seu declínio influenciado por vários fatores, inclusive pela a substituição deste metal,
visto sua classificação pela Agência Ambiental Norte‐Americana como poluente perigoso; 5) Nos
anos de 1999‐2000, o preço internacional da tantalita atingiu R$ 90‐120/Kg com produção entre
60‐120 toneladas, entretanto, os dados recentes demonstraram o declínio na produção da
tantalita para <20 toneladas/ano e preços a < R$ 40/Kg; e 6) A produção de caulim no ano de
2000 atingiu 40.800 toneladas com um preço médio de R$ 22,00 por tonelada.
Entretanto, Brito et al. (2007) estima que no Estado da Paraíba, nas regiões de Pedra
Lavrada e Junco do Seridó, sejam comercializadas cerca de 6.000 toneladas/mês de feldspato e
10.880 toneladas/mês de caulim, induzindo a circulação de R$ 140 mil/mês e R$ 1,3 milhão/mês,
respectivamente. Na região de Parelhas e Currais Novos, Estado do Rio Grande do Norte, ainda
segundo Brito et al. (2007), são comercializadas em torno 6.000 toneladas/mês de feldspato a
preço médio de R$ 20/ tonelada. Coelho (2005) demonstrou que dados comerciais do feldspato
da Província Pegmatítica Borborema, nos anos de 2002/2003, apresentam variação do preço do
produto bruto de melhor qualidade entre R$ 35/tonelada a R$ 22/tonelada passando a R$
42/tonelada após a britagem e a R$ 13/tonelada quando o mesmo produto é comercializado com
a moagem e a classificação.
A partir disso, é possível perceber uma notável desigualdade entre os dados oficiais e os
que foram estimados em relação à comercialização. Isso mostra que a atividade extrativa mineral
nesta região consegue se estabelecer de forma geralmente “formalizada” devido à participação
de empresas de médio porte que atuam na região ou por ação de compradores de outras
regiões. Esse mutualismo entre os garimpeiros que lavram no local e as médias organizações fez
a atividade perdurar por muitas décadas, mesmo que de forma ilegal e insalubre.
A atividade extrativista mineral dos corpos pegmatíticos na região do Seridó, atentando
para a área limitada pelas fronteiras do Rio Grande do Norte, é caracterizada pela sua execução
amadora e informal (figura 3). O ciclo de garimpagem na região subsiste por mais de meio século
baseado na ilegalidade, no baixíssimo investimento de capital público e privado, no uso de
técnicas pouco adequadas, na baixa produtividade e rentabilidade. A parceria entre os garimpos
ilegais e empresas de médio porte, como citado, consegue fazer as atividades extrativistas
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permanecerem por muito tempo, mesmo que de forma intermitente. Diante disso, o primeiro
passo na busca pelo rompimento desse ciclo é tornar legais as atividades de garimpo por meio da
formação de pequenas e médias empresas e cooperativas organizadas que permitam a lavra de
forma sustentável.

Figura 3 ‐ Extração de gemas em pegmatitos – métodos e condições de trabalho extremamente
rudimentares no século XXI
Ainda nessa perspectiva, entretanto, Priester (2005) comenta que na América Latina, as
experiências com a legalização de atividades mineiras de pequeno porte (semelhantes às
atividades na PPB) e sua introdução à economia informal não tem correspondido às expectativas
gerais, uma vez que têm levado benefícios ao topo final das operações em detrimento dos
operadores que se encontram na base. No estado do Rio Grande do Norte, nos últimos anos,
duas cooperativas foram criadas, ainda que sem o sucesso prático esperado. São elas: a
Cooperativa de Mineradores de Currais Novos – UNIMINA e a Cooperativa de Mineradores de
Parelhas – COOPMINA, além de quatro associações de pequenos mineradores (Lajes Pintadas,
Ouro Branco, Parelhas, São Tomé).
Especificamente em relação à Província Pegmatítica Borborema, alguns fatores podem ser
citados como importantes na caracterização da inviabilidade econômica e estrutural da
formalização das atividades extrativistas na região através do associativismo e cooperativismo: 1)
a ausência de apoio institucional que forneça suporte tecnológico, fiscalização e monitoramento
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da mineração de pequeno porte na região; 2) uso de metodologia extrativa ineficiente e
equipamentos ultrapassados; 3) adequação das atividades para práticas sustentáveis; e 4)
ausência de projetos de financiamento específicos e compatíveis com as necessidades básicas
dos pequenos produtores. Ainda no que diz respeito à situação dos corpos pegmatíticos
explorados na PPB, segundo Xavier et al. (2005), há alguns pontos críticos comuns a toda a cadeia
de exploração, passando desde a situação caótica dos pequenos produtores e redes de
fornecedores até a última etapa da produção. Contudo, é importante ressaltar que não somente
a Província Pegmatítica Borborema apresenta problemas relacionados à mineração em pequena
escala (MPE). Diversos países do mundo lidam com dificuldades comuns como as encontradas no
Rio Grande do Norte, como baixo ou nenhum nível de mecanização, formas de trabalho intensivo
e prejudicial, baixo padrão de segurança, saúde e salubridade, ausência de mão de obra
qualificada e elevado nível de impacto ambiental. Além disso, os desafios para regulamentação
da mineração de pequeno porte é uma problemática ampla que aborda vários segmentos sociais,
socioeconômicas, culturais e ambientais e que requer um estudo aprofundado da realidade local.
CONCLUSÃO
Historicamente, a extração mineral rudimentar é desenvolvida na região da Província
Pegmatítica Borborema há décadas. Mesmo sendo uma atividade sem nenhum tipo de
formalidade, o trabalho realizado pelos garimpeiros constituem o único meio de sobrevivência
que encontram em sua realidade social. Devido à cultura do garimpo ilegal já estar enraizada no
contexto familiar, os métodos acabam sendo passados hereditariamente pela família, ou seja,
parte da população do sudeste do Seridó está envolvida no extrativismo mineral, sendo as
técnicas passadas de pai para filho.
A atividade realizada pelos garimpeiros traz sérios riscos à integridade física dos
trabalhadores e ao meio ambiente (figura 4), uma vez que não há qualquer orientação e
regulamentação sobre o trabalho que desempenham. Dessa forma, para que seja possível a
mudança da situação e se consiga regularizar essa atividade, é necessária a formação de
cooperativas que possam efetivamente favorecer os trabalhadores. Para isso é preciso um amplo
suporte do Governo que envolva desde a educação dos garimpeiros e sua família, para que haja o
conhecimento sobre o mercado em que atuam e o treinamento de mão de obra, até as fases de
comercialização do produto final. E, além disso, o apoio governamental também deve suprir as
necessidades estruturais: implantar a mecanização, regulamentação e fiscalização do trabalho, as
leis trabalhistas, ambientais e minerais.
A regulamentação dos garimpos na PPB em cooperativas termina por beneficiar somente
as empresas de médio e grande porte, se não houver um suporte amplo, como explicado
anteriormente. Isso ocorre porque a regularização exigirá, naturalmente, uma série de
regulamentações legais que não havia anteriormente, de maneira a deixa‐los à deriva pela
ausência de preparação técnica, educacional e financeira.
Diante desse quadro, conclui‐se que a Província Pegmatítica Borborema é uma região
tradicionalmente mineradora, onde as atividades extrativistas nos pegmatitos representam um
importante pilar na economia. O trabalho nos garimpos sempre foi realizado de forma ilegal
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estando, em sua maioria, fora do que legisla as leis ambientais, minerais, trabalhistas e fiscais,
gerando perdas significativas tanto para os trabalhadores quanto à natureza, já que o nível do
impacto ambiental gerado pelas atividades garimpeiras é alto e envolve a poluição dos
mananciais por minerais pesados e/ou radioativos, degradação das florestas, erosão e
contaminação de solos férteis, escavações e voçorocas.

Figura 4 – Riscos à integridade física dos trabalhadores
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RESUMO
O semiárido é atípico na distribuição de suas chuvas,
temporal e espacialmente, ou seja, chove em um lugar e
outro não. Ao analisar o município de Picuí, e compará‐
lo com o município vizinho de Cuité, pode‐se ter
parâmetros comparativos para a compreensão dos
fatores climatológicos que caracterizam esses
municípios. Para tanto, foram adquiridos dados
meteorológicos dos últimos 30 anos de chuva
precipitada junto a AESA‐PB, ao Instituto de Pesquisas
Espaciais (INPE) e ao Portal Clima Tempo. Os dados dos
últimos 19 foram organizados em tabelas, e como

resultados obteve‐se dados descritivos da média, e de
dispersão do desvio padrão, do coeficiente de variação e
da amplitude. Também foram criados gráficos para
visualizar as tendências climáticas nos últimos 30 anos,
pelos quais identificou‐se que a distribuição das chuvas
precipitadas em Picuí sofreu um leve acréscimo, e em
Cuité ocorreu uma brusca queda. Através do mapa de
caracterização do relevo, foi observado que a
distribuição das chuvas se concentra nas partes mais
elevadas do município ocasionando irregularidades que
influenciam no agravamento de áreas mais secas.

PALAVRAS‐CHAVE: precipitação, dados meteorológicos, Picuí e Cuité.

CLIMATOLOGICAL TRENDS ANALYSIS OF RAINFALL IN THE MUNICIPALITIES OF PICUÍ E CUITÉ ‐
PARAÍBA ‐ PB
ABSTRACT
When analyze the Picuí, and compare it with the
neighbor of Cuité municipality, can have comparative
data for understanding the climatological factors that
characterize these municipalities. For that, were
acquired metereological data about the last 30 years of
rainfall precipitated in the AESA‐PB, in the Institute for
Space Research (INPE) and the Time Climate Portal. The
19 last data years were organized in tables, and with the
results obtained the data descriptive of average, and

standard deviation dispersion, coefficient of variation
and range. Graphics were also created to view climate
trends over the last 30 years, by which it was identified
that the distribution of rainfall precipitated in Picuí had a
small increase, and Cuité had a abrupt fall. Through the
relief characterization map, it was observed that the
distribution of rainfall were concentrated in the higher
parts of the two municipality causing irregularities that
influence in the aggravation of drier areas.

KEY‐WORDS: desertification, meteorological data and Picuí
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1. INTRODUÇÃO
O Nordeste e, especialmente, o seu interior semiárido, tem sua história ligada à questão
de variabilidade climática, especialmente das secas. Estes fatores se devem há dois problemas
principais: primeiro, a alta variabilidade interanual e intra‐anual, que faz com que, em alguns
anos, chova muito pouco e, assim mesmo, concentrando‐se em poucos meses ou poucas
semanas; Segundo, as altas taxas de evapotranspiração, que fazem com que o balanço hídrico
seja negativo na maior parte do ano.
Nesse contexto, a Paraíba aparece como o terceiro Estado nordestino com o maior
número de municípios incluídos na área do semiárido. De acordo com os dados do Programa de
Ação Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca (PAN‐Brasil, 2005)
foram identificados 208 municípios Susceptíveis à Desertificação divididos nas seguintes áreas:
nas áreas semiáridas existem 150 municípios, nas áreas subúmidas secas 47 municípios e nas
áreas do entorno 11 municípios. Assim, são afetadas diretamente cerca de 1,5 milhão de pessoas
enfrentam esse problema.
A principal atividade da maioria das pessoas que vivem na região paraibana, em especial,
no interior, é voltada para a agricultura. Essas atividades são profundamente afetadas pela
escassez de água. O aumento de áreas em processo de desertificação e a diminuição de áreas
verdes e cultiváveis trazem graves consequências à população rural localizada nas comunidades
de base agroecológica onde produção cai drasticamente. Em alguns municípios, a produção de
alimentos em anos de seca pode cair mais de 90%.
Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi identificar através da análise dos dados
climatológicos as tendências e alterações ocorridas no Município de Picuí – PB, utilizando
parâmetros de comparação o município de Cuité – PB, para detectar possíveis influências dos
efeitos causadores da degradação do solo.
2. MATERIAIS E METODOS
2.1 Caracterização das áreas em estudo
Os municípios de Picuí e Cuité são dois polos circunvizinhos, e localizam‐se no extremo
norte da Paraíba, fazendo divisa com o estado do Rio Grande do Norte (Figura 1).
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Figura 1 – Localização dos municípios de Picuí e Cuité.
2.1.1 Município de Picuí
O município de Picuí fica localizado na Mesorregião Geográfica da Borborema e
Microrregião do Seridó Oriental Paraibano, a uma altitude de 440 m acima do nível do mar,
fazendo divisa com a Microrregião do Curimataú Ocidental.
De acordo o IBGE (2010), sua população é de 18.226 habitantes, e sua área territorial é de
666 km². A economia do Município está concentrada em três grandes atividades: o trabalho
rural, trabalho doméstico e trabalho no setor público municipal. Há ainda a atividade econômica
da mineração por garimpagem, que é desenvolvida em estágio incipiente, de forma exploratória
e informal. Essa atividade vem se expandindo a cada ano, e sempre atingindo novas áreas antes
não exploradas, sem a promoção da sustentabilidade de local (PDI IFPB, 2010).
É nessa região, onde predomina o bioma caatinga, que estão localizadas as áreas mais
frágeis, que tem atravessado um amplo processo de degradação ambiental através da
desertificação do seu solo, e que paulatinamente estão sendo agravadas pelas práticas agrícolas
irregulares e extração vegetal indiscriminada.
2.1.2 Município de Cuité
O município de Cuité fica localizado na Mesorregião Agreste Paraibano e Microrregião
Curimataú Ocidental Paraibano, a uma altitude é de 667 metros acima do nível do mar. Possui
uma população de 19.978 habitantes, cerca de 67% residem ambiente urbano e 33% residem em
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ambiente rural, e possuí uma área territorial de 741,840 km², tendo assim uma densidade
demográfica de 26,93 hab./km² (IBGE, 2010).
A principal atividade econômica é a agropecuária. Na agricultura destacam‐se a produção
de sisal, algodão, mandioca, feijão e milho. Na pecuária sobressai‐se a criação de bovinos e
caprinos. Na agricultura a criação de galináceos inclui a produção de ovos.
No que se refere ao relevo, sua topografia é muito acidentada, fazendo parte de um
contexto morfoestrutural representado por cadeias de Serras Antigas, resultantes da orogênese
Pan‐Africana Brasiliana, há cerca de 550 M.a, que deu origem ao Planalto da Borborema, onde
estão inseridas as serras: da Borborema, a de Cuité e a da Caxexa (que forma o boqueirão do Rio
Curimataú). Existem ainda as serras que completam a cadeia, como: a do Bom Bocadinho, a da
Canastra do Damião, de Milagres, de Muquém e do Japi.
Não diferente do município de Picuí nessa região, também predomina o bioma caatinga e
que tem também atravessado um amplo processo de degradação ambiental através da
desertificação.
2.2 Aquisição dos dados meteorológicos
A os dados meteorológicos foram obtidos juntos a AESA‐PB, ao Instituto de Pesquisas
Espaciais (INPE), e ao portal de meteorologia Climatempo. Esses dados correspondem ao período
estabelecido dos últimos 30 (trinta) anos (normal meteorológica), e que auxiliam na
caracterização da área em estudo, além dos dados referentes ao período de 1996 a 2012,
totalizando dezesseis anos de observações de precipitações.
De acordo com a classificação de Köppen o clima em Picuí é considerado do tipo Bsh ‐
Semiárido quente, seco com oscilação de temperatura média mensal entre 21,8ºC a 24,7ºC e sua
temperatura anual por volta dos 23,5ºC. Conforme PARAÍBA (2006) a precipitação
predominantemente é abaixo de 600 mm ao ano, e nesta região as chuvas da região sofrem
influência das massas Atlânticas de sudeste e do norte (FRANCISCO et al., 2011).
Já no município de Cuité predomina o clima quente e seco e sua altitude em relação ao
nível do mar é de 667m. Por sua latitude, quase sempre apresenta uma temperatura, oscilante
entre 17° C e 28° C. A precipitação pluviométrica anual é de 916, 30 mm e a média mensal é de
76, 35 mm.
2.3 Processamento dos dados meteorológicos
As séries pluviométricas foram importadas e organizadas no software Microsoft Office
Excel 2013. Agruparam‐se os dados e utilizando‐se a distribuição de frequência, ordenando os
cronologicamente de forma anual (somatório dos totais mensais ao ano). Em seguida,
determinaram‐se as medidas de tendência central: média aritmética; e de dispersão: desvio
padrão, coeficiente de variação e amplitude.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O resultado dos dados processados pode ser visualizado na Tabela 1.
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Tabela 1 – Estatística descritiva da precipitação no município de Picuí e Cuité de 1996 à 2012.
CIDADE

MÉDIA

DESVIO PADRÃO

COEFICIÊNTE
DE VARIAÇÃO

AMAIOR

AMENOR

Picuí

414,79

141,33

0,34 %

635,50

111,60

Cuité

334,89

197,84

0,59 %

741,00

102,00

TOTAL

Fonte: AESA‐PB, 2013.

Percebe‐se que as precipitações médias possuem ambas um desvio padrão alto, que no
município de Cuité se apresenta bem maior do que no município de Picuí, caracterizando uma
irregularidade maior das chuvas, ou seja, em Cuité apesar da precipitação anual (334,89
mm/ano) ter sido menor do que em Picuí (424,79 mm/ano) nos últimos dezesseis anos, as chuvas
ocorreram com mais intensidade em um período específico. Essa variabilidade das chuvas em
Picuí pode ser justificada pela sua posição geográfica que fica em uma região semiárida e dentro
do polígono das secas.
Na Figura 2 estão especializados os dados das precipitações anuais no período estudado.

Figura 2 – Precipitações pluviométricas anuais e médias de Picuí e Cuité de 1996 à 2012.
A diferença dos dados pluviométricos compreendidos desde 1994 a 2012 correspondem a
19 anos estudados, onde o município de Picuí apresentou índices maiores de chuva que o
município de Cuité. O regime Pluviométrico delimita duas estações bem distintas: a estação das
chuvas, com duração de três a cinco meses, e a estação de seca, com duração de sete a nove
meses.
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Constatou‐se que existem períodos de maior e menor intensidade pluviométrica.
Ressalta‐se, que o maior índice pluviométrico registrado para Picuí foi no ano de 2009 com
635,50 mm e o ano menos chuvoso foi o de 1998 com 111 mm.
Em Cuité o maior valor precipitado foi de 741,0 mm em 1995, e o menor 102 mm no ano
de 1998 e 2010. As linhas de tendência linear apresentadas no gráfico para os dois municípios
apresentam informações contraditórias, enquanto Picuí tende a apresentar uma pequena
elevação dos índices de chuva, Cuité tende a apresentar uma diminuição brusca, isso porque nos
primeiros 10 anos do estudo, as precipitações de Cuité apresentaram valores maiores do que o
município de Picuí. Já nos últimos 9 anos, e especialmente no período de 2005 à 2010, houve
uma diminuição da precipitação pluviométrica em Cuité, onde os valores registrados seguiram
bem abaixo da média, em contrapartida houve um acréscimo significativo nas precipitações
registradas em Picuí.
Com o intuito de verificar o comportamento das precipitações pluviais mensais
distribuídas ao longo dos últimos 30 anos, nos postos pluviométricos de Picuí e Cuité, foram
elaborados os gráficos das precipitações distribuídas (Figura 3).

(a)
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(b)
Figura 3 – Precipitações anuais e médias dos últimos 30 anos de Picuí (a) e Cuité (b).
FONTE: CLIMATEMPO, 2014.

Estes valores acima expostos são médias climatológicas calculadas a partir de uma série
de 30 anos de dados observados mensalmente. Percebe‐se que os meses mais chuvosos foram
Fevereiro, Março, Abril e Maio, e que durante esses meses a temperatura máxima varia entre 25º
e 30º célsius, e a mínima também diminui e varia de 22º a 18º célsius. Essa época representa a
transição entre as estações verão e outono, quando a posição do sol permanece mais tempo
sobre o hemisfério norte, o que favorece a obtenção de temperaturas mais amenas em relação
às outras épocas do ano. Consequentemente, as temperaturas mais elevadas, são identificadas
no período de Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro, cuja quantidade de chuva
precipitada apresenta as piores indicações, e cujo período da primavera e do verão é considerado
apenas como verão, justamente quando a inclinação do sol em relação à terra é menor e,
portanto, os raios solares chegam mais paralelamente ao hemisfério sul.
As estimativas dos dois municípios se caracterizam interligadas quanto à distribuição de
chuvas mensalmente, porém quando as temperaturas aumentam, no município de Cuité pode
atingir uma média superior ao município de Picuí na precipitação anual, isto ocorre porque o
aumento da altitude é um dos fatores que controla a quantidade de chuvas locais.
Na Figura 4 mostra‐se o mapa do relevo contendo as altitudes dos dois municípios.
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Figura 4 – Carta Altimétrica de Picuí e Cuité – PB.
Os municípios ficam localizados nas encostas do Planalto da Borborema e estão situados
no território paraibano entre elevados picos no qual é verídico sua quanto a sua caracterização
apresentar bastantes ondulações no seu relevo, com serras, morros e picos.
Contudo, há grandes indícios de que as chuvas podem se concentrar nestas elevadas
montanhas, elevando as precipitações das mesmas, e causando má distribuição das chuvas sobre
toda a região, aumentando a freqüência e a intensidade dos fenômenos da seca mais drásticas, o
que em particular, contribui para agravar o processo de desertificação que vem se
desenvolvendo em algumas áreas dos municípios de Picuí e Cuité.
4. CONCLUSÃO
As análises climatológicas realizadas indicaram uma tendência de períodos secos a cada
10 anos, o que foi comprovado pela distribuição das precipitações na Figura 2. Também se
percebeu que durante os meses do verão as temperaturas permanecem elevadas em
comparação com o período do inverno, o que é característico dos municípios localizados no
semiárido.
Ao analisar‐se a normal meteorológica obtiveram‐se como meses mais chuvosos os meses
de Março, seguido pelo mês de Abril, já como meses com menor precipitação os meses de
Outubro e Novembro.
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Outro fator importante encontrado nos dados pluviométricos trabalhados foi a grande
amplitude pluviométrica, sendo essas de 523,90 mm para Picuí e 639,00 mm para Cuité. Em
virtude disso, torna‐se de fundamental importância uma gestão eficiente dos recursos hídricos
existentes na região, abrangendo as atividades agropecuárias produtivas, mais adaptadas aos
períodos de estiagem prolongada e aos períodos de relativa chuvosos.
Por fim, pode‐se concluir que por meio desta pesquisa as possibilidades de implantar
meios alternativos e significativos de auxiliar à população, através de uma gestão integrada e
eficiente dos recursos naturais, tornando‐se assim um meio viável e sustentável, através do
desenvolvimento de ações que contemplem a captação, aproveitamento eficaz e a utilização
desses recursos no dia‐a‐dia da população urbana e rural.
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RESUMO
A proposta do Geoparque Seridó RN sugere a
preservação do patrimônio geológico do Seridó
Potiguar, tendo em vista que se encontra atrelado a
aspectos biológicos, turísticos, culturais e históricos, o
que o transforma numa região com grande potencial
para a criação de um geoparque. Apresenta belezas
naturais, característicos da Depressão Sertaneja,
Planalto da Borborema e Planaltos Residuais Sertanejos,
além de um conjunto diversificado de padrões de relevo
com amplo predomínio de superfícies aplainadas e
suavemente ondulado em meio ao Semiárido e a
Caatinga. Geoparque Seridó faz parte da proposta
nacional desenvolvida pela Companhia de Pesquisa de
Recursos Minerais ou Serviço Geológico do Brasil
(CPRM/SGB), que concebe geossítios como atrativos
turísticos, definidos como lugares de particular interesse
para o estudo da geologia, notáveis sob o ponto de vista
científico, didático ou turístico, pela singularidade de
suas formações geológicas ou da natureza mineral do

subsolo de valor paleontológico. Nesse sentido, este
artigo apresenta caracterização geológica e geográfica
do Geoparque Seridó e dos seus geossítios e o que eles
representam para os moradores das comunidades rurais
do Totoró e Trangola, quanto aos possíveis benefícios
socioeconômicos, advindos do geoturismo. Discorre
sobre os conceitos de Geoparque, Geodiversidade,
Geoconservação, Geoturismo e analisa o uso do Google
Earth, na divulgação dos geoparques

PALAVRAS‐CHAVE: Geoparque Seridó RN, geossítios, Comunidades Totoró e Trangola
ABSTRACT
The proposal of Geopark Seridó RN suggests
the preservation of the geological heritage of Seridó
region in Rio Grande do Norte, considering that is linked
to biological, tourist, cultural and historic aspects, which
transforms it into a region with a great potential for the
creation of a geopark. It presents natural beauties
characteristic of the Sertanejo Hinterland Depression,
Borborema Plateau and Sertanejo Residual Plateaus,
plus a diverse set of relief patterns with a large
predominance of flattened surfaces and gently wavy
amid the Semiarid and the Caatinga. Seridó Geopark is
part of the national proposal developed by the
Company of Mineral Resources Research or Geological
Survey of Brazil (CPRM/SGB, in Portuguese), which

conceives geosites as tourist attractions, defined as
places of particular interest to the study of geology,
remarkable from a scientific, educational or tourist
point of view, considering the uniqueness of its
geological formations or the mineral nature of its
subsoil of a paleontological value. In this sense, this
paper presents a geological and geographical
characterization of Seridó Geopark and its geosites and
what they represent for the residents of rural
communities of Totoró and Trangola, about the possible
socioeconomic benefits, resulting from geotourism. It
discusses the concepts of Geopark, Geodiversity,
Geoconservation, Geotourism and analyzes the use of
Google Earth on the divulgation of Geoparks.

KEY‐WORDS: Geopark Seridó RN, geosites, communities of Totoró and Trangola.
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GEOPARQUE SERIDÓ/RN: PERSPECTIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL
INTRODUÇÃO
A natureza e toda sua exuberância, com destaque a geologia em todas as suas formações
e feições sempre atraiu o homem. A necessidade de proteger o patrimônio natural localizado em
rochas e paisagens propiciou a criação de uma filosofia adjacente ao conceito de Geoparques,
pela primeira vez, na Convenção de Digne, França, com a “Declaração dos Direitos à Memória da
Terra” assinada por diversos especialistas de mais de 30 nações, em 13 de junho de 1991
(SCHOBBENHAUS e SILVA, 2012a).
Após a Convenção de 1991, o reconhecimento do patrimônio geológico e toda sua
importância eram ainda insuficientes, para garantir sua conservação. Com essa preocupação, a
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) teve a iniciativa
de criar a Rede Global de Geoparques (Global Geoparks Network) atendendo a demanda de
vários países, pela criação de uma rede internacional, de valorização do patrimônio geológico,
concebido como testemunha chave da história da vida, segundo Schobbenhaus e Silva (2012a).
Para os autores, o projeto Geoparques objetiva construir uma rede global de geossítios,
os quais integrarão o acervo de proteção da UNESCO, o que possibilita o desenvolvimento de um
mecanismo adequado de reconhecimento da importância de seus locais, identificados a partir de
inventários geológicos nacionais. Se configura como um meio de renovação da relação homem e
natureza, através da atividade geoturística. Não constituem novas áreas de conservação, nem
uma nova categoria de áreas protegidas, mas oferece a proteção desses monumentos associados
ao turismo e desenvolvimento regional.
Para a UNESCO (2008), geograficamente o geoparque é um território de limites bem
definidos com uma área suficientemente grande para servir de apoio ao desenvolvimento
socioeconômico local. De raridade e beleza e valor educativo, situa‐se em regiões com relevos
demarcados e entes geológicos de importância científica e representativa de uma região de
história geológica, eventos e processos bem definidos. Para a Companhia de Pesquisa de
Recursos Minerais ou Serviço Geológico do Brasil (CPRM/SGB CPRM (2006) os geoparques
apresentam nível da ecologia, arqueologia, história e cultura e abrangem um determinado
número de sítios geológicos e/ou geossítios, definidos como lugares de particular interesse para
o estudo da geologia, notáveis sob o ponto de vista científico, didático ou turístico, pela
singularidade de suas formações geológicas ou da natureza mineral do subsolo de valor
paleontológico. A CPRM divulga conhecimento geológico e defende o geoturísmo em sítios
geológicos de regiões com potencial turístico.
No estado do Rio Grande do Norte, a CPRM propõe a criação do Geoparque Seridó,
constituído de 25 geossítios em catorze municípios da região (Figura 1). É o representante do
estado, tem grande importância no cenário nacional por possuir uma riqueza geológica ímpar,
com inúmeras formações, paisagens, patrimônio arqueológico, cultural e regional e rara beleza
cênica.

Na referida região, o sertanejo e seu dinamismo está associado à terra e a geologia. Nela,
ele constrói sua identidade sociocultural e retira subsídios para sustentar‐se economicamente.
Para entender a concepção da proposta no Rio Grande do Norte, seus principais objetivos e as
ações realizou‐se entrevistas com um de seus proponentes e autor de publicações sobre
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geodiversidade, geoconservação e geoturismo, conceitos fundantes na elaboração de proposta
de geoparque. Entrevistou‐se, também moradores das comunidades rurais Totoró e Trangola,
situadas nos arredores do geossítio Pico do Totoró, em Currais Novos. Por meio delas puderam
declarar a experiência de viver nesses locais, bem como a descrença no turístico como mola
propulsora do desenvolvimento local

A Proposta original do Geoparque Seridó
Figura 1 – Municípios abarcados pela Proposta. (Fonte: Elaborado pelos autores, 2014)
Para candidatar‐se à Rede Global de Geoparques, o aspirante deverá encaminhar um
dossiê (application dossier) ou documento de candidatura à Divisão de Ciências Ecológicas e da
Terra (Division of Ecological and Earth Sciences) da UNESCO. A Proposta será submetida à uma
avaliação que inclui uma visita in loco de auditores indicados pela UNESCO (SCHOBBENHAUS e
SILVA, 2012b).
O Projeto Geoparques da CPRM, instituído em 2006, é considerado um importante meio
para a indução da criação de geoparques no Brasil. Deve ter como premissa básica a
identificação, levantamento, descrição, diagnóstico e ampla divulgação de áreas com potencial
para futuros geoparques, incluindo o inventário e quantificação de geossítios, representantes de
parte do patrimônio geológico do país. Um dos benefícios é consentir o acesso ao cenário
geoturístico, e, sobretudo, possibilitar a comunidade valorizá‐lo, conservá‐lo e sustentá‐lo. Para
Schobbenhaus, 200?, “O impacto local é imediato, reforçando a identificação da população com
sua região e promovendo seu renascimento cultural. Respeitando o meio ambiente, os
geoparques estimulam, por exemplo, a criação de empreendimentos locais inovadores,
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pequenos negócios, indústrias de hospedagem e novos empregos, gerando novas fontes de
ganhos, através do geoturismo e geoprodutos. Proporcionam, assim, ganhos suplementares para
a população local, atraem o capital privado e fomentam o desenvolvimento científico, inerente à
função dos geoparques”.
Nesta vertente, o objetivo deste artigo é apresentar o Geoparque Seridó/RN e os
resultados parciais da pesquisa desenvolvida no Núcleo de pesquisa e Estudos Geográficos do
Campus Natal Central do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio grande do
Norte (IFRN), que propiciou o Trabalho de Conclusão de Curso do Técnico Integrado em Geologia,
intitulado: Geoparque Seridó: Geoconservação, Geodiversidade, Geotecnologia e o Estudo da
Proposta no Município de Currais Novos/RN.
Estudou‐se a abordagem conceitual para definição de geoparque e sua caracterização
geológica, associados ao objeto espacial, Geoparque Seridó/RN e para estudo de caso, geossítio
Pico do Totoró no município de Currais Novos. Os encaminhamentos da pesquisa possibilitaram:
delimitar e caracterizar o Geoparque Seridó/RN; localizar os geossítios e conhecer as
comunidades de entorno do Totoró, dispostos a seguir.
GEODIVERSIDADE, GEOCONSERVAÇÃO, GEOTURISMO E PATRIMÔNIO GEOLÓGICO.
Para a CPRM (2006) a geodiversidade diz respeito à variedade de elementos da natureza
abiótica, como paisagens, rochas, minerais, águas, fósseis, solos, clima e os processos que os
originam e propiciam o desenvolvimento da vida na terra.
A geoconservação é a utilização dos recursos abióticos de modo cônscio, compreendendo
que esta esfera também é fundamental para a vida, respeitando o tempo de renovação destes e
a escala do tempo geológico. Relaciona‐se intimamente com a geodiversidade, sendo o esforço
para tentar conservá‐la (GRAY, 2004).
Segundo Dowling (2009), o geoturismo é um segmento emergente cujo objetivo se centra
na geodiversidade. A atividade é uma forma de turismo de interesse específico e centra‐se na
geologia e na formação de paisagens. (JAMES & MANGUEIRA, 2008 apud DOWLING, 2009). No
geral, este novo turismo compreende os elementos geológicos e a paisagem, combinados com os
componentes do turismo, como atrações, hospedagem, passeios, atividades, interpretação e
planejamento e gestão.
Quanto ao Patrimônio Geológico, este é constituído por um conjunto de geossítios,
definido por Nascimento (2012) como um ou mais elementos da geodiversidade. Resultam de
processos naturais e por intervenção humana, estão bem delimitados geograficamente e
destacam‐se por possuírem características específicas, no âmbito científico, didático, cultural,
turístico, merecendo, consequentemente, sua preservação.
GEOTECNOLOGIA NA DEFINIÇÃO DE ROTEIROS
Com a popularização de novas tecnologias, veio uma gama de ferramentas para auxiliar a
organização e operação de trabalhos em diversas áreas. As geotecnologias, segundo Rosa (2005)
“são o conjunto de tecnologias para coleta, processamento, análise e oferta de informação com
referência geográfica.”. Estas podem ser utilizadas como instrumentos em diversas etapas para o
trabalho e enriquecem o conhecimento não somente nas geociências, mas em todas as áreas de
estudo existentes. Essas geotecnologias além de possuírem diversas aplicações em meio
acadêmico e profissional se destacam também pelo uso para fins pessoais no cotidiano.
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O Google Earth é um exemplo de geotecnologia consagrada tanto no meio acadêmico
quanto na utilização com fins pessoais. Foi utilizada no estudo da proposta Geoparque Seridó, na
delimitação do recorte do trabalho e na identificação os acessos percorridos durante trabalho de
campo. É também útil na delimitação de roteiros geoturísticos, a partir da observação espacial
dos geossítios na região (Figura 2). A interface permite também uma visualização mais dinâmica
do modelo do terreno (Figura 3).

Figura 2 – Rota entre o Morro do Cruzeiro e a Mina Brejuí (Fonte: Google Earth. Acesso em 26
fev. 2014)

Figura 3 – Visualização do MDT da área do Pico do Totoró, aliada ao recurso de fotos disponível
no programa (Fonte: Google Earth. Acesso em 26 fev. 2014).
CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA
Geoparque Seridó se insere na chamada província da Borborema, mais especificamente
no Domínio Rio Grande do Norte. Tomando como base Ferreira e Nascimento (2012), o território
do geoparque pode ser descrito a partir de unidades geológicas predominantes.
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A primeira delas – e maior em extensão – equivale ao embasamento cristalino que é
representado, principalmente, pelo Complexo Caicó (2,2‐2,1 bilhões de anos) e o Grupo Seridó
(640 a 630 milhões de anos). Este último é de extrema importância visto que engloba as
formações mais expressivas nas áreas de estudo (Quadro 1). São elas as formações Seridó,
Equador e Jucurutu, deve‐se citar também a recentemente descoberta Formação Serra dos
Quintos.
Quadro 1 – Rochas do Grupo Seridó na área do Geoparque Seridó.
FORMAÇÃO
ROCHAS CONSTITUINTES
Serra dos Quintos

Biotita gnaisses e gnaisses quartzo-feldspáticos.

Jucurutu

Gnaisses, mármores e rochas calcissilicáticas.

Equador

Quartzitos e metaconglomerados.

Seridó

Biotita-xistos, clorita-sericita-xistos e
metarritmitos.
Fonte – Adaptado de Angelim, 2007.

O Grupo sofreu três principais fases de deformação (JARDIM DE SÁ, 1987 apud ANGELIM,
2007) as deformações e o metamorfismos super impostos nas rochas do embasamento dificulta
o reconhecimento dos litotipos presentes e suas relações estratigráficas. Segundo Angelim (2007)
na maioria dos casos, o alto strain oblitera as estruturas primárias mascarando a identificação do
topo das camadas, assim como, a justaposição tectônica de unidades de características reológicas
contrastantes, que dificulta o estabelecimento das relações originais entre os litotipos
envolvidos.
Ainda dentro da unidade de rochas pré‐cambrianas que compõem este embasamento,
tem‐se uma séria de suítes intrusivas. Estas são tidas como resultado da ação do plutonismo do
Brasiliano à época do Ediacarano (Medeiros et al., 2010). O recorte temático do presente
trabalho, a região do Geossítio Pico do Totoró, está inserido neste grupo, especificamente na
Suíte intrusiva do Itaporanga, uma suíte granitoide considerada o maior evento magmático
brasiliano na Província Borborema (ANGELIM, 2007). As rochas dessa suíte possuem textura
porfirítica grossa a muito grossa com megacristais de K‐feldspato.
Na região do Pico do Totoró existem vários blocos de granito que passaram por processos
intempéricos e algumas, por possuírem como resultado uma forma diferenciada, constituem
atrativos geoturísticos. Esse é o caso da Pedra do Caju (Figura 4, a), da Pedra do Letreiro, da
Pedra Furada (soma‐se a estas duas últimas o fato de possuírem pinturas rupestres) e da Pedra
do Sino (que emite um som característico de sinos). As outras rochas bastante erodidas podem
ser encontradas às margens das estradas da região (Figura 4, b).
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Figura 4 – Feições morfológicas na área do Pico: Pedra do Caju (a); Granito erodido às margens
da estrada (b) (Fonte: Acervo dos autores, 2014).
A figura 5 mostra os geossítios catalogados no município de Currais Novos. Todas as
unidades que compõem a área do geoparque podem ser observadas no mapa geológico da figura
6.

Figura 5 – Geossítios selecionados de Currais Novos: Pico do Totoró (a); Morro do Cruzeiro (b);
Mina Brejuí (c); Cânions dos Apertados (d) (Fonte: Adaptado de Ferreira e Nascimento, 2012).
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Figura 6 – Mapa geológico do Geoparque Seridó (Fonte: Adaptado de Ferreira e Nascimento,
2012.)
GEOPARQUE SERIDÓ E OS POVOADOS: TOTORÓ E TRANGOLA
O Geoparque Seridó está localizado da região semiárida do nordeste brasileiro, apresenta
clima quente e semiárido, tendendo a árido. Caracteriza‐se por ter baixo índice pluviométrico,
ficando entre 300 e 700 milímetros por ano, com chuvas irregulares. A duração do período de
seca varia entra 6 e 9 meses (ROSS, 2009). A vegetação se enquadra na formação da Caatinga,
composta por plantas xerófilas com forte ocorrência de cactáceas (ROSS, 2009).
Em relação ao relevo, a região do Projeto Geoparque Seridó está inserida na Depressão
Sertaneja, Planalto da Borborema e Planaltos Residuais Sertanejos.
O Projeto abrange catorze municípios da região Seridó, são eles: Bodó, Cerro Corá, Lagoa
Nova, Currais Novos, São Vicente, Tenente Laurentino Cruz, Florânia, Caicó, São José do Seridó,
Cruzeta, Acari, Carnaúba dos Dantas, Jardim do Seridó e Parelhas. Todos estes fazem parte da
mesorregião Central Potiguar.
O povoado Totoró localiza‐se às margens do pico homônimo, distante aproximadamente
11 quilômetros do centro de Currais Novos. O acesso ao povoado se dá por meio de uma estrada
de terra chama de “Estrada Pará Totoró”. Possui 77 endereços registrados pelo Censo 2010 do
IBGE. Destes, 44 são particulares, 22 agropecuários e 8 comercias, além de um posto de saúde,
uma escola de nível fundamental e uma edificação ainda a ser construída. O mesmo
levantamento estima que 170 pessoas vivem na comunidade com um rendimento mensal médio
de R$ 201,52. A comunidade rural é pequena, possui recursos que vão pouco além do básico:
poucos estabelecimentos comerciais e somente uma escola e posto de saúde. O sustento dos
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moradores locais vem do que conseguem obter da natureza, sendo esta uma tarefa ainda mais
difícil nos tempos de seca.
O povoado Trangola dista 20 quilômetros do centro da cidade de Currais Novos. É possível
chegar até este pela mesma estrada que leva ao Totoró. Possui 60 endereços registrados pelo
Censo 2010 do IBGE. Destes, 53 são particulares, 1 é agropecuário, 4 são comerciais, além de um
posto de saúde e uma escola de nível fundamental. O mesmo levantamento estima que 199
pessoas vivem ali com um rendimento mensal médio de R$ 256,98. Lá existe uma biblioteca
comunitária que funciona na escola e um museu batizado de “Museu Histórico Vicente Firmino”.
Atrai visitantes pela festa do padroeiro local e pelo tradicional Boi de Reis. Os moradores locais
retiram recursos da natureza, principalmente por meio da agricultura, mas a pouca estrutura
torna‐os dependentes, assim como os outros povoados, do centro urbano de Currais Novos, para
onde se deslocam em busca trabalho e aprendizagem acadêmica.
MATERIAIS E MÉTODOS
Para a caracterização geológica e geográfica da região do Geoparque Seridó foram
realizadas leituras em livros e documentos, interpretação de mapas e cartas. Sequencialmente foi
feita a revisão da literatura, caracterização Geológica e Geográfica de aspectos da área do
Geoparque Seridó Potiguar. Geoparque, Geodiversidade, Geoconservação, Geoturismo e
Patrimônio Geológico estão embasados em CPRM (2006) e Gray (2004). A caracterização
geológica foi feita em conformidade com Angelim (2007), Ferreira e Nascimento (2012) e
Medeiros et al. (2010), e a caracterização geográfica com base em Ferreira e Dantas (2010) e
Paiva (2010).
Os conceitos norteadores da discussão aqui apresentada são: Geoparque,
Geodiversidade, Geoconservação, Geoturismo e Patrimônio Geológico; embasados em CPRM
(2006), Gray (2004), Dowling (2009) e Nascimento (2012); e Geotecnologia, baseada em Rosa
(2005). A caracterização geológica foi feita em conformidade com Angelim (2007), Ferreira e
Nascimento (2012) e Medeiros et al. (2010), e a caracterização geográfica com base em Ross
(2009).
A pesquisa é de cunho exploratório, definida segundo Tripodi et al. (1975) apud Lakatos e
Marconi (2003) como investigação de pesquisa empírica cujo objetivo é a formulação de
questões ou de um problema, com tripla finalidade: desenvolver hipóteses, aumentar a
familiaridade do pesquisador com um ambiente, fato ou fenômeno, para a realização de uma
pesquisa futura mais precisa ou modificar e clarificar conceitos. Seu delineamento possibilita
classificá‐la como estudo de caso. Prodanov (2013) relata que o mesmo representa a estratégia
preferida quando coloca‐se questões do tipo “como” e “por que” e quando o foco se encontra
em fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real.
Para conhecer in loco o objeto em estudo, realizou‐se visita de campo, com ênfase nos
povoados de Totoró e Trangola, situados no entorno dos geossítio Pico do Totoró de interesse
científico e geoturístico. Estão inseridos geograficamente na área da Proposta do Geoparque
Seridó. Utilizou‐se técnicas como a entrevista e formulário, os quais definiram o espaço amostral
em conformidade com os critérios de coleta de dados de Prodanov (2003).
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
Visitou‐se o Pico do Totoró, composto pela Pedra do Sino, Pedra do Caju e o próprio Pico,
e as comunidades rurais do Totoró e Trangola. Através da observação direta e de entrevistas com
moradores identificou‐se o pouco conhecimento da comunidade local da proposta Geoparque
Seridó e as possibilidades de no desenvolvimento local, por meio do ao geoturismo. Contudo, é
perceptível a correlação entre e cultura local e o cenário geomorfológico exuberante da
paisagem.
A comunidade tem ciência da precariedade da infraestrutura e criticam as estradas pouco
transitáveis, sem sinalização adequada, além da falta de orientação aos que visitam os geossítios.
Há a necessidade de adequações da região para recepção de turistas e a comunidade se mostra
disposta a participar da execução da proposta geoparque. Apesar da realidade dura do cotidiano,
o desejo é de continuar no seu lugar.
A aplicação de formulários no Campus Currais Novos do IFRN identificou‐se o nível de
conhecimento dos voluntários sobre geoparques, geoturismo, geossítios, e a análise da atividade
na região. Nosso espaço amostral fora composto por 46 alunos dos cursos Técnico Integrado, em
Informática e Alimentos, residentes em Currais Novos. Questionados sobre o conceito de
geoparque, e a depreensão de algo a partir do mesmo, a maioria absoluta respondeu que
desconhecia o termo (50%) ou depreendia pouco (46%). O questionamento seguinte foi
referente aos conhecimentos acerca da Proposta Geoparque da CPRM. O total (100%) afirmou
desconhecer a Proposta.
Indagou‐se sobre geossítio e mesmo informados que estes fazem parte do patrimônio
geológico regional, 70% responderam que não conhecem. Os 30% identificaram a Mina Brejuí, o
Monte do Galo, o Xique‐xique, o Sítio Mirador, o Morro do Cruzeiro, a Pedra do Sino e o Pico do
Totoró, após dicas apontadas pelo entrevistador. Sobre geoconservação, 46% dos voluntários
entendem que não há preocupação efetiva.
Por fim, sobre geoturismo regional, os estudantes julgaram‐na como e regular, mas
decorrente da visitação ao museu e as minas abertas na Mina Brejuí, reconhecida mundialmente
pela extração de shelita desde a década de 1940. Assim, vê‐se que os conhecimentos da temática
são limitados e até superficiais.
CONCLUSÃO
O conhecimento conceitual sobre geoparque e geossítio não está bem assimilado pela
maioria dos grupos consultados, sendo um reflexo da ausência de divulgação e estudo da
temática, uma vez que não vem sendo trabalhada em âmbito escolar, nem feita a devida inserção
das comunidades do Totoró e Trangola na discussão sobre geoturismo como provedor do
desenvolvimento local. Contatou‐se que é dada pouca importância ao assunto, e com isso deixa
de ser debatido a geodiversidade local.
No que diz respeito ao desenvolvimento local, a geologia tem um papel importante, mas
não é capaz de garanti‐lo por si só. É necessário o uso inteligente dos recursos oferecidos pela
natureza, através do conhecimento sobre cada componente daquele meio físico. O
conhecimento sobre as rochas, minerais e a formação do meio físico acrescentam valor à
paisagem e esta pode servir como fonte de renda através da realização de atividades
geoturísticas de maneira organizada.
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

10

O geoparque Seridó RN só se tornará realidade, na medida em que seu conjunto de atrativos
forem associados a investimentos em infraestrutura e projetos de educação patrimonial, para desenvolver
o potencial turístico da região e beneficiar as comunidades locais. Ademais, nosso geoparque só tornar‐se‐
á um Geoparque no conceito da UNESCO, quando for possível assegurar o desenvolvimento sustentável
local.
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RESUMO
As áreas mais susceptíveis à desertificação se localizam
na região do semiárido nordestino, um ecossistema
muito frágil cujo desequilíbrio se agrava, principalmente,
devido à degradação da cobertura vegetal com a
exploração predatória de madeira e lenha, o uso e o
manejo incorreto das terras com agricultura e pecuária,
as queimadas e os incêndios. Este trabalho através do
uso de geotecnologias objetivou analisar e mapear as
áreas de cobertura vegetal do município de Esperança,
PB, localizado na mesorregião geográfica do Agreste,
semiárido paraibano. Utilizando imagens do satélite
LANDSAT 5‐TM para gerar o NDVI no ERDAS, e do

SPRING para a classificação da vegetação e elaboração
do mapa de cobertura vegetal utilizando o IBVL.
Concluiu‐se que través do uso de geotecnologias foi
possível realizar a análise temporal da vegetação de
região semiárida. Que o valor médio de NDVI temporal
entre 1989 e 2007 decresceu de 0,525 para 0,390.
Através dos índices de NDVI e do IBVL constatou‐se que
houve diminuição do porte da vegetação em 40,6% da
área.

PALAVRAS‐CHAVE: cobertura vegetal, índices de vegetação, geoprocessamento.

THUNDERSTORM INDEX ANALYSIS OF VEGETATION IN THE SEMI‐ARID PARAIBANO THROUGH
GEOPROCESSING
ABSTRACT:

The areas most susceptible to
desertification are located in the northeastern semi‐arid
region , a very fragile ecosystem whose imbalance
worsens, mainly due to degradation of vegetation cover
with the predatory exploitation of timber and firewood ,
use and mismanagement of land to agriculture and
livestock , burning and fires . This work through the use
of geotechnology aimed to analyze and map the areas of
vegetation in the municipality of Esperança , PB , located
in the geographical middle region of the Wasteland ,

Paraiba semiarid . Using satellite images LANDSAT ‐ 5
TM to generate NDVI in ERDAS , and SPRING for
vegetation classification and preparation of the
vegetation map using IBVL . It was concluded that the
use of geo slant was possible to perform a temporal
analysis of vegetation in semiarid region . That the
average value of temporal NDVI between 1989 and 2007
decreased from 0.525 to 0.390 . Through the indices
NDVI and IBVL was found that decreased the size of the
vegetation in 40.6 % of the area .

KEY‐WORDS: vegetation cover, vegetation indices, geoprocessing.
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ANÁLISE TEMPORAL DO ÍNDICE DE VEGETAÇÃO, NO SEMIÁRIDO PARAIBANO ATRAVÉS DO
GEOPROCESSAMENTO
INTRODUÇÃO
No Brasil, as áreas mais susceptíveis à desertificação se localizam na região do semiárido
nordestino, que segundo o INSA/IBGE (2010), tem uma área de 980.133 km² e onde vivem cerca
de 22,6 milhões de pessoas, que representam 42,6 % da população do Nordeste ou 12% da
população brasileira. É, assim, uma das regiões semiáridas mais populosas do mundo e se
caracteriza por evapotranspiração potencial elevada, ocorrência de períodos de secas, solos de
pouca profundidade e reduzida capacidade de retenção de água, o que limita consequentemente
seu potencial produtivo. Todos esses elementos conjugados evidenciam um ecossistema muito
frágil cujo desequilíbrio se agrava, principalmente, devido à degradação da cobertura vegetal
com a exploração predatória de madeira e lenha, o uso e o manejo incorreto das terras com
agricultura e pecuária, as queimadas e os incêndios (ACCIOLY, 2000; SAMPAIO et al., 2003;
ACCIOLY et al., 2005). Das diversas contribuições do sensoriamento remoto, a detecção
qualitativa e quantitativa da vegetação verde é uma das mais importantes. Índices espectrais de
imagens são utilizados visando maximizar as características relacionadas ao dossel verde das
plantas e minimizar as interferências de efeitos atmosféricos e da superfície (OLIVEIRA et al.,
2009). A importância do sensoriamento remoto como ferramenta para avaliar os processos de
desertificação fica mais evidente quando se verifica que um dos quatro indicadores
recomendados pela ONU para avaliar o problema é o índice de vegetação derivado de imagens
de satélite, o chamado NDVI ‐ Índice de Vegetação de Diferença Normalizada (UNITED NATIONS,
2001; MOREIRA, 2004; MENEZES & NETTO, 2001). Na atualidade, com o desenvolvimento das
tecnologias de sensoriamento remoto e da geoinformática, as ferramentas para a realização de
inventários e diagnósticos ambientais são facilmente disponíveis e de baixo custo permitindo
auxiliar com agilidade, o monitoramento e a gestão de amplos territórios (FLORENZANO, 2002;
NOVO, 2008). Desta forma, este trabalho, fazendo uso de imagens multitemporal, do NDVI e do
IBVL pretende analisar as áreas de cobertura vegetal do município de Esperança‐PB.
MATERIAL E MÉTODOS
O município de Esperança, localizado no Estado da Paraíba, apresenta uma área de 163,78
km². Seu posicionamento encontra‐se entre os paralelos 6093’ e 7022’ de latitude sul e entre os
meridianos de 35078’ e 35097’ de longitude oeste (Figura 1), e está inserido na região do Agreste
Paraibano, no Planalto da Borborema.
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FIGURA 1. Localização da área de estudo. Fonte: Adaptado de IBGE (2009); NASA (2002).
De acordo com a classificação de Köppen o clima da área de estudo é considerado do tipo Bsh ‐
Semiárido quente, com precipitação predominantemente, abaixo de 600 mm ano‐1 (FRANCISCO,
2010). No município a vegetação é do tipo caatinga hiperxerófila e conforme PARAÍBA (2006) e a
Reclassificação dos perfis de solos realizada por CAMPOS & QUEIROZ (2006), ocorrem
basicamente os Luvissolos Crômicos órticos típicos, os Neossolos Quartzarênicos órtico típico e os
Neossolos Litólicos Eutróficos (Figura 2).

FIGURA 2. Solos da área de estudo. Fonte: Adaptado de PARAÍBA (2006).
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No desenvolvimento deste trabalho, o Google Earth online foi utilizado para pré‐
selecionar os alvos terrestres representativos dos diferentes tipos de vegetação e as áreas pré‐
selecionadas foram visitadas para descrever e avaliar a vegetação utilizando o Índice de Biomassa
da Vegetação Lenhosa (IBVL) método proposto por CHAVES et al. (2008). Foram utilizadas
imagens do satélite TM/LANDSAT 5, órbita 214, ponto 65 de 10/07/1989 e de 29/08/2007. As
imagens foram tratadas utilizando o software ERDAS 8.5, onde foram executadas as correções
radiométricas, e obtidas as cartas de radiância e reflectância, de acordo com o modelo obtido por
BASTIAANSSEN et al., (2005) (SILVA et al., 2005). Para a obtenção do Índice de Vegetação da
Diferença Normalizada (NDVI) foi utilizada a equação 1:
Onde: NIR = banda 4; RED = banda 3.
Com o objetivo de mapear a vegetação através do NDVI foi criada uma base de dados no
SPRING 5.2.5, na projeção UTM/SAD69, importando as imagens‐índices de vegetação e
classificando‐as com a utilização do programa LEGAL de acordo com a metodologia adaptada de
FRANCISCO et al. (2013) e definidas 9 classes de cobertura vegetal (Tabela 1), e após realizadas
análises estatísticas descritivas das imagens de NDVI.
TABELA 1. Classes de vegetação e valores de refletância valores da imagem‐índice de NDVI
Classes de IBVL
Valores de NDVI
Arbórea muito densa
>0,700
Arbórea densa
0,650 a 0,700
Subarbórea densa
0,600 a 0,650
Subarbórea Arbustiva densa
0,550 a 0,600
Arbustiva Subarbórea densa
0,450 a 0,550
Arbustiva Subarbórea aberta
0,400 a 0,450
Arbustiva Subarbustiva aberta
0,350 a 0,400
Subarbustiva Arbustiva rala
0,200 a 0,350
Subarbustiva Arbustiva muito rala
0,150 a 0,200
Solo exposto
0,000 a 0,150
Corpos d’água
‐1,000 a 0,000
Fonte: Adaptado de FRANCISCO et al. (2013).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na análise estatística da imagem‐índice de NDVI de 1989, os valores mínimos e máximos
encontrados variam de ‐0,960 a 0,760, com uma média de 0,525, e um desvio padrão de 0,142
(Tabela 2). No histograma (Figura 3) observa‐se a curva de distribuição dos valores de refletância
que ocorrem entre 0,4 e 0,7, demonstrando que a maioria dos pixels se concentram nestes
valores de reflectância. Na análise da imagem‐índice de 2007, os valores mínimos e máximos
encontrados variam de ‐0,602 a 0,805, com uma média de 0,390, e um desvio padrão de 0,135.
No histograma observa‐se a curva de distribuição de refletância que os valores de NDVI se
distribuem por toda a imagem com maior numero de pixels entre valores de 0 e 0,4.
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FIGURA 3. Histograma de distribuição dos valores de reflectância das imagens de 1989 e 2007.
TABELA 2. Estatística descritiva das imagens NDVI
Valores
Descrição
1989
Número de pontos
184.418
Número de pontos válidos
184.418
Média
0,525
Variância
0,020
Desvio Padrão
0,142
Coeficiente de Variação
0,271
Coeficiente de Assimetria
‐1,333
Coeficiente de Curtose
6,735
Valor Mínimo
‐0,960
Quartil Inferior
0,447
Mediana
0,556
Quartil Superior
0,632
Valor Máximo
0,790

2007
184.418
184.418
0,390
0,018
0,135
0,346
‐0,014
2,590
‐0,602
0,288
0,386
0,491
0,805

FRANCISCO et al. (2012) analisando as imagens de NDVI de 1996 e 2009, de área maior e
próxima a área de estudo, em época com menor umidade, observaram que a curva de
distribuição dos valores de refletância das imagens‐índice de 1996 variaram entre 0,150 e 0,350,
e para 2009 observaram que a curva de distribuição dos valores de reflectância da imagem‐índice
ficaram entre 0,200 e 0,300. Conforme PARKINSON (1997) valores típicos de NDVI para florestas
úmidas tropicais são da ordem de 0,6. Já KAUFMAN & HOLBEN (1993) encontraram em algumas
regiões do Nordeste valores de NDVI entre 0,15 e 0,62. SÁ et al. (2008), avaliando o NDVI na
região do Araripe Pernambucano, relatam que o valor mínimo encontrado foi de ‐0,74 e o
máximo de 0,796, o valor médio de 0,282 e que nas áreas de mata ciliar o NDVI variou entre
0,490 a 0,797. Nas Figuras 4 e 5 observam‐se os mapas de tipologia da cobertura vegetal de 1989
e 2007, respectivamente, e a Tabela 3 sintetiza os dados do mapeamento da vegetação da área
de estudo, os valores em área e percentagem de ocupação das classes de vegetação. No mapa de
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cobertura vegetal do ano de 1989 (Figura 4), observa‐se que a classe solo exposto apresenta uma
área de 1,5 km2, representando 0,92% da área total. A classe Subarbustiva Arbustiva muito rala
apresenta 2,5 km2 com 1,28%, a classe Arbustiva Subarbustiva aberta com 9,52 km2
representando 5,81%, a classe Arbustiva Subarbórea aberta com 12,74 km2 equivalendo a 7,78%,
a classe Arbustiva Subarbórea densa com 37,86 km2 representando 23,12%, a classe Subarbórea
Arbustiva densa com 25,38 km2 representando 15,5%, a classe Subarbórea densa com 27,42 km2
representando 16,74%, a classe Arbórea densa com 23,06 km2 representando 14,08%, e a classe
Arbórea muito densa com 7,67 km2 representando 4,68% da área total de 163,78 km2.

FIGURA 4. Cobertura vegetal de 1989.
TABELA 3. Classes e áreas de vegetação cobertura vegetal
Classes de Vegetação
1989 (km2)
%
2007 (km2)
%
Diferença
%
Arbórea muito densa
7,67
4,68
0,38
0,23
‐7,29
‐4,45
Arbórea densa
23,06
14,08
2,68
1,64
‐20,38 ‐12,44
Subarbórea densa
27,42
16,74
7,94
4,85
‐19,48 ‐11,89
Subarbórea Arbustiva densa
25,38
15,50
12,15
7,42
‐13,23
‐8,08
Arbustiva Subarbórea densa
37,86
23,12
31,74
19,38
‐6,12
‐3,74
Arbustiva Subarbórea aberta
12,74
7,78
20,47
12,50
7,73
+4,72
Arbustiva Subarbustiva aberta
9,52
5,81
21,37
13,05
11,85
+7,24
Subarbustiva Arbustiva rala
15,95
9,74
53,63
32,75
37,68
+23,01
Subarbustiva Arbustiva muito
2,1
1,28
9,45
5,77
7,35
+4,49
rala
Solo exposto
1,5
0,92
3,77
2,30
2,27
+1,39
Corpos d’água
0,58
0,35
0,2
0,12
‐0,38
‐0,23
Área Total
163,78
100
163,78
100
0
0
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No mapa de cobertura vegetal de 2007 (Figura 5), observa‐se que a classe solo exposto
apresenta uma área de 3,77 km2, representando 2,3% da área total. A classe Subarbustiva
Arbustiva muito rala apresenta 9,45 km2 com 5,77%, a classe Subarbustiva Arbustiva rala com
53,63 km2 representando 32,75%, a classe Arbustiva Subarbustiva aberta com 21,37 km2
representando 13,05%, a classe Arbustiva Subarbórea aberta com 20,47 km2 equivalendo a
12,5%, a classe Arbustiva Subarbórea densa com 31,74 km2 representando 19,38%, a classe
Subarbórea Arbustiva densa com 12,15 km2 representando 7,42%, a classe Subarbórea densa
com 7,94 km2 representando 4,85%, a classe Arbórea densa com 2,68 km2 representando 1,64%,
e a classe Arbórea muito densa com 0,38 km2 representando 0,23% da área total de 163,78 km2.

FIGURA 5. Cobertura vegetal de 2007.
FRANCISCO et al. (2012) observaram que com a utilização de imagem orbital de média
resolução espacial, a classificação pelo IBVL e a divisão do NDVI em 9 classes foi satisfatória para
a separação das fisionomias existentes na área estudada. Na tabela 3 observa‐se a distribuição
das classes de vegetação em área e porcentagem. Comparando‐se as áreas do ano de 1989 entre
2007, observa‐se uma diminuição em porcentagem nas classes Arbóreas, Subarbóreas e na
Arbustiva Subarbustiva densa em 40,6% da área total, como também uma perda em área de
corpos d’água em 0,23%. Este efeito ocorreu em áreas localizadas ao norte e noroeste do
município em regiões de Luvissolos mais fértil em relevo mais suaves e planos e principalmente
próximos a margem do rio, como também em áreas de Neossolos Litólicos, mais rasos e
pedregosos. Para a classe de corpos d’água observa‐se que no ano de 1989 ocupava uma área de
0,58 km2 e no ano de 2007 ocupava 0,2 km2. Observam‐se um aumento nas classes Arbustivas,
nas Subarbustivas em 39,46% da área total, e na classe de solo exposto em 1,39%. Este aumento
da classe de solo exposto é observado justamente na área urbana devido a expansão e o
desmatamento em áreas mais propensas a agricultura. FRANCISCO (2010) relata que a cidade de
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Esperança, até pouco tempo era conhecida pelo cultivo da batatinha, hoje se cultivam feijão e
erva doce. O aumento das classes de vegetação de porte menor e menor densidade ocorreram
pela perda de vegetação das classes de valores de IBVL mais alto decrescendo para as classes de
valores de IBVL menores, como pode se observar na figura 5 essa mudança ocorrida. GONÇALVES
et al. (2013) estudando área próxima observaram resultados contrários no município de
Soledade, um aumento no porte da vegetação devido ao abandono como também os resultados
encontrados por PATRÍCIO et al. (2013) no município de Cabaceiras. Já GONÇALVES et al. (2013a)
estudando a vegetação do município de Taperoá observou que as proporções em área entre
classes demonstra uma maior recuperação da área isso porque o município é composto por áreas
sendo degradadas e outras em processo de recuperação. Observação similar encontrada por
FRANCISCO et al. (2012b) estudando a bacia hidrográfica onde o município está inserido.
FRANCISCO et al. (2012) estudando a área da bacia do rio Taperoá observaram que, nas áreas em
que houve uma maior acréscimo de vegetação estão localizadas em boa parte em declividade
mais acentuada de menor acesso ou de preservação, e em Neossolos Litólicos onde há pouca
atividade de uso do solo e afirma que considerando a erosividade das chuvas da região semiárida
brasileira, devido a sua concentração temporal, a cobertura vegetal do solo é fundamental para
protegê‐lo da ação erosiva das chuvas.
CONCLUSÕES
Através do uso de geotecnologias foi possível realizar a análise temporal da vegetação de
região semiárida. Constatou‐se que o valor médio de NDVI temporal entre 1989 e 2007
decresceu de 0,525 para 0,390. Através dos índices de NDVI e do IBVL pode‐se constatar que
houve diminuição do porte da vegetação em 40,6% da área.
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RESUMO
O principal objetivo deste trabalho é a definição do
elemento Terras Raras, e a sua exploração e produção
no Brasil. Visando apresentar o potencial do nosso país
no mercado de tais elementos, compreendendo que no
passado já foi referência na área. Os elementos de
terras raras são assim conhecidos por que são muito
importantes ao desenvolvimento de novas tecnologias

como computadores e celulares, e não possuem um
substituto à altura, além de alguns desses elementos
serem encontrados com pouca viabilidade de extração
na crosta terrestre.

PALAVRAS‐CHAVE: Terras raras, Brasil, potencial brasileiro.

RARE EARTHS IN BRAZIL
ABSTRACT
The main objective of this work is the definition
of the rare earth element, and its exploration and
production in Brazil. In order to present the potential of
our country in the market of such elements,
understanding that in the past has been references in
the area. Rare earth elements are as well known for

what are very important to the development of new
technologies such as computers and cell phones and do
not have a replacement the height plus some of these
elements are found in low feasibility of extraction in the
Earth's crust.

KEY‐WORDS: Rare earth, Brazil, potential Brazilian.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

1

TERRAS RARAS NO BRASIL
INTRODUÇÃO
Considerados minerais estratégicos, Terras raras é o nome dado ao conjunto de compostos
químicos que constituem a família dos lantanídeos. São eles: lantânio, cério, praseodímio,
neodímio, samário, európio, gadolínio, térbio, disprósio, hólmio, érbio, túlio, itérbio, lutécio e
ítrio, havendo ainda autores que incluem o escândio e o promécio. Esses elementos são
subdivididos em dois grupos: grupo do cério (Terras Raras Leves ‐ ETRL); e grupo de ítrio (Terras
Raras Pesadas ‐ ETRP). O grupo ETRL encontra‐se geralmente mais abundante na crosta
continental do que ETRP.
Contudo, As concentrações econômicas mais significativas de minerais portadores de ETR são
hospedadas ou associadas a rochas ígneas alcalinas e carbonatitos. Em sistemas hidrotermais
estes minerais estão localizados em veios de quartzo, filões de fluorita e brechas de
preenchimento. Também podem ocorrem em skarns, pegmatitos e às vezes são concentrados
em placer laterita e jazidas de argilas. A configuração geológica de concentrações econômicas
dos minerais de ETR é normalmente dentro de uma variedade ou combinação desses tipos de
rochas e eventos mineralizantes.
Os elementos terras raras podem facilmente ser encontrados em reservas
planeta, porém somente em minerais como a bastnaesita (flúor‐carbonato
monazita (fosfato de terras raras) e xenotima (fosfato de terras‐raras) são
concentração suficiente para justificar seu uso como minério. A monazita é o
industrialmente com a finalidade de produzir terras raras no Brasil.

na superfície do
de terras‐raras),
encontrados em
mineral utilizado

Tabela 1 – Seleção de minerais de terras raras, por ordem decrescente de teores.
Mineral

Fórmula

OTR, (aprox.) %

Bastnaesita‐(Ce)

(Ce,La)(CO3)F

75

Monazita‐(Ce)

(Ce,La,Nd,Th)PO4

65

Xenotímio

YPO4

61

Parisita‐(Ce)

Ca(Ce,La)2(CO3)F2

61

2

Gadolinita‐(Y)

(Ce,La,Nd,Y)Fe +Be2Si2O10

60

Ytrocerita‐(Y,Ce)

(Ca,Ce,Y,La)F3.nH2O

53

Fergusonita (Ce)

(Ce,La,Nd)NbO4

53

Huanghoita‐(Ce)

(Ba,Ce)(CO3)F

39

Allanita‐(Ce)

3+

(Ce,Ca,Y)2(Al,Fe )3(SiO4)3OH

38

Kainosita‐(Y)

Ca2(Y,Ce)2Si4O12CO3.H2O

38

Aechynita‐(Ce)

(Ce,Ca,Fe,Th)(Ti,Nb)2(O,OH)6

32

Britholita‐(Ce)

(Ce,Ca)5(SiO4.PO4)3(OH,F)

32

Florencita‐(Ce)

CaAl3(PO4)2(OH)6

32

Cebaita—(Ce)

Ba3Ce2(CO3)5F2

32

Loparita

(Ce,La,Na,Ca,Sr)(Ti,Nb)O3

30
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Euxenita‐(Y)

(Y,Ca,Ce,U,Th(Nb,Ta,Ti)2O6

24

Samarskita‐(Y)

(Y,Ce,U,Fe3+)3(Nb,Ta,Ti)5O16

24

Apatita

Ca5(PO4)3(F,Cl,OH)
Na4(Ca,Ce)2(Fe2+,Mn,Y)ZrSi8O22
(OH,Cl2)
(U,Ca,Y,Ce)(Ti,Fe)2O6

19

Eudialita
Brannerita

9
9

Fonte: BRITISH GEOLOGICAL SURVEY e CLARK (2010)

APLICAÇÕES DOS TERRAS RARAS
Os campos de aplicação dos terras raras são muito variados, englobam produtos comuns ao
nosso dia‐a‐dia como telefones celulares; aparelhos de som e televisão; pedras de isqueiro;
cerâmicas; pigmentos e polimento de vidros, até produtos mais elaborados como é o caso das
baterias miniaturizadas; repetidores laser; luminóforos; supercondutores e ímãs permanentes.
Isso tudo, por causa das propriedades químicas, magnéticas e luminescentes dos terras raras,
que são considerados “materiais da terceira onda”, pois podem ser aplicados em diversas áreas
da indústria e, dependendo do grau de pureza, pode ser utilizados em indústrias de alta
tecnologia (nesse tipo de indústria a aplicação do mineral é feita a níveis de pureza muito
elevados, de até quatro casas decimais), já, que cada elemento tem aplicações específicas,
enquanto cada depósito tem o seu perfil.
Atualmente, os terras raras estão sendo muito requisitadas para as chamadas “indústrias
verdes”, com destinação a turbinas eólicas (o gerador pode ser feito com super ímãs) e a carros
híbridos. Outro uso importante é em lâmpadas de LEDs; fabricada com óxidos dos terras raras,
que estão substituindo as lâmpadas fluorescentes porque consomem menos energia. Entretanto,
o mercado nacional caracteriza‐se pelo consumo de compostos de terras raras em purezas não
muito elevadas e aplicação em tecnologias de baixo ou relativo conteúdo tecnológico. Um dos
exemplos da aplicação nacional é o lantânio (um dos componentes dos terras raras) para a
produção de gasolina.

RESERVAS E PRODUÇÃO MUNDIAL
A China é o país que possui a maior quantidade de reservas (40,52%) sendo também o maior
responsável pela produção mundial de óxidos de Terras raras (95% em 2011 e 87% em 2012) e
consome 67% da produção mundial. Atrás da China no consumo da produção mundial se tem o
Japão, os EUA e a Alemanha. O Brasil se encontra em segundo quanto à quantidade de reservas
(16,21%), a frente dos EUA (9,58%).
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Tabela 2 – Reserva e produção mundial
Discriminação
Países

Reservas(103 t)
2012

(p)

Produção (t)
2011

(r)

2012

(1)

290

China

55.000

Estados Unidos da América

13.000

Brasil

22.000

(p)

%
(3)

0,2

105.000

95.000

86,9

‐

7.000

6,4

205

Austrália

1.600

2.200

4.000

3,7

Índia

3.100

2.800

2.800

2,6

30

280

350

0,3

Outros países

41.000

(2)

Nd

Nd

Nd

TOTAL

135.730

110.570

109.355

100,0

Malásia

Fonte: DNPM/DIPLAM; USGS – Mineral Commodity Summaries 2013.

(1) Reserva lavrável em OTR (DNPM: RAL 2013 e Processos Minerários); (2) Inclusive
Comunidades dos Estados Independentes (Rússia) e outras repúblicas da ex‐União Soviética; (3)
refere‐se à produção de monazita no município de São Francisco do Itabapoana ‐ RJ; (‐) dado
nulo; (nd) não disponível ou desconsiderado; (r) revisado; (p) dado preliminar.
RESERVAS BRASILEIRAS
As reservas brasileiras de terras raras medidas pelo DNPM (Departamento Nacional de Produção
Mineral) contabilizam somente as reservas indicadas e medidas, oficialmente aprovadas pelo
órgão. No final de 2012, o DNPM aprovou novas reservas lavráveis, em duas áreas de Araxá, com
14,20 Mt e 7,73 Mt de OTR contidos, teores de 3,02% e 2,35%, respectivamente, e 1 área em
Itapirapuã Paulista, com 97,96 mil t de OTR contidos, teor de 4,89%, elevando o Brasil à posição
de segundo maior detentor mundial de reservas de ETR, logo após a China. As empresas que
detêm essas reservas são: CBMM com 14 Mt de reservas lavráveis, CODEMIG com 8 Mt de
reservas lavráveis e Vale Fertilizantes S/A. Outras reservas pertencem à Mineração Terras Raras
com 6 Mt de reservas medidas, com teor de 0,5% de óxidos de TR, num total de 30 mil t contidas,
em processo de reavaliação; Indústrias Nucleares do Brasil – INB com 609 mil t de reserva
lavrável, com teor de 0,103% de monazita, com 422 t contidas e VALE S/A com 17,2 mil t de TR de
reservas medidas e indicadas, contendo 57% de monazita, equivalente a 9,7 mil t (Sumário
Mineral, DNPM, 2013).
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Figura 1 – Terras raras no território brasileiro

HISTÓRICO DA PRODUÇÃO NO BRASIL
Ao final da década de 1940 se tem o inicio da produção de Terras raras no país através da USAM
(Usina Santo Amaro), pertencente à ORQUIMA (Indústrias Químicas Reunidas S/A), com
localização na cidade de São Paulo, a partir da monazita, então produzida pela UPRA (Usina da
Praia) pertencente à SULBA (Sociedade Comercial de Minérios LTDA) com localização em Buena,
no município de São Francisco de Itabapoana, no norte do Estado do Rio de Janeiro.
O inicio da produção de Terras raras no Brasil, como se pode perceber está diretamente ligada à
exploração de monazita, um fosfato de Terras raras, que contém tório e urânio. Sua composição
química é apresentada posteriormente (veja na tabela 2).
Tabela 3 – Composição química da monazita e distribuição aproximada dos elementos de terras
raras.
Composição química
Tr2O3

57 ‐ 62%
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Distribuição dos elementos de Tr.
La2O3

23%

5

ThO2

5,0 ‐ 6,0%

CeO2

45%

U3O8

0,2 ‐ 0,3%

Pr6O11

4,50%

P2O5

26 ‐ 28%

Nd2O3

17%

SiO2

0,1 ‐ 0,3%

Sm2O3

3%

ZrO2

0,2 ‐ 0,5%

Gd2O3

2%

TiO2

0,2 ‐ 0,5%

Tb4O7

0,10%

Fe2O3

0,2 ‐ 0,5%

Dy2O3

1%

Al2O3

0,1 ‐ 0,3%

Ho2O3

0,50%

CaO

0,3 ‐ 0,8%

Er2O3

0,20%

PbO

0,1 ‐ 0,2%

Yb2O3

<0,1%

Insolúveis

5,0 ‐ 9,0%

Eu2O3

0,04%

Y2O3

2%

Tr ‐ Terras raras totais

Fonte: CETEM/2008, 2°Edição – Terras Raras.

Devido à presença de tório e urânio na monazita, em 1960 houve a estatização da SULBA e a
CNEM (Comissão Nacional de Energia Nuclear) assumiu a sua produção e também parte da
ORQUIMA, com a implantação e operação do Tratamento Químico da Monazita (TQM).
Em 1989, houve a primeira verticalização da produção através da participação de empresas
japonesas que forneceram know how para implantação da USIN (Usina de Interlagos), onde se
processava o cloreto de terras raras leves e os médios + pesados. Até esse momento se era
obtido os produtos do STR (Separação de Terras Raras) em pequena escala.
No final do ano seguinte, em 1990, o IEN (Instituto de Engenharia Nuclear) foi escolhido para
desenvolvimento do processo de obtenção de óxidos individuais, programa que privilegiou as
terras raras médias + pesada, vendidas na época na forma de concentrado para o Japão.
Em julho de 1992 ocorre a paralização temporária das atividades em Buena, onde se iniciou a
produção entre esse ano e 1993 pela UDES (Unidade de Desenvolvimento de Extração por
Solventes) implantada com o objetivo de consolidação da tecnologia de separação dos elementos
individuais de terras raras em elevados graus de pureza, a partir de concentrados de terras raras.
A UDES operou de novembro de 1993 a outubro de 1996. Em maio de 1997 o desenvolvimento
do processo foi retomado no IEN, com enfoque nas terras raras leve que representam cercar de
91% das terras raras totais.
Atualmente a INB (Indústrias Nucleares do Brasil) é a responsável pelas operações em Buena (RJ).

A PRODUÇÃO A PARTIR DA MONAZITA
A monazita, como já dito anteriormente, é um fosfato de terras raras, contendo tório e urânio. É
um mineral comumente encontrado em placers marinhos, tais como areias de praia, paleopraia
(reservas minerais formadas pela regressão do mar), e deltas de rios. Ela é encontrada junto a
minerais pesados, sendo os de valor comercial a ilmenita, a zirconita e o rutilo. A monazita é um
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mineral monoclínico, tem massa específica de 5,0 g/cm3, densidade aparente de 3,0 g/cm3,
dureza entre 5,0 e 5,5 graus Mohs e a cor é marrom, com variação de amarela a avermelhada,
podendo ser ainda esverdeada.
Para a produção dos compostos de terras raras a partir da monazita é primeiramente necessário
à realização do Tratamento Físico de Minérios (TFM) e em seguida a abertura química da
monazita, etapa conhecida como Tratamento Químico da Monazita (TQM).

INVESTIMENTOS NA PRODUÇÃO BRASILEIRA
Segundo uma publicação no site da CPRM (Serviço Geológico do Brasil) em 2011, o governo
federal juntamente com o órgão, está executando, em todo território nacional, o projeto
“Avaliação do Potencial dos Minerais estratégicos do Brasil”, que prevê pesquisas para a
identificação de novas áreas potenciais para ocorrência de terras raras e outros minerais
considerados estratégicos. A Secretaria de Geologia, Mineração e Recursos Minerais desenvolve
políticas que dão um grande incentivo para novas pesquisas, com o objetivo de ampliar a
capacidade produtiva do Brasil.
Para a realização do projeto, estão sendo investidos R$ 18,5 milhões, com previsão de três anos
para a sua conclusão. Os recursos foram disponibilizados pelo Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC) e somente em 2011 foram investidos R$ 2 milhões e 350 mil.
Ao nível internacional, a expansão da produção de Mountain Pass, a entrada em produção de
Mount Weld, com a separação dos ETR em diversos produtos de TR na nova refinaria de Kuantan,
Malásia, a partir de 2013, a continuidade dos trabalhos de pesquisa no carbonatito gigante de
Tomtor (Rússia), assim como em Lofdal (Namíbia) e diversos outros no Canadá e EUA. No Brasil, a
MBAC Fertilizantes, com áreas de pesquisa em Araxá, está desenvolvendo estudos de viabilidade
econômica para produção de TR em 2016. O mesmo ano está sendo anunciado pelas empresas
VALE e CBMM produzirem TR, sendo que esta última já disporia de tecnologia para obtenção de
sulfato de terras raras (OTR). A Serra Verde Mineração, do Grupo Mining Ventures Brasil (MVB)
anunciou descoberta de depósitos importantes de TR em Minaçu (GO). Apesar dos investimentos
para a produção desse minério em outras partes do mundo, a china deve manter‐se na liderança
da produção mundial de produtos de terras raras.

EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES NO BRASIL
Em 2012, 100% da exportação de monazita do Brasil foi para a China. Já nos compostos químicos,
o país para o qual o Brasil mais exporta é a Espanha (em 2010 foram 99% do total exportado, em
2011, 96% e em 2012, 95%). Na exportação dos produtos manufaturados os principais destinos
são Angola, Canadá, Estados Unidos e Reino Unido, segundo dados dos anos de 2012, 2011 e
2010.
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Já na parte de importação, o país do qual o Brasil mais importa tanto em produtos
manufaturados quanto em compostos químicos é a China, sendo 74% nos produtos
manufaturados e 92% nos compostos químicos do total importado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
É possível perceber que o Brasil possui um imenso potencial para o mercado de terras raras. Com
suas reservas em quantidade consideravelmente altas ficando atrás apenas da China devido à
falta de tecnologia para minerar teores mais baixos.
Apesar de termos perdido o espaço que tínhamos no passado estamos retomando a passos
lentos a mineração de terras raras que vem aumentando ao longo dos anos e a produção desse
recurso esta ajudando a melhorar a preocupação no avanço de pesquisas para recuperação de
teores mais baixos, aumentando ainda mais a produção.
Hoje o Brasil busca alcançar um patamar mais alto nesse mercado e por isso pretende investir
bastante em tecnologia que ajude não apenas na extração do recurso, mas em sua aplicação de
forma a não vender somente matéria‐prima ao mercado externo.
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RESUMO
O reservatório Jucazinho é responsável por abastecer
em torno de 800 mil habitantes na região do Agreste
Pernambucano. A montante, encontram‐se os núcleos
urbanos de Santa Cruz do Capibaribe e Toritama, que
despejam seus efluentes domésticos e industriais. Se
tratando do fósforo, é um elemento mineral de baixa
solubilidade, o que faz unir‐se com partículas finamente
granuladas, transportando‐se para sedimento de fundo
em ambientes lênticos. Esse fato torna mais complexo a
tomada de medidas para que se eleve a qualidade da

água de reservatórios, extinguindo a possibilidade de
proliferação de cianobactérias, principalmente para
atendimento qualitativo de abastecimento humano.
Este trabalho tem como objetivo avaliar a
disponibilidade do elemento fósforo no reservatório
Jucazinho, a partir do monitoramento desse elemento
na coluna d'água em ponto estratégico no manancial.

PALAVRAS‐CHAVE: reservatório, Jucazinho, fósforo, efluentes, qualidade de água.

PHOSPHORUS IN VERTICAL PROFILE IN RESERVOIR JUCAZINHO, IN SURUBIM ‐ PERNAMBUCO
ABSTRACT
The reservoir Jucazinho is responsible for
supplying around 800 000 inhabitants in the Agreste
Pernambucano region. The amount, are the urban
centers of Santa Cruz do Capibaribe and Toritama, who
dump their domestic and industrial effluents. The case
of phosphorus, a mineral element is the low solubility,
which makes unite with finely granulated particles
carrying to the bottom sediment in lentic environments.

This fact becomes more complex making arrangements
to raise the quality of water from reservoirs, eliminating
the possibility of proliferation of cyanobacteria, mainly
for quality care for human consumption. This study aims
to assess the availability of phosphorus in the reservoir
element Jucazinho from the monitoring of this element
in the water column at a strategic point in the spring.

KEY‐WORDS: reservoir, Jucazinho, phosphorus, effluents, water quality.
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FÓSFORO EM PERFIL VERTICAL NO RESERVATÓRIO JUCAZINHO, EM SURUBIM ‐ PERNAMBUCO

INTRODUÇÃO
O reservatório Jucazinho é responsável por abastecer em torno de 800 mil habitantes na
região do Agreste Pernambucano. Situado em uma área que compreende parte dos municípios de
Surubim e Cumaru, este reservatório foi construído pelo Departamento Nacional de Obras Contra
as Secas‐ DNOCS e inaugurado em 1998, tendo como finalidade o abastecimento humano, a
piscicultura e o controle de enchentes (BRASIL, 1991). Atualmente, além desses usos, verificam‐
se em Jucazinho alguns usos não consuntivos. Há registros de atividades de lazer e recreação,
turismo e pesca.
Jucazinho possui capacidade máxima de acumulação 327,035 m³ e apresenta um volume

para amortecimento de enchentes de 100 x 106 m³. O seu sistema adutor tem duas linhas
adutoras principais a Norte e a Sul que juntas totalizam 270,9 km de extensão, de Surubim à
Gravatá, e a capacidade de aduzir 1.810L/s aos municípios de Surubim, Salgadinho, Passira,
Cumaru, Vertente do Lério, Santa Maria da Cumbuca, Frei Miguelinho, Vertentes, Caruaru,
Riacho das Almas, Gravatá e mais 45 distritos. O sistema é alimentado por 09 estações
elevatórias, 06 stand‐pipes e 07 estações principais de tratamento de água (PE‐SRHE, 2010).
Assim como muitos reservatórios brasileiros, o reservatório Jucazinho, localizado na Bacia
do rio Capibaribe no estado de Pernambuco, apresenta a qualidade das águas deteriorada em
função do aporte de nutrientes devido ao uso e ocupação da bacia hidrográfica contribuinte. A
montante do reservatório encontram‐se algumas cidades, dentre elas o núcleo urbano de Santa
Cruz do Capibaribe e Toritama, que despejam, sem o devido tratamento, seus esgotos
domésticos. O rio também é destino dos efluentes industriais de dezenas de lavanderias de jeans,
neste último município. Como agravante do problema, o reservatório Jucazinho, desde 2004,
mantém suas águas represadas, sem a devida operação do dispositivo de descarga de fundo, o
que contribui ainda mais para o acúmulo de nutrientes e outros elementos nas camadas
inferiores do manancial (BARBOSA, 2012).
A vida no ecossistema aquático está intimamente relacionada à presença de macro e
micronutrientes. Os macronutrientes, como carbono, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, sílica
e ferro são necessários em grande quantidade, enquanto que os micronutrientes como
manganês, cobre e zinco também são necessários, mas em menor quantidade (MADIGAN,
MARTINKO & BROCK, 2006; WETZEL & LIKENS, 1991).
Em se tratando especificamente do elemento fósforo, constata‐se que existe em baixa
disponibilidade no ambiente natural quando comparado com outros macronutrientes (WETZEL &
LIKENS, 1991). Como as possíveis causas dessa escassez têm‐se a baixa abundância deste
elemento na crosta terrestre; a pouca solubilidade dos minerais fosfatados; e o fato deste
elemento não existir na forma gasosa, unindo‐se fortemente às partículas finamente granuladas,
o que favorece a sua remoção da água, transportando‐o para o sedimento de fundo (CHAPRA,
2008).
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A importância dos nutrientes (nitrogênio e fósforo) ao ecossistema aquático reside no
fato desses elementos atuarem como limitantes na produção primária, por estarem relacionados
ao processo fotossintético (ESTEVES, 1998; WETZEL & LIKENS, 1991). A presença de fósforo e de
nitrogênio em excesso nos corpos hídricos pode ocasionar a eutrofização que pode ser definida
como a entrada de nutrientes orgânicos e inorgânicos aos corpos d´água, a qual estimula o
crescimento de algas ou plantas aquáticas enraizadas, resultando em interferências nos usos
desejáveis da água (THOMANN & MUELLER, 1987).
Este trabalho tem como objetivo avaliar a disponibilidade do elemento fósforo no
reservatório Jucazinho, a partir do monitoramento desse elemento na coluna d'água em ponto
estratégico no manancial.

MATERIAIS E MÉTODOS
Na Figura 1, tem‐se um mapa temático da bacia do Capibaribe, na parte superior direita
apresenta‐se o polígono do reservtório, destacando a sua extensão dentro da bacia; e à esquerda,
a localização do núcleo urbano da cidade de Toritama, com destaque para os pontos vermelhos
que localizam as lavanderias existentes neste município.

Figura 1 – Mapa temático da Bacia Hidrográfica do Capibaribe
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Atualmente, a APAC, através de convênio com a Agência Estadual de Meio Ambiente‐
CPRH realiza bimestralmente (meses de janeiro, março, maio, julho, setembro e novembro),
desde 2005, o monitoramento da água superficial dos rios e reservatórios do Estado. Na maioria
das coletas são analisados os seguintes parâmetros: Temperatura, pH, Oxigênio Dissolvido e
Demanda Bioquímica de Oxigênio, Amônia, Fósforo Total, Sólidos Totais, Turbidez, Salinidade,
Condutividade Elétrica, Coliformes Termotolerantes, Clorofila a e Densidade de Cianobactérias.
Específicamente para análise do nutriente fósforo ao longo do perfil vertical do
reservatório, foram realizadas duas coletas: uma realizada em setembro de 2011 (logo após final
de estação chuvosa) e outra em novembro de 2013 (após longo período de estiagem). Vale
ressaltar que esta última é uma das quatro campanhas de coleta de água em profundidade
previstas dentro de um projeto de pesquisa financiado pela Fundação de Amparo à Ciência e
Tecnologia de Pernambuco‐ FACEPE que tem por objetivo estudar a mudanças da qualidade da
água em função de obras de saneamento nas cidades à montante e na operação da descarga de
fundo do manancial.
As coletas em profundidade no reservatório estudado foram realizadas no mesmo ponto,
ou seja, próximo ao flutuante usado para captação de água para abastecimento da Companhia
de Saneamento de Companhia Pernambucana de Saneamento‐ COMPESA.
Foi utilizada a garrafa Van Dorn, que consiste em um cilindro de 2,2 L de volume, aberto
nas extremidades e projetada com duas vedações, as quais, quando acionadas, permitem a
coleta de água na profundidade desejada. As amostras foram acondicionadas em frascos
previamente definidos e preservadas em caixas térmicas com gelo até o momento da análise; a
qual foi feita através de uma empresa contratada pelo Projeto.
Para manipulação dos dados de qualidade de água e obtenção dos gráficos foi utilizado o
Microsoft Office 2010 e para a obtenção de mapas temáticos, o ArcGIS 10.0.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Fontes de Poluição no Trecho à Montante de Jucazinho
As principais causas da poluição do reservatório são advindas do esgoto industrial
despejado de forma inadequada no rio Capibaribe pelas lavanderias, concentradas
principalmente em Toritama e os efluentes domésticos dos núcleos urbanos desta cidade, de
Santa Cruz do Capibaribe e de um povoado chamado Trapiá, pertencente ao município de Riacho
das Almas, localizado no remanso do reservatório. Na Figura 1, em Materiais e Métodos, é
mostrado que a montante do reservatório Jucazinho há um aglomerado de lavanderias e às
margens do Capibaribe se encontram os núcleos urbanos das referidas cidades, além do povoado
de Trapiá, no remanso do reservatório.
Uma das características das lavanderias de Toritama é que estas empresas são prestadoras
de serviço para muitas fábricas de jeans espalhadas pelos municípios que formam o Polo de
Confecções do Agreste. Portanto, o volume de peças lavadas é bastante superior ao verificado
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nas lavanderias instaladas em outros municípios, que geralmente confeccionam e lavam apenas
sua própria produção. Segundo Almeida (2008), a maioria das lavanderias é responsável por
lançar os efluentes industriais que resultam das etapas de lavagem, amaciamento, estonagem e
tingimento do jeans sem o tratamento adequado, apesar da existência do sistema de tratamento.
Os efluentes líquidos resultantes desses processos contêm diferentes produtos químicos
utilizados na indústria têxtil dentre eles, detergentes e amaciantes (SANTOS, 2006), capazes de
elevar o nível de poluição do rio. Além disso, também são observados cor intensa, alta salinidade
e metais pesados que fazem parte da constituição dos corantes e que são tóxicos ao meio
ambiente e ao homem (SANTOS, 2006)
Outra fonte de poluição encontrada está no fato das cidades de Toritama e de Santa Cruz
do Capibaribe não dispor de sistema de esgotamento sanitário‐ SES, com rede coletora de esgoto
e estação de tratamento, o que favorece o lançamento diretamente no rio Capibaribe ou em seus
tributários. Os dados do Censo e pesquisas do IBGE revelam que há uma grande deficiência dos
serviços de saneamento básico nessa região. O censo de 2010 mostra que a rede de distribuição
de água alcança em torno de 75 a 80% dos domicílios particulares permanentes das duas cidades
(CONDEPE/FIDEM, 2010) e a rede de drenagem pluvial, juntamente com o lançamento em valas
ou no curso d´água é destino de quase 92% dos esgotos domésticos em Toritama e
aproximadamente 87% em Santa Cruz do Capibaribe, de acordo com o censo de 2000
(CONDEPE/FIDEM, 2000).

Figura 2 ‐ Canal conduzindo esgoto bruto para o rio Capibaribe. b) Lançamento de esgoto no rio
Capibaribe em Toritama. Fonte: Barbosa, 2012.
Fósforo em Perfil Vertical
Em função dos efluentes (domésticos e industriais), o fósforo total têm uma elevação
considerável nos últimos anos em Jucazinho.
Para Esteves (2011), as mais importantes fontes artificiais de fosfato são: esgotos
domésticos e industriais e material particulado de origem industrial contido na atmosfera. Em
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muitas regiões, notadamente nas regiões industrializadas e com elevada densidade populacional,
as fontes artificiais de fosfato são mais importantes que as naturais. Para Evangelista (1993),
concentrações elevadas de fósforo provavelmente são devidas ao carreamento do mesmo para o
interior do lago por ação da precipitação pluviométrica.
Considerando a climatologia local, Esteves (1998) diz que em lagos tropicais, a ciclagem de
matéria orgânica processa‐se de maneira mais rápida do que em lagos de regiões temperadas,
por exemplo. Assim a maior parte da matéria orgânica é decomposta na coluna d'água, mesmo
antes de alcançar o sedimento. Essa alta taxa de decomposição decorre das altas temperaturas
(superior a 20°C), que normalmente são observadas nestes ecossistemas. Isso tem uma relação
direta com os períodos longos de estiagem, onde a dinâmica sob altas temperaturas excede‐se.
A Tabela 2, apresenta as concentrações de fósforo nas campanhas de pós estação
chuvosa e estação seca. Na Figura 3, observa‐se os perfiis verticais nos referidos anos estudados.
Tabela 2 ‐ Dados de Fósforo Total no perfil do reservatório
Prof.‐(m)
0.0

15‐09‐11

16‐11‐13

0.460

0.22

0.420

0.220

0,3
2.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0

0.420

12.0
14.0
15.0

0.430

0.230

17.0
18.0
20.0

0.440

22.0
23.0
25.0

0.450

0.320

26.0
30.0

0.460

35.0

0.480

40.0

0.490

45.0

Fonte: Elaborada com dados do monitoramento da APAC/CPRH.
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Analisando os gráficos apresentados na Figura 2, a partir amostragem efetuada em
15/09/2011, verifica‐se pouca variação das concentrações deste nutriente da superfície ao fundo
do reservatório nas profundidades amostradas.
Diferentemente de 2011, em novembro de 2013, observou‐se uma diminuição
considerável no quantitativo de fósforo, assim como menor variação. Isso se deve pelo fato da
região ter passado período de estiagem, consequentemente, ocorre um menor transporte de
efluentes líquidos para o rio principal e posteriormente pra coluna d'água do Jucazinho.

Fósforo total (mg/L)

Profundidade (m)

0,3
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0

Profundidade (m)

0,5

15‐09‐11

0,2
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0

0,4

Fósforo total (mg/L)
0,3
0,4

0,5

16‐11‐13

Figura 2 ‐ Gráficos de variação do fósforo em perfil vertical no reservatório Jucazinho
Fonte: Elaborada com dados do monitoramento da APAC/CPRH.
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De maneira geral, os efeitos do aporte de nutrientes e da própria carga interna dos
ecossistemas lênticos são diretamente influenciados pela hidrodinâmica da coluna de água. Na
camada hipolimnética (mais fria e mais densa), o transporte vertical é facilitado pela bioturbação
e ressuspensão. A circulação da água hipolimnética propicia a distribuição dos nutrientes, entre
os quais o fósforo, enquanto que a estratificação térmica confere estabilidade à massa líquida,
limitando as trocas entre camadas (WÜEST & LORKE, 2003), constituindo assim um ambiente
dinâmico e, por sua vez, complexo.
Segundo Franzen (2009), os estudos sobre a qualidade da carga afluente, as propriedades
físicoquímicas do manancial e do sedimento de fundo e o nível trófico do ecossistema devem ser
realizados como etapa preliminar no planejamento de estudos mais aprofundados, destinados a
auxiliar no gerenciamento do manancial e, preferencialmente, antecedendo aos problemas
atrelados a má qualidade dessas águas, sobretudo para abastecimento humano.

CONCLUSÃO
Considerando a localização do reservatório Jucazinho, por estar à jusante de cidades do
agreste de Pernambuco que, por sua vez, não possuem esgotamento sanitário, o quantitativo de
fósforo acumulado em Jucazinho tem se elevado consideravelmente nos últimos anos,
principalmente durante e após o período chuvoso. Esse aporte de fósforo eleva o nível trófico do
manancial e necessita de cuidados adicionais com o tratamento da água, acarretando em
maiores custos operacionais para os sistemas de abastecimentos de água.
Por fim, conclui‐se que devido ao atual conteúdo de fósforo no Jucazinho, tornam‐se
imprescindíveis ações preventivas com obras de revitalização da sua bacia de contribuição, bem
como ações corretivas, para controlar os níveis desse nutriente no reservatório visando à
melhoria da qualidade da água e, sobretudo, evitar a possibilidade de ocorrência de proliferação
de cianobactérias.
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RESUMO
O software Petroledge® foi criado com o intuito de
padronizar descrições petrográficas de rochas
reservatório de petróleo e facilitar possíveis
interpretações. É utilizado em empresas importantes
do ramo petrolífero. O RockViewer®, outro software,
age como banco de dados de fotografias de lâminas
microscópicas. Podem ser usados de maneira
integrada, uma vez que foram desenvolvidos pela
mesma empresa. Saber utilizá‐los é de importância
para a formação de um técnico em geologia. Esse
trabalho descreve o processo de alimentação do

sistema de conhecimento Petroledge® e do banco de
dados RockViewer® no Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN,
observando os aspectos positivos do uso desses dois
programas para a formação técnica. Para tanto, utiliza
do contato com descrições e fotomicrografias de
lâminas feitas a partir de testemunhos de sondagem
em arenitos da Formação Açu. Esse trabalho discute o
formato, as funcionalidades e aplicações de ambos os
softwares a fim de embasar as considerações e
conclusões obtidas através do processo.

PALAVRAS‐CHAVE: Petroledge®, RockViewer®, Rocha‐reservatório, Técnico em Geologia.

THE USE OF PETROLEDGE® AND ROCKVIEWER® SOFTWARES IN THE FORMATION OF A
GEOLOGICAL TECHNICIAN: FEEDING THE SYSTEMS AT IFRN
ABSTRACT
Petroledge® software was created with the aim of
standardizing petrographic descriptions of oil reservoir
rocks and helping possible interpretations. It is used in
the most important oil sector enterprises. RockViewer®,
another software, acts like a database of thin sections’
photographs. They can be used in an integrated way
once they were made by the same developer. To know
how to use them is important for the education of a
geological technician. This work describes the process
of feeding the Petroledge® knowledge system and

RockViewer® database at Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN,
observing positive aspects of the use of these programs
on the technical formation. So, descriptions and
photomicrographs of thin sections (made from drill
cores at Açu formation’s sandstone) were observed.
This work discusses the format, functionalities and
applications of both softwares in order to base
conclusions shown through the process.

KEY‐WORDS: Petroledge®, RockViewer®, Reservoir Rock, Geological Technician.
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O USO DOS SOFTWARES PETROLEDGE® E ROCKVIEWER® NA FORMAÇÃO DO TÉCNICO EM
GEOLOGIA: ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS NO IFRN
INTRODUÇÃO
No estudo de rochas reservatório de petróleo, é uma etapa necessária à boa
compreensão do objeto de estudo a análise detalhada de suas características microscópicas.
Nesse contexto, o software Petroledge® entra como uma ferramenta importante para
padronização de descrições microscópicas de lâmina.
Já o Rockviewer® permite a criação de um catálogo de imagens próprio, agindo como
banco de dados. É possível importar imagens de fotomicrografias e, por meio de edições, inserir
informações sobre tais imagens, auxiliando a descrição petrográfica microscópica feita no
Petroledge®.
Ambos os softwares possuem interface simples, fato que permite sua utilização por
alunos de cursos técnicos da área. Desse modo, esses programas se tornam importantes
ferramentas a serem utilizadas na formação educacional de tais estudantes. O presente trabalho
tem como objetivo descrever o processo de alimentação dos dois softwares no Instituto Federal
de Educação e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). Para chegar a isso, foi necessário
desenvolver as atividades de captura de imagem e alimentação e organização do banco de
dados, utilizando massivamente ambos os softwares citados.
Para realização do projeto, não se fez necessária consulta a bibliografia extensa, uma vez
que muitas das informações registradas foram obtidas através de observação e utilização dos
softwares.
O trabalho está dividido em seções que tratarão, consecutivamente, de fornecer
informações básicas sobre os softwares Petroledge® e RockViewer® e do seu uso integrado, dos
métodos e etapas utilizados para a implantação de ambos no IFRN, e, finalmente, das
considerações e conclusões obtidas com o trabalho.
APRESENTAÇÃO DOS SOFTWARES PETROLEDGE® E ROCKVIEWER® E BREVE DESCRIÇÃO DE
SUAS FUNÇÕES E APLICAÇÕES
Para que seja possível discutir o tema proposto nesse trabalho, faz‐se necessário um
conhecimento prévio acerca dos dois softwares utilizados. Essa seção trata de fornecer tal
conhecimento.
BREVES INFORMAÇÕES SOBRE O SISTEMA DE CONHECIMENTO PETROLEDGE ®
Desenvolvido pela Endeeper, empresa que cria soluções informáticas para a geologia, o
software Petroledge® tem como objetivo auxiliar na descrição de rochas sedimentares, sejam
elas carbonáticas ou siliciclásticas, a fim de que se avalie o potencial de tal rocha como
reservatório de petróleo. Rochas secundárias que apresentam importância para a qualidade de
um reservatório também são abordadas pelo programa. Atinge tal objetivo a partir da
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padronização das descrições petrográficas, que se tornam mais precisas e de compreensão mais
óbvia a partir do uso do software. (ENDEEPER, 2011)
No entanto, o armazenamento das descrições petrográficas não é senão uma das diversas
utilidades do sistema. A partir das informações contidas nas descrições (entradas feitas pelo
usuário), o Petroledge® realiza interpretações e fornece dados para que o usuário faça sua
própria análise do objeto da descrição. O tempo gasto para que se realizem esses processos
depende do acesso do programa ao banco de dados gerado durante a entrada de dados.
(CASTRO, 2009)
As funcionalidades do sistema são bem dividas e explicadas por ROS et al. (2007): de
acordo com esses autores, o sistema pode ser divido em módulos. O Módulo de Identificação,
primeira etapa do processo de utilização do software, relaciona‐se com o controle de acesso por
parte do usuário aos dados armazenados e com o armazenamento de informações iniciais sobre
o objeto da descrição – como a localização geográfica e espacial das amostras.
O segundo módulo, nomeado de Módulo de Descrição Textural, age na padronização da
nomenclatura de estruturas sedimentares, textura e fábrica presentes na amostra. Já o Módulo
da Quantificação Composicional é relativo à fase de descrição microscópica, abrangendo a
quantificação e descrição dos constituintes da rocha (detríticos, diagenéticos ou de porosidade)
associados a outras informações de importância.
Referente à função de edição de imagens importadas à descrição está o Módulo de
Anotação em Imagem. Ele permite que elementos figurativos representativos sejam adicionados
à imagem, integrando‐os com informações petrográficas. A parte de interpretação está inserida
no contexto do Módulo de Interpretação. Tal módulo gera automaticamente, baseado nas
informações adicionadas nos módulos anteriores, interpretações que vão desde a geração de
gráficos que explicam a nomenclatura da rocha baseada em autores clássicos (Folk, McBride), até
suposições de ambientes diagenéticos, geradas pela inteligência artificial do software.
Finalmente, o Módulo de Exportação: gera relatórios textuais e de dados em formatos
eletrônicos variados (XLS, XLM, HTML, etc.) com as informações provenientes da descrição. (ROS
et al., 2007)
O Petroledge® pode ser adquirido em diferentes versões, de acordo com as necessidades
do usuário. A versão utilizada nesse trabalho é a Academic, que pode ser obtida por entidades
voltadas ao ensino e à pesquisa acadêmica, com o auxílio de elementos facilitadores.
BREVES INFORMAÇÕES SOBRE O BANCO DE DADOS ROCKVIEWER®
Desenvolvido pela mesma desenvolvedora do Petroledge®, o software RockViewer® serve
como um banco de dados voltado à organização de imagens obtidas por microscopia petrográfica
(fotomicrografias). Assim, permite ao usuário a criação de um catálogo próprio. Sua utilização
pode ser tanto individual quanto integrada a outros softwares desenvolvidos pela empresa
(como o Petroledge®). (ENDEEPER, 2014)
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A partir do uso do software, foi possível observar aspectos de seu funcionamento que
serão descritos no decorrer da seção atual.
O software é composto por basicamente duas plataformas distintas: o RockViewer Editor,
onde é possível anexar uma imagem ao banco de dados, adicionando a ela anotações e
elementos figurativos remetentes à características reais expressas; e o RockViewer, onde o
usuário pode acessar o banco de dados e consultar às imagens armazenadas nele.
A ferramenta de consulta é bastante eficaz. Baseia‐se em critérios adicionados às
anotações das fotos no momento do armazenamento, e tem a capacidade de trabalhar com dois
ou mais termos diferentes (restringindo a busca e retornando apenas imagens que possuam os
dois critérios de busca em suas anotações).
A ferramenta de edição não é de difícil utilização (na realidade, nenhum dos softwares ou
ferramentas citados exige grande domínio de informática: no entanto, é necessário bom
conhecimento em petrografia). Ela permite a inserção pontos (ou setas, áreas, texto) na imagem,
a fim de que o usuário da ferramenta de busca atente para a característica marcada. Cada marca
necessita que sejam anexados a ela um ou mais critérios de busca.
Desse modo, o RockViewer® se sustenta como uma ferramenta útil tanto em ambiente
empresarial, fornecendo suporte para vários usuários, como em ambiente acadêmico, auxiliando
estudantes e pesquisadores no estudo de microscopia petrográfica.
USO CONJUNTO PETROLEDGE®/ROCKVIEWER®
A descrição microscópica feita no Petroledge®, como dito, se dá através de uma
nomenclatura padronizada. O RockViewer® utiliza a mesma terminologia nos atributos dos
processos de inserção de imagens e de busca. Tome‐se o seguinte exemplo:
Um suposto usuário do Petroledge®, no momento da descrição microscópica, não tem
certeza sobre qual atributo selecionar para o ponto que está sendo observado na lâmina. Esse
mesmo usuário pode consultar o RockViewer®, iniciando uma pesquisa com os termos que
planeja atribuir ao ponto descrito. O mecanismo de pesquisa deverá retornar imagens que
tenham sido inseridas com aquele(s) atributo(s), e tais imagens podem servir como objeto para
comparação com o ponto observado na lâmina a ser descrita.
O usuário de ambos os sistemas pode observar mais formas de uso integrado, uma vez
que este depende do objetivo do projeto em que as descrições estarão inseridas.

MÉTODOS E ETAPAS
Como objeto da alimentação dos sistemas, foram usadas fotomicrografias e descrições
petrográficas de lâminas obtidas a partir de amostras de testemunhos de dois furos de sondagem
em arenitos da formação Açu.
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ALIMENTAÇÃO DO PETROLEDGE ®
Apesar da fácil interface e utilização, o Petroledge® necessita de conhecimentos
petrográficos que frequentemente ultrapassam as capacidades de um estudante de curso
técnico. Por isso, as descrições de amostra e lâminas foram feitas por geólogo. Nesse caso, o
técnico pode agir como digitador, inserindo no software as informações já produzidas pelo
geólogo; dessa forma, a descrição deixa o aspecto pessoal do realizador e passa a assumir o
padrão que a ferramenta oferece.
Além do processo descrito no parágrafo anterior, fotomicrografias foram anexadas às
descrições de forma a garantir melhor clareza durante a geração dos relatórios.
ALIMENTAÇÃO DO ROCKVIEWER®
O processo de alimentação do RockViewer® contou com a importação de imagens
fotomicrográficas, usando o Editor. Foram adicionadas a essas imagens descrições detalhadas do
material em foco, anteriormente feitas por geólogo, como critérios de busca. As imagens
também foram editadas a partir da inserção de símbolos, com atributos selecionados, explicando
o que está sendo demonstrado na imagem.
A partir da importação dessas imagens, o banco de dados foi construído. Assim, caso fosse
adquirido pelo IFRN em escala suficientemente grande, poderia ser acessado por estudantes com
necessidade de aprimorar seus conhecimentos sobre propriedades ópticas dos minerais,
porosidade e outros aspectos. O usuário do Petroledge® que esteja apresentando dificuldades no
processo de descrição microscópica também poderia acessar o RockViewer® e observar as
imagens lá contidas, utilizando‐as como exemplo e resolvendo questionamentos que podem se
formar durante a descrição.

RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES

O projeto mostrou, de maneira prática, como a utilização dos softwares Petroledge® e
RockViewer® pode acontecer, em ambientes coorporativos e acadêmicos, por técnicos da área
de geologia e petróleo e gás. Analisando o objetivo dos cursos técnicos oferecidos no IFRN, nota‐
se que seria visualizada uma melhoria notável na qualificação do técnico da área que possuísse
conhecimento suficiente acerca de ambos os softwares. Desse modo, incentiva‐se ao IFRN a
aquisição de licenças desses programas em escala que possibilite sua vasta utilização no campo
acadêmico.
É possível observar vários pontos positivos da instalação, em escala institucional, dos
softwares Petroledge® e RockViewer®. De início, podemos citar a vasta utilização do primeiro em
empresas que trabalham com a exploração de petróleo. Assim, torna‐se mais preparado o
técnico que possui conhecimento suficiente para trabalhar descrições de rochas reservatório no
Petroledge®, aumentando a qualificação desse técnico e contribuindo com um enriquecimento
visível no seu curriculum vitae.
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No que tange ao RockViewer®, observando a eficiência e possibilidade didática desse
banco de dados, é notável o quanto ele pode ser útil no estudo da petrografia microscópica.
Nele, é possível encontrar exemplos práticos para informações bibliográficas que muitas vezes
não vêm acompanhadas de demonstração ou exemplo.

CONCLUSÃO
Tendo em vista o exposto, é interessante atentar para como a obtenção em grande escala
dos programas para a instituição pode ampliar os horizontes dos projetos de pesquisa. Com essas
ferramentas, projetos mais ousados podem ser desenvolvidos e projetos em curso podem ser
finalizados mais rapidamente. As conclusões obtidas nesses projetos seriam possivelmente
afetadas pela utilização do Petroledge® e do RockViewer®. Além disso, a abertura para
multiusuários garantiria maior interação entre grupos de pesquisa e maior independência entre
os participantes desses grupos.
Também no laboratório e na sala de aula ambos os softwares demonstram possibilidades
didáticas interessantes, aliando prática e teoria em geologia do petróleo e petrografia.
Finalmente, é importante citar a abertura para parcerias com outras instituições de
educação e pesquisa a fim de que seja compartilhado o conhecimento adquirido e sistematizado
com os softwares, seja por meio de minicursos ou palestras em eventos, seja por meio de
projetos científicos desenvolvidos nos ambientes aliados.
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RESUMO
Este artigo surge da necessidade de caracterizar o fluxo
hídrico de Área de Preservação Ambiental de Jenipabu
(APA‐J), no qual existe em parte da área em questão
uma grande ocupação humana, que vive problemas
socioambientais devido à passagem do fluxo hídrico da
APA ser exatamente na planície de deflação em que foi
ocupada pelo homem. Logo, à medida que o homem
impermeabiliza o solo do ambiente, percebe‐se o
agravamento dos problemas socioambientais na região
do estudo. Contudo, este trabalho apresenta à
caracterização do fluxo hidrológico da APA‐J através da
construção de um infográfico, desenvolvido a partir da
reflexão de documentos/bibliografias, tomando como
apoio técnico científico o estudo da legislação do

ambiente da pesquisa, além de dados da ocupação
humana do Censo (2010) Demográfico do IBGE e
conhecimentos de hidrogeologia, no qual pôde ser
identificado o fluxo hidrológico do ambiente da
ocupação humana. Por fim percebe‐se a necessidade de
manter esse fluxo hídrico através da intervenção
humana, tendo em vista que o ambiente em conflito
socioambiental é exatamente o ambiente de ocupação,
logo como solução para o ambiente da pesquisa sugere‐
se a construção de canais para que possa haver a
captação e o escoamento destas águas com a finalidade
de manter o caminho natural do fluxo hídrico em
direção ao mar evitando deste modo o alagamento das
regiões habitadas.

PALAVRAS‐CHAVE: APA de Jenipabu, Hidrogeologia, Meio Ambiente.

CHARACTERIZATION OF HYDROLOGIC APA JENIPABU IN THE FACE OF AN ENVIRONMENTAL
PROBLEM OF HUMAN OCCUPATION
ABSTRACT
This article arises from the need to characterize the
water flow Jenipabu Environmental Preservation Area
(EPA‐J), which exists in part of the area in question a
great human occupation, living environmental problems
due to the passage of water flow APA be exactly in the
plain of deflation that has been occupied by man . Soon ,
as the man waterproofs the soil environment reveals the
worsening environmental problems in the study region.
However, this work presents the characterization of the
hydrological flow of EPA‐J by building an infographic,
developed from the analysis of documents/
bibliographies, taking as technical scientific support to
study the law of the research environment, and

occupation data human Census (2010) Demographic
IBGE and knowledge of hydrogeology in which the
hydrological flow of human settlement environment
could be identified . Finally we see the need to keep that
water flow through human intervention, given that the
environment in environmental conflict is exactly the
environment occupation as soon as a solution to the
research environment suggests the construction of
channels for there may be uptake and disposal of these
waters in order to maintain the natural path of water
flow into the sea thus avoiding the flooding of inhabited
areas.

KEY‐WORDS: EPA‐Jenipabu, hydrogeology, Environment.
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CARACTERIZAÇÃO HIDROLÓGICA DA APA DE JENIPABU EM FACE DE UMA PROBLEMÁTICA
SOCIOAMBIENTAL DA OCUPAÇÃO HUMANA
1 INTRODUÇÃO
Este artigo se apresenta como um estudo que caracteriza a hidrogeologia da Área de
Proteção Ambiental de Jenipabu (APA‐J) em face de suas problemáticas socioambientais
identificado do “Dossiê Redinha”, no qual foi exposto a órgãos públicos de defesa e manutenção
do ambiental responsável pela APA e que culminou na abertura de um Inquérito Civil Público
pelo Ministério Público Estadual do Rio Grande do Norte (MPRN), para que sejam apuradas
denúncias de crimes ambientais no ambiente da APA, tendo em vista o represamento do fluxo
hídrico da APA com a ocupação humana.
A construção metodológica deste artigo se desenvolve pela reflexão
bibliográfica/documental na investigação e análise da legislação específica da APA‐J, a
identificação do problema hidrogeológico da APA pelo “Dossiê Redinha”, assim como a
identificação da ocupação humana do ambiente da pesquisa, através de dados do Censo
demográfico de 2010. Produzindo de forma concatenada uma discussão através da legislação
que caracteriza o ambiente da pesquisa com o apoio de autores da hidrogeologia e
consonantemente com dados do Censo (2010), construindo uma caracterização do fluxo hídrico
do ambiente da pesquisa, de modo a perceber as problemáticas do ambiente em face da
ocupação humana, identificando um problema socioambiental.
O construto final deste trabalho surte na apresentação da formação hidrogeológica da
APA‐J, no qual foi construído um infográfico como resultado da pesquisa, em que será desenhado
o fluxo hídrico da APA entre o campo dunar e a planície de deflação onde existe a ocupação
humana. Planície esta, onde surge formações de lagoas entre lotes e ruas no qual o “Dossiê
Redinha” tentou chamar a atenção das autoridades diante do problema sócioambiental na
unidade de conservação Ambiental.
2 FUNDAÇÃO TEÓRICA
No ano de 1995 por meio do Decreto Estadual nº 12.620/95 do Estado do Rio Grande do
Norte, é criada a APA de Jenipabu, situada na divisa Sul do Município de Extremoz com Natal, é
mantido a título de Unidade de Conservação (RIO GRANDE DO NORTE, 1995), uma área de 1881
hectares dentre dunas, vegetação de restinga e mata atlântica, assim como, a formação hídrica
entre lagoas interdunares e córregos “caminhos das águas” que emborcam no extremo leste da
APA‐J, nos exutórios (Maceió) da Av. Litorânea.
Com a criação APA pelo Estado do Rio Grande do Norte, tem‐se posto no seu objetivo
(RIO GRANDE DO NORTE, 1995), o papel de ordenar o uso, proteger e preservar os ecossistemas
de praias, mata atlântica e manguezal, lagos, rios e demais recursos hídricos, dunas, espécies
vegetais e animais.
Após 11 anos de decretada a APA‐J, a Governadora do Estado do Rio Grande do Norte cria
o conselho gestor, como instância superior para o planejamento e gestão estratégica, a luz da
gestão democrática (RIO GRANDE DO NORTE, 2006).
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Como as atribuições do Conselho Gestor da APA‐J, conforme a força da norma é norteado
o trabalho do Presidente, que tem como atividade, a responsabilidade de traçar diretrizes e
normas, assim como, exercer o controle de sua efetiva aplicação, construindo no exercício da
gestão do conselho a responsabilidade em:
I – traçar, com o apoio da Unidade Executora e respeitando o Decreto de
Zoneamento Ecológico Econômico da APA, as diretrizes normativas sobre o
funcionamento da APAJ e exercer o controle de sua efetiva aplicação;
II – propor, apreciar e emitir parecer sobre matérias de monitoramento,
avaliação ambiental, educação ambiental, questões relacionadas à fiscalização e
propostas de normas para aperfeiçoar o controle das atividades desenvolvidas
na APAJ;
III – emitir parecer prévio sobre planos de ordenamento, planos de intervenção
e/ou projetos de grande impacto, apresentados para licenciamento, que incidam
na área de abrangência da APAJ;
IV – instituir Câmaras Técnicas para subsidiar a formulação de propostas ou
debater assuntos de seu interesse, nas quais poderão atuar representantes de
organismos governamentais e não governamentais, profissionais especializados,
representantes de segmentos comunitários e empresariais que detenham
interesse na temática relacionada à respectiva câmara técnica;
V – aprovar convênios para a execução de programas e projetos institucionais a
serem implantados na APA de Jenipabu;
VI – propor ajustes ou reformulações das condições de operação e manejo de
atividades desenvolvidas na APAJ, encaminhando‐os para apreciação pelo
CONEMA;
VII – discutir as formas de viabilizar recursos financeiros para a consecução das
ações contidas no Plano de Gestão;

Contudo, diante das atribuições do Conselho e suas atividades, percebe‐se a amplitude de
instância superior para o planejamento e a gestão estratégica deste órgão, entretanto vale
salientar que com o amplo relatório fotográfico do “Dossiê Redinha” (INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO,
2012), percebe‐se de certa forma, que a realidade da APA‐J e sua convivência com seus gestores,
dão para um amplo vazio de ações efetivas na conservação e no desenvolvimento do ambiente
em questão.
Uma ação importante ocorrida na APA‐J no ano de 2009 foi à sanção do Zoneamento
Ecológico‐Econômico (RIO GRANDE DO NORTE, 2009), que disciplina o funcionamento da APA,
diante de um amplo estudo, que sancionado na forma da Lei Estadual nº 9.254, estabelece
normas de uso e metas ambientais específicas, objetivando a proteção dos recursos naturais e a
recuperação de áreas degradadas, propondo o desenvolvimento sustentável em toda a APA‐J.
Diante dos objetivos da Lei Estadual nº 9.254, torna‐se presente na luz da norma jurídica o
cunho de proteger o bioma, disciplinando o processo de ocupação em função de sustentabilidade
no uso dos recursos naturais (RIO GRANDE DO NORTE, 2009).
O Zoneamento Ecológico‐Econômico traz em sua razão estratégica, o mapeamento da
APA em forma de zoneamento, sinalizando 26 áreas com diversas particularidades em sua
condição ambiental, distribuídos em; uma Zona de Proteção Especial (ZPE) e quatro Zonas de
Conservação (ZC1‐4), que incluem dentro delas, três Sub Zonas de Conservação (SZC1‐3), além de
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nove áreas distintas, que compõem a Área de Tratamento Especial (ATE1‐4), assim como uma
Área Especial de planície Flúvio‐Marinha (AEP), e finalizando, com a Área de Especial de Orla
Marítima (AEO1‐4), onde é percolado o nível de vulnerabilidade ambiental entre alta, média e
baixa para cada zona, subzona e suas áreas distintas, que somadas representam seis espaços com
aplicações diferentes no tratamento de vulnerabilidade ambiental, Ver Anexo I e II da Lei
Estadual 9.254/2009‐RN (RIO GRANDE DO NORTE, 2009).
3 MATERIAIS E METODOS
A condução da metodologia deste artigo inicia‐se pela reflexão bibliográfica/documental
no contexto do ambiente da APA de Jenipabu. Em razão da questão das características desta
pesquisa, optou‐se pela pesquisa descritiva, pois “tem como objetivo primordial a descrição das
características de determinada população ou fenômeno” (GIL 2002, p.42).
Diante do tema da pesquisa o assunto do campo de atuação escolhido foi amplamente
pensado nos estudos específicos da Legislação Ambiental, do Zoneamento Ecológico‐Econômico
e da Hidrogeologia, da APA. Como uma questão de fenômeno do ambiente que influência na
dinâmica urbana da Unidade de Conservação.
Na busca de confrontar a visão teórica do objeto do problema desta pesquisa, com os
dados da realidade, o delineamento deste estudo se apresenta na busca do conhecimento
explícito em fontes documentais e bibliográficas. Para tanto, na forma de análise dos dados,
optou‐se pela exploração de documentos secundários, haja vista a necessidade de “descrever a
situação do contexto em que esta sendo feita investigação” (GIL, p.73, 1999).
Sendo assim, no caráter desta pesquisa é de natureza e análise qualitativa do estudo
científico considerando que no caráter exploratório, segundo de Gil (2008), é a mais adequada
para as pesquisas que usam a observação como técnica de coleta de dados. Convém ressaltar
que o autor trata o processo de observação simples como sendo muito útil, quando dirigida ao
conhecimento de fatos ou situações de caráter público de convivência social.
Como forma de tratamento dos dados, Gil (2008) ressalta que cabe ao pesquisador
assegurar as condições dos dados que foram obtidos, analisar em profundidade cada informação
para descobrir possíveis incoerências ou contradições utilizando fontes diversas, cotejando‐se
cuidadosamente em função do trato das pesquisas bibliográfica. Logo, os dados desta pesquisa
foram tratados através da interpretação e a análise de documentos. De acordo com Gil (2008) o
tratamento dos dados no método de observação na pesquisa social é desenvolvido pela
interpretação.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA HIDROGEOLÓGICO DA APA‐J PELO INQUÉRITO CIVIL
PÚBLICO “O DOSSIÊ REDINHA”
No ano de 2011 um morador da APA‐J e também autor deste artigo decide fazer um
dossiê no qual expôs a problemática hidrogeológica do ambiente da APA (vide mapa abaixo) aos
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órgãos públicos que poderiam influenciar no ambiente (IBAMA, IDEMA, CIPAM, MPRN), tendo
em vista que no inverno a região destinada à moradia passa por grandes alagamentos.
Em 24 de fevereiro de 2012 o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte por
intermédio da promotoria de Extremoz, resolve instaurar um Inquérito Civil Público (INQUÉRITO
CIVIL PÚBLICO, 2012) na instigação de buscar as veracidades do Dossiê Redinha.
Figura ‐ Lei nº 9.254/09. Dispõe sobre o Zoneamento Ecológico Econômico da APA‐J

Fonte ‐ Rio Grande do Norte, 2009.
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O Dossiê Redinha buscou registrar o caos urbano através da coleta de imagens, relatando
os crimes ambientais por meio de poluição e/ou destruição do caminho das águas da APA de
Jenipabu. Elencam‐se diversas incongruências no descaso público com a Zona de Conservação 3
(ZC3), fazendo com que o dossiê promovesse uma catalogação dos Maceiós1 da Redinha para
Santa Rita, buscando catalogar os que ainda funcionam e os que foram destruídos. Com o
objetivo de alertar para a necessidade de manutenção e/ou reconstrução dos exutórios, para que
ocorra a canalização do lençol freático que afloram nos terrenos, casas e ruas, propiciando assim
de forma ordeira a dinâmica hídrica da APA‐J.
Como forma de aprofundamento da questão do dossiê em relação aos exutórios e sua
dinâmica hídrica natural, se faz importante refletir nos estudos da hidrogeologia e da importância
de manter a reflexão do que se refere a Zoneamento Ecológico Econômico, para compreensão do
funcionamento do ciclo hidrológico e a condução do ZEE na sobrevivência da dinâmica hídrica na
APA‐J.
3.2 A OCUPAÇÃO HUMANA: INFORMAÇÕES DO CENSO DEMOGRÁFICO 2010 E SUA RELAÇÃO
COM ZEE DA APA‐J
No banco de dados do IBGE (CENSO, 2010), no arquivo básico de dados “Básico_UF.xls”, é
possível identificar a área da APA de Jenipabu, diante da concentração de cinco setores em forma
de códigos censitários.
Diante dos dados do IBGE com referência aos códigos do setor censitário identificados na
tabela 01, apresentando de modo geral a população residente na APA‐J, obtém‐se no somatório
dos cinco setores um total de 1040 domicílios e 3613 moradores. Logo,na configuração do código
do setor censitário, a APA de Jenipabu possui entre os seus setores os casos de situação urbana e
rural em sua descrição, sendo uma zona rural, exclusive aglomerado rural e quatro áreas urbanas
isoladas.
Com relação às informações do IBGE contidos no mapa municipal estatístico do Leste
Potiguar da microrregião de Natal CENSO, (2010), expondo os limites da APA de Jenipabu e seus
números quantitativos entre domicílios e moradores, sendo relacionado com o Zoneamento
Ecológico Econômico indicado da Lei Estadual nº 9.254 (RIO GRANDE DO NORTE, 2009) e a
imagem do seu anexo II da lei Estadual 9.254 (ver tabela 01, Mapa Municipal Estatístico do Leste
Potiguar da Microrregião de Natal (CENSO, 2010) e o Anexo I e II da Lei Estadual nº 9.254, que
cria o Zoneamento Ecológico Econômico da APA‐J). Faz‐se observar na constituição da população
e seus domicílios, assim como a sua proporção de habitantes por residências, produzindo de
modo geral a representação da ocupação humana na APA de Jenipabu dentro de suas áreas de
preservação específicas.
Tabela 01 ‐ Distribuição dos domicílios e moradores da APA com as zonas de conservação:
relação das áreas de conservação com dados da população da APA‐J
Código do Setor
Censitário
1

Situação
(CENSO 2010)

Domicílios
(CENSO 2010)

Moradores
(CENSO 2010)

Zonas de Conservação
do ZEE Lei 9.254/RN

Maceió é a canalização das águas pluviais de determinada área a um manancial (Exutório).
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(CENSO 2010)
240360805000009
240360805000010
240360805000011

240360805000021

240360805000035
TOTAL

Área urbana
isolada.
Área urbana
isolada.
Área urbana
isolada.
Zona rural,
exclusive
aglomerado
rural.
Área urbana
isolada.

120

425

ZC1,AEO1 e AEP)

249

894

ZC3(ATE1, AEO2, AEO3,
SZC3.2 e SZC 3.1)

51

165

ZC3(AEO4)

211

789

ZC4,2 e ZPE

409

1340

ZC3(ATE2 SZC3.3)

1040

3613

Fonte: construção do próprio autor, através cruzamento de dados do CENSO (2010) e o anexo II da Lei
Estadual nº 9.254 (RIO GRANDE DO NORTE, 2009).

Na produção do mix de informações geográficas e dos dados quantitativos, a produção da
tabela 01 pode fornecer a visualização do contato da população por meio da localização dos seus
domicílios informados pelo IBGE, no meio ambiente APA‐J. Podendo assim, produzir futuras
indicações de possíveis ações, de modo a suavizar os impactos ambientais, que de forma geral a
presença do homem provoca ao meio ambiente.
3.3 DISCUSSÃO DOS CONHECIMENTOS HIDROGEOLÓGICOS QUE CARACTERIZAM A APA‐J
O Dossiê Redinha por ser um documento a título de denúncia e alerta com amplo registro
fotográfico, onde sua divulgação se deu na entrega dos órgãos ambientais, sendo o IBAMA,
IDEMA, CIPAM e o Ministério Público, por meio de protocolo, contudo no viés técnico científico
em relação à falta de estudos hidrológicos na área em questão e suas problemáticas
socioeconômicas, o dossiê ficou a desejar. A partir disso se faz pertinente o aprofundamento no
conhecimento da hidrologia local, para que o amplo registro fotográfico vá além do denuncismo,
buscando o valor científico como fonte do saber.
Iniciando o estudo da hidrogeologia com Press [et al] (p. 316, 2006), percebe‐se que
hidrologia e o clima são temas interligados que interferem diretamente na hidrologia local, logo o
conhecimento da “quantidade de água existente numa região e a forma como ela flui de um
reservatório para outro”, dependem do clima e da hidrologia, sendo o clima e a sua relação
temperatura e precipitação, o fator que exerce a maior influência na hidrologia local. Torna‐se
evidente que, o conhecimento da hidrologia local é muito mais significativo na reflexão do
ambiente que o conhecimento da hidrologia global.
Outra observação fundamental para entender a dinâmica hídrica de determinado
ambiente, é que, além do clima, “a geologia da região influenciam fortemente a quantidade de
água que circula de um reservatório para outro.” (Press, p.316, 2006).
Tem‐se como características geológicas da APA de Jenipabu, o processo de desertificação
como fenômeno do ambiente, onde é percebida a formação dunar, com áreas de vegetação
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composta por pequenos fragmentos de Mata Atlântica, vegetação de restinga, tabuleiros
costeiros e matas ciliares.
Como classificação do clima na APA‐J, Pinto (2011) classifica em clima tropical chuvoso,
caracterizando o verão como sendo seco e o inverno com precipitações médias de 800 a 1,2 mil
milímetros/ano (INPE apud PINTO 2011). Como característica presente do Dossiê Redinha,
encontram‐se áreas de alagamentos com durações prolongadas ao inverno e a presença de um
fluxo constante d’água entre a ZPE e o Mar com o a Planície de Deflação da ZC3, onde se
concentra o maior potencial construtivo na APA‐J e por consequência o maior impacto ambiental
entre o homem e APA, devido à impermeabilização do solo, o represamento das águas e seu
fluxo com as fossas e sumidouros.
Em referência ao ZEE proposto na Lei Estadual 9.254 (RIO GRANDE DO NORTE, 2009), em
seu anexo I e II da lei, com a classificação das unidades Geoambientais e o mapeamento da Zona
de Proteção e Conservação. Faz‐se necessário entender o ciclo hidrológico da APA e a sua
importância, em função de manter níveis de preservação a ser cultuada, com referência a
proteção dos recursos naturais, a recuperação de áreas degradadas na promoção do
desenvolvimento sustentável.
No XI Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas, Melo (2000, p.15) apresenta em seus
estudos de hidrologia, o ‘modelo teórico de fluxo subterrâneo’ entre o Parque das Dunas e o San
Vale, com o Rio Potengi e o Mar da Via Costeira de Natal como caminhos do fluxo hídrico na
região, que precipitam no solo dunar e seguem para o reservatório marinho e para o estuário do
Potengi. Diante das características da região deste estudo com o exposto em Melo (2000, p.15),
pode‐se por analogia inferir a caracterização do fluxo hídrico da APA de Jenipabu, com sua
dinâmica hídrica alimentando o Rio Doce que surge da Lagoa de Extremoz, assim como a Lagoa
de Jenipabu e o Mar, dinamizando como reflexão a Melo (2000, p.15), o ciclo hidrológico da APA‐
J contempla um sistema de circulação hídrica com a alimentação de pelo menos três
reservatórios de água doce importantes na região (a Lagoa de Extremoz, o Rio Doce e a Lagoa de
Jenipabu).
Sendo necessário o apoio de estudos analíticos na questão do Zoneamento Ecológico‐
Econômico, para que seja pensado na questão do ciclo hidrológico da APA‐J, percebe‐se na
construção metodológica do projeto ‘Análise e Qualificação Socioambiental do Estado do Rio de
Janeiro’ a necessidade não só de esquematizar um ciclo no aquífero do ambiente, tornando‐se
evidente a necessidade de conhecer a fundo os fenômenos, que de certa forma influenciam
social e economicamente a região.
Por tanto, no quesito dos fluxos d’água nas formações dunares, em referência ao fluxo
nas encostas definido por Dune (1978 apud COPPETEC, 2009) e com o mapeamento
geoambiental e o ZEE definidos na Lei 9.254 (RIO GRANDE DO NORTE, 2009), construindo
hipoteticamente a distribuição dos fluxos d’água na APA‐J e sua relação com o ZEE, tendo como
fundamento os conhecimentos da COPPETEC, que constrói como característica do fluxo duneano
de solos pouco profundos e saturados de água, como sendo a:
[...] condição propicia a exfiltração do escoamento subsuperficial de montante, o
qual, junto com a precipitação sobre a zona saturada, alimenta este tipo de
escoamento nas encostas. A partir da infiltração, é possível ocorrer fluxos
subsuperficiais rasos, aproximadamente paralelos à superfície do solo, como
decorrência de variações da capacidade de transmissão de água (condutividade
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hidráulica) no perfil do solo. A continuidade de percolação vertical da água no
perfil do solo, ou através de fraturas das rochas subjacentes, alimenta os
reservatórios de água (aqüíferos), cujo movimento lateral, em direção aos
canais, tende a ser cada vez mais lento com a profundidade: são os chamados
fluxos subsuperficiais profundos (ou fluxos subterrâneos). Ambos os fluxos
atingirão os canais de drenagem situados nos fundos de vale. (COPPTEC, 2009,
p.8).

Desta forma, na reflexão da análise da COPPETEC (2009), com ZEE da Lei Estadual 9.254
(RIO GRANDE DO NORTE, 2009) e os estudos de Melo (2000) e Press (2006), esquematiza‐se o
fluxo duenano entre o campo dunar da APA‐J na ZPE e o seu caminho entre a ZC3 e as AEO 2, 3 e
4 para o Mar, como o caminho das águas da região em questão (ver figura 02). Percebe‐se que o
fluxo superficial e o fluxo superficial raso com a presença de um ponto de descarga hídrica
denominado exútorio sendo interrompido, fatalmente ocorrerá o represamento deste fluxo,
provocando um contrabalanço das forças hídricas no ambiente e por consequência um
desordenamento socio‐ambiental nas áreas edificantes da Redinha Nova e Santa Rita.
Figura 02 – Infográfico produzido apartir da adaptação do fluxo de encosta relatado em Dune
com a adaptação do autor, para o que refere ao ZEE de Jenipabu.

Fonte: infográfico produzido pelo autor relacionando a distribuição dos fluxos d’água na APA‐J e sua relação com o
ZEE: (1) fluxo superficial; (2) fluxo subsuperficial raso; (3) fluxo superficial de saturação e (4) fluxo subsuperficial
profundo ou fluxo subterrâneo através dos dados projeto da COPPETEC (Dunne e Leopould, 1978, modificado. Apud
COPPETEC Projeto IGEO‐10599).

Conduzindo uma reflexão na montagem do sistema hidrologico da APA‐J, com a figura 02,
relacionando ao denuncismo do Dossiê Redinha, onde os flagrantes que caracterizam os riachos
que decem a ZPE, em busca dos mais de 16 Macéio’s como ponto de descarga hídrica, contudo
obstruido. Percebe‐se como consequência, o alagamento de ruas e terrenos na planície de
deflação, por períodos maiores que seis meses initerruptos com os maiores níveis, que varia do
mês de março ao mês de agosto, entre os últimos sete anos.
4 CONCLUSÃO
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Como percepção final no qual o autor deste artigo traz em seu construto, pode‐se dizer
que a ZC3, principal área de ocupação humana, está em uma região de passagem do fuxo hídrico
entre o campo dunar e o mar, no qual encontra‐se abaixo do nível da AEO 2, 3 e 4 e da ZPE,
produzindo de forma natural o represamento do fluxo hídrico e potencializando esse
represamento a medida em que a ocupação humana passa a impermeabilizar o solo.
Logo o represamento destas aguas além de provocar a impossibilidade de mobilidade
urbana na área de ocupação humana, pode causar danos a saúde humana, devido o contato das
fossas sépticas das residências com as aguas ZC3, sendo intencificados os problemas
socioambientais com ploriferação de insetos e roedores nessas regiões.
Diante da problemática identificada (represamento do fluxo hídrico em área de ocupação
humana) se faz importante a construção de canais para que possa haver a captação e o
escoamento destas águas com a finalidade de manter o caminho natural do fluxo hídrico em
direção ao mar evitando deste modo o alagamento das regiões habitadas.
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RESUMO
Desenvolvido na Universidade Federal do Rio Grande do
Sul – UFRS, o Software Petroledge® – programa
genuinamente brasileiro que auxilia na descrição, análise
e armazenamento de conhecimento petrográfico –
ilustra a ascensão das novas tecnologias relacionadas às
áreas de Geologia, Mineração e Petróleo e Gás. Visando
a melhor formação dos alunos desses cursos do IFRN,
bem como a inserção do Instituto Federal do Rio Grande
do Norte numa rede de órgãos de excelência que já
utilizam o programa, o projeto Implantação Acadêmica
Do Sistema Petroledge® para Caracterização de Rocha
Reservatório de Petróleo propunha, no inicio de suas
atividades, a obtenção da ferramenta em sua versão
adaptada a escolas e universidades. Partindo desse

princípio, diversas ações foram desenvolvidas ao longo
do projeto, como realização de minicursos divulgadores
do programa para o público interno e comunidade
externa, palestras informativas e participações em
exposições científicas. Em meados do ano de dois mil e
treze, o Petroledge® foi adquirido pela Instituição,
transformando‐se em um marco do avanço tecnológico
acadêmico do IFRN e do nosso estado. A iniciativa é
pioneira na rede federal de ensino técnico do Brasil.

PALAVRAS‐CHAVE: petroledge, geologia, tecnologia, informação, software.

ACADEMIC IMPLANTATION OF THE SOFTWARE PETROLEDGE® FOR CHARACTERIZATION OF
ROCK RESERVOIR OIL IN IFRN
ABSTRACT
Developed at the Federal University of Rio Grande do Sul
– UFRS, the Petroledge® Software ‐ genuinely Brazilian
program that assists in the description, analysis and
storage of petrographic knowledge – illustrates the rise
of new technologies related to the field of Geology.
Aiming to better training of students in the areas of
geology, mining and oil and gas from IFRN as well as the
insertion of the Federal Institute Of Rio Grande do Norte
in the organs of excellence that already use the program
network, academic implementation project from
Petroledge System ® Rock Reservoir characterization for
Petroleum in IFRN proposed at the beginning of its

activities, getting the tool in its adapted version for
schools and universities. Based on this principle, several
actions have been developed throughout the project and
conducting short courses promoters of the program for
the internal public and external community, informative
lectures and participation in scientific exhibitions. In the
middle of the year two thousand and thirteen the
Petroledge® was acquired by the Federal Institute of Rio
Grande do Norte, becoming a milestone in the
technological advancement of the academic institution
and the state. The initiative is a pioneer in the federal
technical schools in Brazil.

KEY‐WORDS: petroledge, geology, technology, information, software.
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IMPLANTAÇÃO ACADÊMICA DO SOFTWARE PETROLEDGE® PARA CARACTERIZAÇÃO DE ROCHA
RESERVATÓRIO DE PETRÓLEO NO IFRN.
1. INTRODUÇÃO
O surgimento de diversos tipos de tecnologia nas últimas décadas vem transformando o
mundo e, como consequência, a maneira na qual o homem vive e interage. Nesse contexto, a
ciência encontrou novas formas de desenvolvimento, e se submeteu a mudanças que lhe
proporcionaram melhores condições de atuação, possibilitando a conquista de patamares cada vez
mais altos pelo homem.
De maneira geral, o conhecimento tecnológico se faz presente em todas as áreas da ciência.
As ciências que estudam a Terra não se distanciam desse avanço. A Geotecnologia, definida por
Souza Filho & Crósta (2003, p.1) como conjunto de ciências e tecnologias relacionadas à aquisição,
armazenamento em bancos de dados, processamento e desenvolvimento de aplicações utilizando
informações geo‐referenciadas, vai além dos limites das jazidas e representa um alto nível
tecnológico que contribui de forma indispensável para o sucesso de estudos referentes à área. Essa
interdisciplinaridade que reúne Geologia e Informática pode ser observada na prática pelo
software Petroledge®, ferramenta fundamental na caracterização de reservatórios de petróleo.
Utilizado na gestão, processamento e armazenamento de conhecimento de informação
petrográfica de reservatórios, o sistema Petroledge® é um dos casos de sucesso no emprego de
ontologias e técnicas avançadas de modelagem conceitual e novas arquiteturas de sistemas
(Castro, Price et al., 2009). O software relaciona inteligência artificial e tecnologia de banco de
dados na descrição e avaliação de reservatórios, o que facilita a organização e inserção de novas
informações bem como a consulta desses dados pelo usuário.
Na intenção de contemplar os vários tipos de usuário e suprir, assim, diferentes
necessidades, o sistema Petroledge® apresenta versões diferenciadas. A versão gratuita –
Petroledge Trial® – é direcionada para uso experimental, uma vez em que não possui todas as
ferramentas que programa principal dispõe.
O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte apresenta
elevado potencial de expansão de atividades de ensino, pesquisa e extensão na exploração de
reservatórios petrolíferos. Sendo assim, já desenvolve projetos de pesquisa e oferece cursos
técnicos de geologia, mineração e petróleo e gás, com perspectivas de verticalização para atender
demandas de tecnólogos e engenheiros, ainda havendo, já em andamento, projetos de extensão.
Além de ser uma Instituição cuja prática educativa propõe formar profissionais críticos‐cidadãos,
suprindo, assim, às novas necessidades da sociedade e do mercado de trabalho especificamente
na área da atividade petrolífera, o IFRN anseia o surgimento de oportunidades em outros níveis da
educação tecnológica. Cursos de nível tecnólogo e de engenharias fazem parte dessas novas
perspectivas, o que torna imprescindível que a instituição realmente desenvolva atividades de
pesquisa sobre reservatórios, onde o tema desta proposta está inserido.
Diante desses fatores, justifica‐se a implantação do software Petroledge® em sua
modalidade Acadêmica – Petroledge Academic® – no Instituto, uma vez onde há recursos
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estruturais e humanos formados e em formação para sustentar esse avanço. Dessa forma, além de
viabilizar descrições petrográficas, análises e classificações sobre rochas‐reservatório, com o uso
do Petroledge®, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte estaria inserido, de forma concreta,
em uma crescente rede de órgãos públicos e privados que utiliza, com sucesso, essa nova
configuração de tecnologia.
MATERIAL E MÉTODOS
PETROLEDGE
O Petroledge® (figura 1) é um software que visa à descrição e interpretação de descrição
de rochas sedimentares, constituintes de reservatórios petrolíferos. Essa tecnologia genuinamente
brasileira foi Desenvolvida pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRS. O projeto teve
sua execução iniciada no ano de 1995 e a ontologia chegou a sua maturação em 2001, abrangendo
toda a nomenclatura para rochas sedimentares siliciclásticas. A finalidade principal do projeto
Petroledge® é levar um sistema de conhecimento desenvolvido em um ambiente acadêmico a uma
expansão comercial que o auxiliará em seu desenvolvimento.
O programa vale‐se de informações macroscópicas, obtidas a vista desarmada e
microscópica, obtidas a partir de uma lâmina da rocha. Essas propriedades são a textura, cor,
composição, tamanho médio dos grãos etc. Dessa forma, os dados serão processados originando
outras informações pertinentes a cerca da rocha, como a porcentagem aproximada de cada
mineral nela presente e classificação petrográfica da amostra. O Petroledge® possui um módulo
de inferência sobre as descrições de rocha onde o mesmo propõe interpretações geológicas a
partir de interpretações remanescentes de descrições anteriores, acumuladas na memória do
sistema. Sugerindo, deste modo, o ambiente de consolidação durante sua evolução diagenética e
automáticas classificações de composição e de proveniência. Tais informações são imprescindíveis
para a averiguação da existência de reservatórios petrolíferos.
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Figura 1 – Interface inicial do Software Petroledge®
MINICURSOS DE DIVULGAÇÃO E APRENDIZAGEM
Ainda na perspectiva da implantação do Software Petroledge® em sua modalidade
acadêmica no IFRN – Campus Natal, foi desenvolvido, como método de desenvolvimento do
projeto, o I Minicurso de Noções Básicas de Descrição Microscópica de Rocha Sedimentar
Associada ao uso do Banco de Dados do Programa Petroledge®, atividade pioneira no Instituto.
As atividades, coordenadas pela Professora/Geóloga Rosiney Araújo Martins e ministradas,
em primeira instância, pela Instrutora e também Geóloga Isabelle Teixeira tiveram inegável
finalidade educativa e técnica. Após ele, diversos outros Minicursos foram desenvolvidos
priorizando, inicialmente, a capacitação de recursos humanos. Conforme a concretização das
atividades, o foco da realização de Minicursos passou a ser a multiplicação do conhecimento, onde
as informações e experiências eram passadas de turma para turma, bolsista para bolsista,
professor para professor.
Para alcançar os objetivos do curso, a metodologia utilizada foram aulas ministradas
através de slides (figura 2 e 3), além do momento prático onde houve o manuseio das funções
básicas do microscópio petrográfico (figura 4 e 5), além da apresentação e descrição experimental
de rochas sedimentares utilizando o programa Petroledge® na sua versão gratuita (Trial). Noções
sobre descrição de lâminas e hábito de minerais sob ótica microscópica também foram pautas
importantes.
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Figura 2 – Apresentação teórica de minicurso.

Figura 3 – Apresentação teórica de minicurso.
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Figura 4 – Manuseio do microscópio petrográfico.

Figura 5 – Microscópio petrográfico acoplado a computador com Petroledge®
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
O Estado do Rio Grande do Norte é o terceiro produtor brasileiro de petróleo e gás natural,
sendo esta a principal atividade extrativista mineral. Segundo dados fornecidos pela PETROBRAS,
reservas na ordem de 410 milhões de barris de petróleo e 133 milhões de metros cúbicos de gás
natural já tinham sido descobertos na Bacia Potiguar (PETRÓLEO BRASILEIRO, 2006). Desse modo,
as atividades petrolíferas assumem vital importância para a economia do Rio Grande do Norte,
sendo o recebimento de royalties uma das principais fontes de renda do estado e de seus
municípios. Diante desse cenário e tendo como referência a importância do uso do Software para
análise, descrição e armazenamento de conhecimento petrográfico, bem como sua expansão nas
redes de educação federal no nosso país, o projeto em questão se concretizou em meados de 2013
com a obtenção do sistema pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte, sendo esse o melhor
resultado alcançado pelo projeto.
Após o desenvolvimento das atividades anteriormente comentadas, palestras,
participações em exposições e intervenções científicas; além de obter a licença da versão
acadêmica do programa, o projeto enveredou para além das fronteiras de nosso estado, sendo
reconhecido no final de 2013 pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um dos órgãos
responsáveis pela criação e desenvolvimento do programa, o que reafirmou a autenticidade do
trabalho realizado.
Tendo em vista os déficits nos principais setores básicos brasileiros – segurança, saúde,
educação, habitação e lazer – educar jovens e crianças, transformando‐os em cidadãos críticos e
influentes de forma positiva na sociedade, é algo fundamental. O IFRN é uma instituição cuja
prática educativa visa a atender às novas demandas da sociedade e, no caso específico da atividade
petrolífera, forma profissionais capazes de suprir as necessidades atuais do ramo. O instituto apoia
iniciativas como pesquisa e projetos de extensão, assim como a obtenção do software
PETROLEDGE®, proporcionando mudanças positivas na formação desses novos profissionais, além
de complementar sua capacitação, inclusive, no que diz respeito ao mercado internacional, tendo
em vista o interesse e a utilização do programa por meio de instituições e empresas estrangeiras.
Assim, as discussões oriundas desses fatores são de ampla magnitude, pois com o IFRN inserido na
crescente rede de órgãos públicos e privados de excelência no Brasil e no mundo, certamente
importantes recursos serão destinados à prática do ensino na instituição.
CONCLUSÕES
Foi promovida, com a realização do projeto, a multiplicação de conhecimentos básicos
aplicados à área, pois com o desenvolvimento dos minicursos (figura 6 e figura 7) os agentes
multiplicadores não se tornaram somente alunos com conhecimento que pudesse ser
compartilhado, mas pesquisadores que tiveram contato com diversos estudantes e profissionais,
inclusive de outros estados brasileiros, o que os ajudou de forma considerável em sua carreira
profissional e acadêmica. Partindo dessa realidade, conclui‐se que a realização de atividades dessa
magnitude traz como ponto positivo o contato e a interação com novas pessoas, refletindo em
uma troca de conhecimentos significativa e de extrema importância para cada participante.
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

7

O Instituto vem, por meio dessa iniciativa, mostrar o quão importante é o direcionamento
de investimentos na capacitação e complementação da grade curricular dos discentes do ensino
tecnológico federal. De tal forma que, quando formados, ocuparão um lugar de destaque pelo nível
qualificativo propiciado pela instituição, contribuindo com a manutenção e desenvolvimento da
economia regional, o que acarretará na diminuição das desigualdades sociais existentes entre as
regiões.
Diante desses fatores, justifica‐se a implantação do software Petroledge em sua
modalidade Acadêmica – Petroledge Academic® – no Instituto, uma vez que há recursos estruturais
e humanos em formados formação para sustentar esse avanço.

Figura 6 – Participantes do II Minicurso.
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Figura 7 ‐ Participantes do III Minicurso. Alunos de Fortaleza/CE.
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RESUMO
Este estudo de caráter descritivo apresenta dados
geológicos e socioeconômicos relacionados à município
de Ruy Barbosa, no Seridó Potiguar. Através de uma
revisão bibliográfica, realizada em artigos científicos,
cartas geológicas, relatórios técnicos e na Constituição
Federal Brasileira, assim como na confecção de mapas
elaborados pelo grupo, com base nos dados fornecidos
pelo Serviço Geológico Brasileiro, foi produzida essa
pesquisa documental de caráter secundário, tendo
como objetivo mostrar a atividade mineira como
equalizadora social e apresentar uma alternativa viável
de exploração mineral do minério de tantalita. Os
estudos apontaram que o município encontra‐se em

situação de pobreza, grande abismo social, além da falta
d’água. Em contraponto, o mesmo município possui
grandes depósitos de tantalita, mineral de grande valor
econômico, chegando a custar cerca de 175 dólares o
quilograma, estando entre os maiores depósitos do
Brasil. Portanto, vê‐se na exploração mineral, seja ela
garimpeira ou empresarial, um equalizador social,
gerando renda e diminuindo a pobreza local. Em relação
às cooperativas garimpeiras, viu‐se nessa alternativa
como a que melhor atende ao cunho social, além de ser
viável, bem‐sucedida e amparada legalmente pela
Constituição Federal.

PALAVRAS‐CHAVE: Legislação Mineral, Tantalita, Economia, Sociedade.

GEOLOGYCAL, ECONOMIC AND SOCIAL STUDY OF THE EXPLORATION OF TANTALITE IN THE CITY
OF RUY BARBOSA‐RN
ABSTRACT
This descriptive character study presents the
geological and socio‐economic data related to the city
of Ruy Barbosa, in the Seridó Potiguar. Through a
literature review, in scientific articles, geological
maps, technical reports and the Federal Constitution,
as well as in the making of maps produced by the
group, based on data provided by the Brazilian
Geological Survey, this documentary research of
secondary character was produced, showing the
mining as a social equalizer and to present a viable
alternative to the mining of the tantalite. The studies
indicated that the county is in poverty, large social

gap and the lack of water. In contrast, the same city
has large deposits of tantalite, this mineral has great
economic value, costing about 175 dollars a kilogram,
being one of the largest deposits in Brazil. Therefore,
it is seen in mineral exploration, cooperative or
business, a social equalizer, generating income and
reducing
local
poverty.
Regarding
mining
cooperatives, it is seen that as the alternative that
best meets the social, as well as being viable,
successful and legally supported by the Federal
Constitution.

KEY‐WORDS: Mineral Rules, Tantalite, Economy, Society.
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ESTUDO GEOLÓGICO, ECONÔMICO E SOCIAL DA EXPLORAÇÃO DE TANTALITA NO MUNICÍPIO
DE RUY BARBOSA‐RN
INTRODUÇÃO
O advento da Sociedade da Informação é o fundamento de novas formas de organização e
de produção em escala mundial, redefinindo a inserção dos países na sociedade internacional e
no sistema econômico mundial (TAKAHASHI, 2000). Juntamente com o desenvolvimento da
tecnologia, há a necessidade de novos métodos e materiais. Matérias‐primas que antes tinham
pouco valor monetário, hoje estão entre as mais caras e passaram a ser estratégicas para as
nações.
Dentre esses materiais, destaca‐se o tântalo. Ele é um elemento químico metálico da
tabela periódica localizado na família VB e está entre os cinco elementos com maior ponto de
fusão, abaixo do carbono, tungstênio, rênio e do ósmio. É maleável, possui excelente ductilidade,
resistência à corrosão e boa condutividade térmica e elétrica.
Por essas características possui muitas aplicações e grande valor no mercado mundial.
Atualmente, a maior delas, correspondendo a cerca de 60% do uso total, é como pó metálico na
produção de capacitores, que regulam o fluxo de eletrimunicípio nos circuitos integrados da
indústria eletrônica (PARK et al, 1998). Mas também é utilizado em superligas para fabricação de
produtos laminados, fios resistentes a corrosão e altas temperaturas e em reatores químicos.
O elemento tântalo é extraído do óxido de tântalo, e o principal mineral de óxido de
tântalo é a tantalita. Esse mineral é encontrado em larga escala no Brasil, mais especificamente,
nas regiões norte e nordeste. A tantalita extraída nos garimpos nordestinos tem altos teores de
tântalo, de 30% a 82%, um nível de concentração acima das outras reservas mundiais conhecidas.
No nordeste, destacam‐se alguns municípios da província da Borborema situados no
Seridó Norte Rio‐grandense, dentre eles Ruy Barbosa, São Tomé, Lajes Pintadas, Jardim do Seridó
e Santana do Seridó.
Tendo em vista que esses municípios são municípios pobres, com uma economia
basicamente agrícola e que possuem enorme potencialidade na produção de tantalita, produziu‐
se esse estudo geológico e socioeconômico, baseado em pesquisas bibliográficas em artigos
científicos, cartas geológicas e no censo 2010 do IBGE, tendo como estudo de caso o município
de Ruy Barbosa, de forma a expor, por meio de gráficos e mapas produzidos com os
geosoftwares ArcGis e Global Mapper, a possibilidade de implantação de uma mineração nesse
local e os impactos que ela pode gerar na vida dos habitantes.
2 DESENVOLVIMENTO
2.1 TANTALITA
A tantalita é um mineral composto de ouro, nióbio e tântalo. É o mineral minério do
tântalo. Ela forma série com a columbita [(Mg, Mn, Fe)(Ta,Nb)2O 6], mineral de nióbio, e
normalmente estão associados nas jazidas, onde são chamados de columbita‐tantalita ou
“COLTAN”. Ambos podem ser encontrados em corpos pegmatitos graníticos ricos em lítio,
fósforo e rochas alcalinas, sendo a columbita concentrada na periferia do pegmatito e a tantalita
no centro.
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2.1.1 Depósitos
As reservas mundiais em 2009, segundo o Mineral Commodity Summary (USGS, 2010),
são de aproximadamente 110 mil toneladas. Brasil e Austrália são os países com as maiores
reservas de tântalo do mundo com 61% e 38%, respectivamente.
No Brasil, existem ocorrências relacionadas à Província Pegmatítica da Borborema,
situada na região Nordeste, entre os estados da Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Na Bahia,
estão associadas a xistos e pegmatitos da Faixa de Dobramentos Araçuaí. No Estado do
Amazonas há inúmeras ocorrências no Alto e Médio Rio Negro situadas nos municípios de
Barcelos e de São Gabriel da Cocheira. Além disso, existem também ocorrências nos estados de
Roraima, Rondônia, Amapá, Minas Gerais e Goiás.
2.1.2 Aplicações
De forma geral, o tântalo, elemento extraído da tantalita, é bastante valorizado e aplicado
na indústria, pois possui características muito peculiares. As aplicações são:
 Os carbetos de tântalo são usados em ferramentas de corte, pois possuem alta
temperatura de deformação. Por isso também é usado em bicos de foguetes espaciais.
 O tantalato de lítio filtra as ondas acústicas de superfície (SAW) em telefones celulares,
aparelhos de som e televisores, proporcionando mais clara e mais nítida saída de áudio e
de vídeo.
 O óxido de tântalo aumenta o índice de refração de lentes, o que diminui a espessura das
lentes, por isso é muito usado em óculos, câmeras digitais, telefones celulares, filme de
raios‐X e impressoras a jato de tinta.
 Tantalato de ítrio e fósforo reduz a exposição de raios‐X e aumenta a qualidade de
imagem.
 O tântalo em pó é usado nos mais diversos equipamentos do nosso dia‐a‐dia, como em
aparelhos médicos, aparelhos auditivos, marca‐passos, freios ABS, dispositivos de
ativação de airbags, módulos de gerenciamento de motor, GPS, computadores, telefones
celulares, câmeras de vídeo, câmeras fotográficas digitais, aparelhos de DVD, TVs de tela
plana, consoles de jogos, carregadores de bateria, retificadores de potência, mastros de
sinal de celular, sondas de poços de petróleo. Todas essas aplicações são devidas às
características de alta confiabilidade, baixas taxas de falhas, operação em uma ampla
faixa de temperatura de ‐55 a + 200 ° C e à resistência a forças vibracionais graves.
 Tântalo em placas, chapas, barras e fios é usado por ser não reativo em dispositivos
protéticos para os seres humanos em articulações do quadril, crânio, placas de malha
para reparar ossos removidos após danos causados por câncer, entre outros.
2.1.3 Preços
A instabilidade dos preços da tantalita é causada por diversos fatores, dentre eles a
instabilidade de mercado e volatilidade, a demanda de tântalo pela indústria de componentes
eletrônicos, escassez do elemento na crosta terrestre, poucos depósitos econômicos conhecidos,
fornecimento esporádico de minério a teores adequados, domínio tecnológico restrito na
produção do pentóxido de tântalo e a insegurança na provisão das necessidades da indústria.
Diferentemente de outros metálicos, como os não ferrosos, alumínio, cobre, estanho,
níquel, chumbo e zinco, que têm a London Metal Exchange (LME) como controle de mercado, o
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preço do tântalo, por não apresentar um mercado central, deriva de uma relação direta de
negócio entre mineradores e processadores do metal. Em consequência, torna‐se difícil a
determinação de uma cotação de preço de referencial de mercado, com o fator agravante dos
diferentes tipos e teores de minérios e ligas de tântalo, estreitamente relacionados às condições
de beneficiamento e processos de refinamento. Todavia, a tantalita no mercado internacional
geralmente é vendida com concentração mínima de óxido de tântalo em 30%, sendo de interesse
também a 20%.
Em relação à última década, nos anos de 2011 e 2012, o preço teve grandes picos,
chegando a apresentar valores por volta de 275 dólares por quilograma. Porém, no ano de 2013,
os preços vêm encarando uma baixa, apresentando valores por volta de 180 dólares por
quilograma, ainda altos se comparados com os preços de outros anos e outros materiais.

Gráfico 1 – Preço da tantalita nos últimos sete anos. Fonte ‐ InfoMine.com.
2.1.4 Perspectivas
O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) estima que, nos próximos anos, a
produção de tântalo possa alcançar a demanda global, que vêm crescendo cerca de 4% ao ano.
Para o mercado brasileiro, há o destaque para a manutenção da recomendação do
Conselho de Segurança da ONU para a não comercialização de columbita‐tantalita extraídos
ilegalmente na República Democrática do Congo. Esse fato e a perspectiva de aprovação de lei de
minerais de conflito nos EUA poderão gerar uma tendência de alta nos preços de óxido de
tântalo e uma ainda maior abertura para o produto brasileiro.
2.2 TANTALITA NO RIO GRANDE DO NORTE
A vocação mineira e energética sempre colocou o Rio Grande do Norte na vanguarda da
produção mineral e energética do Brasil. Atualmente, o estado é um dos principais produtores de
bens energéticos e minerais do país, sendo o primeiro produtor de sal marinho e concentrado de
scheelita (CPRM, 2010).
Em relação aos semimetais, como berílio, nióbio, tântalo e lítio, no estado do Rio Grande
do Norte, formam minerais importantes economicamente e ocorrem em depósitos pegmatíticos,
do tipo heterogêneo, zonado, diferenciado, da Província Pegmatítica Borborema‐Seridó. Mais
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precisamente, em relação à tantalita, o Seridó apresenta‐se como um dos principais depósitos
mundiais. E dentro dessa macrorregião, destacam‐se alguns municípios de grande ocorrência
desse material, conforme mostra o mapa 1, dentre eles o município de Ruy Barbosa.

Mapa 1 ‐ Ocorrência de Tantalita no RN

2.3 RUY BARBOSA
2.3.1 Aspectos Gerais
O município de Ruy Barbosa está situado na microrregião Borborema Potiguar, dentro da
mesorregião Agreste Potiguar. Faz limites com os municípios de Riachuelo, a nordeste, Caiçara do
Rio do Vento, a noroeste, Barcelona, a sudeste, e São Tomé, a sudoeste. Abrange uma área de
144 km² e está inserida nas folhas João Câmara (SB.25‐ V‐C‐IV) e Pedro Avelino (SB.24‐X‐D‐VI), na
escala 1:100.000, editadas pela SUDENE. A sede do município tem uma altitude média de 168 m
e coordenadas 05°52’51,6” de latitude sul e 35°56’06,0” de longitude oeste, distando de Natal
cerca de 98 km. Como via de acesso ao município, há a rodovia estadual RN‐093, que corta o
município de norte a sul e vai de encontro, a norte, a rodovia federal BR‐304, e, a sul, a rodovia
estadual RN‐203.
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Segundo o censo do IBGE de 2010, a população total residente é de 3.595 habitantes,
sendo que 1.736 vivem na área urbana e 1.859 na área rural. A pirâmide etária se apresenta da
seguinte maneira:

Gráfico 2 ‐ Pirâmide etária do município de Ruy Barbosa. Fonte – AtlasBrasil, 2013

Em relação à educação, grande parte dos estudantes são crianças de 5 a 13 anos que
estão cursando o ensino fundamental. Já a respeito dos adultos, cerca de 40% são analfabetos.

Gráfico 3 ‐ Escolaridade por faixa etária e escolaridade da população adulta em Ruy Barbosa.
Fonte – AtlasBrasil, 2011
A renda per capita média de Ruy Barbosa cresceu 324,94% nas últimas duas décadas,
passando de R$56,94 em 1991 para R$130,32 em 2000 e R$241,96 em 2010, o que, em valores
atuais, é cerca de 33% do salário mínimo. A extrema pobreza passou de 74,75% da população em
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1991 para 38,88% em 2000 e para 24,09% em 2010. Entretanto, a desigualdade se manteve. O
Índice de Gini1 passou de 0,51 em 1991 para 0,56 em 2000 e retornou a 0,51 em 2010.
O município de economia basicamente agrícola, no ano 2000 apresentava‐se como um
dos mais pobres do estado, estando no ranking de desenvolvimento municipal da Federação das
Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN) na posição 157 de 167 municípios do Rio Grande
do Norte e 5001 de 5561 municípios brasileiros. Porém, nessa última década, o município passou
por uma melhora estrutural, principalmente na área da educação, saltando para a posição 81
nesse mesmo ranking, segundo pesquisa do ano de 2012. Todavia, Ruy Barbosa apresenta‐se
como um município pobre e que possui baixos índices de emprego e renda. Além disso, segundo
levantamento do Serviço Geológico do Brasil em 2005, praticamente não há água potável no
município.
Segundo estudo do serviço Geológico do Brasil em 2005, o município não possui água
potável em grande quantidade para abastecimento total do município.
“Dos dezenove pontos de água cadastrados, assim distribuídos, dezoito poços tubulares
e um poço escavado, catorze encontram‐se em operação, um encontra‐se indefinido e
um foi abandonado por estar seco. Os três restantes incluem os não instalados e os
paralisados, por motivos os mais diversos. Dos catorze poços em operação, foram feitos
testes de condutividade em treze, resultando que todos apresentaram águas salinas,
evidenciando a necessidade de uma urgente intervenção do poder público,
principalmente no que concerne aos poços comunitários, visando a instalação de
dessalinizadores, para melhoria da qualidade da água oferecida à população e redução
dos riscos à saúde existentes (CPRM, 2005).”

2.3.2 Geologia local
O município está geologicamente inserido na Província Pegmatítica da Borborema. É
constituído por litótipos do Complexo Santa Cruz, rochas do Grupo Seridó, representado pela
Formação Seridó e por granitoides peraluminosos e calcialcalinos, conforme o mapa 2. O
Complexo Santa Cruz (PP2gsc) compreende augen‐gnaisses graníticos, leuco‐ortognaisses
quartzo monzoníticos a graníticos. A Formação Seridó (NP3ss) está constituída por biotita‐xistos,
clorita‐sericita‐xistos e metarritmitos. Os granitoides estão reunidos em duas suítes: a primeira
chamada de Peraluminosa, é constituída por granada‐moscovita‐biotita leucogranitos, com
feições migmatíticas (NP3g2al) e a segunda, denominada de suíte calcialcalina de médio a alto
potássio Itaporanga (NP3g2cm), constituída por granitos e granodioritos, associados a dioritos.

1

O índice Gini é um instrumento usado para medir o grau de concentração de renda. Ele aponta a diferença entre os rendimentos
dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de 0 a 1, sendo que 0 representa a situação de total igualdade, ou seja,
todos têm a mesma renda, e o valor 1 significa completa desigualdade de renda, ou seja, se uma só pessoa detém toda a renda do
lugar.
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Mapa 2 ‐ Mapa geológico de Ruy Barbosa – Fonte – CPRM, 2005.
Ruy Barbosa encontra‐se nos limites orientais da Província Pegmatítica da Borborema,
apresentando diversos corpos mineralizados, nos quais há grande oferta de tantalita, por isso,
esse município é um dos que mais apresenta esse mineral no estado.
As ocorrências catalogadas, conforme o mapa 3, no Serviço Geológico do Brasil no
município de Ruy Barbosa constam no número de 41, sendo que todas essas ocorrências estão
em áreas requeridas para pesquisa de minério de tântalo para particulares, requerimentos esses
que vencem no primeiro semestre de 2014.
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Mapa 3 ‐ Ocorrência de tantalita em Ruy Barbosa.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como pôde ser observado, o município de Ruy Barbosa apresenta graves problemas
sociais, além de carência de empregos e atividades econômicas. Entretanto, é abundante na
ocorrência de tantalita, um mineral cuja exploração pode ser bastante proveitosa
economicamente. Com a instalação da mineração, há a possibilidade de gerar emprego e renda
através da extração desse mineral.
Além disso, a exploração mineral gera o aumento da arrecadação de impostos do
município, principalmente através da compensação financeira pela exploração dos recursos
minerais (CFEM), que para o caso da tantalita é de 2% do faturamento líquido obtido na venda do
produto mineral (DNPM, 2000). Dessa forma, já haveria um acréscimo financeiro para a
município, que possui arrecadação anual de impostos (ISS) em torno de R$16.000,00
(UNIRREGISTRO, 2006).
Apesar de não ser grande o faturamento através da CFEM, vale salientar o aquecimento
da economia local com a contratação de trabalhadores para serviços básicos, como operários,
motoristas, seguranças, cozinheiras e lavadeiras, gera, mesmo que de forma branda, uma
rotatividade e crescimento da economia local. Embora seja uma fonte de geração de renda, essa
alternativa não resolve o problema do abismo social da município.
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A forma que traria benefícios mais diretos seria se uma cooperativa local de garimpeiros
realizasse essa atividade. Além disso, como indica a Constituição brasileira, o estado deve facilitar
a organização dessas cooperativas: “Art. 174 § 3° O Estado favorecerá a organização da atividade
garimpeira em cooperativas, levando em conta a proteção do meio ambiente e a promoção
econômico‐social dos garimpeiros”. (BRASIL, 1988).
No parágrafo seguinte é definida a prioridade na exploração mineral dada a essas
cooperativas:
“Art. 174 § 4° As cooperativas a que se refere o parágrafo anterior terão prioridade na
autorização ou concessão para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de minerais
garimpáveis, nas áreas onde estejam atuando, e naquelas fixadas de acordo com o art.
21, XXV, na forma da lei (BRASIL, 1988).”

No caso de Ruy Barbosa, as áreas estão requeridas para pesquisa para fins particulares.
Portanto, vê‐se que é amparada na Carta Magna a transferência de áreas já requeridas para
pesquisa para a atividade garimpeira. Além do mais, essa situação não geraria grandes prejuízos,
visto que a atividade de pesquisa não necessita tantos custos em comparação com a estrutura de
lavra e beneficiamento.
Entretanto, no município, ocorre que não há um cooperativa de garimpeiros. Então, para
resolver essa questão propõe‐se os seguintes termos a curto prazo:


Criação de uma cooperativa de garimpeiros do município de Ruy Barbosa, nos moldes
das cooperativas de garimpeiros de Currais Novos e de Parelhas (COOEPAR).
 Na data de vencimento dos requerimentos de pesquisa das áreas da município, que se
faça um requerimento junto ao CPRM, mostrando a situação da município, de forma
que sejam remanejadas as áreas, mediante a apresentação de plano de pesquisa da
cooperativa, fundamentando‐se no artigo 174, quarto parágrafo da Constituição
Federal.
A médio prazo, a implantação de cursos de capacitação nas áreas ambiental, gestão,
mineração e geologia, nos moldes dos cursos do “Sistema S” no município, para capacitar os
moradores e dar continuação à atividade.
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RESUMO
O município de Rio Branco, capital do estado do Acre,
está inserido na Amazônia Ocidental, com considerável
influência andina, com características paisagísticas
distintas em relação ao restante da Amazônia brasileira.
A Amazônia Ocidental, como Rio Branco, vem
vivenciando consideráveis transformações sociais,
econômicas, culturais e ambientais, muitas vezes com o
planejamento a quem das transformações. Desta forma
um ordenamento territorial é necessário a fim de evitar
impactos
negativos
sobre
o
ambiente
e
consequentemente sobre a sociedade. O principal
objetivo deste trabalho é avaliar a vulnerabilidade
ambiental com base em informações pedológicas e de

uso e cobertura do solo do município de Rio Branco. Os
procedimentos metodológicos são pautados em análise
por geoprocessamento com avaliação de dados
pedológicos e de uso e cobertura do solo. Este estudo
possibilita a identificação de áreas com maior fragilidade
ambiental, auxiliando às tomadas de decisões do
ordenamento territorial, visando mudanças de uso do
solo ou implementação de tecnologias para um manejo
e conservação do solo adequado.

PALAVRAS‐CHAVE: risco, uso e cobertura, solo, geotecnologia;

GEOTECHNOLOGY APPLIED TO RISK ANALYSIS OF USE OF LAND IN THE CITY OF RIO
BRANCO/AC.
ABSTRACT
The city of Rio Branco, capital of Acre, is
inserted in Western Amazonia, with considerable
Andean influence, with distinct landscape characteristics
relative to the rest of the Brazilian Amazon. The western
Amazon, Rio Branco, has experienced considerable
social, economic, culture and environmental
transformations, often with the planning of those
transformations. Thus spatial planning is necessary in
order to avoid negative impacts on the environment and
consequently on society. The main objective of this work

is to assess the environmental vulnerability based on soil
information and use and land cover in the municipality
of Rio Branco. The methodological procedures are
guided by analysis with GIS data and evaluation of soil‐
use and land cover. This study enables the identification
of areas with higher environmental fragility, aiding the
decision making of regional planning, aimed at changing
land use or implementation of technologies for the
management and conservation of suitable soil.

KEY‐WORDS: risk, use and cover, soil, geotechnology;
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GEOTECNOLOGIA APLICADA À ANÁLISE DE RISCO DE USO DOS SOLOS NO MUNICÍPIO DE RIO
BRANCO/AC.
1 ‐ INTRODUÇÃO
A cidade de Rio Branco, capital do estado do Acre, está inserida na Amazônia Ocidental,
sendo uma área de considerável influência da cordilheira andina, condicionando certas
características naturais distintas em relação ao restante da Amazônia brasileira (CARMO, 2006).
Geologicamente, o município de Rio Branco situa‐se sobre sedimentos sub‐andinos, do
Grupo Solimões, datados do final do Terciário (Plioceno‐Pleistoceno). (CARMO, 2006).
O município, em relação ao seu relevo, apresenta um sítio um pouco diferente dos demais
municípios amazônicos, que em sua maioria são assentados em Terras Firmes e Planaltos baixos.
Rio Branco situa‐se sobre uma topografia constituída de terraços e colinas em níveis
diferenciados. A paisagem ondulada está relacionada principalmente ao rebaixamento do rio
Acre e de seus principais afluentes, com seus leitos apresentando considerável grau de
encaixamento. O município apresenta variação altimétrica de aproximadamente 200 metros,
indo de 120, na área urbana, áreas de leito maior do rio Acre, a 330 metros de altitude, nas
cabeceiras do Riozinho do Rola, extremo sudoeste do município (CARMO, 2006).
A constituição pedogenética de Rio Branco, de origem sedimentar, apresenta variações de
solos bem desenvolvidos como os Latossolos até solos jovens, como Neossolos Flúvicos. Os
principais solos do município em ordem decrescente de expressão territorial são: ARGISSOLOS,
PLINTOSSOLOS, LUVISSOLOS, LATOSSOLOS, NEOSSOLOS e GLEISSOLOS (RIO BRANCO, 2007).
Esses solos abrigam uma vegetação natural composta basicamente de florestas, divididas
em dois tipos: Tropical Densa e Tropical Aberta (ACRE, 2007). O clima regional, segundo o sistema
de classificação de Köppen, do tipo Am, ou seja, quente e úmido, possuindo uma curta estação
seca e altos índices pluviométricos (GUERRA, 1955; ACRE, 2000 & CARMO, 2006). Praticamente
todo o município encontra‐se inserido na bacia do rio Acre, afluente da margem direita do Purus,
que por sua vez possui vários afluentes importantes dentro dos limites municipais, como o
Igarapé São Francisco, o maior afluente do rio Acre na área urbana do município e o Riozinho do
Rola, o qual apresenta a maior área de drenagem dentro de Rio Branco.
O histórico de ocupação e formação do estado do Acre e de sua capital está intimamente
ligado à extração e à comercialização de borracha, imprimindo um caráter extrativista e
agroflorestal à economia e a organização social acreana1 (CARMO, 2006).
A partir da década de 70 do século passado, tem‐se um marco temporal de avaliação do
que tradicionalmente foi a organização socioeconômica e urbana no estado do Acre e
acentuadamente no município de Rio Branco (CARMO, 2006). Trata‐se de um momento que
pode ser considerado como o final de um longo período de estagnação econômica e o começo de
um novo período, caracterizado por um vigoroso processo de transformações na esfera
produtiva, na ocupação territorial e nas relações sociais de produção, originando a ruptura de
uma organização urbana longamente cristalizada (CORREA, 1989).

1

A formação e evolução das cidades acreanas esta diretamente ligada a formação de seringais para extração e
comercialização de borracha.
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Assim, a população que deixou os seringais seguiu o traçado dos rios e das estradas em
direção aos centros urbanos, principalmente para Rio Branco, que de resto parecia a única
alternativa em termos de oportunidades de empregos e negócios. Isso fica claro com os dados
demográficos expostos na Figura 1.

Fonte: IBGE 2000.
Figura 1 ‐ Evolução e transformações demográficas no município de Rio Branco/AC.
Segundo IBGE (2010), a população estimada em 2013 para Rio Branco é de 357.194
habitantes, sendo que 88% desta população encontra‐se no perímetro urbano, que atualmente
ocupa 5.689 ha, representando 0,65% do território municipal.
As alterações sociais, econômicas e culturais ocorridas em Rio Branco, mais
acentuadamente, nos últimos 60 anos, vêm causando, considerável desequilíbrio ao meio
natural. As alterações no uso e cobertura do solo, a substituição das florestas primárias por
pastagem, por áreas agricultáveis, por áreas urbanas, industriais etc., vem causando degradação
nos variados compartimentos do meio natural.
Essas modificações no uso e cobertura dos solos podem causar alterações nas
propriedades físicas, químicas e biológicos dos solos. Essas alterações e degradações dos solos,
em uma análise sistêmica, irão refletir diretamente no clima local e regional, na qualidade e
quantidade dos corpos d`água, em todo meio biótico e, conseqüentemente na qualidade de vida
das populações residentes do município de Rio Branco e em menor expressão na bacia
hidrográfica do rio Acre.
O município de Rio Branco vem desenvolvendo o programa de Zoneamento Econômico,
Ambiental, Social e Cultual (ZEAS) na escala de 1:100.000, com o intuito de realizar o Plano de
Desenvolvimento sustentável do município na escala citada anteriormente (PMRB, 2007). Os
insumos utilizados neste estudo fazem parte de tal zoneamento.
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Neste sentido, o presente estudo objetivou realizar uma análise, por geoprocessamento,
dos Riscos de Uso dos Solos do Município de Rio Branco, na escala de 1:100.000, avaliando as
fragilidades naturais das classes de solo e das classes dos tipos de uso e cobertura do solo.
2 ‐ MATERIAL E MÉTODOS
2.1 ‐ Fragilidade Natural dos Solos
Com base no levantamento pedológico do município de Rio Branco na escala de
1:100.000 (PMRB, 2007), analisou‐se a fragilidade natural dos solos mapeados, atribuindo pesos
para cada classe de solo de acordo com suas características físicas, químicas, biológicas e
mineralógicas, que variaram de 1 para os solos mais desenvolvidos a 10 para os solos menos
desenvolvidos.
As características físicas/morfológicas dos solos nortearam a avaliação da fragilidade
natural desses corpos. Variáveis como grau de intemperismo, grau de agregação, profundidade e
relevo foram as mais importantes na estratificarão dos níveis de fragilidade natural dos solos.
Solos mais resistentes a alterações antrópicas como os Latossolos receberam peso 1 ao passo
que solos pouco resistentes, como Neossolos receberam peso 10, como exposto na Tabela 1.
Tabela 1 ‐ Pesos de fragilidade do solo no município de Rio Branco – Acre.
Classes de Solos
LATOSSOLO VERMELHO
ARGISSOLO VERMELHO
ARGISSOLO VERMELHO‐AMARELO
ARGISSOLO VERMELHO‐AMARELO abrúptico + ARGISSOLO VERMELHO plíntico
ARGISSOLO VERMELHO‐AMARELO plíntico
ARGISSOLO AMARELO plíntico + PLINTOSSOLO
LUVISSOLO HÁPLICO
LUVISSOLO HÁPLICO + PLINTOSSOLO
GLEISSOLO
NEOSSOLO FLÚVICO + GLEISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico
PLINTOSSOLO

Pesos de Fragilidade
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
9

2.2 ‐ Fragilidade do Uso e Cobertura do Solo
Com base no levantamento de uso e cobertura do solo do município de Rio Branco, na
escala de 1:100.000 (PMRB, 2007), foi realizado a estratificação e qualificação dos diferentes
tipos de cobertura, levando em consideração seus potenciais de recobrimento e manutenção dos
solos. Os pesos foram atribuídos às classes de uso e cobertura do solo de acordo com as supostas
alterações ao meio natural e em relação ao potencial de recobrimento do terreno. Os pesos
variaram de 1 a 10. As classes com maior potencial de recobrimento do solo como floresta foram
as que receberam menor valor, no caso 1, já classes com menor potencial de manutenção e
conservação dos solos, como solo exposto e área urbana foram atribuídos valores máximos,
iguais a 10 (Tabela 2).
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Tabela 2 ‐ Pesos de fragilidade do solo no município de Rio Branco – Acre.
Classes de Uso e Cobertura do Solo
Floresta
Capoeira
Agricultura
Rio Acre
Espelho d’água
Pastagem
Pastagem velha
Praia
Área queimada
Solo Exposto
Área urbana

Pesos de Fragilidade
1
3
4
4
5
5
6
7
9
10
10

2.3 ‐ Análise por Geoprocessamento do Risco de Uso do Solo
Compreender a distribuição espacial de fenômenos naturais constitui hoje um desafio
para a elucidação de questões centrais em diversas áreas do conhecimento, como em saúde,
estudos ambientais, urbanos, agronômicos, econômicos, entre tantos outros (CARMO, 2006).
A tecnologia de Sistemas de Informação Geográfica (SIG), dada sua capacidade em
armazenar, gerenciar e analisar diversos tipos de dados espacialmente referenciados, mostra‐se
como importante instrumento na realização de consultas e análises, gerando novas informações
e permitindo uma melhor visualização da distribuição espacial de fenômenos demográficos,
sociais, econômicos e ambientais (CATÃO e SARTOR, 2001 & CARMO, 2006).
De acordo com SANTANA (1999), OLIVEIRA et. al. (2000) e BOHRER et al.(2001), a
incorporação dos conceitos de manipulação e análise dos dados à reprodução do mundo real
consolidou os Sistemas de Informações Geográficas como instrumentos poderosos em estudos
ambientais. Sua importância se destaca no armazenamento e manipulação de dados sobre áreas
de risco, áreas potenciais à exploração, tipos de uso da terra, evolução temporal do crescimento
urbano e monitoramento da ocupação do solo. Assim, a análise integrada de informações
georreferenciadas gera parâmetros importantes para a análise espacial das atividades humanas,
apoiando o processo de tomada de decisão (CARMO, 2006).
Dessa forma, a análise do risco de uso dos solos foi realizada com o auxílio de técnicas de
geoprocessamento, onde se classificou a fragilidade dos solos e do uso e cobertura do solo e em
seguida realizou‐se o cruzamento com multiplicação dessas duas temáticas e dos respectivos
pesos das categorias/legendas, sendo que todas as duas temáticas foram trabalhadas e cruzadas
em escala de 1:100.000. O cruzamento das categorias de uso e cobertura do solo com as classes
de solo foi realizado em ambiente SIG, através do software ArcGIS versão 9.3, gerando
informações numéricas da representatividade de cada categoria de uso e cobertura sobre as
diferentes classes de solo por bairros.
Os cartogramas receberam o mesmo peso, ou seja, 50% para cada, já as
categorias/legendas receberam pesos variados, como exposto anteriormente, assim, foram
multiplicados os pesos atribuídos a cada classe de solo e a cada categoria de uso e cobertura do
solo, gerando uma nova coluna com o resultado do cruzamento/multiplicação. Os pesos após o
cruzamento variaram de 1 a 100, sendo estes agrupados em cinco classes de acordo com a
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intensidade de sua fragilidade. As classes de risco de uso dos solos geradas foram baixíssima no
intervalo de 1 a 5, baixa de 6 a 15, média de 16 a 30, alta de 31 a 60 e altíssima de 61 a 100, risco
de uso do solo.
Com as classes de vulnerabilidade atribuídas, agregou‐se ainda outros planos de
informações sobrepostos, como a rede hidrográfica e rodoviária, para demonstrar a
vulnerabilidade nestas áreas.
3 ‐ RESULTADOS E DISCUSSÕES
Após os cruzamentos das informações de solos e uso e cobertura e a agregação dos
resultados, gerou‐se cinco classes de risco de uso dos solos, como mostra na Tabela 3:
Tabela 3 ‐ Classes de Risco de Uso dos Solos.
Classes de
Risco
Baixíssimo

Intervalos
de pesos
1–5

Classes de solo x Classes de uso e cobertura

Baixo

6 – 15

LATOSSOLO, ARGISSOLO VERMELHO x Solo exposto, capoeira, espelho d’água,
agricultura, pastagem, pastagem velha, área queimada; ARGISSOLO
VERMELHO‐AMARELO x Agricultura, capoeira; ARGISSOLO VERMELHO‐
AMARELO abrúptico x Capoeira; ARGISSOLO AMARELO plíntico, LUVISSOLO,
PLINTOSSOLO, NEOSSOLO, GLEISSOLO x Floresta.

Médio

16 – 30

ARGISSOLO VERMELHO‐AMARELO abrúptico x Agricultura; ARGISSOLO
AMARELO plíntico x Espelho d’água, capoeira, agricultura, pastagem, pastagem
velha; ARGISSOLO VERMELHO‐AMARELO x Pastagem velha, capoeira, área
queimada, solo exposto; ARGISSOLO VERMELHO x Área queimada, solo
exposto; ARGISSOLO VERMELHO‐AMARELO plíntico x Agricultura, pastagem,
espelho d’água; ARGISSOLO VERMELHO‐AMARELO abrúptico x Pastagem,
espelho d’água; LUVISSOLO HÁPLICO x Capoeira, agricultura; PLINTOSSOLO x
Capoeira; NEOSSOLO FLÚVICO x Capoeira.

Alto

31 – 60

LUVISSOLO HÁPLICO, PLINTOSSOLO x Agricultura, pastagem, pastagem velha,
espelho d’água; ARGISSOLO VERMELHO‐AMARELO abrúptico, ARGISSOLO
VERMELHO‐AMARELO plíntico x Área queimada, solo exposto; PLINTOSSOLO x
Agricultura, Rio Acre, pastagem, pastagem velha, espelho d’água; ARISSOLO
AMARELO plíntico x Pastagem velha, solo exposto, área queimada; NEOSSOLO
x Agricultura, Rio Acre, pastagem, pastagem velha, espelho d’água; GLEISSOLO
x Pastagem.

Altíssimo

61 – 100

LUVISSOLO HÁPLICO x Área queimada; PLINTOSSOLO x Praia, área queimada,
solo exposto, área urbana; NEOSSOLO FLÚVICO x Praia, área queimada, solo
exposto, área urbana.

LATOSSOLO VERMELHO x Floresta, capoeira, pastagem, espelho d’água,
agricultura; ARGISSOLO VERMELHO‐AMARELO, ARGISSOLO VERMELHO‐
AMARELO plíntico, ARGISSOLO VERMELHO‐AMARELO abrúptico x Floresta;

A partir das informações geradas com o cruzamento das temáticas em questão, e análise
de pesos e notas, obteve‐se o mapa Risco de Uso dos Solos, identificando zonas de maior
fragilidade e com diferentes potenciais à degradação ambiental (Figura 2).
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Figura 2 ‐ Mapa de Risco de Uso dos Solos do município de Rio Branco – Acre.
As classes de Risco e Uso dos Solos foram menores em áreas que predominam florestas e
capoeira, prevalecendo sobre os tipos de solos, pois estas classes de cobertura apresentam alto
potencial de cobertura e manutenção dos solos, protegendo os solos, de supostos processos
erosivos, perda da capacidade de retenção de água, dentre outras alterações negativas ao
equilíbrio natural do meio.
As áreas de maior Risco e Uso dos Solos concentraram‐se em espaços ocupados por áreas
urbanas, solos expostos e áreas queimadas como solos pouco desenvolvidos pedogeneticamente
como Plintossolos, Gleissolos, Neossolos Flúvicos. A combinação destas formas de uso com estas
classes de solos aumentam a susceptibilidade à degradação dos solos e consequentemente ao
desequilíbrio ambiental e a insustentabilidade de atividades agropecuárias. Estas áreas são ainda
mais frágeis devido à falta de manejo e exposição do solo as diversas condições, sejam de caráter
natural ou antrópica.
Informação relevante aqui apresentada é a variação dos risos de uso dos solos sobre o
mesmo tipo de cobertura, como nas áreas ao sul do município, cobertas por florestas mas com
riscos diferenciados (Figura 2).
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Os maiores níveis de risco concentraram‐se nas áreas de maior consolidação da produção,
ou seja nas áreas com maiores níveis de alteração na cobertura original dos solos.
4 ‐ CONCLUSÕES
O mapa de Risco de Uso do Solo para o município de Rio Branco permite observar áreas
de maior suscetibilidade a degradação ambiental, promovendo subsídios para políticas públicas
de ordenamento territorial, visando mudanças de uso do solo ou implementação de tecnologias
para um manejo e conservação do solo adequado.
A partir dos conhecimentos pedológicos e uso e cobertura atual do solo é possível
identificar zonas prioritárias para cada tipo de atividade produtiva a fim de reduzir os efeitos
negativos da interação solo‐uso, além de elaborar cenários que combinem produção agrícola
com conservação do meio ambiente e usos múltiplos da terra.
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ACERVO DE MATERIAIS ROCHOSOS (LITOTECA) – DESENVOLVIMENTO DE UM BANCO DE
DADOS E ACESSIBILIDADE À INFORMAÇÃO (PARTE II)
L. N. da Silva (BP)¹; R. B. Freire (BP)1 ; U. de A. Bahia (PO)2 ; T. F. C Gentil (PO)2 ; J. M. da Costa (PO)2 , e;
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RESUMO
O propósito deste projeto de pesquisa é apresentar um
modelo de organização de materiais rochoso para ser
implantado na LITOTECA do IFBA – Campus Jacobina e
servir de referência a outras instituições. Para que os
objetivos fossem atingidos foi empregado um modelo
de Banco de Dados e um método de acessibilidade a
informação para discentes de outras instituições, para
que possam consultar nosso acervo geológico, e que
este seja implementado junto à LITOTECA do IFBA –

Campus Jacobina e servir de referência a outras
instituições. Esse modelo de Banco de Dados é baseado
em uma série de atividades (Entendimento do negócio,
entendimento dos dados, preparação dos dados,
modelagem, avaliação e distribuição). O processo de
conhecimento do Banco de Dados consiste de uma
organização de maneira cíclica. Além disto, apesar de
ser composto por fases, o fluxo não é unidirecional,
podendo ir e voltar entre as fases.

PALAVRAS‐CHAVE: Litoteca, Banco de Dados, Acervo Rochoso.

ROCKS COLLECTION (LITOTECA) ‐ DEVELOPMENT OF A DATABASE AND ACCESS TO
INFORMATION (PART II)
ABSTRACT
This research project aims to present a model of
organization of rocky materials to be deployed in
LITOTECA the IFBA ‐ Campus Jacobina and as a reference
for other institutions. So that the objectives were
achieved was a model employee database and a method
of accessibility to information for students from other
institutions so that they can consult our geological
collections, and this is implemented by the LITOTECA the
IFBA ‐ Campus Jacobina and serve reference to other

institutions. This model Database based on a series of
activities (Understanding the business, understanding of
the data, data preparation, modeling, evaluation and
distribution). The process of knowledge database
consists of an organization in a cyclic manner. In
addition, despite being composed of phases, the flow is
not unidirectional and can go back and forth between
the phases.

KEY‐WORDS: Litoteca, Database, Collection rocks
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ACERVO DE MATERIAIS ROCHOSOS (LITOTECA) – DESENVOLVIMENTO DE UM BANCO DE
DADOS E ACESSIBILIDADE À INFORMAÇÃO (PARTE II)
INTRODUÇÃO
O projeto em apreço visa atender a necessidade de que os materiais rochosos possuem
classificações próprias, o conhecimento técnico sobre rochas, minerais, minérios e seus
processos de formação, torna‐se um importante aliado do acadêmico do Curso Técnico em
Mineração, para alcançar bons resultados ao longo do curso e em pesquisas futuras.
A organização da coleção de rochas e minerais (do acervo de amostras rochosas da
LITOTECA do IFBA – Campus Jacobina) permitir que a comunidade, que congrega várias escolas
de ensino fundamental e ensino médio, o público em geral, os turistas e os profissionais da área
de ciências da natureza e da Terra possam conhecer mais a história do território baiano e regiões
adjacentes. Cada amostra possuirá uma descrição sucinta de sua constituição, local de origem e
sua possível gênese.
O Banco de Dados é uma das tecnologias mais promissoras da atualidade. Um dos fatores
deste sucesso é o fato de dezenas, e muitas vezes centenas de milhões de reais serem gastos
pelas companhias na coleta dos dados e, no entanto, nenhuma informação útil é identificada. Em
seu trabalho, Han et al. 2006 refere‐se a essa situação como "rico em dados, pobre em
informação". Além da iniciativa privada, o setor público e o terceiro setor (ONGs) também podem
se beneficiar com a utilização do Banco de Dados. A proposta de implantação do Banco de Dados
para organizar o acervo rochoso do IFBA – Campus Jacobina está sendo bem aceita, e, é
compatível com o projeto de pesquisa que vem sendo desenvolvido pelo Campus Jacobina.
Por ser considerada multidisciplinar, as definições acerca do termo Banco de Dados
variam com o campo de atuação dos autores. Destacamos neste trabalho três áreas que serão
consideradas como de maior expressão dentro do Banco de Dados: Estatística, Aprendizado de
Máquina e Banco de Dados.
A LITOTECA é uma biblioteca de materiais rochosos de variadas amostragens geológicas
(rocha, minerais e minérios). As amostras são obtidas por meios legais, doações de instituições
como mineradoras (provenientes de furos de sondagens e outros), ou qualquer pessoa física e
também através da coleta de amostras realizadas em levantamentos geológicos pelo IFBA, como,
em atividades de campo na região da Bahia e no território nacional.
O objetivo principal deste trabalho é apresentar um modelo de Banco de Dados e um
método de acessibilidade a informação para discentes de outras instituições, para que possam
consultar nosso acervo geológico, e que este seja implementado junto à LITOTECA do IFBA –
Campus Jacobina e servir de referência a outras instituições.
Vale salientar, que este trabalho é fruto do desenvolvimento das atividades realizadas
pelos nossos alunos incluídos no Grupo de Pesquisa “LITOTECA – CONSTRUINDO E PRESERVANDO
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

2

O CONHECIMENTO GEOLÓGICO DA REGIÃO BAIANA NO IFBA JACOBINA”, esse trabalho está
dividido em duas partes. A primeira com confecção de um artigo que divulga as atividades de
identificação e catalogação de amostras rochosas, e, a segunda, com a confecção deste artigo
que faz referências as atividades de criação de um Bancos de Dados e Acessibilidade à
informação das amostras cadastradas na litoteca.
MATERIAIS E MÉTODOS
Atualmente diversos processos definem e padronizam as fases e atividades dos Bancos de
Dados. Apesar das particularidades, todos em geral contém a mesma estrutura. Neste trabalho,
foi utilizado o modelo proposto por Larose (2005), devido à vasta literatura disponível e por
atualmente ser considerado o padrão de maior aceitação.
Como afirma Olson et al. (2008), o processo de conhecimento de dados consiste de seis
fases organizadas de maneira cíclica, conforme mostra a Figura 2. Além disto, apesar de ser
composto por fases, o fluxo não é unidirecional, podendo ir e voltar entre as fases.

Figura 1 – Representação do sistema de conhecimento de dados. Fonte – Larose (2005).
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1. Entendimento dos Negócios: Nessa etapa, o foco é entender qual o objetivo que se
deseja atingir com o banco de dados;
2. Entendimento dos Dados: As fontes fornecedoras dos dados podem vir de diversos
locais e possuírem diversos formatos. Segundo Olson et al. (2008), após definir os objetivos, é
necessário conhecer os dados visando:
‐ Descrever de forma clara o problema;
‐ Identificar os dados relevantes para o problema em questão;
‐ Certificar‐se de que as variáveis relevantes para o projeto não são interdependentes.
3. Preparação dos Dados: Devido às diversas origens possíveis, é comum que os dados
não estejam preparados para que os métodos do Banco de Dados sejam aplicados diretamente.
Dependendo da qualidade desses dados, algumas ações podem ser necessárias. Este processo de
limpeza dos dados geralmente envolve filtrar, combinar e preencher valores vazios;
4. Modelagem: É nesta fase que as técnicas (algoritmos) do Banco de Dados serão
aplicadas. A escolha da(s) técnica(s) depende dos objetivos desejados (Mccue, 2007);
5. Avaliação: Considerada uma fase crítica do processo do Banco de Dados, nesta etapa é
necessária a participação de especialistas nos dados. Diversas ferramentas gráficas são utilizadas
para a visualização e análise dos resultados (modelos). Testes e validações, visando obter a
confiabilidade nos modelos, devem ser executados e indicadores para auxiliar a análise dos
resultados precisam ser obtidos (matriz de confusão, índice de correção e incorreção de
instâncias mineradas, estatística kappa, erro médio absoluto, erro relativo médio, precisão,
dentre outros) (Han et al. 2006);
6. Distribuição: Após executado o modelo com os dados reais e completos é necessário
que os envolvidos conheçam os resultados.
Além das etapas acima citada, fica sendo parta da metodologia deste trabalho a
ACESSIBILIDADE À INFORMAÇÃO, onde os aluno bolsista sob a orientação dos professores, irão criar um
meio de comunicação digital, para que, seja divulgado o acervos de amostras rochosas do nosso campus
para os demais IFBAs, e servir de referência a outras instituições, e também o DESENVOLVIMENTO E

PUBLICAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS, a cada etapa de desenvolvimento dessa metodologia,
os alunos bolsistas (Projeto PINA), tem o dever de desenvolver trabalhos para que sejam
publicados em revistas e eventos de áreas afins. Desta forma, o aluno estará aperfeiçoando suas
habilidades com a pesquisa científica.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
Esse tópico tem por objetivo, uma síntese, que versa sobre a fundamentação teórica do
método de Banco de Dados para amostras rochosas, a ser implantada no IFBA Campus Jacobina,
devido, o presente projeto de pesquisa estar em fase de desenvolvimento.
Tradicionalmente, os métodos de construção de Banco de Dados são divididos em
aprendizado supervisionado e não‐supervisionado (Cios et al. 2007 & Han et al. 2006). Apesar do
limite dessa divisão ser muito tênue, ela ainda é interessante para fins didáticos (Fayyad et al.
1996). A diferença entre os métodos de aprendizado supervisionados e não‐supervisionados
reside no fato de que os métodos não‐supervisionados não precisam de uma pré‐categorização
do Banco de Dados. Já no aprendizado supervisionado, os métodos são providos com um
conjunto de dados que possuem uma variável alvo pré‐definida e os registros são categorizados
em relação a ela.
Os autores classificam os diversos métodos de formas diferentes. Neste trabalho foi
adotada a classificação proposta por Han et al. 2006 para descrever os principais métodos.
ASSOCIAÇÕES: É uma das técnicas mais conhecidas na utilização do Banco de dados, devido ao
problema da Análise da Cesta de Compras. Consiste em identificar o relacionamento dos itens
mais frequentes em um determinado conjunto de dados;
CLASSIFICAÇÕES: As técnicas de classificação podem ser supervisionadas e não‐supervisionadas.
São usadas para prever valores de variáveis do tipo categóricas. Pode‐se, por exemplo, criar um
modelo que classifica os clientes de um banco como especiais ou de risco, um laboratório pode
usar sua base histórica de voluntários e verificar em quais indivíduos uma nova droga pode ser
melhor ministrada. Em ambos os cenários um modelo é criado para classificar a qual categoria
um certo registro pertence: especial ou de risco, voluntários A, B ou C.
PREDIÇÕES NUMÉRICAS: Os métodos de predição visam descobrir um possível valor futuro de
uma variável. As predições numéricas visam prever valores para variáveis contínuas. Para a
predição de variáveis discretas, as técnicas de classificação já apresentadas podem ser aplicadas.
Os métodos mais conhecidos para predição numérica são as regressões, desenvolvidas por Sir
Frances Galton (1822 à 1911).
AGRUPAMENTO: As técnicas de agrupamento são consideradas como não supervisionadas. Dado
um conjunto de registros, são gerados agrupamentos, contendo os registros mais semelhantes.
Em geral, as medidas de similaridade usadas são as medidas de distâncias tradicionais.
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CONCLUSÃO
Como o presente projeto segue em desenvolvimento, os resultado disponíveis até o
momento, são os estudos bibliográficos realizados pelos alunos sobre o tema abortado no artigo.
Conclui‐se que, a implantação de uma metodologia de criação de um Banco de Dados para as
amostras de rocha da LITOTECA do IFBA – Campus Jacobina é de grande importância, pois, desta
forma, organiza‐se em um modelo digital todas as informações das amostras de cunho geológico
que estarão direcionadas para a pesquisa e no ensino acadêmicos aos estudantes do IFBA e
também disponíveis a comunidade.
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IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE RISCOS DO PARQUE SOLON DE LUCENA‐PB

C.M. Oliveira (1), K.B.M.Sousa (1) K.T. A. Silva (1), L.R.Andrade(1), M. D.Alves (1), A..F. D'Andrea (2)
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IFPB/ campus joão Pessoa.
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RESUMO
O Parque Sólon de Lucena é um dos principais cartões
postais do município de João Pessoa, capital do
Estado da Paraíba. Atualmente, é uma área de grande
tráfego de pessoas e veículos além de abranger vários
prédios comerciais e de serviço social. Apesar do
avanço em tráfego e edificações, os cuidados com o
parque não acompanharam esse crescimento e um
dos problemas mais marcantes proveniente disso é
poluição da água da lagoa do parque Solon de Lucena
por esgotos clandestinos, bem como o assoreamento
da mesma. Em períodos de intensa chuva, a água da
lagoa transborda dificultando tráfego de automóveis

e de pedestres. Este trabalho apresenta um mapa de
riscos ambientais de enchente e inundação do Parque
Sólon de Lucena, bem como caracteriza os demais
riscos que a área está sujeita. Para elaboração deste
mapa foram utilizados os softwares Sig Spring, Google
Earth e Microsoft Office Picture Manager, bem como
pesquisa em telejornais, livros e sites. Com a
elaboração do mapa, foram demarcadas as áreas de
risco de inundação, bem como o grau do risco. Devido
à qualidade da água da lagoa, também foi possível
identificar as áreas susceptíveis a contaminações por
agentes patogênicos.

PALAVRAS‐CHAVE: Parque Sólon de Lucena, Risco ambiental, mapa de risco.

FLOOD RISK IDENTIFICATION AND FLOOD IN THE PARK OF SOLON LUCENA
ABSTRACT
The Solon de Lucena Park is one of the main cards of
João Pessoa city, capital of Paraíba state. Nowadays the
local is an area of great traffic of people and vehicles
besides covering various commercial buildings and social
service buildings. Despite advances in traffic and
buildings, the care of the park did not follow this growth
and one of the most striking problems that arises from it
is the pollution of the water’s pond of the Park by illegal
sewers and its siltation. In periods of intense rainfall, the
pond water overflows what difficults the car and
pedestrian traffic. Account in this study, a map was
drown on the environmental risks of flooding and flood

in Solon de Lucena Park, as well as characterize the
other risks to which the area is subject. In order to make
this map, Sig Spring software, Google Earth software and
Microsoft Office Picture Manager software were used.
Also research in newscasts, books and websites were
made. According to the development of the map, the
areas of flood risk and its risks degree were demarcated.
Due to the quality of the pond water, we could also
identify susceptible to contamination areas by
pathogens agents.

KEY‐WORDS: petroleum, environmental risks, drilling rig, the risk maps.
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IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE RISCOS DO PARQUE SOLON DE LUCENA

INTRODUÇÃO
O Parque Sólon de Lucena, popularmente conhecido por “Lagoa”, é um dos principais
cartões postais do município de João Pessoa, capital do Estado da Paraíba. Antigamente, o
Parque era conhecido como ‘’ Lagoa dos Irerês’’, nome advindo de uma espécie de ave semelhante ao
paturi (marreco) que habitava o local. (KOURY, 2013)

Através do Decreto n° 8.653, em 26 de agosto de 1980, o Parque Sólon de Lucena foi
tombado pelo Instituto de Patrimônio Histórico da Paraíba (IPHAEP). O parque possui uma bela
paisagem ao redor devido à arborização existente composta basicamente por palmeiras imperiais
e ipês que florescem em um determinado período do ano deixando o local admirável. (KOURY,
2013)

A lagoa é uma região de grande tráfego de pedestres e veículos, pois é um local onde
passam todas as linhas de ônibus do município. Possui vários prédios comerciais e de utilidade
pública. Infelizmente muitos desses prédios conectam suas tubulações de esgoto sanitário às
tubulações de águas pluviais que desembocam na lagoa, tornando‐a poluída.

Figura 1 – Ocupação do solo nas redondezas do parque.
Fonte: Elaborado por Carlos Silveira
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Faz muitos anos que a única manutenção do parque se restringe à remoção parcial de
areia na lagoa, mas o parque não passa por uma reforma há muitos anos e, devido a isso, a água
da lagoa está cada vez mais poluída, pois à medida que mais estabelecimentos abrem na região,
mais esgotos chegam ao local. O assoreamento é elevado e constante, fazendo com que nos
períodos chuvosos a água transborde até alcançar as calçadas do anel externo da lagoa,
atrapalhando e impedindo o trânsito de pedestres. Essa área inundada torna‐se de risco e
susceptível à aquisição de doenças de veiculação hídrica (Leptospirose, febre tifóide, cólera,
esquistossomose, etc.), além da possibilidade de acidentes devido à baixa visibilidade de
barreiras físicas nas calçadas.
O risco é a probabilidade de acontecimento de um evento indesejado e está diretamente
ligado à vulnerabilidade, ou seja, está associado à predisposição de um local ser afetado por uma
problemática. Isso significa que quanto maior a vulnerabilidade, maior o risco.
Se tratando de riscos existem diversas definições e diferentes classificações. Para nosso
trabalho usamos a classificação de riscos em naturais, tecnológicos, sociais e ambientais.
(DAGNINO, 2007)
Os riscos naturais, como a própria palavra diz, são decorrentes de processos naturais
(terremotos, maremotos, tornados e etc.). Geralmente, as pessoas que vivem em baixas
condições sociais são as mais vulneráveis aos riscos ambientais naturais. Os riscos tecnológicos
são decorrentes de acidentes tecnológicos como, por exemplo, o vazamento de petróleo em uma
plataforma. Já os riscos sociais são resultantes de problemas sociais que, de certa forma,
contribuem para a degradação das condições de vida de uma população (falta de saneamento
básico).
Os riscos ambientais são aqueles que “resultam da associação entre os riscos naturais e os
riscos decorrentes de processos naturais agravados pela atividade humana e pela ocupação do
território.” (Dagnino & Júnior 2007, p 59. apud Veyret e Meschinet de Richemond 2007).
Para classificar os riscos ambientais de uma determinada área de estudo, é necessário
observar os chamados fatores de risco, os quais são elementos importantes que contribuem
muito para a noção da composição do risco. Eles podem ser: declividade, ocupação do solo ou
ocorrência de chuvas (para risco natural). Residências próximas a usinas nucleares ou aeroportos
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e avenidas de grande tráfego são fatores de risco tecnológico e comunidades e locais
abandonados são alguns fatores de risco social.
Para a análise dos riscos, além de se conhecer esses fatores, é necessário conhecer bem a
área e se fazer a classificação dos níveis de risco (ou seja, os graus de risco) que podem ser
classificados da seguinte maneira: risco baixo, médio, alto ou muito alto. (MINISTÉRIO DAS
CIDADES)
Todos os fatores que contribuem para a identificação e a classificação do risco são
indispensáveis para a implantação de estratégias e tomadas de decisão acerca da solução dos
possíveis problemas gerados pelo mesmo. Diante do apresentado, o presente trabalho almeja
elaborar um mapa de risco ambiental de enchente e inundação do Parque Sólon de Lucena, bem
como caracterizar os demais riscos que a área está sujeita.
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MATERIAS E MÉTODOS
Para a confecção do mapa de risco, inicialmente, foram realizas pesquisas bibliográficas em livros,
jornais, telejornais, sites, bem como visitação in loco no ano de 2014, com registro fotográfico da área. Os
softwares utilizados foram Sig spring, Google Earth e Microsoft Office Picture Manager.











Primeiro passo: Obteve‐se a imagem com a ajuda do programa Google Earth;
Segundo passo: Utilizou‐se do programa Microsoft Office Picture manager para converter a
imagem em formato tiff;
Terceiro passo: Utilizou‐se o programa Impima (que faz parte do programa SIG Spring), para
novamente converter a imagem tiff em spg, para só então utilizarmos ela no Spring.
Quarto passo: No Spring foi feito a criação de um banco de dados chamado “lagoa” com os
devidos padrões de coordenadas em UTM e com zona 25 à qual está inserida a “Lagoa do Parque
Solon de Lucena”;
Quinto passo: Foi realizado o georefenciamento da imagem com o auxílio do Google Earth e desta
forma pudemos trabalhá‐la no Spring.
Sexto passo: Utilizou‐se a ferramenta “plano de informação” do Spring e criou‐se uma categoria
temática para cata tipo de risco.
Sétimo passo: Após este procedimento selecionou‐se a categoria risco “muito alto” e na aba
“temático” do menu do Spring escolheu‐se a opção “edição vetorial”, onde foi criado um polígono
definindo a área de risco. Da mesma maneira foi realizada com as demais categorias (alto, médio
e baixo).
Oitavo passo: Utilizou‐se a ferramenta “Scarta” (que já estava incluída na versão do Spring ,versão
5.2) para criar a carta e elaborar o mapa de risco.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
A área de estudo foi dividida e classificada em quatro tipos de riscos: risco baixo, risco
médio, risco alto e risco muito alto. Para cada tipo de risco foi estabelecida uma cor. O risco baixo
é apresentado pela coloração verde, amarelo para o risco médio, laranja para alto e vermelho
para muito alto.

Figura 2: Mapa de identificação dos riscos de enchente e inundação.
A área classificada como risco baixo foi aquela onde ocorre a formação de poças que,
cessando as chuvas, tem sua água evaporada ou drenada pelos bueiros . O risco médio ficou para
áreas mais susceptíveis ao alagamento após enchente da “lagoa”. Nesta área estão presentes
grandes ávores com raízes de grande porte expostas e que, durante os alagamentos, podem
contribuir para acidentes.
A região marcada como risco alto compreende a calçada que circula a lagoa juntamente
com a avenida. Durante o período chuvoso a calçada fica intransitável para pedestres e a avenida
tem seu trânsito comprometido. O risco muito alto foi dermacada na própria lagoa pois o local
possui várias ligações de esgotos clandestinas e a área torna‐se um possível foco de
contaminação por agentes patogênicos. A elaboração do mapa demonstra que o grau de risco de
enchente e contaminação aumenta na medida que a lagoa transborda com a água da chuva.
Além do risco de enchentes e contaminação por patógenos foram verificadas no Parque
Solón de Lucena áreas sem infraestrutrura como calçadas com buracos, árvores precisando de
podas, entre outros agravantes que dificultam a passagen de pedestres. Somados a estes
problemas, ainda podemos citar a falta de segurança do local que, durante o período noturno,
agrega usuários de drogas que, na maioria das situações, cometem delitos para manterem o
vício, bem como outros indivíduos mal intencionados que praticam tal ato. Com isso, o parque
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pode ser classificado como área de risco natural, que tem por caracteristica a ação de um
processo natural (enchentes e alagamentos). E risco social devido a área ser vunerável a
ocorrência de danos a sociedade, como a falta de infra‐estrutura e segurança.
CONCLUSÃO
O Parque Sólon de Lucena é um dos mais belos pontos turísticos do município de João
Pessoa e do Estado da Paraíba, entretanto, ao longo dos anos, o descaso com esse lugar vem
ferindo a sua imagem. A relevância dessa área vai além de ponto turístico, englobando
importância histórica, econômico‐comercial e ambiental, por se tratar de uma das poucas áreas
arborizadas existentes no município. De acordo com o mapa elaborado é possível identificar as
áreas de risco de inundação do local, bem como elencar outros riscos decorrentes das
inundações (doenças e acidentes). O parque também está sujeito a riscos sociais (delitos, etc.).
Desta forma fica notória a urgência de um plano de revitalização da área, especificamente na
fiscalização de tubulações de esgoto clandestinas, obras de drenagem de águas pluviais,
contenção do assoreamento da lagoa, reforma nas calçadas, podas de árvores, presença de
policiais na área principalmente no período noturno, entre outras medidas. O presente trabalho
torna‐se relevante por identificar e mapear os riscos de inundação na área, caracterizar os
demais riscos da região e pode vir a ser um documento de auxílio para elaboração de um plano
de revitalização para área.
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RESUMO
Atualmente, os Estados Unidos é o dono da maior
quantidade de reservas de gás não convencional do
mundo. Como consequência desse fato, é também o
país que, de certa forma, funciona como um modelo no
que diz respeito à exploração do gás de xisto através do
método de fracking e os inevitáveis impactos ambientais
desta exploração. Tendo como exemplo a experiência
americana, este artigo visa oferecer as perspectivas e os
desafios desta exploração no Brasil, que tem grande
potencial para a exploração de gás não convencional por
ter, já mapeadas, reservas do mesmo em quantidade
significativa. A Agência de Informação Energética dos

EUA considera o país como detentor da 10ª maior
reserva mundial.
Em novembro de 2013, o Brasil leiloou, através da
Agência Nacional de Petróleo (ANP), blocos destinados
ao mapeamento e a exploração em 12 estados
brasileiros. Sendo assim, é necessário conhecer e
entender um pouco mais os riscos, os desafios e as
perspectivas da exploração de gás não convencional no
país.

PALAVRAS‐CHAVE: Gás não‐convencional, gás de xisto, produção, Brasil, experiência americana

UNCONVENTIONAL GAS: CHALLENGES AND PROSPECTS FOR EXPLORATION IN BRAZIL
ABSTRACT
Currently, the United States owns the largest
amount of unconventional gas reserves in the world. As
a consequence of this fact is also the country that
somehow works as a model with regard to the
exploitation of shale gas through fracking method and
unavoidable environmental impacts of this exploitation.
Taking as an example the American experience, this
paper presents the prospects and challenges of
operating in Brazil , which has great potential for the
exploitation of unconventional gas by having already

charted , reserves the right in significant quantity. The
Energy Information Agency of the U.S. considers the
country as the 10th largest reserve holder.
In November 2013, Brazil auctioned by the
National Petroleum Agency (ANP), blocks for the
mapping and exploration in 12 Brazilian states.
Therefore, it is necessary to know and understand a
little more the risks, challenges and prospects for
unconventional gas exploration in the country.

KEY‐WORDS: petroleum, environmental risks, drilling rig, the risk maps.
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GÁS NÃO‐CONVENCIONAL: OS DESAFIOS E AS PERSPECTIVAS DA EXPLORAÇÃO NO BRASIL
INTRODUÇÃO
Na sociedade moderna em que vivemos, o petróleo está em toda parte. Na medida em que vem
se tornando um bem cada vez mais necessário, a busca por petróleo aumentou, assim como a
necessidade de se conhecer a quantidade e a capacidade de produção. (DIAS, RODRIGUES,
FRANCO & JESUS, 2013). No entanto, surge a necessidade de outras alternativas à exploração do
petróleo, por esse ser um recurso limitado, e a tentativa constante de tornar a sociedade cada
vez menos dependente dele. É nesse contexto que o gás não convencional surge como uma
opção cada vez mais viável.
O gás não convencional é um gás natural que, ao contrário do gás convencional, encontra‐se nos
poros das rochas e exige técnicas de exploração específicas. O termo “gás de xisto”, do ponto de
vista geológico é errôneo, já que o xisto é uma rocha metamórfica e não apresenta poros. Assim,
a rocha que armazena o “gás de xisto” é o folhelho, que é uma rocha sedimentar porosa.
Apesar de sua exploração ocorrer em maior proporção no norte da América e na Europa, o gás de
xisto pode ser encontrado em algumas bacias sedimentares brasileiras. Segundo a ANP, as
maiores incidências do gás não‐convencional no Brasil estão nas bacias de Parecis (em Mato
Grosso), Parnaíba (entre Maranhão e Piauí), Recôncavo (na Bahia), Paraná (entre Paraná e Mato
Grosso do Sul) e São Francisco (entre Minas Gerais e Bahia).
Mesmo sendo uma alternativa de grande viabilidade econômica, a exploração divide opiniões
pelo método de exploração: o fracking, uma espécie de fraturamento hidráulico, oferece uma
série de riscos ambientais, como a possibilidade de incêndios, abalos sísmicos e explosões. O
problema só aumenta quando se considera o fato de que esses não são todos os riscos: alguns
ainda não são totalmente conhecidos. Alguns países europeus, como França, Bulgária e Irlanda,
chegaram a proibir por lei o uso do método.
O Brasil apresenta um grande potencial petrolífero, todavia, o país deve seguir a tendência
mundial de tentar, concomitantemente ao fato de desenvolver este potencial, ampliar as opções
energéticas desenvolvendo alternativas viáveis, como a exploração do gás não convencional.
MATERIAIS E METÓDOS
Esse trabalho teve como apoio a leitura de artigos científicos, livros e teses de mestrado ou
doutorado sobre o tema em questão. O grupo compilou os dados, reuniu as informações mais
relevantes e essenciais encontradas nas teses, com o objetivo de produzir este artigo. Além disso,
todo este trabalho foi aperfeiçoado com a colaboração das orientadoras Renilda Fátima
Gonçalves de Lima e Ana Carolina Oliveira Pinheiro.
RESULTADOS E DISCUSSÃO


Uma síntese da origem e da evolução do Gás não‐convencional

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

2

Primeiramente, faz‐se necessário distinguir o gás não‐convencional do convencional. O gás
natural convencional é encontrado no subsolo, em rochas reservatórios impermeabilizadas por
rochas selantes, que impedem o escape dos fluidos presentes na rocha reservatório, que podem
ou não estar associados a petróleo. O gás não‐convencional é, basicamente, aquele cuja extração
demanda uma série de tecnologia e métodos exploratórios mais complexos que o convencional,
já que este não se localiza num reservatório subterrâneo, mas sim contido nos poros da rocha.
Há diversos exemplos de gás não‐convencional, apesar do destaque deste artigo para o
conhecido gás de xisto. Entre os exemplos, pode‐se citar o deep gas, localizado em reservatórios
em grande profundidade, e o tight gas, localizado em rochas com pouca permeabilidade, como
pode ser observado no Quadro 1.
Gás Associado

Encontra‐se no reservatório em companhia do petróleo sob
a forma dissolvida no óleo ou sob a forma de capa de gás.

Gás Convencional
Gás Não Associado

Encontra‐se no reservatório no qual há ausência de petróleo.

Gás de Xisto

Extraído a partir de depósitos de folhelho, que é uma rocha
sedimentar formada a partir da lama existente em águas rasas.

Gás Não‐Convencional
Tight Gas

Contido em reservatórios de baixa permeabilidade que
requer o emprego de técnicas específicas pra sua produção.

Gás de Carvão

Obtido através da extração de gás em carvão mineral, que
requer o emprego de técnicas de extração específicas.

Quadro 1: Resumo dos tipos de gás natural. Fonte: Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP)
O gás de xisto, não‐convencional, é extraído do folhelho, uma rocha argilosa de origem
sedimentar, com grande quantidade de matéria orgânica. O xisto, por sua vez, é uma rocha
metamórfica que passou por diversas transformações, sendo assim, impossibilitado de gerar o
gás (CPRM, 2013). Logo, é interessante ressaltar que o gás de xisto não provém da rocha xisto,
apesar de assim ser conhecido popularmente.
O gás natural não‐convencional se encontra comprimido em pequenos espaços da rocha e se

distingue do convencional justamente pela tecnologia necessária para a exploração. Assim, a
produção do gás de xisto exige uma alta e, de certa forma, perigosa tecnologia. Existem duas
técnicas que podem ser utilizadas para se extrair o gás do folhelho: a fratura hidráulica, (mais
conhecido pelo termo em inglês fracking), e a perfuração horizontal da camada de rocha,
desenvolvida por George Mitchell.
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A técnica de fracking, como na figura 1, consiste em promover
fraturas finas nas camadas de folhelho com jatos de água misturados
com areia e produtos químicos. A pressão atingida pelo jato de água,
mais a presença de areia e produtos químicos possibilita a abertura
de fraturas geradas pelo impacto, mesmo em grandes profundidades
(CPRM, 2013).
Com as empresas de grande porte preocupadas em extrair o
petróleo e o gás convencional, coube às micro e médias empresas a
tentativa de descobrir técnicas viáveis e mais econômicas para a
exploração do gás não‐convencional (GIANINI, 2014). Assim, a
segunda técnica foi desenvolvida por George Mitchell, um
empresário da área petrolífera, no Texas. Entre 1980 e 1990, sua
empresa de petróleo e gás, a Mitchell Energy & Development Corp,
buscou técnicas para extrair o gás do folhelho de forma mais
econômica. A perfuração horizontal das camadas de folhelho
contribuiu com a redução da importação americana de petróleo,
modificando, de forma progressiva, sua matriz energética. (CPRM,
2013).


Figura 1: Faturamento
Hidráulico. Fonte: Instituto
de Pesquisas Tecnológicas
(IPT).

A Experiência Americana e os Desafios Brasileiros

É importante destacar que as duas técnicas
desenvolvidas são utilizadas em conjunto
na exploração dos poços, que são
inicialmente perfurados no sentido vertical,
através do fracking, e posteriormente
perfurados horizontalmente. Os Estados
Unidos, considerado o pioneiro na
exploração do gás não‐convencional, vêm
aumentando cada vez mais sua produção
através destes métodos. Segundo dados da
Agência Internacional de Energia (IEA) em
2000, o gás de xisto representava apenas
1% do total de gás natural consumido nos
Estados Unidos. Atualmente, corresponde a
16%. Em 2035, poderá chegar a 46%, o que
tornará a nação americana autossuficiente
em energia. Países como Austrália, China,
Argentina, Canadá, entre outros, já
começaram a sua produção.
A Agência Nacional de Petróleo, Gás e
Biocombustíveis (ANP) apontou que as
maiores incidências do gás não‐

Figura 2: Distribuição do Gás de Xisto no Brasil.
Fonte: ANP
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convencional no Brasil estão nas bacias de Parecis (em Mato Grosso), Parnaíba (entre Maranhão
e Piauí), Recôncavo (na Bahia), Paraná (entre Paraná e Mato Grosso do Sul) e São Francisco
(entre Minas Gerais e Bahia), conforme pode ser visualizado na Figura 2.
O tempo de produção de cada poço deve durar entre 15 e 20 anos, mas a dimensão das reservas
garante estabilidade ao mercado. Ainda assim, alguns ambientalistas americanos apresentam
receios quanto ao uso do fracking e à exploração por este método. E o motivo deste receio é
simples: apesar das vantagens econômicas, o risco ambiental da exploração é indiscutível. Há o
risco de vazamento de produtos químicos utilizados no faturamento, caso a vedação do poço seja
falha. No Brasil, uma das principais áreas em potencial se localiza no Paraná, estado no qual está
localizado o aquífero Guarani. Não se podem negar os riscos de contaminação da água deste, por
exemplo, em uma possível exploração futura no local.
Outro risco iminente é a contaminação do solo e das águas superficiais através da mistura de
areia, água e produtos químicos utilizados. Os poços, no sistema de faturamento hidráulico,
utilizam entre 11 e 30 milhões de litros de água durante sua vida útil. A retirada dessa água
desequilibraria todo o ecossistema da região explorada. Especialistas afirmam que o fracking não
causa abalos sísmicos significativos, mas os riscos de terremoto não podem ser descartados se a
exploração for feita em local com falhas tectônicas. Estes são apenas os riscos conhecidos.
Especialistas e cientistas afirmam que estes podem não ser a totalidade dos riscos: o fracking não
é um método novo, mas seus riscos, por sua vez, ainda não foram definidos em sua totalidade.
Os perigos iminentes desta técnica levaram a uma série de protestos e proibições ao redor do
mundo. Na Europa, ele é permitido em países como Polônia e Inglaterra, mas proibido por lei na
França, na Bulgária e na Irlanda. Alguns estados do EUA, como Nova York e Texas, aprovaram
legislações e regulamentações bastante exigentes para a exploração. E assim o fez o Brasil, ao
menos na teoria, no mês de abril de 2014. Após a realização de uma série de leilões para a
exploração do gás de xisto em 2013, a ANP divulgou uma série de regulamentações que tentam
minimizar os impactos ambientais causados nas áreas exploradas. O regulamento exige que a
extração do gás não cause nenhum prejuízo ao meio ambiente ou a saúde humana. Os poços
devem estar obrigatoriamente revestidos de cimento, numa clara tentativa de evitar
vazamentos, e o fracking foi proibido a menos de 200 metros onde hajam poços utilizados para
abastecimento de água de qualquer tipo, para a irrigação ou como fonte de bebida para os
animais.
Como 10ª potência na exploração de gás de xisto do mundo (IEA), o Brasil tem um desafio
interessante em mãos. Não se pode negar que a busca pelo gás extraído do folhelho tem
crescido. É possível, que assim como a exploração do petróleo passou por um extenso
aperfeiçoamento até se tornar a principal matriz energética mundial, o gás não‐convencional, se
torne, através de investimentos tecnológicos, uma segunda opção energética. O principal desafio
do país será, assim, desenvolver o gás de xisto concomitantemente a exploração e produção na
camada pré‐salífera, utilizando a técnica de fracking mitigando o máximo possível os danos e
impactos ambientais resultantes.
CONCLUSÃO
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A busca por alternativas que diversifiquem o mercado energético atualmente dominado pelo
petróleo se acirra cada vez mais. Sendo um bem finito e não‐renovável, é natural que surjam
preocupações sobre o esgotamento da fonte sobre a qual todo o mundo tem dependido e se
desenvolvido. Uma possível solução para estas preocupações é a exploração do gás não‐
convencional, com destaque para o gás de xisto, extraído do folhelho.
O Brasil apresenta grandes reservas de gás de xisto, mas seu foco está, atualmente, na
exploração da camada pré‐salífera. A Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP)
do país projeta que com a exploração do pré‐sal, o Brasil quintuplicará sua produção diária,
saltando de 200 mil barris para 1.000.000 de barris produzidos. A autossuficiência do país será,
então, atingida. Todavia, não se pode ficar para trás na busca de novas alternativas para o
mercado, principalmente com tão grande potencial numa futura exploração do gás de xisto.
Como 10ª potência mundial na exploração deste, é importante desenvolvê‐lo
concomitantemente a exploração do pré‐sal. Não se podem negar os desafios desta jornada: os
riscos existentes são inúmeros e alguns são até desconhecidos. A técnica do fracking é lucrativa,
mas também perigosa. O fraturamento hidráulico e a perfuração horizontal apresentam riscos
que afetariam toda a sociedade brasileira.
O desafio do país é justamente este: aliar desenvolvimento e exploração à precaução e mitigação
dos impactos e riscos ambientais existentes. O retorno econômico é sim, importante e essencial,
mas não é o único fator válido. Os danos devem ser analisados cautelosamente. Apesar da
necessária cautela, nunca houve tanto para ser explorado e produzido no Brasil.
AGRADECIMENTOS
Agradecemos a Deus, pelo refúgio e fortaleza; a Petrobrás, pela oportunidade que nos foi
oferecida, contribuindo com a nossa formação profissional; As nossas orientadoras Ana Carolina
Pinheiro e Renilda Fátima Gonçalves de Lima pela divisão de tantos conhecimentos; A
coordenação do PFRH‐PB e Coordenação do Curso Técnico Integrado de Geologia pelo auxílio; As
nossas famílias pelo apoio e estímulo, que foram de extrema importância para a conclusão deste
trabalho; Aos colegas sobreviventes da família 10841/2014, pelo companheirismo e amizade
durante o curso.
REFERÊNCIAS
1. ANP – Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Boletim Anual de Preços
2012: preços do petróleo, gás natural e combustíveis nos mercados nacional e
internacional. Rio de Janeiro, 2012.
2. Binsztok, Jacob; Monié, Frédéric. Geografia e Geopolítica do Petróleo. 2012.
3. Castro, Siqueira. Shale Gas: Perspectivas e desafios. IJ ‐ Infraestrutura, Regulação e Meio
Ambiente. 2013.
4. CNI – Confederação Nacional da Indústria. A indústria e o Brasil – Gás Natural e uma
Proposta de Política para o Brasil. Brasília, 2010.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

6

5. Dores, Priscila Branquinho das; Galoppi, Pedro Paulo de Siqueira; Souza, Luiz Daniel
Willcox de; Processi, Lucas Duarte; Lage, Elisa Salomão. Gás não convencional: experiência
americana e perspectivas para o mercado brasileiro. BNDES Setorial 37, p. 33‐88, 2013.
6. EPE – Empresa de Pesquisa Energética. Contexto Mundial e Preço do Petróleo: uma visão
de longo prazo. Rio de Janeiro, 2008.
7. IEA – International Energy Agency. Golden Rules for a Golden Age of Gas: World Energy
Outlook Special Report on Unconventional Gas. 2012.
8. Luna, Denise. Sem definir regras, Brasil leiloa gás de xisto. Folha de S. Paulo, Rio de
Janeiro, 2013.
9. Santos, Marilin Mariano; MataiII, Santos. A importância da industrialização do xisto
brasileiro frente ao cenário energético mundial. 2010.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

7

CONTRIBUIÇÃO AO ESTUDO DA AGROECOLOGIA NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: DIÁLOGOS
ENTRE INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA E A ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE SEABRA (CHAPADA
DIAMANTINA)‐BAHIA, BRASIL
Prof. MSc. Henrique O. de ANDRADE (PQ)¹ ; Prof. MSc. Lucio A. V. dos Anjos JUNIOR (PQ)2
Instituto Federal do Bahia (IFBA) ‐ Campus Seabra, Coordenador do Projeto GAIA ‐ e‐mail: henriqueuefs@ig.com.br;
2
Instituto Federal da Bahia (IFBA) – Campus Seabra, Coordenador do Projeto GAIA – email: agrolucio10@gmail.com

1

RESUMO
Este artigo visa contribuir com as discussões acerca da
Agroecologia no processo formativo de estudantes do
Instituto Federal da Bahia e a Escola Família Agrícola de
Seabra com vistas a efetivação de parcerias e projetos
no contexto da Agroecologia. Nesse contexto, este
trabalho compõe o Projeto Gaia o qual desenvolve ações
de cunho inicial junto às essas instituições e visa
construir de forma participativa com a efetivação da
rede de Agroecologia da Chapada Diamantina no Estado
da Bahia junto ao IFBA e EFA’s. Para tanto efetivamos
parcerias com as EFA’s de Itaetê e Seabra para
desenvolver ações de forma participativa e dialógica.
Ressalta‐se foram realizadas visitas técnicas em ambas

escolas e uma oficina inicial de Agroecologia na EFA
Seabra. Assim, este artigo, demonstra os anseios e
alguns resultados preliminares dos trabalhos
colaborativos que foram desenvolvidos e destaca as
estratégias de ação para as etapas posteriores.
Ressaltamos que a Agroecologia é entendida aqui como
um processo político de troca de saberes populares e
científicos que preza pela vivência e produção na
agricultura com os valores do homem do campo e seus
saberes e características sociais , políticas e ambientais.

PALAVRAS‐CHAVE: EFA, Educação do campo, Agroecologia, Meio Ambiente e Agricultura.

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE VOCATIONAL EDUCATION AGROECOLOGY: DIALOGUE
BETWEEN INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA AND ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE SEABRA
(Chapada Diamantina) BAHIA, BRAZIL
ABSTRACT
This article aims to contribute to the discussions of
Agroecology in the training of students of the Instituto
Federal da Bahia and the Escola Família Agrícola de
Seabra overlooking the effectiveness of partnerships
and projects in the context of Agroecology . In this
context , this work is part of the Gaia Project which
develops programs of initial die next to these
institutions and aims to build a participatory manner
with the execution of the network Agroecology of
Chapada Diamantina in Bahia with the IFBA and EFA's .
To actualize both partnerships with EFA's and Seabra
Itaetê of actions to develop a participatory and dialogic .

It is noteworthy technical visits were conducted in both
schools and an initial workshop on EFA Agroecology
Seabra . Thus , this article demonstrates the anxieties
and some preliminary results of collaborative work that
were developed and highlights the strategies of action
for the later stages . We emphasize that the Agroecology
is here understood as a political process of exchanging
scientific and popular knowledge that values the
experience and production in agriculture and human
values of the field and their knowledge and social,
political and environmental .

KEY‐WORDS: EFA, Education field, Agroecology, Environment and Agriculture.
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INTRODUÇÃO
No mundo contemporâneo no qual as relações sociais e produtivas se dão por meio de
acordos e processos nos quais os valores éticos e morais são travestidos pela questão monetária
(capital) e principalmente pelo acesso aos meios de produção, alguns aspectos são necessários
de serem analisados e rediscutidos. Nesse ponto, emerge um questão bastante pertinente
associada com a forma de produção de bens gerais de consumo, que, principalmente na
agricultura essa relação é agravada causando uma grave alteração nas relações de produção,
visto que o homem do campo é subjugado a um processo avassalador deixando‐o refém de
grandes empresas de produção de sementes e insumos agrícolas (agrotóxico). Tal processo
ultrapassa a escala da produção atacando diretamente no modo de vida do camponês causando
impactos diretos na qualidade de vida e principalmente alterando a forma de relação deste com
os elementos ambientais, tais como o solo, clima e água.
Esse processo, bastante intenso nas últimas décadas, acarretou à agricultura uma
transformação através da intervenção da tecnologia de “ponta” (revolução verde) ocasionando
uma mudança drástica nas relações de produção agrícola no campo. Esse aspecto se dá por meio
da instalação do agronegócio, que exacerba a produção de capital em detrimento dos valores
sociais e políticos dos povos do campo. Uma alternativa à esse processo vem tomando corpo
tanto técnico quanto social que é a Agroecologia, pois “vem se constituindo na ciência basilar de
um novo paradigma de desenvolvimento rural, apresentando‐se como uma matriz disciplinar
integradora, sistêmica, holística, capaz de apreender e aplicar conhecimentos gerados em
diferentes disciplinas científicas” Caporal e Costabeber (2004).
Assim, este artigo intenta discutir as contribuições da Agroecologia no contexto da
educação do campo e profissional tendo como ponto de partida a relação entre o Instituto
Federal da Bahia (IFBA) e a Escola Família Agrícola (EFA) ambos localizados no município de
Seabra na Chapada Diamantina, inseridas na região semiárida baiana. Assim, por meio das
intervenções do Projeto Gaia desde o ano de 2013 fruto da parceria entre essas instituições
visamos analisar também como a Agroecologia pode contribuir para a formação de sujeitos
históricos críticos capazes de promover transformações sociais efetivas.
MATERIAIS E MÉTODOS
A metodologia deste artigo parte do princípio dialógico por meio da pesquisa ação
Thiollent (1984) visto a necessidade de discutir de forma participativa a produção de
conhecimento mediada pela participação e empoderamento dos sujeitos envolvidos na
construção do saber. Assim, a interação com os sujeitos envolvidos é necessária para poder
discutir e avaliar conjuntamente as experiências e abordagens planejadas e produzir de forma
conjunta o percurso formativo, visto que partimos do princípio da extensão/comunicação rural
vislumbrada por meio do diálogo e do empoderamento das comunidades envolvidas primando
pelo saber tradicional.
Nesse contexto, o primeiro momento parte da construção do conhecimento por meio da
revisão de literatura, marca pela pesquisa bibliográfica. O segundo momento, foi a aproximação
com a EFA no intuito de produzir uma ligação institucionalentre o IFBA e EFA para que
podéssemos dialogar sobre os objetivos comuns para ambas as partes. No terceiro momento,
realizou‐se uma reunião com professores do IFBA e EFA para planejar as ações de intervenção
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junto aos estudantes. No quarto momento foi ministrada inicialmente uma oficina com os
bolsistas do projeto, visando uma aproximação incial entre os estudantes e conhecer as
habilidades e competencias para com a Agroecologia.
Ressaltamos que as ações estão em andamento e as mesmas seguirão com aplicação de
questionários com estudantes do IFBA e EFA, ciclo de oficinas sobre agroecologia envolvendo
estudantes do IFBA e EFA, discussão de músicas temáticas e exibição de filmes/documentários
com o objetivo de compreender como os mesmos veêm o potencial da agroecologia ou não em
promover transformações e condicionar as alterações na produção de alimentos. Outro
momento será de forma conjunta analisar as interrelações entre a educação do campo e
profissional das duas instituições intentando avaliar as possibilidades de interação para além das
relações via projeto e sim de visões de educação diferenciadas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Percurso formativo e planejamento das ações
Este artigo apresenta a interação IFBA – Escola – Agricultores, caracterizadas como base
da relação da extensão/comunicação rural, como estratégia de desenvolvimento e diálogo no
qual a premissa balizadora será a troca de conhecimentos e de experiências calcadas nas
discussões acerca do desenvolvimento rural. Nesse ínterim, este projeto trata socialmente os
resultados diretos na vida cotidiana nas comunidades, pois o mesmo visa a inserção participativa
de instrumentos e técnicas que gerem melhoria na qualidade de vida e estratégias de
conservação do meio ambiente, com destaque para a água, solo e clima.
Com base nessa discussão estamos propondo um debate teórico conceitual que
contemple tanto o diagnóstico participativo quanto a atuação direta dos bolsistas (estudantes) e
professores coordenadores do projeto na promoção de oficinas temáticas com base no foco da
Agroecologia. Assim a “ Agroecologia passa a ser tratada aqui como a organização do território
camponês, e a escola como principal mecanismo de construção desta possibilidade, de contribuir
concretamente com a “re‐educação” das relações que se efetivam na vida cotidiana” (Silva e
Fagundes, 2010).
Por meio desse diálogo foi encaminhado o início das trabalhos com visitas à EFA Seabra
com os estudantes para identificar focos de ação e articular os professores da EFA sobre a
iniciativa e possibilitar que os mesmos compusessem as etapas de trabalho. Nesse contexto,
seguiu‐se com o reconhecimento em campo das áreas produtivas, salas de aula e outros espaços
formativos que pudessem ser desenvolvidas as ações posteriores. Assim, foi planejada e
efetivada a primeira oficina temática do projeto sobre os temas Agroecologia e Recursos hídricos,
ministrada por estudantes do IFBA com os estudantes da EFA do Curso de Técnico em
Agropecuária.
Oficinas temáticas ‐ Agroecologia e Recursos hídricos: conceitos iniciais
No contexto da formação encaminhada pelo Projeto Gaia durante as ações no ano de
2013 foi executada a primeira oficina temática intitulada “Agroecologia e Recursos Hídricos”. A
oficina foi planejada durante os encontros formativos do Projeto Gaia e traçou como objetivo
geral demonstrar e discutir os conceitos iniciais e as principais estratégias de ação da
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Agroecologia. Assim, foram abordados os concteúdos de história da agroecologia, fundamentos
políticos e sociais, abordagens de produção, agricultura orgânica e convivência com o semiárido.

Figura 01: Oficina de Agroecologia e Recursos Hídricos na Escola Família Agrícola de Seabra‐BA.
Por meio de um processo dialógico e participativo foram desenvolvidos os conceitos com
a participação direta de ambas as partes no intuito de tornar a discussão frutuosa e que prezasse
pelas particularidades das atividades já desenvolvidas pela EFA entre os professores e
estudantes. Em dois momentos foi debatido as premissas básicas em sala de aula após uma
dinâmica de interação e posteriormente visitou‐se a área produtiva e o viveiro de mudas da
escola. Nesse encontro inicial foi discutida também a necessidade de preservação dos recursos
hídricos no contexto da qualidade da água, no qual foi apresentado e utilizado o Kit de análise de
água (Figura 01).
Educação do Campo x Educação Profissional: caminhos e desafios na Agroecologia
Como resultado das ações iniciais do Projeto Gaia, o qual preza pela produção de
conhecimento com base na participação direta dos sujeitos envolvidos com o processo.
Destacamos a atuação direta de dois grupos sociais, sendo os estudantes do IFBA campus Seabra
e os estudantes da EFA Seabra, os quais desenvolverão de forma concreta e direta as ações de
comunicação, extensão e discussão dos conceitos e ações de construção da vivência da
agroecologia nesses dois espaços formativos.
Vale ressaltar que na Chapada Diamantina já existem várias iniciativas agroecológicas,
com destaque para a produção de café orgânico nos municípios de Piatã com a Cooperativa de
produtores de Café Biodinâmicos (COOPERBIO) e em Ibicoara com o senhor Adeodato na
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Fazenda Terra Mater. Outras iniciativas são desenvolvidas nas áreas de assentamentos de
reforma agrária e de agricultura camponesa em diversos municípios como Itaetê, Andaraí e
Seabra.
Nesse processo de construção coletiva, objetiva‐se também a construção (já iniciada) da
rede de agroecologia da Chapada Diamantina, por meio da articulação das Escolas Família
Agrícola de Itaetê, Andaraí e Seabra, tendo como base de execução o Instituto Federal da Bahia.
Assim, algumas ações já possuem resultados diretos, como a visita técnica no lote produtivo do
senhor Reginaldo de Lima no município de Itaetê e também coordenador da EFA Itaetê e
também na EFA de Itaetê, a qual possui vários resultados de experimentos exitosos no contexto
da agroecologia, vale ressaltar que boa parte da alimentação dos estudantes da escola é fruto
das hortas e plantações existentes na escola com baseno modelo agroecológico. (Figura 02).

Figura 02: Visita técnica ao lote produtivo do senhor Reginaldo de Lima no município de Itaetê‐
BA.
Assim, partimos de uma indigação sobre as possibilidades pedagógicas e didáticas de
articulação interinstitucional do IFBA e EFA Seabra visto as diversas diferenças entre as tipologias
de ensino ministradas em ambas (educação do campo e educação profissional). Nesse ínterim,
necessitamos apropriar‐se dos dircursos produzidos pelos sujeitos envolvidos nos dois espaços
formativos afim de aprofundar as discussões e debates no contexto da agroecologia.
Com base nas discussões de Caldart (2010), faz‐se necessários discutir sobre a Educação
do Campo hoje, e buscando ser fiel aos seus objetivos de origem, nos exige um olhar de
totalidade, em perspectiva, com uma preocupação metodológica sobre como interpretá‐la,
combinada a uma preocupação política, de balanço do percurso e de compreensão das
tendências de futuro para poder atuar sobre elas.
No contexto da educação profissional, precisamos adequar os debates e a forma de
construção de conhecimentos, visto que na educação do campo o regime de atuação parte da
pedagogia da alternância e na educação profissional, pratica a educação em tempo formal, tais
diferenças causam efeitos diretos na conformação do trabalho de comunicação nessas escolas
por conta da formação dos estudantes ter carater diferentes.
É nesse contexto que emerge a Agroecologia como um elo que possibilita uma série de
transformações e entedemos ser na escola o eixo de articulação para tais propósitos. Assim, “a
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educação entendida como os processos complexos da formação humana transcende as paredes
da instituição escola, pois se faz historicamente por meio do conjunto das relações sociais que
compõem as amplas inter relações da sociedade e natureza” (Silva e Fagundes, 2010).
CONCLUSÃO
Com base nas discussões supracitadas, podemos afirmar que os resultados apresentados
mesmo sendo iniciais, caracterizam a extrema relevância da temática abordada no contexto de
sua função social, política e ambiental no que tange à educação do campo e profissional visto que
os frutuosos agentes envolvidos demonstram sua inteira interrelação com a Agroecologia e seus
fundamentos básicos de transformação da realidade do campo em suas diversas escalas.
Quanto à realidade das Escolas Família Agrícola no caso específico de Seabra, podemos
destacar a importância do relacionamento entre os estudantes do IFBA e da EFA no contexto das
atividades conjuntas que foram desenvolvidas e das que virão a ser contempladas por meio das
ações do Projeto Gaia. Nesse ínterim, afirmamos que no conjunto das práticas agrícolas
tradicionais a Agroecologia propõe uma transição agroecológica abarcando os saberes populares
juntamente com os saberes técnicos galgando um processo solidário de transformação na
agricultura de cunho político, social e ambiental.
No que tange à oficina realizada por estudantes do IFBA com os estudantes da EFA, pode‐
se frizar a inteira disponibilidade dos mesmos com o processo de ensino aprendizagem associado
com os temas, conceitos e atividades práticas adotadas e ao planejamento das ações
encaminhadas. Ressalta‐se nesse contexto que as atividades a serem desenvolvidas durante o
ano de 2014 serão pactuadas junto à coordenação da EFA visando um processo dialógico e
participativo durante todo o percurso formativo de comunicação e extensão.
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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo analisar o
comportamento da incidência solar para o Nordeste do
Brasil de 2004 a 2013. Isso, a fim de investigar se há um
aumento, diminuição ou se essa variável foi aleatória
nos últimos 10 anos. A importância deste trabalho se dá
pelo fato da radiação solar ser fundamental para a
manutenção da vida na Terra, sendo o principal
responsável pela dinâmica da atmosfera e pelas
características climáticas do planeta. Para essa análise,
foi efetuada a construção de gráficos

através do software livre Grid Analysis and Display
System (GrADS) e com dados disponibilizados
gratuitamente pelo Nacional Oceanic and Atmospheric
Administration (NOAA). Posteriormente, classificamos
os anos em grupos de acordo com a intensidade da
incidência solar. Após, foi feita uma análise relacionando
a incidência solar com a precipitação pluviométrica da
região referida para os anos de 2011, 2012 e 2013. Os
dados da precipitação são também disponibilizados
gratuitamente pelo Instituto Nacional de Meteorologia
(INMET).

PALAVRAS‐CHAVE: Incidência solar, precipitação pluviométrica, Nordeste brasileiro.

TREND ANALYSIS OF SOLAR RADIATION INCIDENT ON THE SURFACE OF THE NORTHEAST OF
BRAZIL IN THE YEARS 2004 TO 2013ABSTRACT
This study aims to analyze the behavior of the solar
incidence for the Brazilian Northeast from 2004 to 2013.
That was concatenated to investigate whether there is
an increase, decrease or if this was random variable in
the last 10 years. The importance of this work is given by
the fact that solar radiation is essential for the
maintenance of life on Earth, being primarily responsible
for the dynamics of the atmosphere and climate
characteristics of the planet. First, we performed the
construction of graphs made through free software Grid

Analysis and Display System (GrADS) and data provided
free by the National Oceanic and Atmospheric
Administration (NOAA). Subsequently, we classify the
years into groups according to the intensity of solar
incidence. After a comparative analysis of solar
incidence with rainfall in the region that was taken from
2011 to 2013. The rainfall data are also freely available
by the Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

KEY‐WORDS: Solar incidence, rainfall, Northeast Brazil.
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ANÁLISE DA TENDÊNCIA DA RADIAÇÃO SOLAR INCIDENTE NA SUPERFÍCIE DA REGIÃO
NORDESTE DO BRASIL NOS ANOS DE 2004 A 2013
INTRODUÇÃO
O Sol é a estrela central do Sistema Solar. Ele radia energia na forma de ondas
eletromagnéticas, a qual comumente chamamos de radiação solar, e esta é fundamental para a
manutenção da vida na Terra, sendo o principal responsável pela dinâmica da atmosfera e pelas
características climáticas do planeta. Como exemplo de sua importância, a energia mencionada é
responsável pela geração de vento, pelo comportamento da temperatura, pelo ciclo da água,
consequentemente pela manutenção da agriculta, da geração de energia hidrelétrica e todos os
fatores que esses podem influenciar.
Tratando‐se da precipitação, uma variável meteorológica que compõe uma das fases do
ciclo da água, na região Nordeste (região tropical da América do Sul) essa precipitação é
predominantemente do tipo convectiva (Santos e Silva, 2012). A precipitação é convectiva
quando a incidência de radiação solar provoca convecção (o ar ascende) na baixa atmosfera. Esse
ar, sendo úmido, sobe, e já que está imbuído de vapor de água, condensa. Então, nessa região, a
radiação solar é imprescindível para a formação de chuva. Como consequência, o período que
mais chove no Nordeste é no fim do verão e no outono, justamente quando há uma forte
incidência solar (Molion e Bernardo, 2002). Por isso se faz imprescindível um estudo sobre a
incidência solar, sobretudo em região com tão escassos estudos de cunho referido, como o
Nordeste brasileiro.
Nesse sentido, o objetivo desse trabalho é analisar o comportamento (tendência) da
radiação solar incidente na superfície da região Nordeste nos últimos 10 anos e associar com a
precipitação. Esses resultados podem auxiliar no planejamento de projetos em diversas áreas e
setores, como: no setor agrícola, de saúde, geração de energia, etc. Também, analisar o seu
comportamento permite detectar possíveis tendências para que se possa planejar pesquisas
futuras para tentar encontrar as causas e, possivelmente, fazer projeções.
MATERIAIS E MÉTODOS
Primeiramente vejamos a questão da conceituação sobre o que é radiação. Esta é um
termo da área da Física, o qual significa a propagação de energia de um ponto a outro no espaço
ou em um meio material, com uma determinada velocidade. No caso do trabalho a seguir, seria a
propagação da energia solar concernente entre a Terra e o Sol, especificamente na região
Nordeste do Brasil.
O fenômeno mencionado anteriormente tem importância extrema, tendo em vista que é
um agente influenciador na sensação térmica e na precipitação pluviométrica. E essa
precipitação em si, tem toda uma influência no clima da região e ,consequentemente, nas
atividades relacionadas com a agricultura.
Esta radiação tem uma tendência natural que varia de acordo com a incidência do sol de
cada estação do ano. E esta é susceptível a diversos fatores naturais, entre os quais podemos
citar o ciclo de atividade do Sol e a presença de nuvens, por exemplo. No entanto, muitos
autores, como Mesquita e Filho (2012) mencionam a influência humana nesse fenômeno, como
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por exemplo, o grau de urbanização das cidades (as construções de edifícios, esgotos, pistas,
derrubadas de árvores, etc), as ilhas de calor e o efeito estufa. Estes dois últimos podem ser
intensificados devido ao grau de poluentes, consequentemente, alterando a incidência de
radiação solar, o que tem um impacto na qualidade de vida dos habitantes do local. Isto é
ratificado por Huang et al. (2008 apud. Mesquita et al, 2012), pois este menciona que alterações
bruscas no microclima geradas pelas heterogeneidades em áreas urbanas, como as supracitadas,
podem influenciar o conforto ambiental e a saúde dos seus habitantes, com o aumento no
consumo de energia e piora nos padrões de qualidade do ar.
W/m²

equação(1)

W = J/s

equação(2)

Na equação (1) o W é concernente à potência, dada em watts (J/s = watts). Já o m² refere‐
se a metros quadrados. Esmiunçando a fórmula, seria a quantidade de potência que incidente
por metro quadrado. Suponhamos um bloco de 2 m² no meio do asfalto na cidade de São Luís do
Maranhão e que nesse bloco são alvejados 20 watts. Portanto a radiação presente neste bloco
seria de 10 W/m². E como J é a unidade de medida e s a unidade de tempo, 10 W/m² seria então
a quantidade de energia por tempo e por área que é alvejada nesse bloco.
A partir de dados de diários de energia solar incidente na superfície da Terra,
disponibilizados gratuitamente pelo Nacional Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), e
através do software livre Grid Analysis and Display System (GrADS), foi encontrada a radiação
solar diária média do período de 2004 a 2013, sendo representados pelos gráficos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nas figuras a seguir, será possível visualizar a incidência solar média diária recorrente na
região Nordeste de 2004 até 2013. No eixo horizontal, está a longitude, em que o W, equivale a
“West”, do inglês, que tem como equivalente em português o “Oeste”. Na vertical os valores são
de latitude. Ademais, a sigla EQ, seria equivalente à linha do equador. Abaixo, na barra de cores,
temos a legenda para a intensidade da radiação, dada em W/m², que equivale à energia por
tempo e por área incidente.
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Figura 1 – Incidência solar no nordeste
no período de 2004

Figura 2 – Incidência solar no nordeste
no período de 2005

Figura 3 – Incidência solar no nordeste
no período de 2006

Figura 4 – Incidência solar no nordeste
no período de 2007
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Figura 5 – Incidência solar no nordeste
no período de 2008

Figura 6 – Incidência solar no nordeste
no período de 2009

Figura 7 – Incidência solar no nordeste
no período de 2010

Figura 8 – Incidência solar no nordeste
no período de 2011
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Figura 9 – Incidência solar no nordeste
no período de 2012

Figura 10 – Incidência solar no nordeste
no período de 2013

É visível que o principal foco de incidência, tem um padrão nas seguintes áreas: o
nordeste da Bahia, oeste de Alagoas, grande parte de Pernambuco, oeste da Paraíba, sudeste do
Ceará e o sudoeste do Rio Grande do Norte.
De acordo com as figuras 1, 2, 4 e 9 nos anos de 2004, 2005, 2007 e 2012 podemos
observar que há um interessante ponto de interseção nelas: na região norte da Bahia houve um
pico de incidência solar que excedeu os 290 W/m². Além disso, a incidência solar no Nordeste foi
entre 210 e 290. Ademais, podemos afirmar que o fenômeno referido neste período foi muito
intenso, tendo em vista que na região classificada como “foco de incidência” a radiação ficou
entre 260 W/m²e além dos 290 W/m². Por isso classificamos esses anos como do grupo A.
De acordo com as figura 3, 5 e 10 concernentes, respectivamente, aos anos de 2006,
2008, 2013 podemos observar que não houveram picos além dos 290 W/m², de modo que a
incidência no Nordeste foi entre torno de 230 W/m² e 290 W/m². E na área que classificamos
como “foco de incidência”, houve uma incidência entre 270 W/m² e 290 W/m². Portanto,
podemos classificar estes anos em comparação com os demais como de incidência solar média.
Assim, classificamos estes anos como do grupo B.
De acordo com as figuras 6, 7, 8, concernentes respectivamente aos anos de, 2009, 2010 e
2011 tiveram como pico 270 W/m² e 280 W/m², salvo uma pequena área na Bahia que teve um
pico entre 280 W/m² e 290 W/m². Por isso, em comparação com os demais anos podemos
classificar estes como de radiação solar menos intensa. Na região classificada como “foco de
incidência” a incidência ficou entre 250 W/m²e 280 W/m². Desse modo, classificamos esses anos
como do grupo C.
De modo geral, no período analisado, a incidência solar no Nordeste diminuiu de
intensidade, o qual tem geralmente no centro (tomando como este centro o norte da Bahia) uma
mancha, e ao redor dela, o fenômeno referido vai diminuindo gradualmente, em uma espécie de
círculo. Isto só não é observável em grande parte do Maranhão.
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Pode‐se, a princípio, ter como hipótese para explicar esse comportamento, que em
mesoescala o ciclo solar tem influencia predominante, já que esse período corresponde ao
denominado Ciclo Solar 24, que foi caracterizado por uma baixa atividade do Sol (Wing et al.
2014). De acordo com a Figura 14, podemos observar a atividade solar para o período em estudo.
Pois, entre 2005 e 2010 há uma diminuição da radiação solar e posteriormente começa a
aumentar. O que vai de acordo com os gráficos apresentados nesse trabalho.

Figura 14 – Previsão em números do ciclo solar 24, modificado a tradução para o
português, com previsão até 2020 (Fonte: http://solarscience.msfc.nasa.gov/predict.shtml.)
Para relacionar a precipitação com radiação incidente, escolhemos os anos de 2011, 2012
e 2013, pelo fato de estes serem representativos dos três grupos que nós classificamos como A, B
e C. As figuras a seguir são sobre a precipitação pluviométrica no Brasil dadas de acordo com o
Standardized Precipitation Index (SPI), oriundas do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).
Segundo o site do órgão o objetivo do SPI é associar um valor numérico único à variável
precipitação, que possa ser comparado entre regiões e períodos do ano de climas bastante
diferenciados. Portanto, o SPI seria corresponde ao número de desvios padrão de que a
precipitação cumulativa observada se afasta da média climatológica, para uma variável aleatória
com distribuição normal. Foi escolhido o mês de maio, pois segundo (Molion e Bernardo, 2002)
seria neste a concentração pluviométrica do Nordeste brasileiro.
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Figura 11 – Precipitação pluviométrica de maio de 2011 (Fonte: INMET)

Figura 12 – Precipitação pluviométrica de maio de 2012 (Fonte: INMET)
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Figura 13 – Precipitação pluviométrica de maio de 2013 (Fonte: INMET)
O ano de 2011 foi classificado como do grupo C. Ou seja, com incidência solar menos
intensa. E ao observarmos a Figura 11 podemos enxergar que no geral, o clima ficou entre
extremamente úmido e com normal SPI, na maior parte do Nordeste.
O ano de 2012 foi classificado como do grupo A, ou seja com incidência solar bastante
intensa. E ao observamos a Figura 12 é visível que o clima no nordeste foi moderadamente seco,
chegando a ser extremamente seco em alguns pontos.
O ano de 2013 foi classificado como do grupo B, ou seja com incidência solar média. E ao
observamos a Figura 13 é perceptível que em comparação com os outros dois anos, este foi de
clima normal. Nota‐se, a partir desses gráficos, a relação da radiação solar e precipitação nessa
região. Mas, não apenas a radiação solar é responsável pela formação de chuva, também, outros
processos físicos regulam a precipitação na região, que não são foco nesse trabalho.
CONCLUSÃO
Ao analisarmos a precipitação em comparação com a incidência solar, foi visível que
quanto maior é a incidência, menor é o índice de precipitação pluviométrica. E quanto menos
intensa é a incidência solar no Nordeste, mais chove.
Podemos concluir que em uma visão macroscópica do Nordeste que a incidência solar no
local referido diminuiu. No entanto esta teve um ápice em 2012. Provavelmente, este pico se deu
devido ao ciclo solar 24 (a própria atividade do Sol). No entanto, mais estudos devem ser
realizados para confirmar esta hipótese e excluir as outras, como as ilhas de calor e os poluentes.
A incidência solar no Nordeste nesses últimos dez anos, provavelmente foi influenciada
pela atividade do Sol. Portanto, se assim seguir, é previsto, de acordo com a Figura 14, que a
incidência tenda a aumentar. Sendo assim, como a incidência tem uma relação direta com a
chuva, haveria menos precipitação pluviométrica e, desse modo, poderíamos esperar um clima
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extremamente seco, com cada vez mais escassas chuvas, para o Nordeste nos próximos anos.
Mas, não se pode afirmar isso, pois outros sistemas meteorológicos também tem influência no
clima do Nordeste, como: Zona de Convergência intertropical, Linhas de Instabilidades, brisas,
Distúrbios Ondulatórios de Leste, e outros estudos que considere outras variáveis e ferramentas
são necessários para uma previsão confiável.
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RESUMO
A busca da sustentabilidade ambiental em Bacias
hidrográficas é um dos grandes desafios de especialistas
de diversas áreas. Nos últimos anos o uso de indicadores
tem sido a principal ferramenta para mensurar a
sustentabilidade
ambiental.
Os
parâmetros
socioambientais são variáveis importantes na
constituição desses indicadores. A bacia hidrográfica do
rio Banabuiú situa‐se no sertão central do Ceará, em
meio ao clima semiárido do Estado. Abrange 15 (quinze)
municípios, gerando renda e promovendo inclusão.
Através de uma revisão bibliográfica e da utilização de
dados da COGERH, IPECE e do Censo Demográfico 2010

do IBGE, promoveu‐se a caracterização social,
econômica e ambiental dos municípios que compõem a
bacia, com o intuito de estruturar indicadores de
sustentabilidade ambiental. Diversos municípios que
compreendem a bacia em estudo apresentam situação
semelhante, necessitando de uma participação mais
satisfatória dos distintos agentes na melhoria do bem‐
estar. Estabelecer os parâmetros e variáveis que
compõem os aspectos socioambientais e econômicos de
uma bacia hidrográfica são indispensáveis para
estruturar indicadores e/ou índice de sustentabilidade
ambiental
eficaz.

PALAVRAS‐CHAVE: Indicadores, Sustentabilidade Ambiental e Bacia hidrográfica.

ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS AS A TOOL FOR FORMULATION OF SUSTAINABILITY
INDICATORS OF ENVIRONMENTAL RIVER BASIN BANABUIÚ
ABSTRACT
The Quest for Environmental Sustainability Watershed
IN AND hum of the Grand Challenges of specialists in
various areas. In recent years the use of indicators has
been the main tool to measure environmental
sustainability. The social and environmental parameters
are relevant variables in these indicators. The watershed
of the river Banabuiú SITUATION ‐ SE No central
hinterland of Ceará, AMIDST THE semiarid climate of the
state. Covers 15 ( Fifteen ) municipalities, Income
Generating and promoting inclusion. Through the A
Literature Review and use of data COGERH , IPECE and
make 2010 IBGE Census, promoted ‐ a social

characterization, Economic and Environmental que
municipalities make up the basin, with the aim of
structuring environmental sustainability indicators.
Several municipalities que Basin comprise the present
study in a similar situation, needing a more satisfactory
participation of different agents in Improving the
Welfare. Establish OS Parameters and variables
compose que OS socio‐environmental and Economic
Aspects of A Watershed Indicators are indispensable to
structure and / or environmental sustainability Effective
Index.

KEY‐WORDS: Indicators, Environmental and Sustainability catchment.
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CARACTERIZAÇÃO SOCIOAMBIENTAL COMO FERRAMENTA PARA FORMULAÇÃO DE
INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTALDA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO BANABUIÚ
INTRODUÇÃO
A insustentabilidade que envolve os seres humanos afeta o modo como se portam diante
das questões ambientais. Conviver com as particularidades de uma região vulnerável aos
extremos climáticos pode fortalecer a relação de exploração dos recursos hídricos oferecidos. As
áreas mais afetadas com esse processo de exploração são bacias hidrográficas, onde ocorrem as
mais complexas relações entre os seres biótico e abióticos.
Atualmente, a bacia hidrográfica do rio Banabuiú no Ceará apresenta fontes
potencialmente poluidoras dentre as quais cita‐se: o despejo de esgotos domésticos e efluentes
industriais, a poluição dos mananciais pelos rebanhos e o mau uso da área de drenagem, a falta
de saneamento básico nos municípios que compõem a bacia do rio Banabuiú que intensifica a
contaminação dos mananciais dificultando assim a possibilidade do tratamento das águas
poluídas.
Ocorre, entretanto, a realização de diálogos locais, por parte dos municípios, que objetivam
produzir pactos entre as instituições municipais com o intuito de enfrentar os desafios. No
entanto, mudar a atual situação em que essa região se encontra requer uma verídica mudança de
atitude. Com isso, essa mudança não se aplica somente aos governantes, mas, principalmente, à
população.
Atualmente, devido ao avanço das problemáticas ambientais, fez‐se necessário o uso de
“técnicas de monitoramento ambiental, que apresentem e forneçam dados confiáveis, práticos e
de fácil obtenção às principais esferas do poder público e a população inserida em um
determinado ecossistema.” (REIS, 2010). Com isso o uso de indicadores tem sido a principal
ferramenta para mensurar a sustentabilidade ambiental.
Os parâmetros socioambientais são variáveis importantes na constituição desses
indicadores, pela praticidade e eficácia que apresentam. Os indicadores a serem estudados na
bacia hidrográfica do rio Banabuiú‐Ce englobam aspectos quantitativos e qualitativos das esferas
ambiental, social e econômica.
A caracterização socioambiental reúne variáveis importantes e indispensáveis na
constituição desses indicadores, sendo assim o principal objetivo deste trabalho é caracterizar os
aspectos socioambientais da bacia hidrográfica do rio Banabuiú‐Ce na perspectiva de utilizá‐los
como ferramenta para formulação de indicadores de sustentabilidade ambiental.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Desenvolvimento Sustentável e Dimensões da Sustentabilidade
Com a constatação dos excessos cometidos em nome do lucro, amplia‐se a ideia de
desenvolvimento, indo além da acumulação de recursos materiais. Nasce, então, a preocupação
em manter a autenticidade dos ecossistemas terrestres, gerando o conceito de desenvolvimento
sustentável, com sua multiplicidade de interpretações.
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

2

Ratificado em 1992, na Rio‐92, o conceito de desenvolvimento sustentável surgiu no final
dos anos 80, consistindo‐se em projetar e exercer ações que levem em conta, simultaneamente,
as dimensões sociais, econômicas e ambientais presentes e futuras. Sua definição oficial afirma
que: “[...] desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades das gerações
presentes sem comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem suas próprias
necessidades” (WORLD COMMISSION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT, 1987).
Desta forma, a sustentabilidade torna‐se multidimensional, apresentando vínculos de
interdependência entre as inúmeras dimensões, compondo um esquema complexo, no qual o
homem está inserido.
Segundo SACHS (1993), existem seis dimensões envolvendo o termo sustentabilidade,
sendo elas: ecológica, social, cultural, econômica, política e espacial. De acordo com suas ideias, a
sustentabilidade ecológica está relacionada com a preservação dos recursos naturais e com a
busca por produtos renováveis, sendo a sustentabilidade social a responsável por promover
igualdade de acesso a esses recursos. Segundo ele, existem ainda a sustentabilidade cultural, que
objetiva equilibrar mudanças e costumes e a sustentabilidade econômica, na busca pelo controle
do lucro.
Acrescentada pelo próprio autor, a sustentabilidade política ganha aspectos nacionais e
internacionais, na obtenção de projetos que visam à adequação dos direitos humanos e o
aperfeiçoamento das gestões ambientais. Por fim, ele inclui a sustentabilidade espacial que,
conforme seus conceitos, atua na promoção de práticas ambientalmente seguras para regiões
ecologicamente frágeis a fim de assegurar a manutenção do ecodesenvolvimento e da
biodiversidade.
Tais argumentos "[...] deixam claro que a noção de sustentabilidade implica uma dimensão
política, social, cultural e biológica [...] que exige uma extensiva produção e difusão de
conhecimentos e de princípios ético‐políticos nos espaços das práticas sociais cotidianas."
(REIGOTA, 2007).
Bacias Hidrográficas como Unidade de Planejamento para a Sustentabilidade Ambiental
Há muitos anos, a carência de água vem se agravando em virtude da desigualdade social e
das falhas na gestão e usos sustentáveis dos recursos naturais. Desse modo, fez‐se necessária a
criação de recursos de gerenciamento voltados para o manejo da água, fazendo crescer "[...] o
valor da Bacia Hidrográfica como unidade de análise e planejamento ambiental." (NASCIMENTO,
VILLAÇA, 2008).
Segundo (RESCHILIAN, BEVILACQUA, 2012), "essa visão de planejamento surge a partir do
século XX, seguindo uma tendência mundial, quando entram na pauta dos debates políticos,
econômico e social, as questões relativas ao meio ambiente e seu arcabouço jurídico e
institucional. "A consolidação dessa nova forma de gerenciamento se deve ao fato de que, além
de representar um sistema natural bem delimitado geograficamente, constitui‐se em uma
unidade territorial de fácil reconhecimento e de caracterização bem definida, visto que "não há
qualquer área de terra, por menor que seja, que não se integre a uma bacia hidrográfica e,
quando o problema central é água, a solução deve estar estreitamente ligada ao seu manejo e
manutenção." (SANTOS, 2004).
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Para Nascimento e Villaça (2008), as bacias possibilitam a integração multidisciplinar entre
os distintos métodos de planejamento e gestão, estudo e atividade ambiental. Os autores
afirmam, ainda, que: "A abordagem por bacia hidrográfica tem várias vantagens [...]". Tais
vantagens baseiam‐se na riqueza de componentes que envolvem essas estruturas. Não existe
mais a ideia de compartimentar e privatizar os processos de recuperação das águas poluídas
através de métodos tecnológicos. Agora, seu gerenciamento possibilita a participação das
populações ribeirinhas, estimulando a prática da educação ambiental e sanitária, traçando
relações das fontes hídricas naturais às torneiras das casas, envolvendo, assim, todo o sistema.
Ainda segundo Nascimento e Villaça (2008), "Para que a gestão dos recursos hídricos tenha
um resultado efetivo, é necessário que tenha um monitoramento adequado, com capacidade de
identificar e apontar possíveis locais sujeitos ou não a contaminação, poluição, erosão ou outros
danos ambientais. Além disso, o monitoramento deve dar indicações seguras sobre o que
conservar e qual o custo dessa conservação."
Dessa maneira, ficam claros os benefícios que envolvem esse novo conjunto de
planejamento, uma vez que "promovem a participação de usuários e organização institucional e
a implantação de tecnologias diferenciadas, avançadas (ecotecnológicas) e de baixo custo".
Estrutura Conceitual e Características dos Indicadores de Sustentabilidade Ambiental
Indicadores consistem em instrumentos de medição, gerando valores que buscam
enquadrar‐se na realidade ambiental, social e econômica da área a ser estudada. As aplicações
de indicadores ambientais têm por objetivo elaborar métodos que avaliem a execução das
políticas públicas de meio ambiente e ajudar grupos ou empresas a alcançarem um estado
sustentável.
Segundo Leal e Peixe (2010), "medir o desempenho das ações que interferem no meio
ambiente, gerando impactos sobre o mesmo, é um fator necessário para o gerenciamento
público e o direcionamento de ações das empresas privadas. Objetivando essa medição, a
adoção de indicadores é uma das formas que visa resumir a informação de caráter técnico e
científico para transmiti‐la de forma sintética, preservando o essencial dos dados originais e
utilizando apenas as variáveis que servem aos objetivos e não todas as que podem ser medidas
ou analisadas."
"Os indicadores de sustentabilidade diferenciam‐se dos demais por exigirem uma visão de
mundo integrada, necessitando relacionar para tanto, a economia, o meio ambiente e a
sociedade de uma dada comunidade."(MARANGON et al, 2004). Nas regiões em crise, tais
indicadores são de grande importância, uma vez que alertam sobre os perigos antes que eles se
agravem, mostrando maneiras de solucioná‐los e dando à sociedade a oportunidade de
monitorar sistemas considerados, muitas vezes, complexos. Definições mais técnicas adotam
indicadores ambientais como valores calculados "a partir de parâmetros, dando indicações ou
descrevendo o estado de um fenômeno do meio ambiente ou de uma zona geográfica, que tenha
alcance superior à informação, diretamente dada pelo valor do parâmetro”. (Organização para
Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, 2003)
Para MARANGON et al (2004), “indicadores são modos de representação (tanto
quantitativa quanto qualitativa) de características e propriedades de uma dada realidade
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(processos, produtos, organizações, serviços) que têm por finalidade a busca da otimização de
tomadas de decisão em relação: à definição do objeto de ação (o que fazer), ao estabelecimento
de objetivos (para que fazer), às opções metodológicas (como fazer), à previsão de meios e
recursos (com quem e com o que fazer) e à organização da sistemática de avaliação (taxação de
valor), tendo como parâmetro a transformação desejada daquela realidade no tempo”.
Na mesma direção do MARANGON et al (2004), TUNSTALL (1994), aponta cinco funções
dos indicadores: comparar lugares e situações, avaliar as condições e tendências em relação às
metas e aos objetivos, prover informações de advertência e antecipar futuras condições e
tendências.
Há, talvez pela falta de consenso e pela complexidade do termo, distintas definições
envolvendo o uso de “indicadores de sustentabilidade”. Embora, muitas vezes, sejam utilizados
em temáticas específicas (ambientais), tais indicadores envolvem aspectos sociais e econômicos
no geral, aproximando‐se assim todos da atual realidade.
MATERIAIS E MÉTODOS
Esta pesquisa tem como objetivo verificar a relação entre objeto de estudo e a realidade,
através da obtenção de interpretações críticas fazendo uso de dados já previamente estudados
pela COGERH, pelo IPECE e pelo Censo Demográfico 2010 do IBGE, classificando‐se, assim, como
quantitativa, e baseado no que é vivenciado diariamente pelos moradores dos municípios que
compõem a bacia hisdrográfica do rio Banabuiú e que a partir destes foram obtidos dados
qualitativos. A metodologia aplicada baseia‐se na análise de fenômenos socioambientais, para a
obtenção, desenvolvimento e resolução de fatos importantes relativos à bacia hidrográfica do rio
Banabuiú, localizada no semiárido cearense, compondo‐se por inúmeros municípios (Figura 1).

Figura 1 – Municípios que compõem a bacia hidrográfica do rio Banabuiú.
Fonte: Pacto das Águas.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A bacia hidrográfica do rio Banabuiú, importante fonte de desenvolvimento e renda,
drena quinze municípios que são eles: Banabuiú, Boa Viagem, Ibicuitinga, Itatira, Limoeiro do
Norte, Madalena, Milhã, Mombaça, Monsenhor Tabosa, Morada Nova, Pedra Branca, Piquet
Carneiro, Quixadá, Quixeramobim e Senador Pompeu; sendo que Limoeiro do Norte e Milhã são
drenados parcialmente. O rio mais importante desta bacia é o rio Banabuiú, tendo uma área
equivalente a 13% do território cearense (Fonte COGERH). Ele Apresenta um padrão geológico
simples e seus terrenos são revestidos, basicamente, por caatinga degradada. Quanto aos
aspectos geoecológicos, apresenta alto potencial natural, sendo a exploração biológica inevitável.
O aspecto físico ambiental da bacia hibrográfica do rio Banabuiú‐Ce diante da exploração
requer ligeiras reformulações. A quantidade de resíduos sólidos gerados por dia pelas
comunidades é bastante preocupante; o problema, porém, agrava‐se à medida que esses
resíduos são despejados próximo aos rios. Outros agravantes, é o uso de agrotóxicos nas
margens dos reservatórios, a contaminação ocasionada por meio dos animais, as lavagens de
roupas, e o alto nível de salinidade e assoreamento, estes acontecimentos acabam tornando a
qualidade da água, superficial e subterrânea, cada vez pior.
Algumas medidas a serem tomadas para que se obtenha um melhor aproveitamento da
bacia são: o incentivo do uso das reservas do canal de integração para a perenização dos
córregos e para o consumo humano e animal, isso pode ser feito através da implantação de
saídas d’água; a criação de mecanismos e estratégias de controle do destino final das embalagens
dos agrotóxicos também é uma opção; o desenvolvimento de uma política pública que corrobore
os usuários das margens da bacia hidrográfica do rio Banabuiú‐Ce e leitos dos rios; a repressão
quanto ao lançamento de detritos tóxicos nas atividades agrícolas irrigadas nas margens; e evitar
que as águas dos esgotos urbanos cheguem aos leitos e afluentes e, é claro, e não menos
importante, através de projetos educacionais, o desenvolvimento da Educação Ambiental nos
municípios que comprõem a bacia hidrográfica do rio Banabuiú.
A Política de Recursos Hídricos, através do desenvolvimento de planos eficazes de
gerenciamento das águas, poderá alcançar parte significativa de seus objetivos, desde que sejam
planejados de forma integrada, participativa e descentralizada.
De acordo com o Plano de Gerenciamento das Águas da Bacia do Rio Jaguaribe, o manejo
operacional do reservatório:
[...] vem sendo realizado de forma participativa através de seminários
com o envolvimento dos usuários, entidades e instituições envolvidas com
a problemática da água. Nestes seminários, os usuários expõem seus
problemas, recebem informações técnicas e definem o planejamento das
vazões a serem liberadas. (p. 20)
Ao elaborar ideias, não podemos limitar o objeto de estudo sem que sejam considerados
os fatores externos, pois é o conjunto de todas as interações que enriquecem a discussão e
fornecem resultados mais condizentes com a realidade, como por exemplo a quantidade de água
a ser liberada em cada vazão, ela deve condizer com a realidade de cada município. Por esta
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razão, ao estudarmos a bacia hidrográfica do rio Banabuiú, devemos levar em conta a estrutura
ambiental, social e econômica dos municípios que a compõem.
Além disso, saber aplicar de forma concisa os bens financeiros oriundos da cobrança pelo
uso dos recursos hídricos, das captações do Estado e das instituições parceiras é vital para o
fortalecimento econômico da bacia. Atualmente, a COGERH está em plena atividade na formação
de Comissões para todas as Bacias, inclusive a bacia hidrográfica do rio Banabuiú‐Ce.
O presente estudo retrata 12 (doze), dos 15 (quinze) municípios que compreendem a
bacia, através de dados coletados no ano de 2010, segundo fontes do IBGE e IPECE. As regiões
estão dispostas nos gráficos de acordo com o contingente populacional do ano em questão,
sendo o de maior população a cidade de Quixadá, e o de menor população a cidade de
Ibicuitinga.
No âmbito econômico, a cidade que apresenta o maior percentual do PIB, por ser a mais
expressiva, é Quixadá (23%), seguida por Quixeramobim (17,3%) e Morada Nova (16,3%). O
percentual da renda domiciliar per capita, no entanto, é maior nas cidades de Senador Pompeu
(10,6%), Quixeramobim (10,3%) e Quixadá (10,2%), sucessivamente. O mesmo ocorre com a taxa
da população de 10 anos ou mais de idade economicamente ativa (Figura 2).

Figura 2 – Taxa percentual da população de 10 anos ou mais de idade economicamente ativa,
do PIB e da renda domiciliar per capita dos municípios que compõem a bacia.
Considerar o contexto econômico é importante para compreender o grau de poluição da
bacia do rio Banabuiú nesses municípios, pois quanto maior a atividade econômica nessas
regiões, maior o índice de consumo e, consequentemente, maior a produção de lixo.
Na esfera social, segundo a Figura 3, o percentual de alfabetização da população de 15 anos
ou mais de idade é maior na cidade de Morada Nova (93,7%), seguida por Quixeramobim (87,2%)
e Quixadá (80,8%). De forma aleatória, o grau de desigualdade medido através do índice de GINI
é maior nas cidades de Boa Viagem (59%), Madalena (57%), Banabuiú e Quixeramobim (ambas
com 56%). A mortalidade infantil relativa às doenças causadas pela falta de saneamento básico é
mais expressiva nas cidades de Mombaça (28,7%) e Ibicuitinga (28,4%).
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Figura 3 – Taxa percentual da população de 15 anos ou mais de idade alfabetizadas, do índice de
GINI e da mortalidade infantil dos municípios que compõem a bacia.
À medida que associamos educação e desigualdade com sustentabilidade entendemos o
grau de relação que existe entre homem e meio ambiente. Quanto mais instruída for uma
população maior será seu nível de consciência em relação às problemáticas socioambientais;
quanto menor os problemas relativos à exploração natural, menor será a desigualdade entre as
espécies.
Nesse contexto ambiental, podemos traçar uma ligação entre os empecilhos encontrados
pelos municípios relativos aos recursos hídricos e a qualidade da água na bacia hidrográfica do rio
Banabuiú. Os municípios que não possuem saneamento adequado, por exemplo, têm seus
esgotos despejados nas margens dos rios. De acordo com o Figura 4, a cidade que tem a maior
taxa de acesso à rede geral de abastecimento de água é a cidade de Quixeramobim (88,9%),
seguida por Morada Nova (83,1%) e Boa Viagem (80,2%). O percentual de domicílios com coleta
de lixo é maior, sucessivamente, nas cidades de Quixadá (69,8%), Pedra Branca (59,8%) e
Monsenhor Tabosa (59,6%). Já o percentual de acesso ao saneamento básico adequado é mais
abrangente em Quixadá (48,5%) e Quixeramobim (37,7%). Vale lembrar que os municípios que
possuem uma alta porcentagem de recolhimento de lixo não quer dizer que o lixo tem o destino
e tratamento que deveria ter.
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Figura 4 – Taxa percentual de acesso a rede geral de abastecimento de água, de domicílios com
coleta de lixo e de acesso a saneamento básico adequado dos municípios que compõem a bacia.
Por fim, podemos notar a teia de relações que interligam os campos econômico, social e
ambiental. As regiões que produzem mais lixo são aquelas que apresentam os maiores índices
econômicos; porém, são essas mesmas regiões que possuem as maiores taxas educacionais,
contrastando com a realidade das regiões mais pobres. Tudo isso afeta, de forma direta e
indireta a bacia hidrográfica do rio Banabuiú que apesar de trazer apenas benefícios à população,
sofre com a falta de bom senso e de investimentos da população e dos poderes público,
respectivamente.
CONCLUSÃO
Os resultados obtidos mostram que as causas da poluição de reservas hídricas estão
sempre associadas aos problemas estruturais, sociais e econômicos das cidades que compõem a
bacia hidrográfica do rio Banabuiú‐‐Ce. Investimentos diretos, como o tratamento da água, e
investimentos indiretos, como a melhoria da educação, são formas eficazes de combater os
perigos ecológicos.
A bacia do rio Banabuiú é um modelo das conjunturas ambientais e socioeconômicas
presentes no semiárido. Diversos municípios que compõem a bacia apresentam situação
semelhante, necessitando de uma participação mais satisfatória dos distintos agentes na
melhoria do bem‐estar da população. Dessa forma, Estado e Sociedade Civil têm a
responsabilidade de obter meios pelos quais a sociedade possa atingir um desenvolvimento
humanosustentável. A condição de cidadão não se efetiva quando as exigências mínimas de
existência não são possíveis, o que inclui aguá com qualidade, que por sua vez, a bacia do rio
Banabuiú abastece à população dos municípios já ditos. Com isso, estabelecer os parâmetros e
variáveis socioambientais e econômicos de uma bacia hidrográfica são indispensáveis para
estruturar indicadores e/ou índices de sustentabilidade ambiental eficaz.
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QUANTIFICAÇÃO DE BACTÉRIAS ENTÉRICAS E ISOLAMENTO DE Escherichia coli EM OSTRAS
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RESUMO
Os coliformes termotolerantes têm sido descritos como
um dos melhores indicadores de contaminação de
ambientes aquáticos por resíduos humanos. Dentre os
membros deste grupo, Escherichia coli se destaca como
uma espécie potencialmente patogênica, representando
risco para a saúde pública quando associada ao
consumo de moluscos bivalves crus ou parcialmente
cozidos. O presente estudo teve como objetivos
quantificar coliformes termotolerantes de ostras
comercializadas in natura na Praia do Futuro, Fortaleza‐
Brasil e, dentre estes, isolar e identificar E. coli. Foram
realizadas dez coletas no período de fevereiro a abril de
2012, sendo analisadas dez ostras por coleta. Os

resultados apontaram três amostras com contagens de
coliformes acima do limite estabelecido pela legislação
nº 12 de 2001 da ANVISA. Foram isoladas 222 cepas de
coliformes, das quais 137 (62%) foram identificadas e
confirmadas como E. coli. A partir dos percentuais de E.
coli encontrados nas ostras comercializadas, confirma‐se
sua baixa qualidade microbiológica, possivelmente
relacionada ao elevado nível de contaminação por
coliformes termotolerantes dos ambientes aquáticos
onde estes moluscos são capturados. Além disso, a
observação de altas contagens pode ser indicativa de
risco para os consumidores de ostra in natura.

PALAVRAS‐CHAVE: coliformes, contaminação, Escherichia coli, bivalves.

QUANTIFICATION OF ENTERIC BACTERIA IN MARKETED OYSTERS (Crassostrea rhizophorae)
AND ISOLATION OF Escherichia coli
ABSTRACT
Fecal coliforms have been described as one of the best
indicators of pollution in the aquatic environments by
human wastes. Among Enterobacteriaceae members,
Escherichia coli stands out as potential pathogenic
specie, representing risk for public healthy when
associated with consumption of raw or undercooked
bivalves. The objective of the present study was to
quantify fecal coliforms from oysters commercialized in
natura in Praia do Futuro beach, Fortaleza‐Brasil, and
isolate and identify E. coli. The study covered ten
samples, from February to April 2012, by analyzing

twelve oysters for sample. Fecal coliforms
concentration was higher than allowed by legislation nº
12/2001 of ANVISA in three samples. It was isolated
222 strains, of which 137 (62%) were identified and
confirmed as E. coli. From the percentage of E. coli
found in oysters marketed, it is confirmed its low
microbiological quality, possibly related to the high level
of coliform contamination of aquatic environments
where these mollusks are caught. In addition, the
observation of high counts can be a risk for in natura
oyster consumers.

KEY‐WORDS: coliforms, contamination, Escherichia coli, bivalves.
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QUANTIFICAÇÃO DE BACTÉRIAS ENTÉRICAS EM OSTRAS (Crassostrea rhizophorae)
COMERCIALIZADAS E ISOLAMENTO DE Escherichia coli

INTRODUÇÃO
Os ambientes estuarinos ocorrem principalmente em regiões tropicais e subtropicais,
recebendo grandes quantidades de matéria orgânica carreadas pelos corpos de água doce26.
Associados aos estuários, encontram‐se os manguezais, habitat de várias espécies de crustáceos
e moluscos bivalves19. Dentre os organismos endêmicos destes ecossistemas, a ostra destaca‐se
como um recurso promissor para a maricultura, uma vez que seu cultivo não necessita
administração de alimentação artificial, e é ambientalmente sustentável8.
A ostra do mangue, Crassostrea rhizophorae, é considerada uma das espécies com maior
perspectiva para o desenvolvimento da aquicultura nos países tropicais da costa atlântica
americana11. No Brasil, esta atividade ainda é incipiente e está sendo desenvolvida nas Regiões
Nordeste, Sudeste e Sul13, 15, 23. Estes autores têm conduzido pesquisas na tentativa de
estabelecer uma tecnologia de cultivo mais avançada e produtiva.
Uma das medidas primordiais para a implantação da atividade é a escolha do local de
cultivo, devendo ser livre de contaminação, uma vez que os moluscos são organismos filtradores
e podem reter micro‐organismos patogênicos14. Segundo Vieira28, os moluscos são organismos
bioindicadores e refletem as condições dos ambientes aquáticos. Dessa forma, a quantificação de
coliformes termotolerantes no músculo desses invertebrados tem sido utilizada como parâmetro
para a classificação de áreas propícias à ostreicultura em todo o mundo.
O hábito de consumir ostras cruas aumenta o risco de veiculação de Doenças
Transmitidas por Alimentos (DTAs), incluindo as de etiologia bacteriana, que podem ser
agravadas se os moluscos forem provenientes de áreas contaminadas ou tratados sob condições
higiênico‐sanitárias precárias16. Destaca‐se como contaminantes, os membros da família
Enterobacteriaceae, principalmente Escherichia coli, responsáveis por inúmeros surtos de
gastrenterite1, 3, 9, 10, 25.
Diante do exposto, o presente estudo teve como objetivo quantificar coliformes
termotolerantes de ostras comercializadas in natura na Praia do Futuro, Fortaleza‐Brasil e, dentre
estes, isolar e identificar E. coli.
MATERIAL E MÉTODOS
Amostragem: Foram analisadas dez amostras de ostras, Crassostrea rhizophorae,
comercializadas in natura em uma barraca da Praia do Futuro, região litorânea de Fortaleza‐CE.
As coletas foram realizadas no período de fevereiro a abril de 2012. Cada amostra foi constituída
por doze ostras, perfazendo um total de 120 animais analisados. Os exemplares de ostras foram
embalados em sacos plásticos, acondicionados em bolsa térmica e transportados ao Laboratório
de Microbiologia Ambiental e do Pescado, do Instituto de Ciências do Mar (LABOMAR/UFC), onde
foram realizadas as análises microbiológicas. O tempo entre a coleta e o início das análises
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bacteriológicas não excedeu duas horas.
Preparação das amostras: As doze ostras de cada amostra foram lavadas vigorosamente
em água corrente e abertas assepticamente para retirada da massa visceral e líquido intervalvar,
separadamente. Retirou‐se 30g do músculo, o qual foi diluído em 270 mL de solução salina a
0,85% de NaCl e posteriormente homogeneizado em agitador magnético (Coler Parmer) por 15
minutos. Este homogenato constituiu a diluição decimal seriada 10‐1, a partir da qual foram
obtidas as demais diluições de 10‐2 a 10‐5. Da mesma forma, uma alíquota de 10 mL da amostra
combinada de líquido intervalvar foi diluída em 90 mL de solução salina a 0,85% de NaCl e
procedeu‐se, da mesma forma descrita acima, à homogeneização e preparação das diluições.
Isolamento e identificação de E. coli: De cada diluição em solução salina, retirou‐se uma
alíquota de 1 mL para ser transferida a um tubo contendo 10 mL de Caldo Lauril Triptose (Difco)
com tubos de Durhan invertidos. Este procedimento foi feito em cinco repetições para cada
diluição. Os tubos foram incubados a 35ºC por 48 horas, considerando‐se positivos para a prova
presuntiva de coliformes totais aqueles que apresentaram turvação e produção de gás após esse
período. De cada tubo positivo para coliformes termotolerantes, retirou‐se uma alíquota que foi
estriada em placa de Petri contendo Ágar Eosina Azul de Metileno (EMB) (Difco) para incubação a
35ºC por 24 horas. Em seguida, foram isoladas de três a cinco colônias, de cada diluição, com
brilho verde metálico e/ou centro negro, características consideradas típicas de E.coli. Nas
coletas em que não houve crescimento típico foram isoladas colônias atípicas. Estas colônias
foram inoculadas, separadamente, em tubos de Ágar Triptona Soja (TSA) (Difco), incubados a
35ºC por 24 horas. Do crescimento ocorrido no meio TSA foi realizada a identificação fenotípica
de E. coli de acordo com esquema de Feng et al.6, que recomendam as provas bioquímicas de
produção de indol, Voges‐Proskauer, vermelho de metila e citrato, conhecido como IMViC. As
cepas que apresentarem resultados no teste para o biótipo 1 (+ + ‐ ‐ ) ou para o biótipo 2 (‐ + ‐ ‐ )
foram consideradas E. coli.
Quantificação de coliformes termotolerantes e E. coli: A quantificação de coliformes
termotolerantes foi feita pelo método do Número Mais Provável (NMP) conforme as
recomendações de Blodgett2. Dos tubos que apresentaram positividade na prova presuntiva,
transferiu‐se uma alçada para tubos contendo 4 mL de Caldo EC (Difco) com tubos de Durhan
invertidos, que foram incubados em banho‐maria a 45ºC por 48 horas. Os tubos que
apresentaram turvação e produção de gás foram considerados positivos para coliformes
termotolerantes a 45ºC. Para a determinação do NMP de coliformes termotolerantes selecionou‐
se uma série crítica das cinco repetições, com posterior consulta à tabela do Bacteriological
Analytical Manual (BAM)2. O valor encontrado na tabela foi multiplicado pelo inverso do valor da
diluição média dos tubos selecionados para a série. Calculou‐se o NMP total de cada coleta,
através da soma dos valores do NMP do músculo e do líquido intervalvar. Nas diluições onde se
obteve uma estimativa da quantificação (<1,8), considerou‐se, para fins de cálculo da
quantificação total e média, o valor de 1,7.
Para fins de comparação com as atuais legislações, foi calculado o NMP de coliformes
termotolerantes por 100 g, apenas multiplicando o valor do NMP total de cada coleta por cem.
Para o cálculo do NMP de E. coli, foram considerados somente os tubos do caldo EC de onde foi
confirmada a bactéria pelo IMViC, estabelecendo‐se uma série crítica à repetição do cálculo do
NMP de coliformes termotolerantes total de cada coleta. O resultado foi dado em NMP de E.
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coli/100 g.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os valores do Número Mais Provável (NMP) de coliformes termotolerantes (Ct) a 45ºC e
E. coli nas amostras de ostra in natura estão apresentados na tabela 2. As contagens de Ct de
cada coleta variaram de 6 a 1.410 NMP/g.
Tabela 1 – Quantificação de coliformes termotolerantes (CT) a 45ºC (NMP/g e NMP/100 g) e E.
coli (NMP/100 g) para amostras de ostras (Crassostrea rhizophorae) comercializadas in natura em
Fortaleza – Brasil.
Amostra
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
Média

CT/g
46,8
272
19,2
5,4
5,4
1.410
136,5
25,7
11
11
195

CT/100 g
4.680
27.200
1.920
540
540
141.000
13.650
2.570
1.100
1.100
19.430

E.coli/100 g
1.300
17.600
1.300
<1,8
<1,8
123.000
13.650
1.300
450
1.100
15.970

A legislação vigente, RDC nº 12 de 2001 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária –
ANVISA4, no item vinte e dois (22) alínea “b”, para produtos à base de carnes, pescado e similares
crus, estabelece limite 102 NMP/g para coliformes a 45ºC. Apenas três amostras (A2, A6 e A7)
apresentaram‐se fora dos padrões estabelecidos por esta determinação, sendo que estas
contagens foram suficientemente elevadas para tornar a média das dez amostras inaceitável
para coliformes a 45ºC.
Entretanto, Morelli17 pesquisando coliformes termotolerantes em ostras comercializadas
na mesma área encontrou valores mais elevados do que os obtidos na presente pesquisa, com
variação de < 3,0 a 110.000 NMP/g. Apesar dos índices elevados, apenas 40% das amostras
estavam fora dos padrões estabelecidos pela RDC.
Muñoz et al.18 também reportaram quantificações elevadas de Ct em mexilhões, extraídos
de bancos naturais da Venezuela, com oscilação entre zero e 11.000 NMP/g. Estes autores
relataram uma maior diversidade de enterobactérias nos moluscos em comparação com a água e
relacionaram este aumento à capacidade concentradora destes organismos ao filtrar partículas
em suspensão via bombeamento da água.
Por outro lado, resultados semelhantes ao nosso estudo foram relatados por Silva et al.27,
quando pesquisaram a presença de coliformes termotolerantes em ostras C. rhizophorae no
Estuário do Rio Cocó, Ceará, encontrando níveis de 1,8 a 920 NMP/g; e estudo realizado por
Pereira et al.22 que pesquisaram coliformes a 45ºC em ostras C. gigas comercializadas em
Florianópolis, encontrando contagens entre 3 e 1.000 NMP/g.
Muitos estudos conduzidos à base de experiências de incorporação de culturas
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bacterianas em ostras demonstram que essas células são rapidamente assimiladas, mas não são
incorporadas na microbiota, sendo eliminadas. Este fato pode ser explicado por uma competição
entre as bactérias naturalmente presentes no trato gastrointestinal destes animais e as bactérias
oriundas do ambiente externo7. Estes mesmos autores ressaltam ainda que os moluscos bivalves
são capazes de acumular essas bactérias de ambientes contaminados e, uma vez colocadas em
ambientes de depuração, conseguem eliminá‐las com a mesma rapidez, o que revela a
importância deste processo como forma de evitar as gastrenterites causadas pelo consumo do
alimento, principalmente quando consumido cru.
A tabela 1 expressa também as contagens de coliformes termotolerantes e E. coli em
NMP/100 g, visto que esta unidade é abordada pelas legislações do Brasil e de outros países para
classificação das áreas de extração e cultivo de moluscos.
A legislação estabelecida para os países da Comunidade Europeia20 determina que as
ostras com contagens até 300 Ct/100 g podem ser encaminhadas diretamente ao consumo
humano, sendo classificadas na categoria A. Entretanto, aquelas com contagens até 6.000 Ct/100
g devem ser submetidas ao processo de depuração antes da comercialização por, no mínimo 48
horas, sendo classificadas na categoria B; a categoria C engloba as ostras com contagens entre
6.000 e 60.000 Ct/100 g, que devem passar por processo de depuração por dois meses; amostras
com contagens superiores a 60.000 Ct/100 g, não podem ser comercializadas, enquadrando‐se
na categoria D
De acordo com estas normas, nenhuma das amostras de ostras da presente pesquisa
poderiam se enquadrar na categoria A, ou seja, estas teriam que ser depuradas por dois dias, no
mínimo, antes de serem encaminhadas ao consumo. As ostras oriundas de sete amostras (A1, A3,
A4, A5, A8, A9 e A10) seriam classificadas na categoria B, necessitando de depuração por 48
horas. As amostras A2 e A7 seriam classificadas na categoria C, com tratamento adicional por
dois meses antes da comercialização. Enquanto que, as ostras da amostra A6, com contagem
superior a 60.000 Ct/100 g, seriam enquadradas na categoria D, não podendo ser comercializadas
(Figura 1).

Figura 1 – Contagens de coliformes termotolerantes expressas em NMP/100 g para as dez coletas
de ostras comercializadas in natura em Fortaleza – Brasil.
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Segundo Vieira28, a depuração é o processo pelo qual os moluscos são acondicionados em
tanques de água limpa e corrente com a finalidade de redução da sua carga bacteriana aos níveis
aceitáveis para o consumo humano. No Brasil, especialmente no Nordeste, a prática de
depuração ainda não é disseminada, elevando os riscos de contaminação para os consumidores
deste produto.
A recente Instrução Normativa criada pelo Ministério da Pesca e Aquicultura5 estabelece
que a retirada dos moluscos bivalves destinados ao consumo humano seja definida como: I –
liberada: para aquelas amostras com contagens inferiores a 230 E.coli/100 g; II – liberada sob
condição: para amostras com contagens de E. coli entre 230 e 46.000 NMP/100 g; e III –
suspensa: para amostras apresentando acima de 46.000 E.coli/100 g. Ainda segundo a norma, os
moluscos procedentes da área II só podem ser colocados no mercado após depuração.
Como expresso na tabela 1, a quantificação de E. coli para as amostras de ostras
comercializadas variaram de 1,8 a 123.000 NMP/100 g. Levando‐se em consideração a utilização
deste parâmetro, apenas duas coletas (A4 e A5) estariam classificadas no ponto I, ou seja,
liberadas para o consumo, por outro lado as coletas A1, A2, A3, A7, A8, A9 e A10 (70% da
amostragem) teriam que passar por processo de depuração antes da liberação, enquanto que as
ostras da coleta A6 teriam retirada suspensa (Figura 2).

Figura 2 – Contagens de E.coli expressas em NMP/100 g para as dez coletas de ostras
comercializadas in natura em Fortaleza – Brasil.
Dessa forma, pode‐se considerar o parâmetro estabelecido pela legislação europeia, com
contagens de coliformes termotolerantes, o mais restritivo para as quantificações observadas no
presente estudo, já que, para este, 90% das amostras de ostras teriam que passar por processo
de depuração, consequentemente nenhuma estaria liberada diretamente para o consumo
humano.
O perfil de identificação das cepas encontram‐se descritos na tabela 2. Foram isoladas 222
cepas das placas de EMB, das quais, 137 (62%) foram identificadas e confirmadas como E. coli
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pelo IMViC e as demais classificadas como outras enterobactérias. Dentre as dez coletas
realizadas, oito apresentaram positividade para o isolamento da espécie.
Tabela 2 – Perfil de isolamento e identificação das enterobactérias oriundas das amostras de
ostras (Crassostrea rhizophorae) comercializadas in natura em Fortaleza – Brasil.
Origem

Isoladas

Músculo
Líquido
Trato gastr.
Total

52
109
61
222

E.coli
N
28
75
34
137

%
20,4
54,7
24,9
62

Outras enterobactérias
n
%
24
28,2
34
40,0
27
31,8
85
38

A partir dos percentuais de E. coli encontrados nas ostras comercializadas, confirma‐se
sua baixa qualidade microbiológica, possivelmente relacionada ao elevado nível de contaminação
por coliformes termotolerantes dos ambientes aquáticos onde estes moluscos são capturados. A
presença de membros da família Enterobacteriaceae deve servir como advertência, já que estas
bactérias estão associadas com a incidência de infecções na população humana, constituindo um
risco para a saúde pública.
Papadopolou et al.21 sugerem que o alto índice de isolamento de E. coli esteja associado
ao contato direto das ostras analisadas com corpos de água detentores de uma importante
microbiota alóctone oriunda de águas residuais ou de escoamento. Além disso, a presença de
coliformes termotolerantes pode estar relacionada com a manipulação inadequada do produto,
que pode ocorrer durante as etapas de transporte, beneficiamento ou comercialização24.
A realização de procedimentos inadequados após a colheita dos moluscos pode contribuir
para a multiplicação de micro‐organismos no alimento. Na barraca de praia onde foram
realizadas as coletas, obteve‐se informações de que as ostras foram transportadas do litoral do
Estado do Piauí para Fortaleza, sem higienização prévia e à temperatura ambiente. Na barraca
responsável pela distribuição do molusco para outros estabelecimentos da Praia do Futuro e de
Fortaleza, as ostras eram mantidas sob as mesmas condições até a comercialização. Segundo
Jay12, temperaturas a 25ºC dão melhores condições para multiplicação bacteriana em alimentos.
Dessa forma, o estocamento inadequado das ostras durante o período entre a coleta e a venda
também pode ter contribuído para as elevadas contagens.
A presença de coliformes termotolerantes e E. coli nos locais de comercialização de
moluscos supõe a existência de interferências ambientais na microbiologia das águas de
captação. Este fato indica a necessidade de monitoramento da qualidade das águas de cultivo e
extração, incluindo ainda a implantação de programas de boas práticas de manipulação e
fiscalização dos estabelecimentos. Segundo Pereira et al.23, a garantia de qualidade de moluscos
extraídos ou cultivados é dada pela correta manipulação ou pela depuração do produto.
CONCLUSÃO
A presente pesquisa sustenta que as ostras comercializadas in natura em Fortaleza
apresentaram‐se fora dos limites estabelecidos pela legislação vigente, no tocante à presença de
coliformes termotolerantes a 45°C; e a maioria das amostras de ostras comercializadas em
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Fortaleza deve passar por processo de depuração antes da comercialização.
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RESUMO
Acidentes ocorridos durante as atividades intensivas de
prospecção, produção, transporte, processamento
industrial, distribuição e armazenamento do petróleo
tem acometido diversos ecossistemas a severos
episódios de contaminação. Por ser um composto
tóxico, com algumas moléculas cujas propriedades são
carcinogênicas e mutagênicas, a contaminação de solos
por petróleo pode comprometer seu uso para
agricultura, além de intoxicar a biota indígena e
contaminar águas subsuperficiais, as quais podem ser
utilizadas por comunidades próximas. Em vista desses
acontecimentos e dos desastres que causam, a
comunidade científica tem buscado promover a

recuperação da integridade dos ecossistemas a partir da
biorremediação, um conjunto de procedimentos
biotecnológicos que empregam microrganismos e
plantas na biodegradação de compostos xenobióticos.
Trata‐se de uma tecnologia relativamente nova, que tem
sido difundida no mundo e no Brasil há algumas
décadas. Este trabalho visa, portanto, abordar os
principais aspectos da biorremediação, suas técnicas,
usos e demais peculiaridades, para apresentar alguns
resultados obtidos por alguns autores, compilados
através de revisão bibliográfica, no emprego das
técnicas de biorremediação em solos e águas
subsuperficiais contaminados com óleo e derivados.

PALAVRAS‐CHAVE: Biodegradação, contaminantes, descontaminação, microrganismos.

USE OF BIOREMEDIATION FOR DEGRADATION OF OIL AND OIL PRODUCTS IN SOILS
ABSTRACT
Accidents occurred during the intensive activities of
exploration, production, transportation, industrial
processing, distribution and storage of oil have affected
many ecosystems with severe episodes of
contamination. Because it is a toxic compound with
some molecules with carcinogenic and mutagenic
properties, the soil contamination by oil can
compromise agriculture, and, in addition to that, it can
intoxicate the indigenous biota contaminating
subsurface waters, which can be used by nearby
communities. Because of these events and their
disasters, the scientific community has sought to

recover of ecosystem integrity using bioremediation, a
set of biotechnological procedures that uses plants and
microorganisms in biodegradation of xenobiotic
compounds. This is a relatively new technology, which
has been widespread in the world and in Brazil a few
decades ago. This study aims to present key aspects of
bioremediation, its techniques, uses and other
peculiarities, and also to show some results obtained by
some experts, which were compiled through a literature
review, about the use of bioremediation techniques for
soils and subsurface waters contaminated by oil and
derivates.

KEY‐WORDS: Biodegradation, contaminants, decontamination, microorganisms.
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USO DA BIORREMEDIAÇÃO PARA DEGRADAÇÃO DE PETRÓLEO E DERIVADOS EM SOLOS
INTRODUÇÃO
Acidentes durante as atividades intensivas de prospecção, produção, processamento,
transporte e distribuição do petróleo tem acometido a integridade física, química e biológica de
muitos ecossistemas, além de interferir diretamente nas atividades humanas, pois, embora seja
extremamente crucial para fins diversos, o composto oleoso apresenta elevado potencial tóxico,
com moléculas que apresentam propriedades carcinogênicas e mutagênicas.
A contaminação dos solos por petróleo e derivados (gasolina, diesel, entre outros) causa
uma sequência de desastres, a saber: inviabilidade do uso do solo para plantio, contaminação da
atmosfera (por componentes voláteis) e aquíferos utilizados para abastecimento da população, e
intoxicação da biota indígena, podendo comprometer toda a cadeia alimentar.
Embora os grandes acidentes de vazamento de óleo causem preocupação e ocupem
espaço na mídia, estima‐se que a principal fonte de contaminação por derivados de petróleo
provém de pequenos vazamentos de combustível ocorridos nos reservatórios, falhas mecânicas
ou humanas ocorridas durante as operações de descarga e acidentes ocorridos ao se transportar
esses produtos químicos (CETESB, 2009 apud REGINATTO et al., 2011).
Devido ao crescente número de casos de contaminações do subsolo por hidrocarbonetos
de petróleo, inúmeras pesquisas têm sido desenvolvidas, constituindo um desafio para muitos
profissionais, em vista da complexidade de fenômenos geoquímicos e bioquímicos processados a
partir da inserção dos compostos no solo (MARIANO, 2006). Diante dos procedimentos, de
ordem química e física, utilizados para a descontaminação dos solos, a biorremediação tem sido
destaque nas últimas décadas, em função de sua viabilidade econômica, possibilidade de
degradação efetiva dos contaminantes e menores agressões físico‐químicas ao meio.
Este trabalho visa, portanto, apresentar a biorremediação como ferramenta para a
recuperação de solos (maior enfoque) e águas subsuperficiais contaminados com petróleo e
derivados, a partir da compilação de resultados disponíveis nos acervos eletrônicos.
METODOLOGIA
Para a realização do trabalho foram utilizados artigos científicos e dissertações de
graduação e pós‐graduação, cuja temática envolve biorremediação e seu uso na
descontaminação de solos contaminados. Os trabalhos foram selecionados por temática, lidos e
os dados mais relevantes (como conceitos temáticos, situações‐problema, metodologias
empregadas e resultados obtidos) foram compilados, sendo esses apresentados a seguir.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Estudos demonstrando a importância dos microrganismos em benefício da humanidade
iniciaram‐se desde 1856 com os trabalhos de Louis Pasteur, o qual nem mesmo imaginara o
grande potencial dos micróbios na recuperação de áreas contaminadas. (LEONEL et al., 2010).
A Biorremediação é uma tecnologia da qual se utilizam agentes biológicos
(microrganismos ou plantas) para remover poluentes tóxicos de ambientes terrestres e aquáticos
(PELCZAR et al., 1997 apud CARNEIRO & GARIGLIO, 2010). Este processo teve início em 1988,
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quando cientistas utilizaram microrganismos para degradar poluentes e lixos tóxicos (TORTORA
et al., 2005 apud CARNEIRO & GARIGLIO, 2010). Desde então, a biorremediação é empregada
para a degradação de inúmeros poluentes, orgânicos ou inorgânicos, a saber: hidrocarbonetos de
petróleo, metais pesados, Bifenil‐Policlorados (PCBs), Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos
(HPAs), Compostos BTEX (benzeno, tolueno, etil‐benzeno e xileno), herbicidas, dentre outros.
Para que a biorremediação ocorra são necessários: a presença do contaminante
(biodisponibilidade), os microrganismos com potencial biodegradante e as condições ambientais
necessárias às reações bioquímicas. (PEREIRA & LEMOS, 2005 apud MENEGHETI, 2007). Os
microrganismos podem ser autóctones, ou seja, do próprio local de contaminação, ou alóctones,
culturas desenvolvidas em laboratório, introduzidas em estado nativo ou geneticamente
modificadas (e.g. CARNEIRO & GARIGLIO, 2010; MARIANO, 2006; GAYLARD et al., 2005).
Leonel et al. (2010) recomendam o uso de consórcios microbianos para alguns casos, pois
assim os microrganismos de uma espécie que não apresentam potencial para degradar
completamente determinado composto poderão transformá‐lo em um produto degradável por
outra espécie, proporcionando a completa degradação dos contaminantes. Este processo é
denominado de cometabolismo.
A Biorremediação pode ser do tipo in situ, quando ocorre no local de origem da
contaminação, ou ex situ, quando o tratamento é feito em um compartimento adequado. A
vantagem da primeira técnica sobre a segunda é a não necessidade de remover o material
contaminado para transportá‐lo, não colocando, assim, ecossistemas circundantes em risco.
Contudo, o segundo tipo de tratamento é necessário quando se precisa evitar o alastramento do
contaminante em solos e cursos d’água, por exemplo (ABBAS, 2003 apud CARNEIRO & GARIGLIO,
2010; MARIANO, 2006).
Segundo Mariano (2006) apud Carneiro e Gariglio (2010), tanto os solos como as águas
subterrâneas possuem um vasto arsenal de microrganismos que se adaptam, gradualmente, às
fontes de carbono e energia disponíveis. Contudo, alguns fatores ambientais são elencados como
propiciadores à ocorrência da biorremediação, a saber: potencial hidrogeniônico (pH), potencial
redox (Eh), nutrientes (N, P, S...), aeração, umidade e temperatura (e.g. REGINATTO, et al., 2011),
conforme indica a Tabela 1.
Rizzo et al. (2008) apud Reginatto et al. (2011) indicam que o problema da ineficiência da
biodegradação de hidrocarbonetos de petróleo pode estar associado à baixa biodisponibilidade
dos nutrientes no solo, e não somente à recalcitrância inerente a muitos poluentes.
Tabela 1 – Condições ótimas para a degradação de hidrocarbonetos em solos.
Fator Ambiental
Nível Ótimo
Nutrientes
C:N:P = 100:10:1*
Temperatura
25 – 35 ºC
Umidade
50 – 85% da capacidade de campo de solo
pH
5,5 – 8,5
Fonte: Modificado de Alvarez & Ilman (2006) apud Reginatto et al. (2011).
*Pereira e Lemos (2006), Rizzo et al. (2002) apud Reginatto et al. (2011)

A biorremediação se destaca com relação às outras técnicas físico‐químicas de
remediação com relação ao custo/benefício, pois são despendidos baixos custos e, a depender
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das especificidades dos casos, alcançados níveis excelentes de degradação, além de não
promover danos ao meio (CARNEIRO & GARIGLIO, 2010; MARIANO, 2006). Contudo, na maioria
das vezes, outros métodos físico‐químicos são usados em resposta à necessidade de se intervir
de modo imediato, removendo o contaminante e fazendo os reparos devidos em curto espaço de
tempo, quer seja por pressão pública e/ou questões estéticas. (CANTAGALLO et al., 2007).
A seguir, serão abordados os principais procedimentos de biorremediação in situ e ex situ.
Procedimentos de Biorremediação In situ
A atenuação Natural, ou Biorremediação Natural ou Intrínseca se refere a todos os
processos passivos, de natureza química, física e/ou biológica, que atuam na promoção da
degradação, imobilização e/ou redução das concentrações dos contaminantes. Estes processos,
que ocorrem sem intervenção humana, constituem: volatilização, biodegradação, reações
químicas e diluição (MORENO et al., 2004 apud LEMOS et al., 2009; JACQUES et al., 2007).
O Bioaumento consiste na inoculação de consórcios microbianos enriquecidos (PEREIRA &
FREITAS, 2012) no local da contaminação. É definido ainda como a introdução de microrganismos
com potencial para degradar os contaminantes (MACEDO, 2000 apud REGINATTO et al., 2011).
Podem ser adicionados os OGMs (Organismos Geneticamente Modificados), os organismos
autóctones (espécies indígenas do ambiente a ser tratado, com propriedades de interesse, que
são selecionados e isolados) e os organismos alóctones (espécies de material ex situ, isoladas,
com propriedades de interesse, disponíveis em coleções de culturas ou outras fontes) (GAYLARD
et al., 2005). Mariano (2006) pontuou que, geralmente, a técnica de bioaumento é empregada
quando a quantidade de microrganismos necessários à biodegradação, no ambiente, é
insuficiente; e que, quando bem utilizada, pode intensificar a degradação do contaminante.
O Bioestímulo é o procedimento que consiste na adição de agentes estimulantes, como
nutrientes, oxigênio e biossurfactantes (PEREIRA & FREITAS, 2012), visando incitar a atividade
biodegradante dos microrganismos. Os principais nutrientes necessários aos micróbios são C
(carbono), N (nitrogênio), P (fósforo) e K (potássio), provenientes de fontes orgânicas e
inorgânicas (e.g. GAYLARD, 2005 apud LEONEL et al., 2010; REGINATTO et al., 2011; SILVA et al.,
2008; LEMOS et al., 2009).
A Bioventilação, ou Biovento, consiste na inoculação de oxigênio molecular dissolvido nas
zonas de saturação do solo (LEMOS et al., 2009), para estimular o crescimento dos
microrganismos e favorecer a biodegradação (CARNEIRO & GARIGLIO, 2010; REGINATTO et al.,
2011). Sabe‐se que as reações de degradação de xenobióticos são, essencialmente, reações de
oxirredução e, portanto, a ausência de oxigênio (condições anaeróbicas) promove a redução do
potencial redox do meio, o qual é um fator limitante da biodegradação (REGINATTO et al., 2011).
O Air Sparging é uma técnica de volatilização, usada para remover compostos voláteis de
subsuperfície, ou para induzir à biodegradação aeróbica na zona vadosa (bioventing) ou saturada
(biosparging) do solo (MARIANO, 2006). As bolhas de ar injetadas na zona saturada, em forma de
pressão positiva, elevam‐se, fazendo com que os contaminantes sejam conduzidos às zonas não
saturadas do solo, onde haverá extração e tratamento dos vapores (FRTR online, traduzido apud
CARNEIRO & GARIGLIO, 2010). Mariano (2006) aponta ainda que o air sparging pode ser muito
efetivo em providenciar oxigênio para microrganismos aeróbicos.
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A Fitorremediação consiste na utilização de sistemas vegetais (arbustos, árvores, plantas
rasteiras e aquáticas), aliados à versatilidade metabólica microbiana para degradar, capturar e
remover contaminantes (PLETSCH et al., 1999 apud ALMEIDA & SILVA, 2010). As plantas
selecionadas e introduzidas podem ser autóctones ou geneticamente modificadas (GAYLARD et
al., 2005). Poluentes orgânicos, herbicidas, metais pesados são, comumente, os contaminantes
envolvidos nos casos de fitorremediação. Para resultados eficazes é necessária a utilização de
plantas com boa capacidade de absorção, sistema radicular profundo, acelerada taxa de
crescimento, fácil colheita e que apresentem grande resistência ao poluente (COUTINHO et al.,
2007), devendo a planta ser capaz de crescer na presença do xenobiótico e sobreviver sem
diminuir sua taxa de crescimento. (PAJEVIC et al., 2009 apud VASCONCELLOS et al., 2012).
Procedimentos de Biorremediação Ex situ
Landfarming é uma tecnologia na qual o contaminante é aplicado na camada superior do
solo (arável), em forma líquida ou sólida, para posterior degradação biológica (CASTRO et al.,
2005 apud LEONEL et al., 2010). O solo contaminado é distribuído em uma camada pouco
espessa, com adição de nutrientes e umidade, devendo ser periodicamente revolvido, para
aeração, a fim de que a microbiota seja estimulada e atue como agente de degradação, sendo a
homogeneização e aragem do solo feitas, geralmente, com auxílio de tratores utilizados na
agricultura (JORGENSEN et al.,2000 apud LEMOS et al., 2009).
A Compostagem, também chamada de Biopilhas, é um processo ex situ em que o solo
contaminado é removido do local de origem e alocado em forma de pilhas, em um local que
permita o controle da lixiviação e do escoamento superficial dos líquidos originados. Neste solo,
será desencadeado um processo em que os microrganismos aeróbicos irão degradar os
contaminantes orgânicos, transformando‐os em material orgânico estabilizado, CO2 e água
(AHTIAINEN et al., 2002 apud PEREIRA & FREITAS, 2012).
Sistemas de Biorreatores ou Reatores Biológicos são recipientes onde a degradação do
contaminante ocorre de modo confinado e controlado, mostrando‐se eficiente no tratamento de
águas e solos contaminados com hidrocarbonetos e demais compostos orgânicos (LALLI &
RUSSEL, 1996 apud CARNEIRO & GARIGLIO, 2010).
Técnicas de Biorremediação Aplicadas a Solos e Aquíferos
O solo é constituído por fase sólida, líquida e gasosa, sendo a primeira constituída por
partículas de tamanhos diversos: minerais, raízes de plantas, e populações de macro e
microrganismos. Estes últimos se agrupam em micro‐habitats ou micro‐sítios, e o solo atua como
um dreno e tampão natural que controla o transporte de elementos químicos e outras
substâncias para a atmosfera, hidrosfera e biota (MOREIRA E SIQUEIRA, 2005; OLIVEIRA et al.,
2005 apud LEONEL et al., 2010).
Segundo Reginatto et al. (2011), a quantidade e variedade de microrganismos disponíveis
no solo varia em função da quantidade de matéria orgânica, a qual está intrinsecamente
relacionada com a cobertura vegetal. A maior concentração de microrganismos (considerando
bactérias aeróbicas e anaeróbicas, fungos, actinomicetos e protozoários) no solo situa‐se,
geralmente, no intervalo de 0 a 20 cm de profundidade, conforme indica a Tabela 2.
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Tabela 2 – Distribuição de microrganismos em vários horizontes do perfil de solo (organismos/g
de solo x10³).
Profundidade
(cm)
3‐8
20 ‐ 25
35 ‐ 40
65 ‐ 75
135 ‐ 145

Bactérias
Bactérias
Actinomicetos
Fungos
Aeróbicas
Anaeróbicas
7800
1950
2080
119
1800
379
245
50
472
98
49
14
10
1
5
6
1
0,4
0
3
Fonte: Adapt. Moreira & Siqueira (2002) apud Reginatto et al. (2011)

Algas
25
5
0,5
0,1
0

Os agroquímicos, resíduos industriais, dejetos urbanos, hidrocarbonetos de petróleo e
metais pesados estão entre os principais compostos xenobióticos contaminantes do solo,
ocorrendo a contaminação por diversas formas. Silva et al. (2008) abordam o caso de uma
contaminação resultante das atividades de uma antiga indústria de baquelite. Mariano (2006)
aborda a contaminação resultante do vazamento de tanques de armazenamento subterrâneos
de combustíveis fósseis. Há também a possibilidade de contaminação após acidentes diversos
com diferentes poluentes, a exemplo de óleos e derivados de petróleo (LEONEL et al., 2010).
Assim, serão apresentados alguns casos de aplicação das técnicas de biorremediação à solos e
águas subterrâneas contaminados, e os respectivos resultados obtidos.
O Fenol, composto derivado do petróleo, comumente encontrado em efluentes
industriais, refinarias de petróleo, plantas petroquímicas e indústrias de produção de resinas
fenólicas é uma importante fonte de contaminação do solo, possuindo elevada toxicidade e
agindo como inibidor de muitos microrganismos (PASSOS et al., 2009; SILVA et al., 2008). Passos
et al. (2009) sugerem a técnica de bioaumento utilizando Aspergillus sp LEBM2 adaptados
previamente em uma cultura contendo fenol, como alternativa para degradação desse
composto, possibilitando taxas de degradação do Fenol até concentrações de 989±15 mg.L‐1 de
solo. Rigo et al. (2006) apud Leonel et al. (2010), no entanto, utilizaram a espécie de levedura
Candida parapsilopsis no tratamento de efluentes contaminados com fenol, onde foi usado um
reator contínuo (CSTR), pressurizado, operando por 24 dias consecutivos, com a entrada do
efluente contendo concentrações de fenol entre 300 a 900 mg.L‐1. Os resultados obtidos foram
satisfatórios, com alcance da estabilidade operacional do reator e total remoção do fenol (100%).
Considerando os efeitos toxicológicos do fenol, sua concentração na água subterrânea é
limitada em 0,14 mg.L‐1 e 5, 10 e 15 mg.L‐1 em solos de áreas agrícolas, residenciais e industriais,
respectivamente (CETESB, 2005 apud Silva et al., 2008). Silva et al. (2008) estudaram a eficácia da
bioestimulação aeróbica na remoção de fenol em água subterrânea contaminada pelas
atividades de uma indústria de baquelite desativada, com concentração do fenol em valores
próximos de 1000 mg.L‐1. Por meio de poços instalados, foram adicionados peróxido de
hidrogênio (para fornecimento de oxigênio dissolvido), hidróxido de sódio (para controle de pH),
fosfato de magnésio e nitrato de sódio (nitrogênio e aceptor de elétrons), a fim de promover a
atividade microbiana. A concentração do fenol foi reduzida em 99% da concentração inicial, em 5
meses (de 1000 mg.L‐1 para 0,5 mg.L‐1), enquanto que em outro ponto do aquífero a
concentração foi reduzida de 131 mg.L‐1 para valores inferiores a 0,001 mg.L‐1. Em ambas as
áreas, a concentração de fenol na água subterrânea foi < 4 mg.L‐1 (meta de remediação com base
na avaliação de risco local).
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Muitas vezes a adição de nitratos e H2O2, como aceptores de elétrons e fonte de O2,
respectivamente, são indicados para biorremediação in situ de locais profundos (ambientes
anóxios), devido à solubilidade limitada do O2 nessas áreas (CASTRO et al., 2005; LEONEL et al.,
2010). Castro et al. (2005) utilizaram o nitrato de potássio (KNO3) e o peróxido de hidrogênio
(H2O2) na biorremediação de solos contaminados com petróleo, nos quais observaram reduções
de hidrocarbonetos totais de petróleo (HTP) de 86,7% e 91,68%, nos tratamentos em que foram
aplicados o peróxido de hidrogênio e o nitrato de potássio, respectivamente.
Medaura e Ercoli (2008) utilizaram bagaço de maçã e barril rotativo para a bioconversão
de hidrocarbonetos de petróleo, cuja concentração era de 41000 ppm em um solo contaminado.
Os autores avaliaram que, embora as taxas tenham‐se mantido estáveis durante o processo
(40000 ppm), a atividade microbiana foi evidenciada pela conversão de hidrocarbonetos de baixo
peso molecular em moléculas mais pesadas de parafina (acima de C35), de origem botânica,
através da incorporação de metabólitos à matriz orgânica do solo. Sendo que os hidrocarbonetos
de baixo peso molecular são os que mais oferecem risco à saúde, foi observada, portanto, a
redução dessas moléculas (GRO – Gasoline Range Organics, i.e. C6 a C10‐12; DRO – Diesel Range
Organics, i.e. C8‐12 a C24‐26 e RRO – Residual Range Organics, i.e. C25 a C35) de 2,95% a 1,39%
em 90 dias de tratamento, e para 1,16% depois da fase de maturação. O bagaço de maçã atuou
no tratamento como fornecedor de nutrientes e carbono, além de permitir aumento da difusão
de O2 e servir de suporte mecânico para adsorção microbiana.
A fitorremediação também tem recebido notoriedade pela comunidade científica, em
virtude das respostas positivas no uso das técnicas para descontaminação de solos e águas.
Vanconcellos et al. (2012) apresentam um Quadro que indica algumas plantas utilizadas no
processo de descontaminação de compostos orgânicos (Tabela 3). Johnson et al. (2005) apud
Jacques et al. (2007) avaliaram o efeito das espécies Trifolium repens + Lolium multiflorum na
fitorremediação de um solo contaminado com 1017 mg.Kg‐1 de uma mistura de 16 HPAs. Após
180 dias, o solo vegetado apresentou uma concentração dos poluentes 19% menor e uma
população microbiana degradadora 24 vezes maior que o solo não‐vegetado, indicando a
eficiência da fitoestimulação (estimulação de população microbiana pela presença das plantas),
pois em solo estéril (sem presença de microrganismos) as plantas não degradaram os HPAs.
Tabela 3 – Espécies de plantas utilizadas na fitorremediação de compostos orgânicos.
Espécies de Plantas

Contaminantes
Hexaclorobenzeno (HCB), Bifenil Policlorado (PCB),
Cevada (Hodeum vulgare L. Cv. Klages)
Pentaclorobenzeno, Triclorobenzeno
Gramíneas forrageiras
Ácidos benzoicos clorados
Soja (Glycine Max. [L.] Merr. Cv. Fisk by v)
Bromoacil, nitrobenzeno, fenol
Myriophyllum spicatum
TNT
Pentaclorofenol, Tetracloroetano (PCE), Tricloroetano
Eichhornia crassipesl
(TCE)
Fonte: Adaptado de Susarla et al., 2002 apud Vasconcellos et al., 2012.

Pereira e Millioli (2008) avaliaram a eficiência da Atenuação Natural Monitorada (ANM)
para degradação de óleo cru (5%) em solo nordestino, avaliando taxa de remoção do óleo,
hidrocarbonetos totais de petróleo (HTP), parâmetros como umidade, matéria orgânica, pH,
ecotoxicidade, capacidade de retenção de líquido, população microbiana e teor de nutrientes. O
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solo, contaminado artificialmente, foi deixado em lisímetros, ao ar livre, por 240 dias, realizando‐
se os levantamentos mensais e trimestrais. Os testes de HTP indicaram redução gradual dos
contaminantes, com 25% de remoção do óleo ao longo do tempo. Em relação aos testes de
ecotoxicidade, aos 90 dias o solo não foi nocivo à germinação da alface e mortalidade da
minhoca (parâmetros de toxicidade), não sendo observada nenhuma toxicidade ao fim do ensaio.
Deon et al. (2012) usaram dois microrganismos isolados (I1 e I2), provenientes de um
efluente rico em lipídios, em ensaios de bioaumento em solos contaminados com óleo diesel,
óleo lubrificante e óleo de soja, usando ensaios de atenuação natural como controles. Durante
21 dias, as remoções de óleo diesel foram de 18,57%, 7,30% e 11,38% para as técnicas de
bioaumento com I1 e I2 e atenuação natural, respectivamente. Seguindo a mesma ordem das
técnicas mencionadas, as degradações de óleo lubrificante foram de 41,6%, 14,16% e 6,91% e de
óleo de soja de 87,8%, 73,9% e 49,9%. Os autores observaram também que o isolado 1 (I1)
apresentou maiores taxas de degradação pela possível produção de biossurfactantes, os quais
diminuem a tensão superficial entre as fases, aumentando a biodisponibilidade do substrato.
Jacques et al. (2007) propuseram uma síntese (Tabela 4) das principais técnicas de
biorremediação aplicadas na degradação de grandes quantidades de compostos contaminantes,
a fim de comparar os resultados dos trabalhos compilados, realizados em campo, embora os
autores tenham feito ressalva à particularidade de cada caso de contaminação. A análise de
todas as variáveis, e, portanto, não só dos resultados referentes à eficiência da degradação, é
que auxiliará na escolha do procedimento mais adequado a ser empregado.
Tabela 4 ‐ Aplicações das técnicas de biorremediação para remoção de hidrocarbonetos no solo,
em condições de campo.
Técnica
Biorreator
Bioaumento
Bioestímulo

Contaminante
Resíduo
Petroquímico
Resíduo
Petroquímico
Resíduo
Petroquímico

Concentração
inicial (mg.Kg‐1)

Remoção (%)

Tempo (dias)

50.000

99

12

69.700

92

360

69.700

90

360

Compostagem

HAPs

10.960

70

150

Biorremediação
Passiva

Petróleo

18.000

56

480

Landfarming

Hidrocarbonetos

46.000

55

60

Fitorremediação

Pireno

488,7

36,13* (85,02)

45

*

Referências
(apud JACQUES
et al., 2007)
Ward et al.
(2003)
Mishra et al.
(2001)
Mishra et al.
(2001)
Ahtiainen et
al.(2002)
Chaineau et al.
(2003)
Marin et al.
(2005)
Ling e Gao
(2004)

Fonte: Adapt. Jacques et al. (2007).
Remoção dos contaminantes ao final do período de avaliação em relação ao tratamento sem plantas. Entre
parêntesis, a remoção dos contaminantes em relação ao início do período de avaliação.

CONCLUSÃO
As tecnologias de biorremediação tem sido alvo de diversos estudos no Brasil, tendo em
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vista a sua eficiência na remoção de contaminantes (entre eles, o petróleo e seus derivados) de
solos, efluentes e águas subsuperficiais, podendo proporcionar taxas consideráveis de
degradação, além de despender custos relativamente baixos, não promovendo distúrbios ao
meio (relação custo/benefício). Contudo, para o sucesso dos procedimentos e manutenção da
integridade dos ecossistemas em todos os âmbitos, faz‐se necessário assegurar a inocuidade dos
microrganismos, que estarão envolvidos na biodegradação, ao meio ambiente, devendo estes
atuar em ação sinérgica, sem interferir nos processos biogeoquímicos naturais (CARNEIRO &
GARIGLIO, 2010). Além disso, se deve adequar todos os fatores ambientais necessários ao
acontecimento das reações bioquímicas, os quais podem variar de acordo com cada situação.
Ademais, a escolha da melhor técnica a ser empregada nos episódios de contaminação
dependerá da especificidade de cada caso.
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RESUMO
A violência exercida contra a mulher, nas suas mais
diversas formas, tem‐se constituído como objeto de
impacto e visibilidade social, sendo tratado como
questão relativa aos direitos humanos. O objetivo deste
trabalho foi avaliar a distribuição espacial dos registros
de violência contra a mulher em Pernambuco (Brasil),
com auxílio de ferramentas da geoestatistica e
geotecnologias. O uso da geoestatística demonstrou ser
uma ferramenta auxiliar para o processo de gestão e
administração das políticas públicas de saúde. Os

valores de alcance (a) demonstraram a necessidade de
um centro de atenção em saúde a cada 65,6 km para
atender a demanda de casos notificados de violência
contra a mulher. Os mapas de variabilidade espacial,
demonstraram que a maior quantidade de casos
notificados de violência estão associados à Região
Metropolitana do Recife, e aos Polos Regionais de
Caruaru e Petrolina.

PALAVRAS‐CHAVE: Mapeamento, planejamento da saúde, instrumento, geoestatística

Spatial distribution of violence against women in Pernambuco, Brazil
ABSTRACT
Violence against women in its various forms,
has been constituted as an object of social impact and
visibility, being treated as issue of human rights. The
objective of this study was to evaluate the spatial
distribution of reported violence against women in
Pernambuco (Brazil), with the aid of tools geostatistics
and geotechnology. The use of geostatistics has proved
to be an auxiliary to the process of management and

administration of public health policy tool. The range
values (a) demonstrated the need for a center of health
care every 65.6 km to meet the demand of reported
cases of violence against women. The maps of spatial
variability, showed that the highest amount of reported
cases of violence are associated with the Metropolitan
Region of Recife, and the Regional Centers of Caruaru
and Petrolina.

KEY‐WORDS: Mapping, planning of health, instrument, geostatistics.
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Distribuição espacial da violência contra a mulher em Pernambuco, Brasil
INTRODUÇÃO
A violência exercida contra a mulher, nas suas mais diversas formas, tem‐se constituído
como objeto de impacto e visibilidade social, sendo tratado como questão relativa aos direitos
humanos (AMARAL, 2001).
Sabe‐se que nem todas as sociedades contemporâneas e nem todas as épocas de nossa
história civilizatória têm qualificado os atos violentos contra as mulheres enquanto crimes.
Mesmo com a criação da lei nº 11.340 de 7 de agosto de 2006, a qual estabelece o mecanismo
para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, o número de casos contínua
crescendo em todo Brasil (CEDEC, 1997).
A violência vivida pelas mulheres é, hoje, questão de saúde, tendo em vista que a
violência deixa sequelas físicas, psicológicas ou até mesmo letais. Organizações internacionais
(Organização Mundial da Saúde – OMS, Organização Panamericana da Saúde, Banco Mundial) de
profissionais de saúde (Associação Médica Americana) têm divulgado elevadas prevalências da
violência por parceiros íntimos. Além de alta magnitude, esses episódios de violência mostram
caráter muitas vezes grave e reiterado, expressando a desigualdade nas relações de gênero
(SCHRAIBER et al., 2007).
Desde 2011, as agressões contra a mulher, quando ocorrerem no âmbito doméstico
(intrafamiliar ou quando há vínculo afetivo), estão inclusas na lista de notificação compulsória de
todas as unidades de saúde, seja serviço de urgência e emergência ou pelas equipes de Saúde da
Família (SES, 2011).
Mesmo com algumas medidas adotadas com o propósito de intervir nessa realidade, o
estado de Pernambuco continua apresentando alta taxa de violência doméstica e até mesmo
letal (PORTELLA, 2005). Atualmente vem perdendo lugar para outros estados, o que é positivo,
embora ainda permaneça entre os cinco estados mais violento do país desde 1979 (SARAIVA &
RODRIGUES, 2010).
FOWLER & AUSTOKER (1997) chamam a atenção que o primeiro princípio que deve ser
atendido para implantação de qualquer medida em saúde pública é o rastreamento e a condição
de investigação. Com isso, a concepção de “espaço” é inserida a investigação, onde a geografia
interage com a medicina e os demais ramos da saúde pública. De acordo com COSTA & TEIXEIRA
(1999), as atuais fragilidades conceituais e metodológicas da epidemiologia são os fatores que
têm restringido o estudo dos fenômenos de saúde das coletividades humanas, principalmente
porque não existe uma coesão e pertinência da estratégia conceitual e metodológica que tenha
como perspectiva a abordagem do espaço geográfico‐social, já que este é entendido como
expressão das condições de vida da população.
Nesse sentido, a geoestatística permite a integração continua entre o usuário e o
conjunto de dados em análise, favorecendo a percepção e aglutinação de fatores ao processo de
análise espacial. De acordo, com VIEIRA et al. (2000) a geoestatística permite estabelecer um
modelo de semivariograma que melhor descreva a variabilidade espacial dos dados, o qual será
utilizando no processo de interpolação pelo método da krigagem, possibilitando a geração de
uma superfície contínua para a área estudo, expressa através de mapas de isolinhas.
Assim, o objetivo deste trabalho foi determinar a distribuição espacial dos registros de
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casos de violência contra a mulher no Estado de Pernambuco (Brasil) no período de 2011, com
auxílio de geotecnologias, como uma ferramenta auxiliar para o processo de gestão em saúde
pública.
MATERIAIS E MÉTODOS
Com 98.311 km², Pernambuco (Figura 1) é um dos 27 estados brasileiros. Localizado no
centro leste da Região Nordeste, fazendo limites com os Estados da Paraíba, Ceará, Alagoas,
Bahia e Piauí. Também faz parte do território pernambucano, o arquipélago de Fernando de
Noronha, a 500 km da costa.
Pernambuco é o sétimo estado mais populoso do Brasil, com 8.796.032 habitantes, o que
corresponde a aproximadamente 4,6 % da população brasileira, distribuídos em 185 municípios.
Cerca de 80,2 % dos habitantes do estado moram em zonas urbanas. A densidade demográfica
estadual é de 89,5 hab./km². Conforme dados do IBGE, a composição étnica da população
pernambucana é constituída por pardos (53,3%), brancos (40,4%), negros (4,9%) e índios (0,5%),
de acordo com o Censo 2010 do IBGE. Segundo o senso do IBGE (2010) Recife a capital do Estado,
é a oitava cidade mais importante do país, a nível populacional (1.537.704 habitante).

Figura 1 ‐ Localização geográfica do Estado de Pernambuco (Brasil).
Coleta de dados
Os dados analisados neste trabalho compreendem os municípios do estado de
Pernambuco, período de 2011, oriundo do banco de dados secundários do DATASUS –
Departamento de Informática do SUS (Sistema Único de Saúde) do Governo Federal, em que as
ocorrências são registradas pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) do
Ministério da Saúde. Os dados trabalhados do SINAN correspondem ao ano 2011, e são ainda
parciais, consultados em 26/06/2012.
Utilizaram‐se também informações complementares do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) de 2010.
Análise Estatística e Geoestatística
Foi efetuada a análise descritiva utilizando‐se o SAS (SCHLOTZHAVER & LITTEL, 1997), para
determinação dos seguintes parâmetros estatísticos: média, mediana, moda, valores mínimo e
máximo, desvio padrão, coeficiente de variação, curtose e assimetria, distribuição de frequência
e obtenção do desvio máximo em relação à distribuição normal (n) ou Lognormal (Ln) por meio
do teste de probabilidade de erro de Kolmogorov‐Smirnov (KS) com nível de 5% de
probabilidade).
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Em seguida procedeu‐se a análise de correlação linear, a fim de verificar a ocorrência da
dependência dos valores de população por município com as variáveis independentes de
registros de violência contra a mulher.
Aos 185 municípios do Estado de Pernambuco será incorporada uma coordenada
geográfica do centroide, para aplicação de ferramentas de geoestatística.
Os conceitos teóricos da geoestatística têm suas bases em funções e variáveis aleatórias
(VIEIRA, 2000), e na prática é preciso relacionar o conjunto de dados em estudo com uma das
hipóteses da geoestatística. Esta restrição é necessária para que se possam adequar os dados a
uma função matemática, visando detectar a sua variabilidade espacial.
A variabilidade espacial dos dados foi determinada por meio da modelagem do
semivariograma experimental (VIEIRA, 2000), considerando que todos os valores satisfazem a
hipótese de estacionaridade (hipótese intrínseca da geoestatistica). O semivariograma
experimental foi utilizado para se determinar a dependência espacial entre as amostras (equação
1).

1 N(h)
[Z(xi) - Z(xi + h) ]2
γ (h) =

2 N(h ) i=1
*

equação (1)

onde γ*(h) é semivariância estimada; N(h) representa o número de pares de valores
medidos Z(xi), Z(xi + h) separadas por um vetor (h). Na denominação geoestatística, Z(xi) é
descrito como variável regionalizada (CLARK, 1979).
Compreende‐se, pela análise geoestatistica, o levantamento do semivariograma
experimental e, posteriormente, o ajuste de modelos teóricos, permitindo visualizar a natureza
da variação espacial das variáveis estudadas (VIEIRA, 2000).
A análise espacial da dependência dos dados foi realizada utilizando os valores da variável
violência contra a mulher para a construção do semivariograma experimental e posteriormente
comparado ao semivariograma da população, para se verificar a similaridade no padrão espacial
entre os atributos em estudo (CARUSO & QUARTA, 1998).
Construção de Mapas Variabilidade Espacial
A técnica de interpolação por krigagem foi utilizada para determinar os valores dos locais
não amostrados, buscando uma estimação linear, sem tendência e com variância mínima
considerando os valores da análise espacial determinada por meio do semivariograma
experimental.
O programa SURFER (GOLDEN SOFTWARE, 2012) foi utilizado para construção dos mapas
de isolinhas para os atributos envolvidos neste estudo. Desta maneira, os parâmetros de ajuste
do semivariograma serão utilizados no processo de construção dos mapas de isolinhas dos
atributos que apresentaram variabilidade espacial.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Tabela 1 apresenta os principais parâmetros estatísticos para o número de registros de
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violência contra a mulher no Estado de Pernambuco (Brasil) no período de 2011.
Tabela 1 ‐ Parâmetros estatísticos.
Variável
População
total
População
Urbana
Densidade
Demográfica
Total de
atendimentos

N

Soma

Mín

Máx

185 7917675 1308 1422905

Méd

Variância

42798

13963528496

DP

CV

118167,4 276,1

185 6058249 1122 1422905 32747,3 13902609500,5 117909,3 360,1
185 40911.38

3.2

153

1

4358

8361.41
989

221,1

685411,47

827,89

28,5

12754,1

112,9

374,4
396,5

Assim
9,5

Curt

D

104,33 0,363Ln

9,7

108,31 0,394Ln

8,0

69.67

6,8

50,4

0,407Ln
0,419Ln

N: número de valores; Mín: Mínimo; Máx: Máximo; DP: desvio padrão; CV: coeficiente de
variação; Assim: assimetria; Curt: curtose; D: teste de probabilidade de erro de Kolmogorav‐Smirnov (p <
0,05); n: normal; Ln: Logaritma.
Fonte – Autor.

Por outra parte não podemos deixar de considerar o processo de migração dentro do
estado, uma vez que um paciente notificado em Recife pode ser oriundo de qualquer outro
município do Estado, isso se deve principalmente aos processos de discriminação e preconceito
com relação ao paciente (GARCIA & KOYAMA, 2008), sobretudo nos municípios do interior do
Estado.
O comportamento dos casos de violência contra a mulher no Estado de Pernambuco foi
identificado por meio do valor médio de casos notificados para o período de estudo (2011),
sendo o menor valor identificado com 1 caso, valor médio com 28,5 casos notificados, e o maior
número de casos foi identificado com 12754,1 casos notificados (Tabela 1).
Os valores de coeficiente de variação (CV, %) para as variáveis envolvidas neste estudo
são considerados elevados, de acordo com a classificação de GOMES (1984). Já eram esperados
valores elevados de CV uma vez que existe uma elevada variabilidade dos dados conforme
demonstram os valores mínimo e máximo.
Todos as variáveis em estudo apresentaram distribuição de frequência Lognormal,
conforme demonstrado pelos valores de assimetria, curtose e D (Desvio máximo em relação à
distribuição normal por meio do teste de Kolmogorov‐Smirnov com probabilidade de erro de 5
%). A presença de distribuição de frequência Lognormal não é impedimento para aplicação das
ferramentas de geoestatística. De acordo com CRESSIE (1991), a normalidade dos dados não é
exigência da geoestatística, mas é conveniente apenas que, no gráfico de distribuição normal, o
atributo não apresente extremidades de distribuição muito alongadas, o que poderia indicar a
presença de dados discrepantes (outliers), podendo comprometer as análises. Portanto, no
processo de análise geoestatístico optamos por transformar os dados para logaritmos.
A Tabela 2 apresenta os parâmetros de ajuste do semivariograma experimental para os
dados notificados de violência contra a mulher para o Estado de Pernambuco no período de
2011.
O modelo esférico foi ajustado para o total de atendimentos de registros de violência
contra a mulher; a densidade demográfica se ajustou ao modelo gaussiano, enquanto os demais
dados não se ajustaram aos modelos teóricos, sendo representado por efeito pepita puro (EPP).
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Os valores de alcance foram 65,6 km para o total de casos notificados para o período e
480 km para a densidade demográfica. Tal informação é primordial para a administração pública,
pois indica que esta seria a distância máxima para a localização de centros de atenção em saúde
aptos a trabalhar com casos de violência contra a mulher.
O valor de alcance (a) também deve ser considerado uma vez que quanto mais próximo
do litoral esta localizado menor é a sua área, enquanto que quando vamos em sentido ao interior
do Estado, o tamanho dos municípios aumenta e por sua vez a distancia entre centros de atenção
em saúde. Vale ressaltar que no interior o número de centros de atenção em saúde aptos ao
atendimento e notificação de casos de violência contra a mulher são relativamente escassos
quando comparados a Região metropolitana do Recife.
Tabela 2 ‐ Parâmetros de ajuste do semivariograma.
Variável
População total
População Urbana
Densidade Demográfica
Total de atendimentos

Modelo

Gaussiano
Esférico

C0
C1
a
EPP – Efeito pepita puro
EPP – Efeito pepita puro
0,089
0,462
480000
0,073
0,404
65600

R²

GD

0,968
0,796

16,15
15,30

C0: efeito pepita; C1: patamar; a: alcance (m); R²: coeficiente de determinação; GD: Grau de
dependência (%).
Fonte – Autor.

O grau de dependência espacial (GD, %) encontrados para os dados é forte, de acordo
com a classificação proposta por CAMBARDELLA et al. (1994). A presença de valores de GD forte
coincide com a elevada variabilidade dos dados descrita por meio dos valores de coeficiente de
variação (CV, %), ou pela amplitude dos dados apresentada por meio da diferença entre o valor
máximo e o valor mínimo (Tabela 1). Por outra parte, a elevada dependência espacial entre as
amostras também está relacionada com o aumento da distancia de separação entre as cidades,
principalmente no interior quando comparado com a região litorânea, fazendo com que a
distribuição dos dados não seja homogênea ao longo do Estado de Pernambuco.
Os mapas de variabilidade espacial para o presente estudo demonstram claramente que
as regiões com municípios de maior população, apresentam respectivamente maior ocorrência
de notificações de casos de violência contra a mulher, sendo a Região Metropolitana de Recife
identificada com maior quantidade, seguida da Região do São Francisco Pernambucano (Figura
2). Nota‐se que em todos os mapas as zonas com maior incidência de casos de notificação de
violência contra a mulheres estão relacionadas as zonas com maior densidade demográfica,
demonstrando a importância de políticas públicas específicas para a Região Metropolitana do
Recife, Petrolina, Itaparica.
O município de Pernambuco que mais se destacou em relação ao número de
atendimentos de vítimas mulheres que sofreram violência, dentro do período avaliado, foi Recife
com 989 atendimentos, seguido do município de Jaboatão dos Guararapes com 406.
Enquanto o município que teve a menor incidência de atendimentos a mulheres vítimas
de violência foi Araçoiaba com 06 atendimentos, seguido dos municípios de Goiana e Sirinhaém
com um número de 07 atendimentos.
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Figura 1 ‐ Mapas de variabilidade espacial: população total, população urbana, total de
atendimentos e demografia.
Verifica‐se que ocorre flutuação dos registros de ocorrência entre os municípios em
estudo, tal fato pode ser justificado pelo número de habitantes e a predominância da ocupação
urbana.
A Tabela 3 expõem as correlações lineares das variáveis em estudo.
Tabela 3 ‐ Matriz de correlação linear.
Total de casos Densidade demográfica População urbana População total
Total de casos
1,00
Densidade demografica
0,61
1,00
População urbana
0,79
0,77
1,00
População total
0,79
0,76
1,00
1,00

CONCLUSÃO
O uso da geoestatística demonstrou ser uma ferramenta auxiliar para o processo de
gestão e administração das políticas públicas de saúde. Os valores de alcance (a) demonstraram a
necessidade de um centro de atenção em saúde a cada 65,6 km para atender a demanda de
casos notificados de violência contra a mulher. Os mapas de variabilidade espacial,
demonstraram que a maior quantidade dos casos notificados está associado à Região
Metropolitana do Recife, e aos Polos Regionais de Caruaru e Petrolina.
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