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RESUMO 

 

A compreensão das características, estruturais e funcionais de uma paisagem requer a 
realização de estudos em diferentes escalas espaciais e temporais. A Geoecologia das 
Paisagens vem se estabelecendo como um campo de pesquisa interdisciplinar que oferece 
arcabouço teórico e metodológico para lidar com os problemas ambientais. As transformações 
ambientais decorrentes das atividades humanas tais como o desflorestamento, crescimento 
industrial e urbano desordenado podem modificar o padrão espacial e os ritmos dos processos 
ecológicos no interior de uma paisagem. O desenvolvimento tecnológico atual tem aumentado 
à capacidade de analisar e gerenciar melhor as paisagens globais, nesse sentido, fazendo uso 
de abordagens holísticas e geossistêmicas, os referenciais teóricos e metodológicos desta 
pesquisa estão apoiados na Geoecologia das Paisagens, e teve como objetivo principal utilizar 
recursos das geotecnologias para identificar, delimitar e enquadrar em zonas as unidades de 
paisagem da bacia hidrográfica do rio Gramame, localizada no litoral sul do estado da Paraíba 
com uma área total de 591, 63 km2. Buscou-se avaliar como se dá a dinâmica geoecológica 
em escala regional (1: 150.000) e local (1: 15.000) e com isso apresentar propostas de manejo 
para as mesmas. Efetivaram-se coletas de dados em campo e gabinete, e foram realizadas 
análises da dinâmica, estrutura e funcionamento dos geossistemas envolvidos. A modelagem 
da paisagem foi executada com base nos dados obtidos por detecção remota, o tratamento, 
manipulação e análise dos dados espaciais pela utilização de técnicas de geoprocessamento 
(Geoestatística, Processamento Digital de Imagem) e Sistemas de Informações Geográficas 
(SIG) o que possibilitou representa-los cartograficamente. Os resultados revelam uma 
paisagem intensamente alterada, com a vegetação natural reduzida a pequenos fragmentos 
isolados pelas culturas agrícolas, a área de maior pressão antrópica corresponde ao baixo 
curso do rio Gramame, onde a ocupação urbana se faz de forma indisciplinada e sem 
planejamento ambiental. O uso excessivo de agrotóxicos, fertilizantes químicos industriais, 
mecanização agrícola intensiva e a supressão da cobertura vegetal natural favorecem a 
proliferação de pragas, contaminação dos recursos hídricos, fragmentação de habitats e 
diminuição da biodiversidade. A modelagem cartográfica e a métrica de paisagem mostraram-
se essenciais para o entendimento dos processos, climáticos, pedológicos, geológicos, 
geomorfológicos, ecológicos e socioeconômicos, bem como da dinâmica e evolução da 
paisagem.  
 
Palavras-chave: Geoecologia das Paisagens. Bacia Hidrográfica. Sensoriamento Remoto. 
Sistemas de Informação Geográfica. Rio Gramame.   

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

Understanding the characteristics, structure and function of a landscape requires the 
accomplishment of studies at different spatial and temporal scales. The Landscape Ecology 
has established itself as an interdisciplinary research field that offers theoretical and 
methodological framework for dealing with environmental problems. Environmental changes 
resulting from human activities such as deforestation, industrial growth and urban cluttered 
can modify the spatial pattern and rhythms of ecological processes within a landscape. The 
current technological development has increased the ability to analyze and better manage 
global landscapes, accordingly, making use of holistic and geosystem approaches, the 
theoretical and methodological framework of this research are supported by the Landscapes 
Ecology, and aimed to utilize features of geotechnology to identify , define and place them in 
its landscape units within the watershed of Gramame river, located on the southern coast of 
Paraíba state covering a total area of 591, 63 km². We seek to evaluate how is the 
geoecological dynamics at the regional scale (1:150.000) and local (1:15.000) and with that 
submit proposals to management of these areas. We accomplished data collection in the field 
and office, and analysis of the dynamics, structure and functioning of the geosystem involved. 
The modeling of the landscape was performed based on data obtained by remote sensing, 
processing, handling and analysis of spatial data by using GIS techniques (Geostatistics, 
Digital Image Processing) and Geographic Information Systems (GIS) which is permitted 
presents them cartographically. The results reveal an intensively altered landscape, with the 
natural vegetation reduced to small and isolated fragments surrounded by agricultural crops, 
the greatest human pressure of the study area corresponds to the lower course of the Gramame 
river, where urban occupation is made by undisciplined and without environmental planning. 
The excessive use of pesticides, industrial chemicals fertilizers, intensive agricultural 
mechanization and the suppression of natural vegetation cover favor the proliferation of pests, 
contamination of water resources, habitat fragmentation and biodiversity loss. The 
cartographic modeling and landscape metrics proved to be essential for the understanding of 
processes, climatic, soils, geological, geomorphological, ecological and socioeconomic as 
well as the dynamics and evolution of the landscape. 
 
Keywords: Landscape Ecology. Watershed. Remote Sensing. Geographic Information 
Systems. Gramame River. 



LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 01 – Localização da bacia hidrográfica do rio Gramame ............................................. 20 

Figura 02 – Relações entre os níveis hierárquicos das paisagens............................................. 33 

Figura 03 – Composição Colorida de Falsa cor RGB (432)..................................................... 42 

Figura 04 – Composição Colorida de Falsa cor RGB (742)..................................................... 43 

Figura 05 – Limites da bacia sedimentar da Paraíba conforme interpretada nesse trabalho .... 79 

Figura 06 – Unidades Litoestatigráficas e Estruturas Geológicas da Bacia Hidrográfica  

do rio Gramame ........................................................................................................................ 88 

Figura 07 – Pluviometria da BHRG ......................................................................................... 95 

Figura 08 – Climatograma da Bacia Hidrográfica do rio Gramame ........................................ 96 

Figura 09 – Pluviometria da Bacia Hidrográfica do rio Gramame........................................... 98 

Figura 10 – Vista panorâmica da Planície Costeira na praia Barra de Gramame ................... 104 

Figura 11 – Desmoronamento de blocos lateríticos na praia Barra de Gramame .................. 105 

Figura 12 – Modelo Digital de Elevação da Bacia Hidrográfica do rio Gramame ................ 108 

Figura 13 – Unidades Geomorfológicas da Bacia Hidrográfica do rio Gramame ................. 111 

Figura 14 – Relevo Sombreado da Bacia Hidrográfica do rio Gramame ............................... 113 

Figura 15 – Orientação das Vertentes da Bacia Hidrográfica do rio Gramame ..................... 115 

Figura 16 – Hierarquia Fluvial da Bacia Hidrográfica do rio Gramame ................................ 121 

Figura 17 – Perfil Longitudinal do rio Gramame ................................................................... 122 

Figura 18 – Declividade das Vertentes na Bacia Hidrográfica do rio Gramame .................... 125 

Figura 19 – Hipsometria da Bacia Hidrográfica do rio Gramame ......................................... 127 

Figura 20 – Solos da Bacia Hidrográfica do rio Gramame .................................................... 131 

Figura 21 – Fragilidade Natural dos Solos na Bacia Hidrográfica do rio Gramame ............. 133 

Figura 22 – Perfil Esquemático da Vegetação na Bacia Hidrográfica do rio Gramame ........ 136 

Figura 23 – Uso e Ocupação do Solo e Cobertura Vegetal da Bacia Hidrográfica do rio 

Gramame ................................................................................................................................ 140 

Figura 24 – Estatística Espacial do NDVI na Bacia Hidrográfica do rio Gramame .............. 142 

Figura 25 – Classificação Supervisionada Máxima Verossimilhança da Bacia  

Hidrográfica do rio Gramame................................................................................................. 144 

Figura 26 – Municípios Inseridos na Bacia Hidrográfica do rio Gramame ........................... 146 

Figura 27 – Pirâmide Etária do Município de Alhandra ......................................................... 152 

Figura 28 – Pirâmide Etária do Município do Conde ............................................................. 154 

Figura 29 – Pirâmide Etária do Município de Cruz do Espírito Santo ................................... 155 



Figura 30 – Pirâmide Etária do Município de João Pessoa .................................................... 157 

Figura 31 – Pirâmide Etária do Município de Pedras de Fogo ............................................... 157 

Figura 32 – Pirâmide Etária do Município de Santa Rita ....................................................... 159 

Figura 33 – Pirâmide Etária do Município de São Miguel de Taipu ...................................... 160 

Figura 34 – Geossistemas no Baixo Curso do rio Gramame .................................................. 166 

Figura 35 – Impactos ambientais na bacia do rio Gramame (1) ............................................. 177 

Figura 36 – Impactos ambientais na bacia do rio Gramame (2) ............................................. 177 

Figura 37 – Impactos ambientais na bacia do rio Gramame (3) ............................................. 178 

Figura 38 – Impactos ambientais na bacia do rio Gramame (4) ............................................. 178 

Figura 39 – Zoneamento Geoecológico da Bacia Hidrográfica do rio Gramame .................. 189 

 

  



LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 01 – Escalas de análise dos processos geossistêmicos ................................................ 26 

Quadro 02 – Escalas de análise dos processos geodinâmicos .................................................. 29 

Quadro 03 – Exemplos das principais composições coloridas e suas respectivas  

aplicações.................................................................................................................................. 44 

Quadro 04 – Classificação do uso do solo da UGI ................................................................... 55 

Quadro 05 – Classificação do uso do solo do ITC ................................................................... 56 

Quadro 06 – Classificação do uso do solo do USGS ............................................................... 57 

Quadro 07 – Índices selecionados para análise morfométrica ................................................. 70 

Quadro 08 – Coluna Estratigráfica Simplificada da Bacia Sedimentar Paraíba....................... 87 

Quadro 09 – Classificação Adotada para a Biogeografia da Bacia Hidrográfica do rio 

Gramame ................................................................................................................................ 135 

Quadro 10 – Unidades de Análise e Municípios da Bacia do rio Gramame .......................... 147 

Quadro 11 – Unidades Taxonômicas e Características Geoambientais .................................. 164 

Quadro 12 – Domínios Morfoestruturais e Unidades Geoambientais na Bacia  

Hidrográfica do Rio Gramame ............................................................................................... 165 

Quadro 13 – Escala de Análise Geoecológica ........................................................................ 167 

Quadro 14 – Processos e Funções na Bacia Hidrográfica do rio Gramame ........................... 174 

Quadro 15 – Diagnóstico Socioambiental da BHRG ............................................................. 179 

 

  



LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 01 – Localização das estações pluviométricas na bacia do rio Gramame .................... 69 

Tabela 02 – Ordem Hierárquica e Comprimento Médio dos Canais de Drenagem ............... 120 

Tabela 03 – Uso e Ocupação do Solo e Cobertura Vegetal da BHRG ................................... 138 

Tabela 04 – Resultado da estatística espacial do NDVI da Imagem Landsat 7 ETM+ .......... 141 

Tabela 05 – Indicadores Socioeconômicos da Bacia do rio Gramame (1) ............................. 147 

Tabela 06 – Indicadores Socioeconômicos da Bacia do rio Gramame (2) ............................. 147 

Tabela 07 – Indicadores Socioeconômicos da Bacia do rio Gramame (3) ............................. 148 

Tabela 08 – Indicadores Socioeconômicos da Bacia do rio Gramame (4) ............................. 148 

Tabela 09 – Indicadores Socioeconômicos da Bacia do rio Gramame (5) ............................. 149 

Tabela 10 – Indicadores Socioeconômicos da Bacia do rio Gramame (6) ............................. 151 

Tabela 11 – Indicadores Socioeconômicos da Bacia do rio Gramame (7) ............................. 151 

Tabela 12 – Métrica de Classes da Paisagem na Bacia Hidrográfica do rio Gramame .......... 169 

Tabela 13 – Métrica ao Nível da Paisagem (1) ....................................................................... 169 

Tabela 14 – Métrica ao Nível da Paisagem (2) ....................................................................... 172 

 

 
  



SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 17 

 

2 UMA REVISÃO SOBRE O TEMA PAISAGEM ............................................................. 22 

2.1 PERSPECTIVAS DA GEOECOLOGIA DAS PAISAGENS ............................................ 37 

2.1.1 Métrica e Análise de Paisagem ..................................................................................... 38 

2.2 SENSORIAMENTO REMOTO APLICADO À GEOGRAFIA ........................................ 39 

2.2.1 Interpretação de Imagens de Sensoriamento Remoto ................................................ 39 

2.2.2 Etapas na Interpretação de Imagens Orbitais ............................................................ 44 

2.2.3 Processamento Digital De Imagem (PDI) .................................................................... 45 

2.2.4 Classificação Automática de Imagens Digitais ............................................................ 48 

3 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA (SIG) E MODELAGEM DE       

SISTEMAS AMBIENTAIS .................................................................................................... 50 

3.1 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA (SIGs) E GEOECOLOGIA ............... 52 

3.2 SISTEMAS DE CLASSIFICAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE USO DA  

TERRA ..................................................................................................................................... 54 

3.2.1 Classificação da União Geográfica Internacional (UGI) ........................................... 55 

3.2.2 Sistema de Classificação do ITC .................................................................................. 55 

3.2.3 Classificação do Serviço Geológico Norte Americano (USGS) .................................. 56 

 

4 METODOLOGIA ................................................................................................................ 59 

4.1 PROCEDIMENTOS ........................................................................................................... 59 

4.1.1 Base Cartográfica .......................................................................................................... 62 

4.1.2 Processamento Digital de Imagens ............................................................................... 63 

4.1.3 Utilização de Sistema De Informação Geográfica (SIG) ............................................ 64 

4.1.4 Métrica de Paisagem ..................................................................................................... 66 

4.1.5 Edição de Mapas ............................................................................................................ 67 

4.1.6 Tratamento dos Dados Climáticos ............................................................................... 68 

4.1.7 Geração de Índices Morfométricos .............................................................................. 69 

4.1.8 Sistema de Classificação para o Levantamento da Vegetação e do Uso e Ocupação           

do Solo ...................................................................................................................................... 71 

4.2 PROCEDIMENTO PARA O ZONEAMENTO GEOECOLÓGICO ................................. 72 

5  CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA REGIONAL ............................................................ 74 



5.1 ANÁLISE GEOECOLÓGICA DA BACIA DO RIO GRAMAME-PB ............................. 74 

5.1.1 Contexto Geológico ........................................................................................................ 74 

5.1.1.1 Domínios Geotectônicos da Província Borborema ...................................................... 76 

5.1.1.1.1 Terrenos do Alto Moxotó ........................................................................................... 76 

5.1.1.1.2 Terrenos do Rio Capibaribe ....................................................................................... 76 

5.1.1.1.3 Província Costeira e Margem Continental ................................................................. 77 

5.1.1.2 Tectônica da Bacia Hidrográfica do Rio Gramame ..................................................... 80 

5.1.2 Hidrogeologia ................................................................................................................. 89 

 

6 RESULTADOS ..................................................................................................................... 91 

6.1 SÍNTESE CLIMÁTICA ..................................................................................................... 91 

6.2 GEOMORFOLOGIA ......................................................................................................... 99 

6.2.1 Depressão Sublitorânea ................................................................................................. 99 

6.2.2 Baixos Planaltos Costeiros .......................................................................................... 100 

6.2.3 Planície Costeira .......................................................................................................... 101 

6.2.4 Depósitos Sedimentares do Quaternário ................................................................... 102 

6.2.5 Produtos Cartográficos ............................................................................................... 106 

6.3 RECURSOS HÍDRICOS E ÍNDICES MORFOMÉTRICOS .......................................... 116 

6.4 ANÁLISE DAS VERTENTES ......................................................................................... 123 

6.5 HIPSOMETRIA ............................................................................................................... 126 

6.6 SOLOS ............................................................................................................................. 128 

6.7 FRAGILIDADE DOS SOLOS ......................................................................................... 132 

6.8 VEGETAÇÃO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO ............................................................ 134 

6.9 PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGEM ............................................................... 141 

6.10 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS ............................................................................. 145 

6.10.1 Alhandra: localização e indicadores socioeconômicos ........................................... 152 

6.10.2 Conde: localização e indicadores socioeconômicos ................................................. 153 

6.10.3 Cruz do Espírito Santo: localização e indicadores socioeconômicos .................... 154 

6.10.4 João Pessoa: localização e indicadores socioeconômicos ....................................... 155 

6.10.5 Pedras de Fogo: localização e indicadores socioeconômicos ................................. 157 

6.10.6 Santa Rita: localização e indicadores socioeconômicos .......................................... 158 

6.10.7 São Miguel de Taipu: localização e indicadores socioeconômicos ......................... 160 

6.11 DIAGNÓSTICO DAS UNIDADES DE PAISAGEM ................................................... 161 



6.12 DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO            

GRAMAME ........................................................................................................................... 175 

6.13 ZONEAMENTO FUNCIONAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO  

GRAMAME ........................................................................................................................... 184 

6.13.1 Zona de Preservação Ambiental Permanente ......................................................... 184 

6.13.2 Zona de Uso Disciplinado ......................................................................................... 185 

6.13.3 Zona de Recuperação Ambiental ............................................................................. 186 

6.13.4 Zona de Ordenamento Urbano ................................................................................ 186 

6.13.5 Zona de Conservação Ambiental ............................................................................. 187 

6.14 DIRETRIZES DE CONSERVAÇÃO E ESTRATÉGIAS DE  

SUSTENTABILIDADE ......................................................................................................... 190 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................ 192 

 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 196 

 



17 

1 INTRODUÇÃO 

 

A geoecologia das paisagens vem se estabelecendo como um campo de pesquisa 

interdisciplinar que oferece arcabouço teórico para lidar com os problemas ambientais, 

apresentando metodologias integradoras e conceitos que realçam a importância dos padrões 

espaciais na compreensão da dinâmica dos sistemas ambientais. Esta disciplina possui forte 

tradição na Europa e Estados Unidos. Mais recentemente, vem sendo divulgada em outros 

países do mundo, alicerçada nos paradigmas que integram diferentes teorias a novas 

tecnologias, bem como na utilização de modelos para o estudo integrado da paisagem, 

conforme apresentado nas obras de diferentes autores, tais como: Naveh e Lieberman (1984), 

Forman e Godrom (1986), Zonneveld (1989), Huggett (1995), Farina (1998), Silva (1998), 

Turner, Gardner e O’Neill (2001) e Christopherson (2011).  

Assim, a paisagem continua a exercer papel de destaque como objeto de estudo na 

Geografia, e muito embora o conceito de paisagem remeta a diferentes significados e 

perspectivas de estudo, permanece entre as diversas abordagens e metodologias a ideia 

comum de que há uma interação dinâmica entre as ações humanas, o ambiente físico e a 

evolução de uma determinada paisagem.  

Durante as últimas décadas, as aplicações da geoecologia têm ocorrido em diversas 

áreas, só para citar algumas: a distribuição espacial dos elementos da paisagem e seus 

processos ecológicos, fluxos de matéria (SILVA, 1998); relação entre as mudanças no padrão 

de uso e ocupação do solo da paisagem e as consequências para a biodiversidade (DALE et 

al., 1994); monitoramento ambiental para avaliar a qualidade de uma paisagem em escala 

local (O’NEILL et al., 1997);  análise da paisagem, quantificação da estrutura e da sua 

evolução através de classificação da cobertura vegetal e do uso do solo, com auxilio  de 

imagens orbitais (CASIMIRO, 2002).  

Junto as diferentes correntes teóricas de pesquisa geoecológica, parece haver algum 

tipo de receio entre as escolas da geoecologia das paisagens que estão mais orientadas pelas 

disciplinas biogeofísicas e o ramo que trabalha com a interface entre a ciência, o planejamento 

e a gestão ambiental.  

Embora haja diferenças entre essas escolas, as mesmas compartilham algumas 

semelhanças, entre elas o interesse explícito de compreender o padrão espacial dos principais 

elementos da paisagem, especialmente se considerar o desenvolvimento e a dinâmica espacial 

e temporal de uma determinada área da superfície da Terra.  
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Ao observar mais atentamente uma paisagem, percebe-se sua composição, forma e 

arranjo espacial. Este conjunto é resultante de uma complexa interação entre elementos 

abióticos e bióticos e é composto por fragmentos de objetos naturais e artificiais. Na visão 

evolucionária, os sistemas geoecológicos são considerados entidades dinâmicas, organizadas 

na base de níveis hierárquicos e em perpétua evolução, respondendo a estímulos internos e 

externos dos elementos que a circundam (HUGGETT, 1995).  

Entre as principais características de uma paisagem destaca-se sua estrutura, seu 

funcionamento e as suas transformações ao longo do tempo e do espaço. Estes elementos 

constituem a base para a compreensão das paisagens, possibilitando o entendimento entre 

diferentes tipos, além do estabelecimento de conceitos gerais (CASIMIRO, 2002).   

A estrutura de uma paisagem pode ser entendida pela sua configuração geral, seu 

aspecto visível resultante das inter-relações espaciais entre manchas, corredores e matriz, que 

juntos constituem o mosaico paisagístico, e cuja combinação passa a compor seu padrão 

espacial. O funcionamento e a dinâmica da paisagem são assegurados por meio dos processos 

e das interações entre os diferentes componentes ambientais, cada um exercendo funções 

distintas na distribuição dos fluxos energéticos e materiais. As mudanças são alterações que 

ocorrem na estrutura e na função dos sistemas ambientais ao longo do tempo e do espaço. 

Essas alterações podem ser decorrentes de processos naturais ou antrópicos e abrange tanto 

paisagens naturais quanto às transformadas pela ação do homem.  

Entre os elementos naturais que dão forma às paisagens, destacam-se os aspectos 

climáticos, exercendo um forte controle biogeográfico através da distribuição de energia e 

água. O relevo, por sua vez, contribui significativamente para o desenvolvimento e 

manutenção da heterogeneidade espacial da paisagem através de múltiplos efeitos no solo, na 

vegetação e nos animais (TURNER; GARDNER; O’NEILL, 2001).  

Diante do exposto, ficam os seguintes questionamentos: de que maneira estão 

relacionados o padrão espacial e os processos geoecológicos em uma determinada área?  

Como o uso e a ocupação do solo afetam os sistemas ambientais dessa área?  

A bacia hidrográfica do rio Gramame, área objeto de estudo desta pesquisa, apresenta 

uma grande variedade de tipos paisagísticos decorrentes dos seus atributos naturais e das 

diferentes formas de uso da terra. Localizada na porção nordeste do Brasil, no contexto da 

plataforma continental Sul-Americana, representa uma das melhores áreas para o 

entendimento da evolução geológica e geomorfológica das paisagens costeiras do país, pela 

existência de bons afloramentos de idade Cretácea e Terciária, dificilmente encontrados ao 

longo da margem continental brasileira (MILANI; THOMAZ FILHO, 2000).  
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Os ambientes sedimentares costeiros estão sujeitos à intensa dinâmica ambiental, com 

variações no tempo e no espaço. Assim sendo, a interação de fatores como clima, geologia, 

hidrografia, geomorfologia, entre outros, tem como resultado a definição das paisagens que 

compõem a bacia hidrográfica e que merecem ser estudadas sob o enfoque proposto nesta 

pesquisa.   

Nas últimas décadas, os processos de exploração, uso e ocupação do solo na bacia 

hidrográfica do rio Gramame intensificou-se consideravelmente transformando as paisagens 

naturais, destruindo a vegetação original, contaminando os solos e os recursos hídricos e 

diminuindo a qualidade ambiental dos recursos naturais desta área (BARBOSA et al., 2009).  

O crescimento urbano desordenado e a ausência de infraestrutura de saneamento 

básico e tratamento de efluentes industriais tem causado sérios danos aos sistemas ambientais, 

pondo em risco a qualidade de vida de grande parte da população que habita as áreas 

periurbanas inseridas na bacia (SILVA; SOUSA, 2006). O processo histórico de ocupação do 

solo ocorreu com predomínio de práticas rudimentares de exploração dos recursos naturais, 

transformando esses espaços ao longo do tempo, favorecendo a degradação e/ou diminuição 

da qualidade ambiental. 

Devido ao agravamento dos problemas ambientais, e em resposta a deterioração que 

vem ocorrendo nos sistemas ambientais da bacia hidrográfica supracitada, constata-se a 

necessidade de estudos que possam contribuir para o melhor conhecimento dos aspectos 

naturais, sociais e econômicos, e que possam ser importantes para o desenvolvimento 

ordenado das atividades que nela se desenvolvem. Nesse sentido, a geoecologia das paisagens 

pode fornecer informações valiosas sobre as condições socioambientais e as potencialidades 

naturais, contribuindo para a resolução dos problemas ecológicos e fornecendo sugestões que 

possam adequar as atividades antrópicas com a conservação dos recursos naturais. 

A adoção de uma bacia hidrográfica como unidade de análise geográfica tem se 

mostrado como a mais adequada para o reconhecimento e estudo dos aspectos ambientais, 

espaciais, estruturais e dinâmicos, possibilitando conectar os grupos sociais aos aspectos 

ambientais. Além de facilitar a aplicação da legislação especifica como estratégias para o 

planejamento e gestão ambiental e territorial.  

A bacia hidrográfica do rio Gramame possui uma área aproximada de 591,63 km², 

abrangendo os seguintes municípios: João Pessoa, Santa Rita, Conde, Alhandra, Pedras de 

Fogo, Cruz do Espírito Santo e São Miguel do Taipu (Figura 01). 
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Figura 01 – Localização da bacia hidrográfica do rio Gramame 

 
Fonte: Elaboração própria.



21 

Um aspecto fundamental na pesquisa geoecológica e de destaque neste trabalho é o 

mapeamento das unidades geomorfológicas, que possuem importância tanto no seu caráter 

prático quanto no teórico. Na prática, o conhecimento das unidades de relevo contribui para 

uma proposição de aplicação de atividades de uso e ocupação da terra mais consciente, 

diminuindo os impactos ao meio ambiente. De ordem teórica, o detalhamento das formas e 

tipos de modelados, permite compreender melhor os processos endógenos e morfogenéticos 

envolvidos na configuração geral do relevo. A compreensão da configuração espacial de tais 

unidades pode explicar como estes fenômenos estão organizados hierarquicamente, ao tempo 

que as associações espaciais ou atributos dos elementos espaciais descrevem relações 

topológicas, morfológicas, estruturais e funcionais existentes entre as mesmas e/ou fenômenos 

inseridos na área de estudo. 

As unidades de paisagem reconhecidas e delimitadas nesta pesquisa são interpretadas 

como sendo elementos de um sistema aberto não isolado onde há permuta contínua de energia 

e matéria, refletindo a interação de todos os fatores que atuam na superfície da Terra. Outro 

aspecto que foi amplamente considerado neste trabalho e que é de grande importância para a 

pesquisa geoecológica é a modelagem cartográfica. Ela auxilia na compreensão dos padrões 

morfológicos e estruturais associados aos processos ambientais, e pode ser utilizada como 

modelos para testar hipóteses, ou mesmo como informação de referência espacial na tomada 

de decisões, na conservação dos recursos naturais, no planejamento, e no gerenciamento 

ambiental. 

Sendo assim, este trabalho teve como objetivo principal investigar a partir das 

geotecnologias a bacia hidrográfica do rio Gramame, buscando avaliar como ocorre a 

dinâmica geoecológica em escala regional e local (topológica) e com isso ter condições de 

fazer propostas de manejo para a mesma. Foram definidos como objetivos específicos: 

• Realizar um levantamento das condições físico-naturais com ênfase na geologia, 

geomorfologia, clima, recursos hídricos, solos, vegetação e uso e ocupação do solo; 

• Levantar e analisar dados sobre a exploração socioeconômica; 

• Avaliar as legislações ambientais restritivas de uso do solo; 

• Compartimentar a dinâmica ambiental nas unidades de paisagem; 

• Enquadrar as unidades de paisagem em zonas ambientais com propostas de manejo 

específicas.  
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2 UMA REVISÃO SOBRE O TEMA PAISAGEM 

 

Existem várias maneiras de se perceber as paisagens. E embora este seja um conceito 

chave na Geografia, o termo é polissêmico, remetendo a uma variedade de concepções 

dependentes da escola do pensamento geográfico. Só para exemplificar, apresentam-se alguns 

conceitos com significados diferentes: paisagem natural, paisagem cultural, território, lugar, 

habitat, natureza, sistema, espaço, região, etc. Assim, o mesmo objeto pode ser submetido a 

diferentes proposições de estudo, reveladas pela corrente do pensamento geográfico sob a 

qual a análise é feita.  

Na Europa, mais notadamente na Alemanha, o termo “landshaft” aparece como um 

vocábulo que significava região ou território que possui características espaciais homogêneas 

que as individualizavam das demais. Embora o termo “landshaft” tenha sido difundido em 

diversos países de língua germânica, tendo em vista a influência da escola naturalista, nem 

sempre o mesmo poderia ser compreendido como sinônimo, havendo diferenças de 

significado com relação  às peculiaridades regionais (PASSOS, 1998). 

Nos países de língua inglesa, onde a palavra “landscape” foi introduzida via pintores 

holandeses a partir do termo “landschap”, utilizado pra representar os espaços rurais, esse 

conceito foi evoluindo de uma mera indicação de lugar no espaço, para o caráter total de uma 

área e todo seu conteúdo material.   

Nos países de língua latina, a palavra paisagem possui sua origem na pintura 

renascentista, onde o termo “paessagio” era aplicado à arte pictórica que tinha como pano de 

fundo paisagens com representações da natureza. Esta nova maneira de ver mundo, surgia 

como uma nova perspectiva, em oposição à visão teológica até então dominante, 

possibilitando expressar uma emoção estética, e as pinturas renascentistas foram importantes 

na construção de normas para a apreensão da natureza, além de estimular a busca para 

compreensão dos fenômenos naturais (PASSOS, 1998). 

A conotação fisionômica que combinava os elementos naturais e humanos possibilitou 

o desenvolvimento de paisagens associadas ao paisagismo e a arte de jardins, e deste modo, 

essas modificações, pelo menos em alguns aspectos, foi sendo introduzidas aos sítios urbanos. 

Esta nova forma de relacionamento com o meio ambiente permitiu uma maior manipulação e 

consequentemente, maiores transformações das paisagens com os mais variados objetivos.  

Durante o final de século XVIII e início do século XIX se estabeleceu o modelo global 

de economia baseado na exploração dos recursos naturais. É também nesse período que surge 
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a Geografia como ciência, a partir das ideias de Emanuel Kant, Alexander Von Humboldt e 

Karl Ritter, e a paisagem logo conquista papel de destaque. 

Os estudos de Humboldt dão ênfase às características fisionômicas do território, ou 

“caráter total de um fragmento de terra” (TROLL, 1950 apud ZONNEVELD, 1989). 

Humboldt via a vegetação como a expressão areal do clima a que está submetida uma 

determinada paisagem. Considerando a paisagem como um complexo, onde as demais 

unidades naturais estão justapostas, integradas de forma funcional para garantia do sustento e 

continuidade desses sistemas, esta visão naturalista da Terra é considerada uma visão 

holística. 

Karl Ritter, grande contribuinte no desenvolvimento e sistematização da Geografia 

como disciplina científica, tinha uma maneira diferente de analisar o espaço geográfico, 

colocando maior ênfase nas relações humanas. Suas concepções teóricas misturavam-se entre 

o racionalismo, o romantismo e o naturalismo das relações sociedade-natureza.  

Estas duas formas de analisar o espaço geográfico, uma com ênfase nas relações 

naturais e suas características morfológicas e a outra voltada às relações sociedade-natureza, 

representam o cenário no qual a paisagem aparece como objeto de estudo. Uma visão dualista 

e conflitante, fragmentada, e até certo ponto antagônica, que contribuiu para a dicotomia da 

ciência geográfica. 

Em 1904, Sigfrid Passarge publica o trabalho “Grundlagen der Landeshaftskunde”, e 

constitui-se no primeiro autor a dedicar um livro ao estudo da paisagem (PASSOS, 1998). 

Com o estabelecimento da “landshaftskunde”, estavam lançados os alicerces da ciência da 

paisagem. Um importante conceito filosófico contribuiu para introduzir a ideia de escala na 

análise da paisagem, e que foi elaborado por Smuths (1926), se transformando no principal 

pressuposto da geoecologia das paisagens, foi o holismo: 

 

O holismo é baseado na hipótese de que a natureza é composta de sistemas 
hierárquicos, organizados em uma sequência: elétrons – prótons – átomos – 
moléculas – minerais – células vivas – tecidos – organismos – população e 
sociedade compõem um só corpo em uma escala maior. E não podem ser 
entendidos estudando suas partes separadamente, mas devem ser examinados 
os vários níveis hierárquicos como uma entidade (SMUTHS, 1926 apud 
ZONNEVELD, 1989, p. 70).  

 

A expressão “holismo” vem sendo utilizada para realçar as inter-relações existentes 

entre os componentes unitários do conjunto, e que estão estruturados em diferentes níveis e 

cujo funcionamento pode afetar o sistema como um todo. Essa abordagem faz oposição à 
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análise isolada, tendo como pressuposto que os elementos do conjunto não podem ser 

compreendidos isoladamente.  

Um aspecto essencial do holismo como uma hipótese científica, é o fato de que este 

pensamento filosófico possibilita o estudo das unidades de paisagem como uma totalidade, 

assim, o reconhecimento e a caracterização das paisagens por um número relativamente 

pequeno de suas propriedades, reduz o número de observações analíticas, e proporciona uma 

melhor compreensão das estruturas e processos que ocorrem no interior dos complexos 

paisagísticos. Atualmente, o paradigma holístico vem sendo utilizado para apoiar modernos 

sistemas computacionais na construção de modelos teóricos de paisagem. Essas 

representações servem como uma simplificação genérica da realidade, e se aproxima das 

relações holísticas que ocorrem no interior dos sistemas ecológicos.   

O Holismo possibilitou que Ludwig von Bertalanffy lançasse as bases da Teoria Geral 

de Sistemas (TGS), com grande aceitação em diferentes disciplinas científicas, e a Geografia 

não foi exceção. O uso dos conceitos elaborados por Bertalanffy (1950) na Teoria Geral de 

Sistemas permitiu romper com o paradigma cartesiano e o reducionismo da ciência 

tradicional.   

A abordagem sistêmica possibilita a utilização de modelos conceituais nas análises 

ambientais. A partir desses modelos teórico-conceituais é possível compreender a estrutura 

funcional e as inter-relações entre os elementos que compõem os sistemas ambientais físicos 

(CHRISTOFOLETTI, 1999).  Algumas dessas propostas foram utilizadas pela geomorfologia 

nos trabalhos de Strahler (1950), King (1956), Hack (1960) e Chorley (1962), só para citar 

alguns exemplos clássicos.  

As características básicas da abordagem sistêmica foram definidas por Bertalanffy 

(1950), como: 

• O conjunto é composto por elementos que se relacionam uns com os outros e estão 

em contínua evolução; o estudo desses sistemas deve estar centrado principalmente nas 

relações entre os subsistemas e não nos elementos de forma individual; 

• Possuem relação de dependência e estão sujeitos a influência do conjunto, as 

mudanças ocorridas em um nível hierárquico podem ser transmitidas para os outros; 

• Estão em perpétua interação com o ambiente e são considerados sistemas abertos 

com maior ou menor permuta de energia e/ou matéria. 

 

Para Bertalanffy (1973 apud SOTCHAVA, 1976, p. 8), “os geossistemas são uma 

classe peculiar de sistemas dinâmicos abertos e hierarquicamente organizados”. 
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Na Rússia, a ciência da paisagem se desenvolveu sob a influência da escola 

germânica, tendo como principal expoente Dokuchaiev, que utilizando de uma nova 

abordagem para apreender os fatos relacionados ao meio ambiente, elabora os pressupostos da 

moderna pedologia, definidos no conceito de Complexo Territorial Natural.  Essas ideias 

dialéticas e de base naturalista se difundiram facilmente para os demais países do leste 

europeu apoiados nos ideais socialistas (marxismo, leninismo) e provavelmente pela 

necessidade de se conhecer melhor os territórios para melhor ocupá-los e transformá-los 

(RODRIGUEZ; SILVA; CAVALCANTI, 2007). 

Na década de 1960, a introdução do conceito de geossistema, estabelecido por Victor 

Sotchava, permite a compreensão dos fenômenos geográficos numa perspectiva sistêmica em 

nível global, regional e topológico.  

 

Os geossistemas são formações naturais que se desenvolvem segundo os 
níveis sob os quais atuam, sobretudo na esfera geográfica. Considerava 
ainda, que “embora os geossistemas sejam fenômenos naturais, todos os 
fatores econômicos e sociais influenciam na sua estrutura” (SOTCHAVA, 
1973, p. 11). 

  

Com base nos conceitos apresentados, fica claro que a estrutura interna desses  

sistemas possui uma localização estratégica cujas conexões axiomáticas lhes garantem 

funcionalidade e permitem a evolução do mesmo. Para Sotchava, o ambiente natural está 

estruturado em níveis hierárquicos e funcionais, composto por diferentes classes de 

geossistemas onde se processam relações sinergéticas (fluxos de energia e matéria), cuja 

influência delimita os níveis tipológicos. Ao incluir os sistemas econômicos e sociais, 

apreende as relações em todas as escalas de fenômenos dispostas no espaço geográfico. 

Na delimitação das unidades naturais dois conceitos básicos vêm à tona, o de 

homogeneidade e o de heterogeneidade. Para Sotchava (1976), os geossistemas com 

estruturas homogêneas são definidos como geômeros, enquanto os geossistemas com 

estruturas diferenciadas são conceituados como geócoros. Sotchava considerava os 

ecossistemas como classes de geossistemas, e estão contidos no espaço geográfico, portanto, 

alertava para a necessidade de se distinguir os conceitos de ecossistemas em biocenose 

(ecossistema) e ecossistemas parciais (geossistema). De acordo com o referido autor, o 

conceito de ecossistema não pode ser usado como sinônimo de geossistema, pois não há 

equivalência entre seus significados. 

 

Um Ecossistema assim como um Geossistema, pode ser definido por meio 
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de vários modelos, alguns dos quais são idênticos tanto para os Ecossistemas 
quanto para os Geossistemas, porém no seu conjunto a totalidade dos 
Ecossistemas não repete a dos Geossistemas (SOTCHAVA, 1976, p. 16). 

 

Para o autor, os geossistemas são sistemas espaciais mais complexos, porque além dos 

componentes geográficos abrangem os organismos biológicos, e os sistemas que interagem 

com o meio ambiente aumentando a capacidade de trocas verticais (circulação atmosférica, 

movimentos do regolito, processos geomórficos, pedológicos, morfogenéticos etc.) possuindo 

uma organização mais complexa, e policêntrica, pois se refere ao arranjo espacial dos objetos 

no espaço, analisados sob a perspectiva geográfica. “Os geossistemas representam classes de 

sistemas abertos, dinâmicos e hierarquicamente organizados submetidos a estágios de 

evolução temporal com uma mobilidade cada vez maior sob a influência do homem” 

(SOTCHAVA, 1976, p. 17).  

A paisagem, para Sotchava (1976), era compreendida como uma organização espacial 

composta pelos principais atributos sistêmicos: estrutura, funcionamento, dinâmica, evolução 

e informação, reunindo assim, a análise espacial própria da Geografia Física com a análise 

funcional própria da Ecologia Biológica (RODRIGUEZ; SILVA; CAVALCANTI, 2002). 

A proposta de Sotchava (1976) buscava o estabelecimento de tipologias das formas 

que pudessem ser aplicadas aos objetos geográficos, em escalas local, regional e global, 

obtidas a partir de suas diferenciações zonais, azonais e sazonais, de altitudes e locais, 

conforme representadas no Quadro 01. 

 
Quadro 01 – Escalas de análise dos processos geossistêmicos 

FILEIRA DE GEÔMEROS ORDEM 
DIMENSIONAL 

FILEIRA DE GEÓCOROS 

Perspectiva dos Tipos de  
Meio Natural 

 
Planetária 

 

Zonas Fisiográficas 

Tipos de Meio Natural 
Tipos de Paisagem 

Grupo de Regiões Fisiográficas 
Sub Continentes 

Classes de Geomas  
 
 

Regional 

 

Regiões Físico-Geográficas Sub-Classes de Geomas 
 

Grupos de Geomas 
Com Latitudes  

Zonais 
Com Zoneamento 

Vertical 
 

Sub-Grupo de Geomas 
Sub-Zona   
Natural                          
                    Província 

 
Província 

Geoma  
 

Topológico 

Macrogeocoro (distrito) 
Classe de Fáceis Topogeocoro (zonas) 
Grupo de Fáceis Mesogeocoro (terrenos) 

Fácies Microgeocoro (grupos determinados) 
Áreas Homogêneas  

Elementares (biogeocenose) 
Áreas Diversificadas  

Elementares 
Fonte: Elaboração própria com base em Sotchava (1976).   
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Na França, a paisagem é estudada, inicialmente, privilegiando as características 

fisionômicas expressas nos atributos naturais e humanos, com ênfase nas transformações 

ocorridas no meio natural em decorrência das atividades antrópicas, individualizando as 

paisagens em naturais e culturais. Estes eram os elementos essenciais na organização desses 

espaços, tendo como referência principal as inúmeras descrições regionais elaboradas na obra 

de Paul Vidal de La Blache (1954). Para os autores da escola regional, as paisagens culturais 

eram as bases materiais das realizações humanas e a chave para a compreensão da dinâmica 

dos processos entre os elementos que as constituíam.  

Contrapondo esta visão isolada e com intuito de promover uma maior integração entre 

as paisagens naturais e culturais, em 1925, Carl Sauer publica nos Estados Unidos o livro 

Morphology of Landscape, utilizando a paisagem como conceito unitário da Geografia, 

conceituando-a como: “um organismo complexo, feito pela associação específica das formas 

e apreendida pelas análises morfológicas” (SAUER, 1925 apud CHRISTOFOLETTI, 1999, p. 

39).  

Influenciado pelo conceito de ecossistema definido por Tansley (1935), surge outra 

contribuição significativa para o estudo da paisagem dada pelo geógrafo alemão Carl Troll, a 

quem é atribuído o termo Ecologia das Paisagens ou simplesmente Geoecologia. 

Incorporando conceitos da ecologia biológica de Karl Haenkel (1886), biocenose de Möbios 

(1877), e ecossistema de Tansley (1935), Troll acreditava ter criado uma disciplina que era a 

união entre a Geografia e a Ecologia, pois unia a análise funcional da ecologia biológica e a 

análise espacial da Geografia Física, considerando, inclusive, a utilização da Geoecologia 

para propósitos de planejamento regional e urbano (RODRIGUEZ; SILVA; CAVALCANTI, 

2007).   

Embora Carl Troll seja conhecido como o pai da Geoecologia, de acordo com Farina 

(2000), durante a maioria do século XX, entre as décadas de 1930 e 1980, houve o surgimento 

de pelo menos duas grandes escolas de estudos de paisagem. A primeira teria sua origem no 

leste europeu, sob a égide do socialismo soviético, relacionada ao desenvolvimento de 

projetos de planejamento territorial, e das técnicas e procedimentos de avaliação de terras. A 

segunda teria sua origem na América do Norte, mais precisamente nos Estados Unidos, e seus 

estudos davam ênfase aos processos e padrões espaciais das paisagens em macro e micro 

escala.  

Com o desenvolvimento de disciplinas como a biogeografia e a geomorfologia, surge 

na França uma abordagem sistêmica e de cunho ecológico que teve grande repercussão nas 

obras de Georges Bertrand e Jean Tricart, superando definitivamente as análises descritivas 
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das paisagens. A reformulação do conceito de geossistema realizado por Bertrand e as escolas 

de Toulouse e Besançon talvez seja o conceito mais difundido da teoria sistêmica aplicada ao 

estudo de paisagem: 

 

A paisagem é uma porção do espaço terrestre resultante de uma interação 
entre elementos dinâmicos, portanto, instável. É constituída de objetos 
geográficos diferentes, físicos, biológicos e humanos que, exercendo 
relações dialéticas uns sobre os outros, fazem da paisagem um conjunto 
indissociável e em perpétua evolução (BERTRAND, 1972, p. 141). 

 

Tomando como base escalas espaços-temporais bastante comuns em estudos 

geomorfológicos e biogeográficos, Bertrand (1972) analisa os fenômenos geográficos a partir 

desta perspectiva e salienta que, qualquer que seja a disciplina científica utilizada para estudar 

a paisagem, a delimitação de suas unidades só pode ser apreendida quando apoiada nas suas 

características homogêneas e hierárquicas. Tendo em vista a dificuldade de encontrar os 

limites reais dessas categorias de fenômenos, a demarcação destas unidades de paisagem é 

feita de forma arbitrária privilegiando as características fitogeográficas para o estabelecimento 

dos limites estruturais. 

No sistema taxonômico proposto por Bertrand (1972), a paisagem esta composta por 

seis níveis temporo-espaciais divididos em duas unidades espaciais as superiores e as 

inferiores. As unidades superiores são constituídas pelas zonas e os domínios. As zonas estão 

relacionadas ao conceito de zonalidade planetária e podem ser apreendidas pelos grandes 

conjuntos climáticos, as faixas latitudinais sob as quais estão submetidos os climas da Terra 

em resposta a inclinação do seu eixo axial sob o plano da eclíptica, resultando em uma 

distribuição desigual da radiação solar na superfície terrestre e variando de acordo com a 

latitude e as estações sazonais e condicionadas pelo relevo.   

Os domínios são os equivalentes a segunda unidade de grandeza subsequente às zonas, 

é caracterizada por certa interação entre elementos orogênicos, climáticos e botânicos, tais 

como as grandes formações vegetais do globo, e os domínios climático-botânicos regionais 

(Caatinga, Mata Atlântica, Cerrado etc.).  

A terceira ordem de grandeza correspondente às unidades superiores é representada 

pela região natural, constituída em unidades situadas no interior dos domínios e podem 

compor elementos de terceira e quarta grandeza. A subdivisão desta unidade taxonômica vai 

compor as unidades inferiores definidas por geossistemas, geofácies e geótopo.  

Os geossistemas são resultantes da combinação dos elementos essenciais da paisagem, 

da ênfase aos fenômenos geográficos e a dinâmica dos sistemas ambientais. É nessa escala 
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que ocorrem a grande maioria dos fenômenos de interesse para os geógrafos, pois 

representam um critério relevante para os estudos de organização espacial. Essa unidade de 

grandeza pode abranger dimensões que vão de apenas alguns quilômetros quadrados a 

centenas de quilômetros quadrados. São unidades fisionomicamente homogêneas e resultantes 

da combinação entre potencial ecológico, exploração biológica e ação antrópica.   

(BERTRAND, 1972).  

Os geofácies são as unidades inferiores subsequentes, e estão representadas por feições 

homogêneas e superficiais da paisagem. Essa unidade de grandeza abrange escalas de poucos 

quilômetros quadrados, o que a colocaria em um nível de sexta grandeza dentro das escalas de 

André Cailleux e Jean Tricart (BERTRAND, 1972). 

Os geótopos representam o último nível espacial a ser apreendido no terreno, e cujas 

características homogêneas do sistema como um todo estão mantidas. As unidades inferiores 

podem ser caracterizadas pelos elementos físicos, biológicos e humanos conforme Bertrand 

(1972), observadas no Quadro 02.  

 

Quadro 02 – Escalas de análise dos processos geodinâmicos 
 

UNIDADES 
DA 

PAISAGEM 

ESCALA TEMPORO-
ESPACIAL 

A.CAILLUX & 
J. TRICART 

 
TIPO DE 

PAISAGEM 

 
RELEVO 

 

ELEMENTOS 
FUNDAMEN-

TAIS 

Zona 1.000.000 km² Intertropical Continental  
 

Climáticos 
Estruturais 

Domínio 100.000 a 1.000.000 mm² Mata Atlântica, 
Savana Estépica 

Domínio 
estrutural 

Região 100.000 a  
10.000 km² 

Litoral Oriental 
do Nordeste 
Brasileiro 

Região 
Estrutural 

Geossitema 10 a 5 km² Planície Litorânea 
do sul da Paraíba 

 
Unidade 

Estrutural 

 
 
 

Biogeográficos 
e Antrópicos 

Geofácies 5 a 1 km² Planície Fúlvio 
Marinha do rio 

Gramame 

 
Acumulação 

Geótopo > 1 km² Apicum Acumulação 
Fonte: Elaboração própria com base em Bertrand (1972). 

 

A análise integrada da paisagem é tema relevante na obra de outro autor francês Jean 

Tricart, que desde o início da década de 1970 vinha desenvolvendo ideias que consideravam a 

terra como um sistema vivo. Para Tricart (1977), o componente mais importante da dinâmica 

da superfície terrestre é o morfogenético, e a partir deste, sugeriu um sistema de classificação 

dividido em três níveis hierárquicos. Sua proposta tem como base o estudo da dinâmica dos 

ecótopos e a definiu de Ecodinâmica. Este autor enfatiza ainda que “a dinâmica do meio 
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ambiente dos ecossistemas é tão importante para a conservação e o desenvolvimento dos 

recursos ecológicos quanto a dinâmica das próprias biocenoses” (1977, p. 10). 

Jean Tricart considerava que o ecossistema e a ecodinâmica possuem estreita relação, 

pois ambos estão fundamentados na abordagem sistêmica, com ênfase nas relações 

sinergéticas que se processam entre os complexos biológicos e o meio abiótico que os 

envolvem. Para este autor, a abordagem sistêmica constitui a melhor alternativa para lidar 

com os problemas ambientais, pois permite a análise do conjunto, que por sua vez introduz a 

ideia de movimento ou dinâmica entre os componentes do sistema como um todo, (fluxos 

energéticos e materiais).  

Esta classificação ecodinâmica está baseada nas relações entre a morfogênese e a 

pedogênese, definida por três grandes tipos de meios morfodinâmicos, aos quais denominou 

de meios estáveis, meios intergrades e meios fortemente instáveis. As principais 

características desta classificação são mostradas a seguir.  

Os meios morfodinâmicos estáveis estão localizados em regiões onde estão reunidas 

determinadas condições que favorecem a sua estabilidade, tais como: 

• Vegetação relativamente densa possibilitando a proteção contra a ação mecânica 

dos agentes morfogenéticos; 

• Os processos morfogenéticos atuam moderadamente, sem incisão violenta dos 

cursos d'água e sem salpicamentos vigorosos dos solos, drenagens com lenta evolução das 

vertentes; 

• Ausência de fenômenos vulcânicos que possam desencadear paradoxismos 

morfodinâmicos de aspectos relativamente catastróficos. 

 

Os meios intergrades constituem ambientes de transição entre os meios estáveis e os 

meios fortemente instáveis. A interferência constante da morfogênese e da pedogênese 

atuando de maneira concorrente sobre um mesmo espaço, é o que lhes definem. No entanto, 

os tipos de interferências morfogênese/pedogênese variam em função de dois aspectos, um 

qualitativo e outro quantitativo. O aspecto quantitativo está apoiado na relação 

morfogênese/pedogênese. A aplicação deste conceito é apenas relativa, devido à dificuldade 

em se estabelecer os limites objetivos entre os meios intergrades e os meios estáveis, o que 

precisaria de critérios numéricos ainda não muito bem definidos.  

Quanto aos aspectos qualitativos, Tricart (1977) afirma que é importante distinguir 

entre os processos morfogenéticos que atuam apenas na superfície do solo sem alterar os 

demais horizontes do perfil, e os processos morfogenéticos que atuam em toda ou em uma 
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porção maior da espessura do solo alterando a disposição dos horizontes no perfil. Os meios 

intergrades estão particularmente sujeitos a mudanças repentinas, especialmente as 

influenciadas pelas mudanças ocorridas nos padrões locais. A cobertura vegetal assume papel 

relevante na relação morfogênese/pedogênese.  

Nos meios fortemente instáveis, a morfogênese é o elemento de destaque na dinâmica 

natural. É ainda o fator determinante no ambiente natural sob o qual outros elementos então 

subordinados. A instabilidade tectônica rege os processos de dissecação das áreas elevadas e 

de aprofundamento dos talvegues, consequentemente aumenta os declives das encostas. A 

cobertura vegetal também intervém, traduzindo a influência indireta do clima, sendo a maior 

instabilidade realizada nas regiões com forte instabilidade climática (TRICART, 1977).  

A degradação dos ambientes naturais em consequência das atividades humanas é 

somada aos fatores naturais especialmente em áreas de relevo íngreme, onde o clima impõe 

fatores limitantes severos à cobertura vegetal, tornando as condições ecológicas mais difíceis 

para a recuperação da vegetação e facilitando os processos de degradação.   

Outra proposta interessante é as unidades de paisagem apresentadas por Zonneveld 

(1989). Este sistema de classificação está baseado na hipótese de que as unidades de terra 

(land units) são entidades holísticas que devem ser consideradas como um sistema composto 

de diferentes elementos que influenciam uns aos outros, e juntos constituem a totalidade dos 

elementos naturais e humanos. Embora a unidade de terra seja apenas um conceito, este 

modelo teórico de estudo das paisagens terrestres pode ser utilizado para fins muito práticos, 

tais como a avaliação e adequação das paisagens a qualquer uso e ocupação da terra. A 

unidade de paisagem é uma porção do espaço ecologicamente homogênea ao nível da escala 

que se pretende analisar. Significa dizer que: em geoecologia a unidade de terra é 

compreendida como a base material para a existência da vida. “Sendo a vida parte da terra, a 

unidade de paisagem é um trato de terra onde as condições de vida são homogêneas” 

(ZONNEVELD, 1989, p. 70).  

No meio ambiente, o termo homogêneo não significa que todos os gradientes sejam 

iguais. As diferenças sempre existem, e dependendo da escala trabalhada essas diferenças 

serão maiores ou menores, no entanto, ainda se podem chamar estas unidades espaciais de 

homogêneas se os elementos que as compõem se apresentam em padrões regulares. 

Zonneveld (1989) alerta ainda que os fatores que determinam as relações entre estes níveis 

hierárquicos podem ser distinguidos como:  

• Fatores operacionais reais: é o único fator real no senso puro, estes podem ser 

correlacionados a certos resultados de análises das condições ecológicas, mas não podem ser 
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iguais a elas. Estes fatores são muito difíceis de serem medidos diretamente no terreno. Por 

exemplo, a quantidade de nutrientes disponíveis para serem absorvidos pela raiz da planta, ou 

qual o volume total de solução percolante disponível para a hidrólise; 

• Fatores condicionais podem ser mais facilmente medidos diretamente no campo. 

São exemplos: declividade das vertentes, textura dos solos, pH, precipitação etc. De fato, na 

maioria dos estudos ambientais, são utilizados os fatores condicionais em vez dos fatores 

operacionais; 

• Fatores posicionais são caracterizados de forma mais indireta, mas, são tão 

importantes quanto os demais fatores mencionados. O conhecimento deste fator pode levar a 

conclusões interessantes. Por exemplo, sabendo que o escoamento ocorre declive abaixo, 

algumas das características das rochas na porção superior do declive podem influenciar as 

áreas mais deprimidas que as circunda, ou considerando a orientação das vertentes em relação  

a quantidade de insolação recebida por elas, pode ser uma importante informação sobre as 

características ecológicas dessas áreas. Alguns fenômenos naturais podem ser previstos e 

explicados pela posição que os elementos ocupam no espaço; 

• Fatores hereditários estão relacionados a eventos que ocorreram no passado e 

persistem no presente, contudo, não podem ser explicados por medidas de fatores ecológicos 

atuais. Exemplos desses fatores são dados por algumas espécies vegetais que permanecem em 

alguns lugares na forma de “relictos”, que foram introduzidos por influência de processos 

naturais ou humanos há muito tempo atrás e cujas características ainda persistem. 

 

Os níveis hierárquicos definidos nesta classificação são dois, o topológico e o 

corológico. É sabido que no interior das unidades de terra ocorrem relações sinergéticas 

(trocas energéticas e materiais), tanto em escala vertical quanto horizontal. As relações que 

ocorrem em nível de lugar/sítio são chamadas relações topológicas e podem ser expressas 

pelos atributos da terra. Exemplo destas é o transporte de nutrientes via solo/raiz da planta, ou 

a proteção dada ao solo pela cobertura vegetal, barrando a energia cinética da água e 

consequentemente a erosão por salpicamento, diminuindo o escoamento superficial. 

Por outro lado, no transporte de minerais de uma unidade de terra para outra, a água 

que escoa em superfície ou em subsuperfície de uma área mais elevada para uma mais baixa, 

cria zonas de transição entre uma unidade e outra. Estas relações podem ser chamadas de 

corológicas, e são expressas pelas relações entre os elementos da terra. É importante frisar que 

as relações corológicas não ocorrem necessariamente só entre unidades de terra adjacentes, 

podem ocorrer entre unidades de terra que estejam separadas uma da outra no espaço, como, 
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por exemplo, as cinzas de um vulcão que se dispersam  na atmosfera ou os pontos de recarga 

de aquífero (ZONNEVELD, 1989).  

 

Figura 02 – Relações entre os níveis hierárquicos das paisagens 

Fonte: ZONNEVELD, 1989, p. 71. 
 

Os níveis hierárquicos definidos por Zonneveld (1989) são:  

• Ecótopo, conceito equivalente a lugar (tessara, células, geótopo etc.). É a menor 

unidade de paisagem discernível no terreno, e caracterizada pela homogeneidade de pelo 

menos um dos atributos do terreno, e com suaves mudanças em relação aos outros atributos; 

• Fácies da terra (land facet) correspondem aos microcoros reunindo um conjunto de 

ecótopos para formar um padrão de relações espaciais em que pelo menos uma das 

características dos ecótopos estejam fortemente relacionadas; 
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• Sistemas de terra (land system) correspondem aos mesócoros, são compostos por 

uma série de fácies que se combina para formar uma unidade de paisagem em uma escala de 

grandeza de nível superior; 

• Paisagem principal (main landscape) corresponde ao macrocoro, é composta por 

uma junção de sistemas de terra que juntos vão compor as regiões naturais da superfície da 

terra.  

 

Ainda de acordo com o referido autor, os conceitos de unidades de paisagem aqui 

apresentados, não diferem muito de outras classificações de corpos naturais tais como 

(organismos, pédon, hólon etc.). Estas classificações abstraem um número limitado de 

propriedades individuais de cada elemento do ambiente terrestre como características de seus 

diagnósticos. “Sendo estes corpos genuinamente naturais, basta apenas algumas 

características diagnósticas para caracterizar o todo” (ZONNEVELD, 1989, p. 72). 

De acordo com o exposto, a unidade de terra é uma expressão da paisagem definida 

como um sistema. Ou seja, são entidades holísticas e estão organizadas em níveis 

hierárquicos, influenciando uns aos outros.  Os níveis taxonômicos descritos, o topológico e o 

corológico auxiliam na delimitação e cartografia de unidades de paisagem, assim como estão 

dispostos na natureza, por meio da interpretação das características mais óbvias (solo, 

vegetação, relevo, uso e ocupação do solo etc.). 

Com a utilização da abordagem sistêmica e das geotecnologias (cartografia 

automatizada, sensoriamento remoto, Sistemas de Informação Geográfica), a pesquisa sobre 

unidades de terra tem se mostrado eficiente, possibilitando a diminuição do tempo e dos 

custos de mapeamento, sendo, desta forma, adequada para a avaliação de terras, ordenamento 

territorial e planejamento ambiental. 

No Brasil, a utilização das abordagens holísticas mencionadas, possibilitou a aplicação 

em um contexto prático, mais relacionado ao levantamento dos recursos naturais, diagnósticos 

e planejamento ambiental, a exemplo das pesquisas que serão apresentadas em seguida. O 

projeto Radam pode ser considerado um pioneiro nas pesquisas sobre levantamentos dos 

recursos naturais do território brasileiro. Suas atividades começaram na década de 1970 e 

tinham como principal objetivo realizar o levantamento sistemático dos recursos naturais da 

Amazônia Legal. Em 1975, este projeto aumentou sua área de abrangência para todo Brasil, 

agora sob a denominação de Radambrasil. Teve como base da pesquisa imagens de radar com 

escala de 1:250.000,  e cujo objetivo principal era gerar uma cartografia temática variada 
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(geologia, geomorfologia, vegetação e uso potencial da terra), realizada por equipe de 

profissionais multidisciplinares.  

Era preciso identificar e selecionar as áreas mapeadas de acordo com sua vocação 

natural, para que fosse feito um planejamento do uso dos recursos naturais disponíveis, que 

também pudesse ser utilizado como subsídio ao planejamento regional. 

Tendo em vista a pequena escala dos produtos que foram gerados, 1:1.000.000, foi 

necessário um alto grau de generalização cartográfica. A metodologia adotada consistia na 

análise e interpretação de mosaicos de imagens de radar e intensos trabalhos de campo com 

amostragem e análise laboratorial dos materiais coletados.  

Após o término do projeto na década de 1980, todo o acervo cartográfico e 

documental do projeto passou a ser administrado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), resultando na elaboração de vários manuais técnicos e outros documentos 

cartográficos, que serviram, e ainda servem de base para a normatização de levantamentos dos 

recursos naturais em território brasileiro.  

As contribuições deixadas pelo eminente geógrafo Aziz Nacib Ab’Saber, tem 

influenciado e estimulado a pesquisa geoecológica no Brasil. Sempre sintonizado com as 

várias vertentes clássicas, estabelecidas no cenário geográfico internacional, acolheu diversas 

influências e utilizou-as para analisar os diferentes domínios naturais brasileiros, testando 

suas hipóteses e externando suas reflexões a respeito das peculiaridades regionais. 

Utilizando de correlações espaços-temporais, Ab’Saber estudou as paisagens 

considerando sua evolução temporal, e tendo como ponto principal os processos 

morfogenéticos, na busca de um ordenamento hierárquico tipológico. Isto fica claro no seu 

método de estruturação superficial das paisagens, onde os aspectos superficiais do relevo 

detém a chave para compreensão dos processos espaciais em sua dinâmica. A herança 

geoecológica esta arraigada no quadro teórico-metodológico de suas pesquisas: 

• Superfícies de aplainamentos; 

• Sistemas morfoclimáticos; 

• Sistemas morfométricos; 

• Teoria dos relictos, redutos e refúgios; 

• Paisagens de exceção.  

  

No estudo das paisagens a busca do entendimento dos espaços naturais que dão 

suporte as atividades econômicas e sociais revelam que estes sistemas são definidos por 



36 

condicionantes ambientais e socioeconômicos que ao interagirem mutuamente transformam o 

espaço geográfico.  

Na atualidade, a análise geoecológica em bacias hidrográficas tem se tornado um tema 

cada vez mais comum. O termo bacia hidrográfica, faz referência a um conjunto de terras 

drenadas por um rio principal e seus afluentes. Os limites espaciais são estabelecidos pelo 

escoamento das águas durante um longo período de tempo. A rede de drenagem superficial e 

subterrânea é hierarquicamente organizada para realizar o escoamento das águas, sedimentos, 

nutrientes etc., em um único ponto de saída denominado de enxutório. Constitui-se assim, em 

um espaço físico natural e funcional resultante da interação da água com os outros 

constituintes naturais.  

 Do ponto de vista ambiental as bacias hidrográficas são consideradas como a unidade 

de analise espacial mais apropriada para a avaliação dos impactos causados pelas atividades 

antrópicas que possam causar riscos ou danos à quantidade e qualidade dos recursos hídricos. 

Embora a natureza dos impactos ambientais causados pelas atividades humanas neste sistema 

natural seja de natureza tipicamente difusa, o estudo das bacias hidrográficas como unidade 

de estudo permite a pontualização desses impactos e se apresenta como unidade preferencial 

para a gestão e o planejamento ambiental dos recursos hídricos. 

A análise de uma bacia hidrografia a partir de uma perspectiva sistêmica permite 

identificar as interações espaciais entre a distribuição da água, o clima a geologia, e o relevo, 

formando de maneira articulada, uma totalidade ambiental, que constitui o espaço e a 

paisagem natural (SILVA; RODRIGUEZ, 2011).   

A compreensão da totalidade da bacia como um sistema ambiental, possibilita o 

entendimento das relações entre os diferentes componentes naturais e socioeconômicos que ao 

se manifestarem na bacia integrarem de forma complexa. Essa interação se expressa na 

estrutura, no funcionamento, na dinâmica e na evolução, no âmbito espacial e territorial. 

(SILVA; RODRIGUEZ, 2011).   

A regulamentação da Política Nacional de Recursos Hídricos estimula a participação 

da sociedade civil organizada e através dos comitês de bacias reúne órgãos públicos e 

instituições privadas buscando parcerias e soluções para os problemas comuns.   

A relevância da bacia hidrográfica como unidade de analise espacial é resultante da 

possibilidade de se identificar diferentes objetivos para alcançar o desenvolvimento 

econômico e social sustentado aproveitando da melhor forma possível os recursos 

disponíveis.  
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O principal desafio da geoecologia das paisagens no planejamento e gestão das bacias 

hidrográficas é pensar uma organização espacial que contribua para a manutenção e equilíbrio 

dos sistemas ambientais levando em consideração as características físicas, bióticas e 

abióticas e integradas às dimensões econômicas, sociais, culturais e estéticas.  

 

2.1 PERSPECTIVAS DA GEOECOLOGIA DAS PAISAGENS 

 

A geoecologia das paisagens é uma ciência relativamente nova e vem se expandindo 

rapidamente para se estabelecer na linha de frente das pesquisas ambientais e no 

gerenciamento dos recursos naturais. Os princípios e métodos da geoecologia das paisagens 

foram discutidos em 1986, no IV Congresso Internacional de Ecologia, em Siracusa, Nova 

York (FARINA, 1998).  

A grande variedade de abordagens e significados pode causar certa confusão acerca de 

sua definição, e isso se deve ao fato de que a geoecologia nasceu da contribuição espontânea 

de diferentes disciplinas científicas. A origem e o desenvolvimento dos métodos em 

geoecologia convergem para um número relativamente grande de disciplinas, entre as quais: 

biogeografia, geomorfologia, zoologia, botânica, paisagismo, arquitetura, etc. Contudo, a 

identidade desta disciplina vai sendo revelada à medida que se definem as propostas e os 

objetivos da pesquisa. 

A sua importância é assegurada pela habilidade em dispor uma grande variedade de 

técnicas, abordagens e aplicações para lidar com a complexidade dos sistemas ambientais. Os 

diferentes tratamentos para o mesmo objeto de estudo, vai depender das questões a serem 

consideradas.  

Na grande maioria dos trabalhos, são identificados dois ramos principais da 

geoecologia das paisagens, um orientado mais para as questões biogeofísicas, e outro que tem 

maior ênfase nas questões relacionadas à ciência, o planejamento e gerenciamento dos 

recursos naturais. A escola biogeofísica vê na geoecologia das paisagens a oportunidade para 

trabalhar com questões que definem o padrão espacial e sua influência nos processos 

ecológicos, fundamentadas em conceitos como, por exemplo, os de ecossistemas, 

metapopulação, ilhas biogeográficas etc., enquanto que o outro ramo percebe a ecologia das 

paisagens como um esforço necessário para o planejamento, ordenamento e gestão territorial 

das paisagens, na busca da sustentabilidade. Embora haja certo receio, deve ser estimulada a 

integração entre esses dois ramos da mesma disciplina, pois diferente de se anularem, eles se 
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completam. A união entre as diferentes abordagens da geoecologia servirá de base para 

objetivos comuns e, por conseguinte, deve melhorar a vida dos seres humanos. 

 

2.1.1 Métrica e Análise de Paisagem 

 

A diminuição da biodiversidade em consequência das atividades antrópicas e as 

transformações na estrutura da paisagem têm estimulado gestores de terras e tomadores de 

decisões a buscar novas técnicas e metodologias que auxiliem na gestão das paisagens em 

diferentes escalas espaciais e temporais.  

O desenvolvimento tecnológico atual tem aumentado à capacidade de analisar e 

gerenciar melhor as paisagens terrestres. Nesse sentido, a ecologia da paisagem tem dado uma 

contribuição significativa e proporcionado uma base conceitual e teórica para melhor 

entendimento das mudanças ocorridas na estrutura e dinâmica da paisagem, em função das 

mudanças ocorridas nas atividades de uso e ocupação do solo (FORMAN; GODROM, 1986).  

Os estudos sobre a dinâmica e o padrão espacial das paisagens têm sido facilitados 

pela disponibilidade crescente de dados oriundos das técnicas de sensoriamento remoto e 

sistemas de informações geográficas tornando possíveis a análise da estrutura da paisagem e o 

gerenciamento das bases de dados espaciais.  

Evidências empíricas baseadas na premissa de que a estrutura e os padrões espaciais 

das paisagens estão relacionados aos processos ecológicos, reforçam a necessidade de se 

quantificar o padrão espacial de uma determinada paisagem para melhor compreender os 

processos envolvidos na dinâmica dos sistemas ecológicos. 

De acordo com McGarigal e Marks (1995), existem evidências de que a fragmentação 

de habitats é prejudicial para muitas espécies e pode representar perda de biodiversidade em 

escala regional e global. Nesse sentido, Saunders, Hobbs e Margules (1991) e Harris (1984) 

apresentaram uma justificativa empírica para a necessidade de gerenciar paisagens inteiras, e 

não apenas os componentes da paisagem, representando assim, uma abordagem holística. 

Outros esforços foram somados a esses, e surgiram propostas de índices que pudessem 

quantificar o padrão espacial de uma paisagem. O desenvolvimento da geoecologia forneceu o 

arcabouço teórico para as métricas de paisagem (O’NEILL et al., 1997).  

Na atualidade existe uma grande variedade de softwares capazes de quantificar vários 

aspectos heterogêneos de uma paisagem por meio de mapas temáticos denominados de 

categóricos. Como resultado, verificou-se que uma grande variedade de métricas são 

parcialmente ou completamente redundantes, podendo quantificar aspectos semelhantes ou 
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mesmo idênticos da estrutura da paisagem, cabendo ao usuário compreender essas questões, 

pois, na maioria das aplicações, apenas uma de cada conjunto de métricas redundantes devem 

ser empregadas (McGARIGAL; MARKS, 1995). 

As métricas de paisagem podem quantificar aspectos relacionados à composição ou a 

configuração da paisagem ou mesmo ambas, em nível de classe, representados pelas manchas 

ou patches individuais, onde são computadas métricas para cada classe. Ou podem ser 

calculadas para o conjunto das classes, em nível da paisagem, ou seja, a paisagem é analisada 

como um todo.  

Em resumo, as métricas procuram quantificar o padrão espacial em paisagens 

heterogêneas (GERGEL; TURNER, 2002). E, de alguma forma enfatizar a interação entre 

organização espacial e processos ecológicos. Com essa intenção os geoecologistas de 

paisagens desenvolveram uma grande variedade de métodos e índices para avaliar de forma 

concreta as transformações nas quais estão submetidas às paisagens. 

 

2.2 SENSORIAMENTO REMOTO APLICADO À GEOGRAFIA 

 

Na investigação geográfica, os temas abordados estão relacionados às características 

ambientais e socioeconômicas de determinada porção da superfície terrestre. As técnicas de 

sensoriamento remoto tem se mostrado ferramentas indispensáveis na análise do espaço 

geográfico e na representação deste por meio dos documentos cartográficos, com destaque 

para as aplicações nas classificações de uso da terra e na geomorfologia. As informações 

fornecidas pelos produtos do sensoriamento remoto (fotografias aéreas, imagens de satélite, 

radar, etc.) têm sido utilizadas no monitoramento/planejamento dos espaços urbanos e rurais, 

bem como na análise dos processos geomorfológicos e na resolução de problemas ambientais. 

No contexto da Geografia, a geomorfologia é uma das disciplinas que mais tem se 

beneficiado dos avanços das técnicas de sensoriamento remoto e das geotecnologias. A 

utilização das técnicas de sensoriamento remoto tem se mostrado de grande valia para a 

pesquisa geográfica em diferentes escalas espaciais e temporais. 

 

2.2.1 Interpretação de Imagens de Sensoriamento Remoto  

 

As técnicas de análise visual são baseadas nas características observadas nos objetos 

contidos na cena. Portanto, este processo de interpretação leva em consideração certos 

princípios que incluem: reconhecer e identificar, analisar e classificar objetos naturais e/ou 
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artificiais em imagens, e requer conhecimentos técnicos essenciais sobre morfologia da 

superfície terrestre. Para a interpretação correta, é preciso ter conhecimentos básicos dos 

objetos ou fenômenos que serão mapeados, e também é preciso reconhecer as limitações 

oriundas das especificações técnicas dos produtos que estão sendo usados. 

Os diferentes instrumentos possuem características específicas (tipo de sensor, 

resolução espacial, número de bandas espectrais etc.), além disso, as condições atmosféricas 

devem ser consideradas. Os objetos na superfície terrestre interagem de maneira diferenciada 

com a energia eletromagnética, e esta energia, quando refletida, ou emitida pelos alvos, é 

captada por sensores que registram esses impulsos e as transformam em sinais passíveis de 

serem interpretados. Os totais de energia refletida ou emitida dos alvos formam o conjunto de 

fenômenos contidos na imagem e deste conjunto de objetos registram-se diferentes 

informações, estas por sua vez, são extraídas por pessoas de diferentes disciplinas e campos 

específicos utilizados na interpretação.  

A interpretação visual de imagens de satélite é uma tarefa árdua, e frequentemente é 

realizada por meio de combinações de bandas ou faixas espectrais em modelos de cores. O 

modelo (RGB), de Thomas Young (1773-1884), consiste no principio de que diversos efeitos 

cromáticos são obtidos pela projeção da luz branca através dos filtros verde, vermelho e azul, 

bem como pela sobreposição de círculos nas cores projetadas. Utilizando-se os canais destas 

três cores básicas, combinadas nas faixas espectrais desejadas, têm-se a possibilidade de 

realizar composições coloridas de diferentes cores e tonalidades.  

Estas composições são empregadas na interpretação visual, para que se possa ter uma 

primeira análise do conteúdo destas imagens, realçando alvos naturais e artificiais, procurando 

distinguir melhor alguns aspectos fundamentais das paisagens tais como: litologia, solos, 

vegetação, uso e ocupação do solo etc. Na tarefa de delimitar as diferentes classes de objetos, 

podem ser usadas imagens da mesma área obtidas em diferentes períodos/anos, captando 

mudanças sazonais dos objetos, facilitando o processo de interpretação e gerando um modelo 

multitemporal dos dados contidos nas cenas.  

Uma das combinações mais utilizadas no processo de interpretação visual é a 

composição de cor natural RGB (321), que recebe este nome, justamente por constituir uma 

imagem muito próxima da percepção humana. As bandas espectrais correspondentes aos 

intervalos do espectro eletromagnético dentro da faixa do visível para os seres humanos, e 

possuem boa resposta espectral para descriminação de profundidade de corpos d’água, 

sedimentos em suspensão e solos expostos.  
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As composições coloridas de falsa cor recebem este nome, por combinar bandas 

espectrais correspondentes a intervalos que vão além da faixa do visível, e são associados a 

intervalos dentro do limite visível da visão humana. A composição falsa cor RGB (432) 

(Figura 03), realça significativamente a cobertura vegetal, auxiliando na determinação no seu 

estado fonológico e sanitário, aumentando também, o contraste entre vegetação e áreas 

construídas.  

Outra composição falsa cor, a (742) (Figura 04), apresenta uma resposta significativa 

no realce entre os limites: terra/água e vegetação/áreas urbanas. Nesta composição, a 

vegetação densa e sadia aparecem com tons de verde claro a escuro, os corpos de água limpa 

com cor negra, as águas oceânicas e intertidais com tonalidades azuladas e as áreas agrícolas, 

solos expostos e áreas urbanas com uma tonalidade alaranjada.   

Também foi possível descriminar com grande nível de certeza as áreas sem cobertura 

vegetal em decorrência das atividades agropecuárias. A vegetação de mangue apresenta 

tonalidades de vermelho escuro contrastando com as planícies salgadas (apicum) que 

apresentam tonalidades cinza semelhantes aos solos expostos.  
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Figura 03 – Composição Colorida de Falsa cor RGB (432) 

 
Fonte: Elaboração própria.
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Figura 04 – Composição Colorida de Falsa cor RGB (742) 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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No Quadro 03, estão reunidos alguns exemplos das principais composições coloridas 

utilizadas e suas respectivas aplicações: 

 

Quadro 03 – Exemplos das principais composições coloridas e suas respectivas aplicações 
COMPOSIÇÃO TIPO DE ESTUDO 

357 Erosão dos Solos 
354 Erosão dos Solos 
347 Estudos Ambientais 
234 Estudos Ambientais 
145 Classificação de Cobertura da Terra 
247 Classificação de Cobertura da Terra 
245 Classificação de Cobertura da Terra 
754 Geologia 
753 Geologia 
354 Classificação de Solos 

Fonte: Elaboração própria com base em IGAC (2005). 
 

2.2.2 Etapas na Interpretação de Imagens Orbitais  

 

Para realizar uma interpretação de imagens e produtos oriundos da aplicação das 

técnicas de sensoriamento remoto, recomenda-se a adoção de alguns procedimentos 

preliminares que são de grande valia no auxílio desta tarefa. Revisão dos dados sobre a área a 

ser interpretada, uma pesquisa detalhada sobre as informações produzidas a respeito da região 

a ser estudada, bem como análise dos materiais cartográficos, tais como: geologia, 

geomorfologia, solos, vegetação, uso e ocupação facilitam o processo de interpretação e 

aumenta as perspectivas de identificação dos objetos nas imagens.  

O processo de detecção está relacionado diretamente com a escala e/ou resolução 

espacial das imagens. A detecção não é simplesmente visualizar o objeto, mas extrair 

informações seletivas que tenham relação com a disciplina específica da interpretação que 

está sendo realizada. Esta etapa é seguida pelo reconhecimento e identificação, e com 

frequência é considerada como uma tarefa conjunta com a leitura da imagem (IGAC, 2005). A 

leitura da imagem é o procedimento de identificação e reconhecimento de um objeto ou 

fenômeno, através de suas características diretamente visíveis nas imagens, que por meio de 

conhecimento geral ou especifico lhe é atribuído um nome (IGAC, 2005). 

A análise de imagens é um termo utilizado para descrever a tarefa completa de 

interpretação de produtos oriunda das técnicas de sensoriamento remoto, e com frequência 

tem sido definida com diferentes significados.  
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Para Aguilar (2002 apud IGAC, 2005), é o processo de delinear grupos de objetos ou 

elementos que tenham uma individualidade determinada no processo de leitura da imagem. A 

individualização de um objeto é realizada de forma sistemática e com uso de suas 

características comuns como forma, tamanho, etc. Este objeto e/ou fenômeno é então 

discriminado na legenda por meio de símbolo ou cor previamente estabelecida. O produto 

final deste processo de delineação deve ser um conjunto de objetos separados de forma 

ordenada, cujos limites representem as classes individuais. 

A tarefa de deduzir informações é um processo complexo e depende do número de 

evidências que convergem para um raciocínio comum de onde é atribuída uma conclusão. A 

autenticidade desses fatos é fornecida por objetos visíveis e por elementos que provem apenas 

evidências parciais de suas características particulares. A dedução pode ser orientada a objetos 

de natureza diferente, e representa um processo essencial para uma tarefa posterior, a 

classificação.  

O processo de classificação inclui a descriminação dos objetos individualizados na 

etapa de análise e representação destes, em um sistema apropriado par ser utilizado na tarefa 

de pesquisa e na simbolização, essenciais para a normatização e apresentação final. 

Quando os elementos estão diretamente visíveis nas imagens, a identificação é 

facilitada e a classificação pode ser direta, mas quando os objetos não são visíveis diretamente 

ou apenas parcialmente, a classificação pode ser considerada indireta ou correlativa. Por esse 

motivo, a visibilidade dos objetos no espaço facilita consideravelmente a tarefa de 

interpretação, independente da disciplina específica que esteja sendo utilizada no processo de 

classificação.  

 

2.2.3 Processamento Digital De Imagem (PDI) 

 

O Processamento Digital de Imagem (PDI) é um tema muito amplo, e frequentemente 

envolve procedimentos complexos.  O objetivo aqui é apenas apresentar os tópicos básicos 

principais, sem discutir os detalhes matemáticos envolvidos. A ideia central por traz do PDI é 

bastante simples, a imagem é inserida dentro de um computador e varrida pixel por pixel, e o 

resultado é uma imagem digital completamente nova, representada por uma matriz 

bidimensional no seu formato pictórico (raster), esta então, com uso de programas 

especializados pode ser manipulada.  

O PDI envolve o uso de hardwares, softwares, imagens digitais e algoritmos de 

processamento para melhorar a qualidade visual dos dados e facilitar o processo de 
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interpretação. Os métodos de processamento de imagens digitais tem sua origem ligada aos 

primórdios do sensoriamento remoto orbital durante o final da década de 1960 com o 

lançamento do primeiro satélite de tecnologia para recursos terrestres o ERTS que em 1975 

veria a se chamar de Landsat. Entretanto, as aplicações do processamento digital de imagem 

só tornaram-se amplamente disponíveis a partir da década de 1980 com a popularização dos 

computadores pessoais (NOVO, 1999).  

Atualmente, os computadores pessoais são muito mais acessíveis e a disponibilidade 

de fotografias aéreas, de imagens digitais e de dados espaciais via rede mundial de 

computadores é fácil e variada, que pode ser de satélites de recursos terrestres, de vôos 

fotogramétricos, radares interferométricos e até de satélites meteorológicos, sistemas que 

ajudam a popularizar o uso das técnicas de PDI em diversas aplicações. As principais técnicas 

de processamento digital de imagens podem ser classificadas em três conjuntos diferentes, a 

saber: Pré-Processamento, Realce e Classificação de Imagem. 

Na primeira etapa, de preparação da imagem para interpretação, também conhecida 

como pré-processamento, são realizadas operações que auxiliam na correção de distorções das 

imagens no momento da coleta. As distorções dos dados podem ocorrer devido a problemas 

como: variação de altitude, velocidade da plataforma do sensor, curvatura da terra, refração 

atmosférica, relevo etc., fazendo com estes dados não possam ser usados como mapa, 

necessitando de correção. Estes procedimentos são feitos por programas especialistas que 

permitem a correção dos dados originais brutos. 

A correção geométrica é um processo de reordenamento das células da imagem 

(pixels), com relação ao sistema de projeção cartográfica que está sendo utilizado pelo 

analista. Esta técnica pode ser realizada por meio de reamostragem dos pixels da imagem, 

adequando-os à base cartográfica utilizada no projeto. Isto é feito com base em pontos de 

controles obtidos no terreno e facilmente identificados na cena a ser corrigida.  

No processo de correção, os pontos de controle do terreno são localizados tanto na 

imagem (números de linhas e colunas), como no mapa, coordenadas (X, Y), ou Latitude e 

Longitude. Estes valores são então submetidos ao método dos mínimos quadrados que é 

utilizado para inter-relacionar as coordenadas do mapa com as coordenadas da imagem. Uma 

vez determinados os coeficientes destas equações, as coordenadas do mapa podem ser 

estimadas e a imagem corrigida.  

A correção radiométrica é o processo de minimização das diferenças dos níveis de 

cinza contidos na cena. Estes problemas podem ser decorrentes da calibração dos sensores ou 

em função da resposta não linear dos detectores de radiância da imagem. A correção 
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radiométrica envolve a transformação do sinal original captado pelo sensor em um sinal 

linear. O tipo de correção radiométrica aplicada aos dados de uma determinada imagem pode 

variar amplamente, dependendo do tipo de sensores.  

Alguns dos fatores que podem influenciar na captação do sinal pelo sensor é a 

iluminação da cena, condições atmosféricas, elevação do sol e características do terreno. As 

técnicas de correção radiométrica quando aplicadas sem os devidos cuidados pode levar a 

degradação do sinal original, portanto é necessário que o usuário conheça a natureza dos seus 

dados e efetue os procedimentos de acordo com os objetivos pretendidos, selecionando os 

procedimentos adequados. 

O realce da imagem tem o objetivo de melhorar a qualidade visual dos dados, 

aumentando a distinção aparente entre os objetos contidos na cena, facilitando o processo de 

interpretação. Entre as técnicas de realce da imagem pode-se destacar: Manipulação do 

Contraste, Filtragem Espacial e Rotação de Imagem.  

As técnicas de manipulação do contraste envolvem a análise do histograma, onde os 

níveis de cinza da imagem estão distribuídos em um diagrama de frequência de acordo com a 

resolução radiométrica. Frequentemente, as imagens são armazenadas em arquivos de 8 bits, 

que correspondem a 256 níveis de cinza, variando entre 0 e 255. A manipulação do contraste 

tem como objetivo expandir ou restringir o histograma modificando-o e, portanto, 

aumentando o contraste entre as feições de interesse do analista.  

A filtragem espacial, assim como a manipulação do contraste, são modificações dos 

pixels da imagem, contudo, as mudanças ocorridas na cena filtrada não dependem apenas do 

nível de cinza de um determinado pixel da cena original, mas também dos níveis de cinza de 

seus vizinhos (NOVO, 1999). Portanto, as técnicas de filtragem espacial são mais complexas 

e exigem um tempo maior de processamento. Estes filtros podem ser classificados em dois 

grupos principais: filtros de passa baixa e filtros de passa alta.  

Os filtros de passa baixa realçam feições de baixa frequência espacial ao mesmo 

tempo em que escondem objetos de alta frequência espacial. São utilizados para atenuar erros 

causados devido a interferência do sinal, diminuindo a variabilidade dos níveis de cinza 

contidos na imagem. Os filtros de passa alta tem efeito contrário e enfatizam as feições com 

alta frequência espacial, ao passo que inibem as informações de baixa frequência espacial.  

São utilizados para realçar feições contidas nas bordas ou extremidades da imagem, 

bem como limites entre feições diferentes.  

Assim como a manipulação do histograma, a filtragem espacial aumenta o contraste 

das feições contidas na imagem. Os filtros espaciais são operações ponto a ponto, onde os 
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algoritmos utilizados percorrem a imagem pixel a pixel substituindo os valores dos pixels 

centrais pela média dos valores de seus vizinhos. O resultado será uma diminuição da 

variância interna.  

A rotação da imagem também é uma operação de aumento de contraste com o intuito 

de realçar objetos de interesse. Existe uma grande variedade de técnicas de rotação de 

imagem, porém, será apresentada apenas uma das mais bem difundidas, a Análise de 

Componentes Principais, que consiste na rotação do eixo das coordenadas de forma que este 

possa coincidir com as direções de máxima e mínima variância dos dados originais.  

As bandas individuais de uma imagem multiespectral possuem informações repetidas, 

tanto do ponto de vista numérico como visual. Com o intuito de reduzir as similaridades dos 

dados contidos em cada uma das bandas espectrais da imagem original, aplica-se uma 

transformação que removerá as informações redundantes contidas em cada uma destas 

bandas, gerando um novo conjunto de dados. 

Esta técnica é derivada da matriz de covariância e dá origem a um novo conjunto de 

dados onde os valores de cada pixel serão uma combinação linear dos valores originais. O 

número de componentes principais será igual ao número de bandas espectrais utilizadas para 

realizar a análise de principais componentes. 

 

2.2.4 Classificação Automática de Imagens Digitais  

 

Em Sensoriamento Remoto, a classificação automática de imagens digitais  pode ser 

entendida como uma regra de decisão, onde agrupamentos de pixels são definidos pela 

variação dos níveis de cinza contidos em cada célula da imagem (pixels), nas diferentes 

bandas espectrais, com o intuito de atribuí-los a uma determinada classe. Normalmente, estes 

procedimentos envolvem o uso de dados contidos em imagens multiespectrais e a aplicação 

de regras de decisões baseadas em análises estatísticas para a determinação das classes de 

cobertura da terra, transformando essa tarefa em um processo mais objetivo. 

Quando essas regras de decisões estão baseadas apenas na resposta espectral registrada 

na cena, refere-se a processos de classificação definidos como dentro do domínio espectral. 

Entretanto, quando são utilizadas regras de decisões baseadas em formas geométricas como 

tamanho, forma e padrão, esse procedimentos estão inseridos nos processos de classificação 

definidos como dentro do domínio espacial.  

As técnicas de classificação multiespectrais podem ser separadas em três grupos 

distintos: técnicas de classificação supervisionadas, técnicas de classificação não 
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supervisionadas e técnicas de classificação híbridas. Nesses casos, o processo de classificação 

visa categorizar todos os pixels da imagem dentro de uma das várias classes de objetos 

dispostos na superfície da terra. Estes dados, depois de serem classificados podem ser 

utilizados de várias formas: como mapas temáticos, tabelas ou dados de entradas, a serem 

inseridos em Sistemas de Informações Geográficas.  

No processo de classificação supervisionada o analista identifica áreas de interesse ou 

“amostras de treinamento”, que possam representar o comportamento médio das classes de 

objetos que deverão ser mapeadas e estabelece uma descrição numérica dos atributos 

espectrais representada por cada classe de cobertura da terra. Estas “amostras de treinamento” 

devem ser escolhidas, baseadas no conhecimento prévio que o analista tenha sobre a área de 

estudo, seja de forma indireta, através da literatura, ou de forma direta, pela coleta de 

informação em campo.  

Um dos principais problemas enfrentados pelas técnicas de classificação 

supervisionadas é o fato de que as amostras de treinamento devem ser homogêneas, e o 

comportamento espectral dos alvos não é naturalmente homogêneo em toda sua extensão 

espacial (NOVO, 1992).  Dependendo da natureza do objeto, a variação interna entre as 

classes pode ser muito grande, como por exemplo, nas áreas urbanas, onde a constituição dos 

materiais é bastante diferente, atribuindo a essas áreas respostas espectrais diferentes. 

Somado a este fato, objetos distintos podem ter resposta espectral semelhante, e/ou o 

mesmo objeto como, por exemplo, corpos d’água ou vegetação podem ser encontrados em 

diferentes classes. Esta é apenas uma das muitas dificuldades enfrentadas nos processos de 

seleção das amostras de treinamento. Talvez uma alternativa a esse problema, seja escolher as 

amostras por tipo de materiais e avaliar a homogeneidade destas regiões de interesse por meio 

da análise do histograma.  Nos processos de classificação não supervisionada, a principal 

diferença é que o analista não necessita preocupar-se com a homogeneidade das amostras, 

pois ele não escolhe as “amostras de treinamento”, estas são agrupadas automaticamente por 

meio de algoritmos que garantem a sua homogeneidade.  

Esta determinação é feita de várias formas, dependendo do algoritmo selecionado para 

o processo. Um dos mais utilizados é o método K-Means, onde as regras de decisões são 

definidas pela distância euclidiana entre as células da imagem (pixels), nas bandas espectrais 

selecionadas. A classificação hibrida é aquela em que o analista utiliza uma classificação não 

supervisionada como base para a seleção das “amostras de treinamento” para em seguida ser 

realizada a classificação supervisionada (NOVO, 1992).   
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3 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA (SIG) E MODELAGEM DE  
     SISTEMAS AMBIENTAIS 

 

As tarefas de gerenciamento dos recursos naturais tem mudado a ênfase dos projetos, 

do simples inventário exploratório e estático, para abordagens mais integradas que buscam o 

equilíbrio entre a manutenção da diversidade biológica e a exploração dos recursos naturais 

em longo prazo. Para alcançar esses objetivos é necessária a compreensão dos processos 

ecológicos nas dimensões espacial e temporal em um nível detalhado. 

Os produtos de sensores remotos aplicados ao monitoramento dos recursos terrestres 

tem possibilitado os estudos dos sistemas ambientais e uma melhor compreensão dos 

processos espaço temporais. A necessidade de assimilar essas informações tão valiosas para o 

gerenciamento dos recursos naturais faz com que haja uma crescente demanda por tecnologias 

computacionais que funcionem como ferramentas de integração na análise dos dados 

ambientais.  

O aumento da população mundial e consequentemente o aumento da demanda por 

recursos naturais, forçaram a demanda por dados cartográficos e temas específicos 

relacionados à superfície terrestre. Na atual fronteira da evolução tecnológica, possivelmente, 

o conjunto de ferramentas mais versáteis para lidar com os problemas da crescente demanda 

por dados e análises espaciais seja representado pelos Sistemas de Informação Geográfica 

(SIGs), que foram desenhados especificamente para trabalhar com o uso e a manipulação de 

dados espaciais.  

A informação espacial é aquela que está referenciada a um sistema de coordenas 

terrestre e sua localização é um importante atributo na sua compreensão. Entre algumas das 

definições mais conhecidas de SIG estão: 

• “Um conjunto poderoso de ferramentas para coleta, armazenamento, resgate, 

manipulação e visualização de dados espaciais do mundo real” (BURROUGH; 

McDONNELL, 1998, p. 11); 

• “Uma tecnologia de informação que armazena, analisa ambos dados espaciais e não 

espaciais” (PARKER, 1988, p. 11); 

• “Qualquer conjunto de procedimentos manual ou computacional baseado no uso, 

armazenamento e manipulação de dados geograficamente referenciados” (ARONOFF, 1989, 

p. 11).  
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Os SIGs realizam uma quantidade variada de tarefas extremamente complexas, 

efetuadas pelos diferentes componentes do sistema. Estes elementos estão organizados de 

acordo com as suas funções e estão inter-relacionados por meio de sua base conceitual. Os 

principais componentes dos Sistemas de Informação Geográfica são: pessoas, hardwares, 

softwares, base de dados e procedimentos. 

As pessoas são os componentes mais importantes, pois é para os usuários que os SIGs 

são construídos e estes estão integrados aos SIGs por meio de uma interface gráfica através 

dos procedimentos que permitem inserir, resgatar, analisar, manipular e imprimir a 

informação contida na base de dados. 

Os hardwares são os componentes físicos gerais do sistema, definidos pela unidade 

central de processamento, monitores, teclados, drives de CD ROM, impressora, plotter, 

scanner, mouse, etc.  

Os softwares são programas de computadores e a base lógica dos SIGs, que executam 

funções baseadas em cinco grupos: entrada e verificação dos dados; memória e gerenciamento 

da base de dados; saída e apresentação dos dados; manipulação dos dados; interface com o 

usuário. A entrada de dados está relacionada com todos os aspectos de captura de dados 

espaciais (imagens de satélite, fotografias aéreas, mapas pré-existentes, dados de campo etc.).  

O armazenamento e gerenciamento da base de dados referem-se ao modo com que os 

dados estão estruturados e organizados; os dados não espaciais (topologia) estão armazenados 

em um banco de dados relacional padrão, como SQL Server ou Oracle, enquanto os dados 

espaciais ou geográficos (pontos, linhas e polígonos), estão armazenados em um sistema 

gerenciador de banco de dados chamado de database management systems (DBMS). A 

integração entre essas duas bases de dados se dá por meio desse sistema gerenciador de banco 

de dados, cuja interface mais conhecida é o ARC/INFO.  

Os dados de saída e apresentação estão relacionados com a maneira na qual os dados 

são visualizados e apresentados depois de sua idealização, e como os resultados são 

analisados e registrados pelos usuários. Estes podem ser apresentados por uma variedade de 

formas tais como mapas, gráficos e tabelas.  

A transformação e/ou manipulação dos dados constituem-se em duas classes de 

operações. As transformações são operações necessárias para corrigir erros nos dados como a 

correção geométrica ou radiométrica, por exemplo, e esta tarefa envolve uma grade variedade 

de operações que vão depender da qualidade do dado original e pode ser realizada tanto nos 

dados espaciais quanto não espaciais. As tarefas de manipulação são aplicações específicas 
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que estão relacionadas com a maneira na qual os usuários interagem com o programa por 

meio de sua interface gráfica e são definidas de acordo com os objetivos do projeto. 

 

3.1 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA (SIGs) E GEOECOLOGIA 

 

O levantamento e a avaliação da estrutura e do padrão de uma paisagem com base na 

distribuição espacial dos dados geoecológicos podem ser analisados em uma grande variedade 

de escalas espaciais e temporais graças às informações derivadas do sensoriamento remoto e 

pela integração de dados espaciais nos chamados Sistemas de Informação Geográfica.  

A geoecologia e os SIGs são áreas do conhecimento que vem recebendo grande 

atenção por parte dos pesquisadores em uma variedade de disciplinas. Talvez, esta 

importância esteja relacionada com a quantidade de funções que podem ser exercidas pelas 

chamadas geotecnologias, oferecendo uma base de dados eficiente e confiável para o 

armazenamento, manipulação, gerenciamento e análise de informações e dados 

georreferênciados, podendo se estender por grandes áreas, possibilitando a integração destes 

dados em escalas locais, regionais e globais, e ao mesmo tempo fornecendo insights para 

localização de áreas ecologicamente sensíveis, auxiliando na tomada de decisões e no 

estabelecimento de áreas prioritárias e/ou de uso restrito. Além disso, os dados gerados por 

essas tecnologias podem servir de base para análises estatísticas e para a modelagem de 

sistemas ambientais ou como parâmetros para avaliação das áreas degradadas ou poluídas.  

Os “Modelos Geoecológicos” são representações abstratas dos sistemas ambientais 

físicos e/ou dos processos que ocorrem no interior destes sistemas, geralmente em escala 

reduzida. Estes modelos abstratos utilizam símbolos em dispositivos físicos eletrônicos 

(softwares), para representar os geossistemas e seus limites parciais no espaço que está sendo 

pesquisado. Os modelos gráficos utilizam linguagem gráfica, arquivos vetoriais e imagens 

pictóricas (raster) para definir as relações e descrever as unidades de paisagem na escala de 

interesse. 

Esses modelos nos ajudam a avaliar os dados e a comunicar os resultados da melhor 

forma possível, possibilitando inclusive fazer suposições (estabelecer e/ou criar novas 

hipóteses), entretanto deve-se estar atento ao fato de que esses “modelos” são meras 

representações e não o objeto ou fenômeno real, considerando-os apenas como “ferramentas” 

que possibilitam a aplicação do método e/ou dos métodos que são utilizados para alcançar os 

objetivos.   
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Tem-se que respeitar também o fato de que não se conhece o fenômeno de forma 

completa, pois não se conhece todas as peças, nem as relações deste “quebra cabeça”, isto é, 

não se conhece todos os elementos e/ou processos que ocorrem no interior de cada paisagem, 

tendo que lidar com o modelo incompleto, sendo necessário o uso de hipóteses para auxiliar 

na falta de informação para completar o “modelo”.  

Neste sentido, a modelagem cartográfica afirma-se como uma ferramenta essencial 

para as análises geográficas, auxiliando na compreensão dos fenômenos, no desenvolvimento 

teórico da pesquisa e na formulação do entendimento sobre os processos e padrões espaciais 

dos geossistemas em estudo. Todas essas funções, apoiadas nas bases teóricas da geoecologia 

e em metodologias tradicionais da Geografia, podem servir de catalisadores para o 

estabelecimento de novas bases e conceitos que deverão ser aplicados na resolução de 

problemas ambientais e no planejamento ambiental.  

Outra aplicação no campo da Geografia que tem sido favorecida pelas técnicas de 

sensoriamento remoto, é o mapeamento do uso da terra. As informações fornecidas pelas 

imagens de sensoriamento remoto são utilizadas no processo de classificação das diferentes 

classes de uso do solo. O mapeamento do uso da terra pode ser utilizado para fornecer padrões 

espaciais das paisagens estudadas, assim como dados de referência que podem ser aplicados 

nos processos de monitoramento, gerenciamento e diagnósticos ambientais. 

No delineamento do uso e cobertura da terra são utilizadas técnicas e procedimentos 

que envolvem pesquisas de gabinete e campo, definidas por meio de análises e classificações 

do uso atual da terra durante o período em que está sendo efetuado o mapeamento de 

determinada área ou região, levando em consideração as características das relações sociais e 

de produção para as diversas classes definidas pela pesquisa.  

A importância desta classificação se fundamenta no fato de que o conhecimento das 

diversas classes de uso do solo pode auxiliar na solução de vários problemas de interesse 

prático para os seres humanos. Um levantamento de tal natureza proporciona informações 

fundamentais que podem ser utilizadas para um desenvolvimento de estudos posteriores 

orientados a atividades de planejamento e administração do uso da terra. 

Nos levantamentos de uso da terra existem numerosos conceitos que são atribuídos ao 

termo Terra. De acordo com FAO (1976), Terra é definida como uma porção da superfície 

terrestre reconhecida em função de suas características e propriedades constituídas pelos 

atributos da biosfera que sejam razoavelmente estáveis ou ciclicamente previsíveis, incluindo 

aquelas da atmosfera, solo, litologia, hidrologia e resultantes das atividades antrópicas.  
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Smyth (1971 apud IGAC, 2005, p. 59) fez uma adaptação deste conceito, definindo-o 

como: 

 

Uma parcela da terra se distingue geograficamente como uma zona 
específica da superfície da terra com atributos razoavelmente estáveis e 
previsibilidades cíclicas como: Atmosfera, geologia, solos, hidrologia, 
vegetais, animais e populações bem como o resultado das atividades 
humanas. 

 

De acordo com Raleigh (1958 apud IGAC, 2005, p. 60),  

 

Terra: É o lugar onde a vida pode existir, neste sentido é um espaço, a terra 
forma parte do ambiente natural, neste sentido é natureza; a terra desde um 
ponto de vista econômico, é um fator de consumo; a terra legalmente é uma 
propriedade; em um sentido mais amplo a terra pode ser considerada como 
uma porção solida da superfície da terrestre.  

 

Levando em consideração os conceitos apresentados acima, pode-se afirmar que a 

Terra é uma porção do espaço do planeta que é habitado, e possui características específicas 

dos elementos que a compõem, sejam naturais ou objetos criados pelo homem. Nestas 

definições o conceito de Terra se assemelha em grande parte ao conceito de paisagem, 

contudo, podendo variar consideravelmente de acordo com os pressupostos ou disciplinas 

empregadas. 

O termo uso está relacionado ao aproveitamento temporário ou permanentes aplicados 

a Terra pelas atividades antrópicas, com o intuito de suprir necessidades materiais ou 

religiosas. Já o termo cobertura da terra refere-se ao tipo de feição encontrada na superfície 

terrestre e também relacionada às atividades humanas. 

Torna-se evidente que as diferenças no uso e ocupação do solo são resultantes das 

interações entre os elementos naturais e artificiais e o nível de desenvolvimento técnico, 

econômico, social e cultural alcançado pelos grupos humanos, com o objetivo se satisfazer 

suas necessidades com base no que o meio ambiente tem a lhes oferecer.  

 

3.2 SISTEMAS DE CLASSIFICAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE USO DA TERRA 

 

Atualmente, vários países desenvolvidos, e em desenvolvimento tem demonstrado a 

necessidade de estabelecer sistemas de classificação para o uso e cobertura da terra. Esta 

preocupação torna-se evidente quando se compara o número crescente de aplicações nas 
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escalas global, regional e local. As características básicas dos principais sistemas de 

classificação para o uso e cobertura da terra utilizados no mundo serão apresentadas a seguir. 

 

3.2.1 Classificação da União Geográfica Internacional (UGI) 

 

Este sistema foi elaborado em 1930, com o objetivo de unificar em uma escala 

mundial as diferentes classes de uso e ocupação da terra. Esta classificação tem servido de 

base para legenda de diferentes estudos de pequena escala. 

 

Quadro 04 – Classificação do uso do solo da UGI 
1 CENTROS POVOADOS E TERRAS NÃO AGRICOLAS 
2 HORTICULTURA 
3 ÁRVORES FRUTÍFERAS E OUTROS CULTIVOS PERENES 
4 TERRA DE CULTIVOS 
5 PASTAGENS PERMANENTES MELHORADAS 
6 PASTAGEM NÃO MELHORADA 
7 TERRA DE FLORESTAS 
8 PÂNTANOS E CHARCOS 
9 TERRAS IMPRODUTIVAS 

Fonte: Elaboração própria com base em IGAC (2005). 
 

3.2.2 Sistema de Classificação do ITC 

 

Este sistema estabelece uma clara distinção entre os conceitos de cobertura e uso e os 

classifica em diferentes grupos de classe. No entanto, existe uma relação definida entre as 

classes de grupos de cobertura e grupos de uso como observados nos quadros abaixo. As 

classes podem ser definidas em unidades simples ou associações de classes dependendo da 

área de abrangência ou escala de mapeamento empregado.  

De fato, um tipo de cobertura da terra pode abrigar dois ou mais de um tipo de uso do 

solo, por exemplo, um estuário pode ser utilizado para práticas de lazer como navegação ou 

pesca esportiva, ao mesmo tempo em que pode ser utilizado para pesca artesanal ou para 

extrativismo vegetal e animal. As características, formas de cobertura e a relação do uso da 

terra com as formas de coberturas estão representadas pelos respectivos códigos nos Quadros 

05 e 06. 
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Quadro 05 – Classificação do uso do solo do ITC 
CÓDIGO FORMAS DE COBERTURA RELAÇÃO DO USO DA TERRA 

COM A FORMA DE COBERTURA 
I Construções 1 
II Plantações/ Parcelas 2C, 2A, 2B, 6 
III Vegetação natural aberta 3, 4, 5, 6,7 
IV Florestas 2C, 4,3, 5, 6 
V Corpos d água 5, 6, 7, 1B, 1D, 2, 3, 1C 
VI Terras não cultivadas 7, 5 

 
 

1 

Assentamentos e infraestrutura 
a Residencial 
b Industrial, Mineração 
c Transporte e comunicação 
d Lazer 
e Outros 

 
 

I, V 

 
 

2 

Agricultura 
a Cultivos anuais 
b Cultivos perenes 
c Cultivos de forragem 
d Cultivos arbóreos 

 
 

II 

 
3 

Pastoreio 
a Intensivo 
b Extensivo 
c Pastoreio 

 
III (IV) 

 
 
 

4 

Conservação 
a Reserva natural 
b Recreação 
c Manejo de bacias 
d Estabilização de dunas e 

taludes 
e Outros 

 
 
 

II, IV, (III) 

5  III, IV, V, (IV) 
 

6 
Caça e pesca 

a Caça 
b Pesca 
c Agricultura 

 
III, IV, VI, (II) 

7 Sem uso  
Fonte: Elaboração própria com base em ITC (apud IGAC, 2005). 

  

3.2.3 Classificação do Serviço Geológico Norte Americano (USGS) 

 

O sistema de classificação de Uso e Cobertura da terra utilizado pelo Serviço 

Geológico Norte Americano (United States Geological Survey, USGS, sigla em inglês), foi 

elaborado com base em dados oriundos de diferentes sensores remotos, levando em 

consideração os seguintes critérios:  

• O nível mínimo de segurança da interpretação dos dados de sensores remotos não 

deve ser inferior a 85%; 

• A segurança de interpretação para as diferentes categorias deve ser quase igual; 

• Os resultados devem ser repetidos de um intérprete para outro; 
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• A categorização deve permitir agregar outras categorias; 

• O sistema de classificação pode ser aplicado em pequenas ou extensas áreas. 

 

Os níveis I e II oferecem dados genéricos e servem de uma maneira geral para 

levantamento e avaliação dos recursos de grandes áreas. São de interesse principalmente para 

usuários que desejam informações básicas em âmbito estadual e federal. O nível III fornece 

informações detalhadas que podem ser utilizadas por projetos de planejamento em nível 

regional e local.  

 

Quadro 06 – Classificação do uso do solo do USGS 
NÍVEL I NÍVEL II NÍVEL III 

 
 

1. Terra Urbana ou 
Edificada 

 
 

1.1 Residencial 
1.2 Serviços comerciais 
1.3 Industrial  
1.4 Transporte, comunicação e serviços públicos  
1.5 Complexos industriais e comerciais 
1.6 Mista 
1.7 Outros 

1.1.1 Casas 
1.1.2 Apartamentos 
1.1.3 Hotéis  

2. Terras Agrículas 2.1 Cultivos e pastos 
2.2 Hortas, fruteiras, arbustos, vinhedos, estufas, 
ornamentais 
2.3 Operações fechadas 
2.4 Outros 

2.1.1 Cultivos 
2.1.2 Pastos 

3. Terras de Pastagens 3.1 Pastagens herbáceas 
3.2 Pastagens arbustivas e lenhosas 
3.3 Pastagens mistas  

 

4. Terras de Floresta 4.1 Decíduas 
4.2 Sempre verdes  
4.3 Mista   

 

5. Águas 5.1 Correntes e canais 
5.2 Lagos 
5.3 Reservatórios  
5.4 Baias e estuários  

 

6. Terras Úmidas 6.1 Com florestas 
6.2 Sem florestas 

 

7. Terras Não 
Cultivadas 

7.1 Planícies salinas e secas 
7.2 Praias 
7.3 Áreas arenosas diferentes de praias  
7.4 Rocha exporta 
7.5 Áreas de transição  
7.6 Áreas mistas 

 

8. Tundra 8.1 Arbustiva 
8.2 Herbácea 
8.3 Exposta 
8.4 Úmida 
8.5 Mista 

 

9. Neve e Gelo 9.1 Campos de neve 
9.2 Geleiras 

 

Fonte: Elaboração própria com base em Anderson et al. (1976). 
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O sistema de classificação de uso e cobertura da terra do USGS foi elaborado por 

Anderson et al. (1976). Atualmente, vem passando por uma revisão para que seja compatíveis 

com os requerimentos das agências reguladoras norte americanas como a Agência de Proteção 

do Meio Ambiente (United States Environmental Protection Agency - EPA, sigla em inglês), e 

a Agência Nacional de Administração Oceânica e Atmosférica (National Oceanic and 

Atmospheric Administration - NOAA, sigla em inglês), assim como muitas outras 

organizações relacionadas à conservação dos recursos naturais e agências de mapeamentos em 

todo o mundo.  
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4 METODOLOGIA 

 

Nesta seção, são apresentados os procedimentos metodológicos adotados na pesquisa 

Considerando a grande diversidade de paisagens existentes na área de estudo e a 

multiplicidade de análises que pode oferecer, é compreensível a utilização de vários 

procedimentos para alcançar os objetivos pretendidos.  

Apoiados em uma abordagem holística e sistêmica, buscou-se identificar, analisar e 

diagnosticar os principais elementos da paisagem, para obter a síntese das inter-relações 

existentes entre os aspectos físicos e socioeconômicos que compõem o conjunto da bacia 

hidrográfica do rio Gramame.  Para isso, foram identificadas as principais conexões existentes 

entre os padrões espaciais e os processos atuantes nos sistemas geoecológicos, enfocando a 

importância das mudanças históricas no uso da terra, e a influência destas mudanças nos 

elementos que compõem a referida bacia.  

A seguir serão descritos os procedimentos utilizados na pesquisa. 

 

4.1 PROCEDIMENTOS 

 

A aplicação da abordagem sistêmica desta pesquisa é fundamenta na análise integrada 

de paisagem, tendo como modelo teórico a análise geossistêmica de (TROLL, 1939; 

AB’SABER, 1969; BERTRAND, 1972; SOTCHAVA, 1976; TRICART, 1977; 

ZONNEVELD, 1989; CHRISTOFOLETTI, 1999; RODRIGUEZ; SILVA; CAVALCANTI 

2007).   

Considerando a proposta metodológica de Libault (1971), na qual o referido autor 

apresenta os quatro níveis fundamentais da pesquisa geográfica: nível compilatório, nível 

correlativo, nível semântico, e nível normativo, pôde-se estabelecer uma sequência lógica 

para a pesquisa.  

A etapa compilatória representou a fase inicial da pesquisa, quando foi realizado um 

levantamento minucioso de todos os materiais cartográficos e bibliográficos sobre a área de 

estudo. Esse material foi compilado com o intuito de serem analisados e para poder nortear as 

etapas subsequentes, efetuando a seleção do material, executando o tratamento e a análise 

sistemática dos dados e informações relacionais.  

Na fase correlativa, os dados e as informações foram comparados a fim de se 

estabelecer uma relação entre eles, e para que pudessem ser interpretados. As informações 
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correlacionadas tiveram a mesma natureza, evitando assim erros de interpretação. Portanto, 

tratou-se de uma tarefa seletiva e essencial para se chegar a resultados confiáveis.  

No estágio semântico foram realizadas as interpretações, alcançando-se os resultados 

definitivos que permitiram a elaboração da síntese de todos os materiais selecionados nas 

etapas anteriores. Tratou-se de uma fase de execução, de obtenção de resultados que poderão 

ser utilizados nas tomadas de decisões, estabelecendo-se generalizações. Para tanto, precisou-

se conhecer os processos de funcionamento dos fenômenos que foram sendo estudados, e 

assim, estabelecer os padrões que possibilitassem sua utilização.  

Na etapa normativa, os resultados da pesquisa foram convertidos em modelos capazes 

de representar por meio de gráficos, tabelas e mapas a síntese das informações produzidas 

pela pesquisa, formalizando-a e apresentando-a de maneira que pudessem ser facilmente 

interpretadas.  

Além da proposta metodológica de Libault (1971), existe outra perspectiva 

metodológica nesta pesquisa, que sugere a elaboração de um diagnóstico socioeconômico da 

área, relatando os principais problemas, potencialidades e limitações, nas respectivas unidades 

geoecológicas de análise. 

Esse procedimento permitiu a hierarquização adequada dos dados, detalhando as 

características dos geossistemas, classificando-os de acordo com suas unidades homogêneas e 

definindo sua tipologia e o seu estado dinâmico por meio de tabelas, gráficos e mapas 

temáticos. A avaliação das diversas formas de impactos ambientais auxiliou na efetivação do 

diagnóstico ambiental, no intuito de propor a solução para os problemas ambientais da área 

em questão. 

O estágio propositivo corresponde à identificação das unidades geoecológicas e a 

apresentação do Zoneamento Geoecológico, bem como a elaboração de propostas que 

constituem planos de ações preventivas e medidas integradas que auxiliarão o planejamento 

e/ou monitoramento dos recursos naturais, levando em consideração as características de cada 

unidade geoecológica.  

A fase inicial da pesquisa constituiu-se no levantamento e análise sistemática da 

bibliografia e dos dados produzidos acerca do tema e da área de estudo.  

Foram consultados livros, teses, dissertações e artigos científicos, por meio da internet 

(periódicos, bancos de teses e dissertações), consultas eletrônicas, que apresentaram temas 

concernentes com a proposta deste trabalho, além de sites de instituições governamentais, tais 

como, IBGE, CPRM, INPE, JPL/NASA, IBAMA, AESA, USGS. Foram feitas visitas a 

órgãos públicos como Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba - AESA, 
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Laboratórios de Ecologia das Paisagens, e Geoprocessamento da Universidade Federal do 

Ceará – UFC, bibliotecas de instituições tais como Universidade Federal da Paraíba, 

Universidade Federal do Ceará e Universidade Federal de Pernambuco e Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. 

No que se refere à análise da bibliografia selecionada, foi efetuada em três linhas de 

pesquisas diferenciadas entre si, mas intimamente relacionadas com os objetivos propostos 

nesta pesquisa, entre elas destacam-se: 

• Síntese da estrutura e dos processos atuantes no conjunto das paisagens litorâneas e 

sublitorâneas; 

• Interpretação dos dados e informações coletadas acerca da área de estudo, buscando 

aperfeiçoar o conhecimento específico sobre a mesma; 

• Identificação e aplicação de metodologias que objetivem o fornecimento de análises 

geoecológicas voltadas para a elaboração de diagnósticos e proposições de gerenciamento das 

paisagens inseridas no contexto da bacia hidrográfica do rio Gramame. 

 

A pesquisa cartográfica constituiu a segunda etapa da fase inicial, quando foi efetivado 

o levantamento e a análise sistemática de todo material cartográfico produzido sobre a região, 

e mais precisamente sobre a área de estudo. Foram executados downloads de mapas, imagens 

e arquivos nos formatos raster e vetorial dos sites de instituições como: IBGE, IBAMA, 

AESA, CPRM, INPE, NASA/MITI. Estes procedimentos operacionais possibilitaram coletar, 

analisar e selecionar os dados que serviram de base para as fases posteriores.  

Em uma fase subsequente da pesquisa, foram efetuados os procedimentos técnico-

operacionais. Atividades que dizem respeitos aos trabalhos de gabinete, de campo e de 

laboratório, e que tiveram de ser realizados para alcançar os objetivos específicos e principais 

deste trabalho. Com o intuito de compreender a interação dos processos que deram origem aos 

padrões de paisagem, foram executadas as seguintes tarefas: mapeamento geomorfológico em 

escala média (1:100.000), delimitação das unidades de paisagem em nível regional, em escala 

média (1:150.000) e local (topológico) em grande escala (1:15.000), e o mapeamento do uso e 

ocupação do solo (1:150.000), estabelecendo padrões de referência que podem ser utilizados 

em processos de monitoramento e gestão ambiental dos geossistemas envolvidos. 
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4.1.1 Base Cartográfica 

 

Para a elaboração da base cartográfica da pesquisa e consequentemente a construção 

dos mapas temáticos dos diversos temas, foram utilizadas as cartas topográficas na escala de 

1: 25.000 elaboradas pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE),  

com restituição fotogramétrica de 1972, para as seguintes folhas: 

a) SB-25-Y-C-III-1-SE: NOSSA SENHORA DA PENHA; 

b) SB-25-Y-C-III-1-SO: SANTA RITA; 

c) SB-25-Y-C-III-3-NE: JACUMÃ; 

d) SB-25-Y-C-III-3-NO: CONDE; 

e) SB-25-Y-C-III-1-SO: SANTA RITA; 

f) SB-25-Y-C-II-2-SE: CRUZ DO ESPÍRITO SANTO; 

g) SB-25-Y-C-II-2-SO: SOBRADO; 

h) SB-25-Y-C-II-4-NO: SÃO MIGUEL DE TAIPU; 

i) SB-25-Y-C-II-4-SO: FERREIROS; 

j) SB-25-Y-C-III-1-SE: NOSSA SENHORA DA PENHA. 

 

Na delimitação das unidades litológicas da área de estudo, utilizou-se como base o 

mapa geológico elaborado pelo Serviço Geológico do Brasil (BRASIL, 2002), Folha 

JAGUARIBE SE, SB.24-Z, com escala de 1: 500.000. A revisão da literatura, o auxílio do 

Modelo Digital de Elevação, bem como dos perfis topográficos, das imagens de satélites e dos 

extensivos trabalhos de campo, possibilitaram atualizar algumas informações do referido 

mapa e aumentar o nível de detalhe referente à litologia da área de estudo.  

Para a delimitação das classes de solos presentes na área de estudo, utilizou-se como 

base o mapa pedológico do Plano Diretor dos Recursos Hídricos da Bacia do Rio Gramame 

com escala aproximada de 1: 200.000, elaborado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente 

e Recursos Hídricos (SEMARH-PB, 2000).  Algumas alterações foram realizadas na legenda 

do referido mapa com o intuito de adequá-lo ao sistema de classificação de solos do Brasil 

(EMBRAPA, 1981).  

Os critérios utilizados para seleção e aquisição das imagens multiespectrais levaram 

em consideração a resolução espacial dos sensores, cobertura das nuvens, qualidade do 

imageamento e critérios econômicos como disponibilização gratuita das imagens por 

instituições, como o serviço geológico americano United States Geological Survey - USGS; o 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE, entre outros.  A escala final dos mapas 
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temáticos foi determinada com base da acuidade visual e resolução espacial dos sensores 

orbitais descritos a seguir: 

• LANDSAT-7 ETM+ (Enhanced Thematic Mapper Plus), Órbita 214 Ponto 065, 

Data de Passagem: 04/08/2001, bandas 1,2,3,4,5,6,7, 8, adquiridas junto ao United States 

Geological Survey – USGS.  

• LANDSAT-5 TM, Órbita  214, Ponto  065, Data de Passagem: 26/08/2006, bandas 

1,2,3,4,5,6,7, 8, adquiridas junto ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE);  

• ASTER/GDEM - 0S08W035 Advanced Spaceborne Thermal Emission and 

Reflection Radiometer/Global Digital Elevation Model, com resolução espacial de 1 arco de 

segundo, aproximadamente 30 metros, com coordenadas centrais de 7°30'00.00"S, 

34°30'00.00"W,   Projeção Geográfica, elipsóide WGS 84, no formato GEOTIFF, data de 

passagem: 17/10/2011, adquirida junto ao Laboratório de Propulsão a Jato (JPL) das 

Agências: National Oceanic and Astronomic Administration (NASA) e o Ministry of 

Economy, Trade and Industry of Japan (MITI); 

• Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres - CBERS 2B, Sensor HRC, Órbita 

146_E, Ponto 108_3, Data de Passagem 24/09/2008, Banda Pancromática, adquirida junto ao 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE); 

• Satellite Pour l'Observation de la Terre SPOT 4 HRV, banda Pancromática, com 

data de Passagem de  23/07/1998, e com resolução espacial de 10 metros, adquirida junto ao 

Plano Diretor da Bacia Hidrográfica do rio Gramame (SEMARH-PB, 2000). 

 

4.1.2 Processamento Digital de Imagens  

 

Para o reconhecimento dos padrões espaciais dos elementos essenciais que compõem a 

bacia hidrográfica do rio Gramame, imagens multiespectrais e pancromáticas foram 

selecionadas bem como algumas técnicas de processamento digital de imagens, com o intuito 

de melhorar a qualidade visual dos dados e facilitar o processo de interpretação.  

O realce da imagem pode ser compreendido como uma ampliação do contraste do 

histograma por meio manual e automático (uso de algoritmos) como, por exemplo: gaussiana, 

equalização e raiz quadrada etc. Esta técnica modifica a distribuição e promove o 

espalhamento dos níveis de cinza da imagem dentro do limite possível do intervalo dos 

valores de DN no pixel da imagem, termo derivado do inglês (digital number – DN), de forma 

a discriminar melhor os alvos e facilitar o processo de interpretação. 
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Nesse trabalho foram utilizadas algumas transformações no sentido de realçar as 

diferenças espectrais dos alvos de interesse, como por exemplo, o Índicie da Diferença da 

Vegetação Normalizada ou Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), sigla em inglês. 

Esta técnica realça a diferença espectral da vegetação com relação aos demais alvos da 

superfície terrestre, dando indicações do grau de degradação da cobertura vegetal bem como a 

localização geográfica dos corpos hídricos superficiais com auxilio da vegetação ripariana. 

Para a obtenção do NDVI, foram utilizadas as bandas referentes ao intervalo do infravermelho 

próximo (0,72 – 1,3µm), e ao intervalo do vermelho na região do visível (0,63 – 0,69µm). 

Este procedimento foi realizado com a imagem do satélite Landsat 7 ETM +  no software 

ENVI 4.7. 

 

4.1.3 Utilização de Sistema De Informação Geográfica (SIG) 

 

Atualmente, a manipulação de dados espaciais em softwares como os Sistemas de 

Informações Geográficas – SIGs pode ser facilmente realizada graças à combinação da 

estatística espacial e operações lógicas realizadas em uma grande variedade de programas 

computacionais. Essas ferramentas têm sido cada vez mais utilizadas na manipulação dos 

modelos cartográficos em sistemas ambientais e na análise dos dados coletados sobre o 

espaço geográfico.  

Os modelos cartográficos são uma coleção de mapas temáticos descrevendo atributos 

específicos, sobre uma dada área em um determinado período de tempo. Esses modelos 

podem servir para análises qualitativas e quantitativas de aspectos ambientais e 

socioeconômicos, integrando dados das mais variadas fontes, ajudando na elaboração de 

medidas mitigadoras e nas atividades de planejamento ambiental das áreas inseridas no 

contexto da pesquisa, bem como, no gerenciamento territorial ou como subsídio a futuros 

estudos.  

A captura dos dados espaciais se deu de diferentes maneiras, a mais simples foi à 

conversão de cartas topográficas analógicas em formato digital via scanner de mesa. As cartas 

topográficas que serviram de base para a análise e interpretação da área de estudo foram então 

georreferenciadas no software ENVI 4.7, de onde foram exportadas no formato TIFF para o 

software ArcGis 9.3. Após a identificação das principais feições: morfologia, hidrografia, 

toponímia, estradas e curvas de nível, estes materiais foram digitalizados e mapas temáticos e 

categóricos foram criados para servir de suporte às análises geoecológicas. 
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O modelo digital de elevação (MDE) é uma representação numérica da distribuição 

espacial das características topográficas de uma determinada área na superfície terrestre. O 

Modelo Digital do Terreno foi elaborado com base nas curvas de nível obtidas pelo processo 

de digitalização das cartas topográficas da SUDENE na escala de 1: 25.000, utilizando um 

método de interpolação de Rede Triangular Irregular,  fazendo-se uso da extensão 3D Analist 

do software ArcGIS 9.3. A TIN representada por uma grade de pontos irregularmente 

espaçados, criando faces triangulares que recobrem completamente área de estudo, 

posteriormente, no mesmo aplicativo foi realizado um procedimento de conversão da TIN em 

um modelo raster GRID, ou seja, uma malha regular constituída por células unitárias (pixel) 

associada a valores numéricos capazes de serem utilizados em uma grande variedade de 

processamentos.  

Esses procedimentos correspondem à transformação de dados que estavam em uma 

representação discreta do espaço terrestre (vetores) em dados de representação contínua. A 

partir do Modelo Digital do Terreno (MDT), foram elaborados vários mapas temáticos 

derivados da modelagem cartográfica: hipsometria, declividade, orientação das vertentes, 

curvatura, relevo sombreado, etc. Além de cálculos de área planimétrica, volume de 

superfície, foi possível traçar perfis e seções transversais.   

Na elaboração do mapa geomorfológico, foram adaptadas as metodologias 

estabelecidas pelo projeto Radambrasil (BRASIL, 1981) e por Ross (1990; 1992).  As 

unidades morfoestruturais da bacia sedimentar costeira do estado da Paraíba e ao cinturão 

orogênico da província Borborema, correspondentes ao primeiro táxon, foram representada no 

mapa geomorfológico e foram identificadas com base nas informações contidas no MDT, na 

imagem ASTER/GDEM e no mapa geológico da área de estudo, sendo verificadas em 

extensivos trabalhos de campo. 

As unidades morfoesculturais correspondentes ao segundo táxon foram representadas 

no mapa geomorfológico da área de estudo, também elaborado com base nas informações 

contidas no Modelo Digital de Elevação e na imagem ASTER/GDEM, de onde foi obtida a 

compartimentação das unidades geomorfológicas e tendo como apoio análises sistemáticas 

das cartas topográficas, mapa de geologia e imagens de satélite.   

As unidades morfológicas de menor expressão espacial, localizadas em cada unidade 

morfoescultural, correspondentes aos terceiro táxon, foram definidas com base nas 

informações contidas no Modelo Digital de Elevação, na imagem ASTER/GDEM e no mapa 

de relevo sombreado, também com o auxilio de análises sistemáticas das cartas topográficas, 

mapa de geomorfologia, de geologia e imagens de satélite.  
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A individualização das unidades geomorfológicas foi realizada pela digitalização, via 

tela do computador, utilizando os mapas hipsométrico, de declividade, de relevo sombreado, 

de unidades geológicas e sobreposto ao modelo digital do terreno. A elaboração da legenda 

tomou como base a metodologia utiliza pelo IBGE no Manual Técnico de Geomorfologia, 

adaptada do projeto Radambrasil. 

O perfil longitudinal do rio Gramame define o contorno da superfície topográfica 

representada pela interseção entre um plano vertical e horizontal. Foi elaborado por meio de 

técnicas computacionais (digitalização) no software ArcGis versão 9.3, pelo traçado de uma 

linha sobre as áreas selecionadas, para transcrever a silhueta que fornecesse uma imagem 

topográfica precisa das características e da geometria das vertentes, dos comprimentos de 

rampa, ruptura de declives e forma dos vales.  

Os perfis transversais foram elaborados por meios computacionais e automáticos no 

software ArcGis versão 9.3, através da seleção, traçado e seccionamento dos vales e suas 

vertentes opostas do Modelo Digital de Terreno nas áreas que melhor se adequavam ao 

levantamento dos perfis.  

Na interpretação preliminar foram consideradas algumas características das imagens, 

tais como cor, textura, forma, relevo, drenagem etc., para auxiliar na delimitação das diversas 

classes de vegetação e uso e ocupação do solo inseridas na bacia hidrográfica do rio Gramame 

recorrendo-se ainda ao uso de algoritmos de classificação automática de imagens e posterior 

interpretação visual dos dados.  

A definição dos elementos da legenda foi feita com base na análise bibliográfica e em 

trabalhos anteriores relacionados com a área de estudo, onde para cada polígono é atribuída 

uma classe identificada por meio de letras e cores. Após a definição das classes foi realizada a 

digitalização das informações coletadas via tela de computador para obtenção dos dados 

vetoriais.  

 

4.1.4 Métrica de Paisagem 

 

 Atualmente, um número cada vez maior de métricas vem sendo desenvolvidas por 

ecologistas de paisagens para quantificar parâmetros espaciais e aspectos relacionados às 

características superficiais das paisagens. Essa tarefa vem sendo popularizada pela 

disponibilidade de dados espaciais em imagens digitais e sua integração em sistemas 

computacionais. A facilidade na obtenção das métricas de paisagem e proporcional a 
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dificuldade da interpretação de seus resultados, e devem ser consideradas suas limitações no 

processo de interpretação.  

 Os procedimentos envolvidos na obtenção da métrica de paisagem da bacia 

hidrográfica do rio Gramame envolve rotinas computacionais no software gvSIG 2.0, a 

utilização da ferramenta sextante e uma imagem raster para a categoria de análise espacial do 

FRAGTATS.   

As medidas selecionadas representam parâmetros da configuração, composição e 

conectividade da paisagem na área de estudo obtidas do mapa categórico no formato raster 

ASCII de 8 Bits. O referido software realiza pesquisas na imagem para buscar fragmentos 

contíguos de cada tipo, e então calcula um conjunto compreensivo de valores de paisagem e 

índices selecionados nos fragmentos encontrados.  

Os índices são calculados em três níveis: o fragmento individual, onde os valores são 

computados para cada tipo de petches ou fragmentos. As classes de métricas, composta pelos 

diferentes tipos de fragmento, e a paisagem como um todo, ou seja, o conjunto das classes.  

As métricas de paisagem são categorizadas como análises espaciais que escondem um alto 

grau de complexidade. Podendo ser compreendidas por meio de medidas estatísticas 

multivariadas, tais como, os indicies de uniformidade, diversidade, densidade, fragmentação, 

forma etc. Esses valores numéricos podem ser utilizados como indicadores quando tomado os 

devidos cuidados na seleção dos parâmetros estatísticos. 

Os diferentes tipos de métricas de paisagem utilizados nesta pesquisa foram 

classificados em grupos de cinco categorias, a saber: métricas de área, de borda, de 

fragmentos, de forma, e de diversidade. Esses índices foram utilizados aqui como uma 

estratégia para representar a qualidade ambiental dos ecossistemas da bacia hidrográfica do 

rio Gramame. 

 

4.1.5 Edição de Mapas  

 

Esta etapa engloba um conjunto de atividades que vão desde a integração das 

informações adquiridas nas etapas anteriores até a edição gráfica final dos dados vetoriais 

inseridos no Sistema de Informação Geográfica (SIG), respeitando a estrutura topológica dos 

vetores. Após o ajustamento dos elementos mapeados, a legenda, a base cartográfica e a 

escala de trabalho, o resultado final são mapas temáticos representando o padrão espacial dos 

principais elementos da paisagem nas datas definidas pelas passagens dos satélites que 

serviram de base para as informações geográficas.  
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A escala final dos mapas ficou na dependência da resolução espacial da imagem 

adotada, além dos extensivos levantamentos de campo. Efetuou-se ainda a revisão do material 

bibliográfico e/ou cartográfico preexistente; manipulação e processamento digital das 

imagens; interpretação preliminar; estabelecimento das classes da legenda; validação 

topológica; e edição do mapa final. 

 

4.1.6 Tratamento dos Dados Climáticos 

 

A caracterização e síntese climática da bacia hidrográfica do rio Gramame foi 

elaborada com base nos sistemas meteorológicos de macro e meso escala atuantes sobre essa 

área e nos dados das variáveis climáticas temperatura e precipitação. Para essas duas variáveis 

foram utilizadas s série temporal entre (1999 a 2002), de três estações pluviométricas 

correspondentes ao alto, médio e baixo curso do rio Gramame.  

A seleção de uma série temporal menor do que 30 anos ocorreu devido ao grande 

número de falhas existentes nos dados das estações pluviométricas existentes dentro da área 

de estudo. Entretanto, a escolha de uma série temporal para análise pluviométrica para o 

período estudado, é justificada pelo conceito de Normais Climatológicas Provisórias, onde 

séries temporais com período mínimo de 10 anos podem ser consideradas nas análises 

climáticas (SUGAHARA, 1999).  

Os dados de temperatura média mensal foram estimados no software Estima T, 

desenvolvido pelo Departamento de Ciências Atmosféricas da Universidade Federal de 

Campina Grande (UFCG), bastando para isso selecionar a região de interesse. Em seguida 

determinaram-se os coeficientes da função quadrática para as temperaturas média, máxima e 

mínima mensal em função dos dados de longitude, latitude e altitude dos postos 

pluviométricos selecionados (CAVALCANTI; SILVA; SOUSA, 2006). 

Os postos pluviométricos foram adquiridos através de downloads dos arquivos 

vetoriais disponibilizados pela AESA (s/d). Após a seleção dos postos (Tabela 01), foi feito 

um processamento vetorial de recorte (clip), para utilização apenas dos postos que serviram 

de base para elaboração dos climatogramas.  
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Tabela 01 – Localização das estações pluviométricas na bacia do rio Gramame 
Estações Pluviométricas X Y Z (m) 
João Pessoa/Mangabeira 34,8131 -7,1972 27 

Conde/Açude Gramame-Mamuaba 34,9601 -7,2892 36 
Pedras de Fogo/Sede Municipal 35,1175 -7,4014 173 

João Pessoa/Mangabeira 34,8131 -7, 1972 40 
João Pessoa/Mares 34,9089 -7,1558 56 

Santa Rita/Sede Municipal 34,9828 -7, 1406 90 
Santa Rita/Indaiá 35,0319 -7,2246 78 

Fonte: Elaboração própria com base em AESA (s/d). 
 

A distribuição espacial das precipitações na área de estudo foi estimada de acordo com 

as isoietas do Atlas Climatológico do Estado da Paraíba (1984).  Executada através do 

download do arquivo vetorial disponibilizado pela AESA (s/d). Após inserir o arquivo no 

ArcGis, foi efetuado um recorte espacial denominado de (clip), utilizando para tal  a extensão 

Geoprocessing Wizard. O recorte espacial foi definido pelo vetor que representa os divisores 

da rede de drenagem, que determinam os limites geográficos da bacia hidrográfica do rio 

Gramame. 

 

4.1.7 Geração de Índices Morfométricos 

 

Para a uma descrição mais detalhada das características espaciais da bacia hidrográfica 

do rio Gramame, optou-se por selecionar alguns índices morfométricos que pudessem 

fornecer padrões de referência para quantificação dos aspectos morfológicos. Os índices 

selecionados para análise morfométrica da bacia e suas respectivas fórmulas estão 

apresentadas no Quadro 07.  

Na atualidade a análise morfológica do relevo pode ser realizada em ambiente digital 

por meio de um Sistema de Informação Geográfica (SIG) e com auxílio de Modelo Digital de 

Elevação (MDE) e da rede hidrográfica, obtidas após a análise e interpretação de cartas 

topográficas. Sobre esses dados, são aplicadas rotinas computacionais para extração dos dados 

que compõem os índices morfométricos.  

Para a determinação desses índices morfométricos foram utilizadas as cartas 

topográficas da SUDENE e as ferramentas do software ArcGIS 9.3. A definição dos índices e 

suas respectivas fórmulas foram baseadas na metodologia estabelecida por Horton (1945).  

Todos os espaços das folhas que recobriam a área de estudo foram vetorizados, servindo de 

base para a digitalização das curvas de nível, toponímia e da rede de drenagem, realizadas no 

software ArcGIS 9.3. 
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 Este procedimento deu origem ao Modelo Digital de Elevação (MDE) e da rede 

hidrográfica. A partir dos dados digitalizados da base cartográfica e como resultado o MDE, 

de onde foram extraídos os índices morfométricos, tendo como base uma bacia de 5a ordem, 

foram gerados ainda os seguintes índices: Área da Bacia, Perímetro e Forma da bacia, 

Coeficiente de Compacidade, Comprimento dos Canais de Drenagem, Padrão de Drenagem, 

Densidade da Drenagem e Hierarquia Fluvial. 

 

Quadro 07 – Índices selecionados para análise morfométrica 
ÍNDICE FÓRMULA DESCRIÇÃO 

 
 

Área da Bacia 

A área da bacia corresponde a 
todo o espaço drenado pelo 

sistema fluvial e projetado em 
um plano horizontal em km2 

Foi calculada por métodos computacionais, após a 
digitalização dos limites de seus divisores de águas 

tendo como base as cartas topográficas da 
SUDENE na escala de 1: 25.000 

 
Densidade de 

Drenagem 

 

Dd =
C

A
 

Esse índice estabelece uma relação entre a ordem 
hierárquica dos canais de drenagem e a área 

drenada por esses canais, onde: C é o comprimento 
total dos canais e A é a área total da bacia. 

 

Índice de 
Sinuosidade 

IS =
L

Dv
 

Este índice representa a relação existente entre a 
carga sedimentar e as características litológicas e 

estruturais de uma bacia (HORTON, 1945). 

 
Densidade 

Hidrográfica 

 


ℎ = 	


�
 

Este índice determina a relação entre o 
comprimento dos canais de drenagem e a área total 
de uma determinada bacia, onde: (n) é o número de 

canais e (A) é a área total da bacia (HORTON, 
1945). 

 
Coeficiente de 
Compacidade 

 

r

P
Kc

π2
=  

Kc, é o coeficiente de compacidade e representa  a 
relação entre os perímetros da bacia e de um 
círculo de área igual ao da bacia: Onde:  (P) é o 
perímetro (km) e (A) a área de drenagem (km2)  
(HORTON, 1945). 

 
Forma da Bacia 

 

	� = 	
�

��2
 

Representa o Formato da Bacia. Onde: (A), é igual 
à área total da bacia e (LP²), corresponde ao valor 
encontrado pelo comprimento do rio principal ao 
quadrado (HORTON, 1945). 

Fonte: Elaboração própria. 
 

De acordo com Christofoletti (1999), os modelos de análise morfométrica nos sistemas 

ambientais correspondem a um conjunto de procedimentos que realizam a caracterização dos 

aspectos geométricos e composicionais dos geossistemas, e são utilizados como indicadores 

para relacionar a forma ao padrão estrutural e sua interação com os componentes do sistema. 

Os procedimentos metodológicos utilizados na definição dos índices morfométricos da 

bacia hidrográfica do rio Gramame podem ser divididos em dois grupos, a saber:  

• O primeiro foi constituído da análise morfológica descritiva, da mensuração dos 

atributos do relevo e da rede de drenagem.  Esta fase foi subdividida ainda nas etapas de 

preparação da base, extração dos dados, e análise morfométrica propriamente dita; 
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• O segundo foi constituído da elaboração dos mapas temáticos, e correspondeu à 

etapa normativa da pesquisa, a apresentação dos documentos cartográficos.  

 

A hierarquia fluvial corresponde ao ordenamento dos canais de drenagem nos limites 

da referida bacia hidrográfica e foi realizada com base nos critérios estabelecidos por Strahler 

(1954). 

 

4.1.8 Sistema de Classificação para o Levantamento da Vegetação e do Uso e Ocupação  
         do Solo  

 

O conhecimento da distribuição espacial e das características dos objetos na superfície 

de uma determinada área é muito importante para as atividades relacionadas com o 

planejamento e/ou monitoramento ambiental. O sistema de classificação da vegetação e uso e 

ocupação do solo adotado por esta pesquisa foi o do sistema geológico norte americano 

referentes aos níveis I e II. Esses níveis oferecem dados genéricos utilizados no levantamento 

e avaliação dos recursos naturais e culturais no âmbito estadual e federal.  

A elaboração de um sistema de classificação para o levantamento do uso e ocupação 

do solo é independente do sistema ou software adotado nesta tarefa, contudo, a resolução 

espacial das imagens de satélite utilizadas na classificação deve ser conhecida, já que o 

tamanho mínimo dos objetos a serem mapeados depende da resolução espacial e 

consequentemente da escala adotada.  

As imagens utilizadas para elaboração das classes de vegetação e uso e ocupação do 

solo foram as dos satélites Spot HRV e Landsat 7 ETM+ com resolução espacial de 20 e 30 

metros, respectivamente. O resultado final é apresentado na forma de mapa adotando-se uma 

área mínima de 2,5 mm para as classes definidas. Objetos menores que esse valor não foram 

considerados.  

Para o conjunto da vegetação e uso e ocupação de uso foram definidas nove classes: 

áreas de uso agropecuário; áreas de influência urbanas; savana estépica; corpos d’água; 

formações pioneiras de influência marinhas; formações pioneiras de influência fluvial; 

floresta estacional semidecídua; praia/pós-praia e solo exposto.  

As áreas de uso agropecuário foram definidas como áreas cultivadas, tendo como 

atividades principais as culturas agrícolas, pastagens e pecuária bovina e aviária. As áreas de 

influência urbanas são compostas por áreas construídas de uso intensivo com a maioria das 
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terras pavimentadas ou recobertas por estruturas artificiais tais como cidades, assentamentos 

urbanos, rodovias, complexos industriais, loteamentos etc.  

As áreas de savana estépicas foram definidas como sendo de vegetação natural 

pertencente ao ecótopo de savana, com predominância de árvores de porte médio dispersas 

entre vegetação de gramínea, podendo existir florestas de galeria ao longo das margens dos 

rios e córregos. Essa classe está localizada entre os contatos de floresta estacional 

semidecídua, representando uma área de tensão ecológica entre esses dois ecótopos. 

A classe de corpos d’água corresponde a áreas ocupadas por rios, lagos e represas, 

designadas pela presença do espelho d’água acima da superfície na maior parte do ano. O 

regime hidrológico dessas áreas favorece a presença de uma vegetação aluvial, definidas 

como pertencente à classe de pioneiras de influência fluvial. A classe de pioneiras de 

influência marinha está relacionada com a vegetação halófita de mangue, típica de zonas 

costeiras representadas como áreas de transição entre os ambientes marinhos e terrestres. As 

áreas de floresta estacional semidecídua representam áreas de vegetação densa com formação 

de coroas ou dossel, compostos pelas copas das árvores maiores. 

 A presença dessa floresta estacional está associada à influência do clima e do regime 

hidrológico. As áreas de solo exposto tem sua habilidade limitada para o suporte dos 

organismos vivos e representam áreas de supressão vegetal, seja para ocupação urbana ou 

para exploração mineral ou para agricultura temporária. As áreas de praia e pós-praia, embora 

possam ser incluídas nessa categoria, estão separadas por representarem classes distintas, sem 

cobertura vegetal ou com vegetação pioneira de dunas e pertencentes às praias e planícies de 

barra fluvial.  

 

4.2 PROCEDIMENTO PARA O ZONEAMENTO GEOECOLÓGICO 

 

No Zoneamento Geoecológico da bacia hidrográfica do rio Gramame, foram 

realizadas análises integradas dos dados referentes aos aspectos físicos e, socioeconômicos e 

as características decorrentes do uso e ocupação do solo.  

Para alcançar os objetivos propostos foram utilizados dados obtidos por sensores 

remotos e documentos cartográficos. Esses dados foram digitalizados e manipulados por meio 

de Sistema de Informação Geográfica, de onde foram analisados e inter-relacionados com 

outras informações coletadas ao longo da pesquisa, entre estas se destacam a análise conjunta 

dos mapas temáticos (geologia, geomorfologia, solos declividades e uso e ocupação do solo), 
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leitura de teses, dissertações, relatórios e estudos de impactos ambientais, documentos 

jurídicos, entre outros.  

As áreas delimitadas na proposta de Zoneamento Geoecológico foram definidas pela 

compatibilização das atividades econômicas, processos ecológicos e preservação ambiental. 

Na elaboração do mapa síntese do Zoneamento Geoecológico, as áreas que possuem 

características qualitativas semelhantes, mesma estrutura física e/ou estão submetidas às 

legislações específicas, foram delimitadas e agrupadas em zonas. Esta delimitação tem por 

objetivo o controle administrativo da ocupação desses territórios referentes às normas de uso, 

exploração e conservação dos recursos naturais.  

Os elementos físicos foram delimitados depois de analisados com relação às 

informações contidas nos mapas temáticos (geologia, geomorfologia, solos, vegetação e uso e 

ocupação), e imagens de satélite (Landsat 7 ETM+; Spot 4 HRV), e posteriormente 

comparadas com as informações atuais existentes nas imagens do programa Google Earth ou 

em extensivos trabalhos de campo. Para o processo de interpretação das imagens orbitais, 

vetorização, e edição final do mapa de Zoneamento Geoecológico, foram utilizados os 

programa ArcGis versão 9.3 e ENVI versão 4.7. 

Na definição dos aspectos socioeconômicos, foi utilizada a mesma metodologia. As 

informações de população, economia, saúde, educação foram obtidas de dados censitários, e, 

além disso, também foram geradas informações sobre as características do uso e ocupação do 

solo, rodovias, aspectos urbanos, políticos, institucionais, normas de uso e ocupação do solo e 

utilização dos recursos naturais, obtidas de diferentes documentos técnicos, científicos e 

jurídicos para a classificação dos elementos contidos nas zonas geoecológicas.  

Tendo como base essas informações, foram identificadas as potencialidades e 

limitações de cada espaço, e posteriormente, os elementos foram identificados, mapeados e 

agrupados em suas respectivas zonas, de forma a compatibilizar os processos ecológicos, 

culturais e socioeconômicos. 
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5.  CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA  REGIONAL 

 

5.1 ANÁLISE GEOECOLÓGICA DA BACIA DO RIO GRAMAME-PB  

 

O objeto de estudo desta pesquisa é a bacia hidrográfica do rio Gramame, localizada 

em uma pequena porção no litoral sul do estado da Paraíba, inserida no contexto de bacias 

litorâneas e cujas características geoecológicas são resultantes da interação entre o oceano, a 

atmosfera e o continente, constituindo assim um ambiente dinâmico e complexo. Com o 

propósito de compreender melhor a organização espacial e a dinâmica geoecológica dessa 

área, convém apresentar os aspectos fisiográficos da área em questão.  

 

5.1.1 Contexto Geológico 

 

O contexto geológico regional está definido de acordo com o conceito de Províncias 

Estruturais Brasileiras (ALMEIDA et al., 1977). Nesse contexto, a Província Borborema 

simboliza importante Domínio Geotectônico situado na região Nordeste do Brasil. 

No âmbito da Bacia Hidrográfica do Rio Gramame as rochas Pré-Cambrianas que 

compõem o complexo cristalino (Província Borborema) encontram-se parcialmente expostas 

no oeste da bacia, capeadas pela cobertura sedimentar Fanerozóica.  

Os terrenos sedimentares são representados pelas rochas do Grupo Paraíba e compõem 

a Bacia Sedimentar Costeira da Paraíba. Assim, conforme observado, nos limites da área de 

estudo há dois diferentes domínios morfoestruturais compartimentados em duas províncias 

distintas, designadas como: Província Borborema e Bacia Sedimentar Costeira da Paraíba.  

As rochas pré-cambrianas relacionadas à Província Borborema, estão 

compartimentadas em grandes domínios geotectônicos, assim como foi definido por vários 

autores, tais como Neves (1975), Caby et al. (1991), Sá, Bertrand e Leterrier (1997) e 

apresentado por Neves, Santos e Schmus (2000) como: Domínio Médio Coreaú; Domínio 

Ceará Central; Domínio Rio Grande do Norte; Domínio Central ou da Zona Transversal e o  

Domínio Sul. 

A área de estudo pertence inteiramente ao domínio geotectônico da Zona Transversal 

(EBERT, 1962 apud SÁ et al., 1994). Está inserida dentro da Bacia Paraíba, sob o graben de 

Goiana.  Situada entre o Domínio dos Terrenos do Rio Grande do Norte, do qual é separado 

pela Zona de Cisalhamento Patos/Paraíba, pelo alto estrutural Conde/Garapu com direção E-

W e o Domínio Sul, do qual é separado pelo Lineamento Pernambuco, igualmente de direção 
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E-W, e representado pelo alto de Goiana. O domínio geotectônico da Zona Transversal é 

caracterizado por possuir outras Zonas de Cisalhamento, estas por sua vez, sinistrais, e com 

direção geral NE-SW (CORDANI et al., 2000).  

Na literatura geológica, alguns autores (SANTOS et al., 1997; FERREIRA et al., 

1998; SANTOS; MEDEIROS, 1999; NEVES; SANTOS; SCHMUS, 2000; NEVES; SATO, 

2001; SANTOS; NUTMAN; NEVES, 2004) interpretam o Domínio da Zona Transversal 

como resultado de um orógeno colisional. Dentro dos limites da bacia hidrográfica do rio 

Gramame, aparecem os terrenos do Alto do Moxóto, composto por rochas retrabalhadas 

provenientes do embasamento Transamazônico e alguns plútons Brasilianos; e o Terreno Rio 

Capibaribe, composto por diferentes sequências supracrustais neoproterozóicas e mais 

antigas, com pequenos afloramentos de plútons brasilianos, conforme Neves et al. (1995), 

Kozuck et al. (1997) e  Neves, Santos e Schmus (2000).  

A Bacia sedimentar costeira da Paraíba possui evolução tectôno-sedimentar do 

Cretáceo Superior ao Terciário Inferior. É constituída por depósitos sedimentares clásticos e 

carbonáticos, tendo como base da sequência crono-estratigráfica os sedimentos da Formação 

Beberibe, que de acordo com Beurlen (1967a) teve início durante o Santoniano. Sobre a 

formação Beberibe, repousa a formação Itamaracá, de idade Campaniana. Kegel (1955) a 

definiu como uma unidade de transição para a fase marinha, e obervou a presença de níveis de 

fosfato no topo desta unidade. 

 Na sequência, aparecem as rochas carbonáticas da Formação Gramame 

(Maastrichitiano) representando a fase marinha franca.  Sotoposta a esta plataforma 

carbonática, sucedem os depósitos a Formação Maria Farinha (paleoceno) e representa uma 

fase regressiva. Beurlen (1967a) Desta última, entretanto, não foram encontrados nenhum 

registro litológico aflorando dentro dos limites da área de estudo. Os depósitos do Grupo 

Barreiras e pós-Barreiras, são constituídos por sedimentos clásticos mal consolidados e de 

origem continental que recobrem as rochas do complexo cristalino. Os sedimentos 

quaternários são constituídos por aluviões, sedimentos de praia e coberturas eluvio-coluviais. 

Através da análise geológica e estrutural da bacia hidrográfica do rio Gramame, torna-

se evidente o complexo sistema de falhas de caráter tectônico distencional pela qual passou a 

região, sendo possível identificar algumas feições geomórficas submetidas a processos 

tectônicos atuantes durante a evolução da margem continental, eventos estes que comandaram 

a instalação da rede hidrográfica subordinada aos principais planos de falhas. 
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5.1.1.1 Domínios Geotectônicos da Província Borborema 

 

No âmbito da bacia hidrográfica do rio Gramame ocorrem corpos graníticos e 

granitóides indiscriminados pertencentes à província cristalina. Essas rochas dominam a 

porção oeste da bacia, onde estão localizadas as nascentes dos rios Gramame, Mumbaba e 

Mamuaba.  

A forte ruptura continental na qual foi submetida à área de estudo guarda a influência 

dos lineamentos estruturais da Zona Transversal (EBERT, 1962; SÁ et al., 1999), e apresenta 

uma grande variedade de falhas e escarpas que denotam deslocamentos verticais 

provavelmente posteriores ao Plioceno e com reflexos importantes para o padrão estrutural. 

Os domínios geotectônicos da província Borborema inseridos na área de estudo são 

apresentados as seguir. 

 

5.1.1.1.1 Terrenos do Alto Moxotó 

 

Consistem de grandes áreas de afloramento de rochas ígneas e metamórficas (granitos, 

migmatitos e gnaisses), de idade Neoproterozóica, compondo litotipos variados, entre estes se 

destacam rochas como: biotita, granito, tonalito, granito porfiritíco granodiorito, quartzo 

monazito, quartzo diorito, monzagranitos e metagranitos (CORDANI et al., 2000). 

As rochas metamórficas supracrustais, são representadas pelo Complexo Sertânia de 

idade Paleó-proterozóica de fácies anfibolito incluindo: paragnaisses, paramigmatitos, 

granada biotita gnaisse, mármores calcíficos e dolomitos, e rochas metavulcânicas bastante 

fraturadas e bastante deformadas, mostrando um alto grau de metamorfismo e muitas 

ocorrências de migmatização (CORDANI et al., 2000).  

 

5.1.1.1.2 Terrenos do Rio Capibaribe 

 

Localizados na porção sul da Zona Transversal, os terrenos do Rio Capibaribe estão 

unidos pelo lineamento Paraíba ou Cruzeiro do Nordeste-Congo a norte e o lineamento 

Pernambuco ao Sul, abrigando  importantes afloramentos do embasamento Trans-amazônico, 

constituídos por sequências litológicas, de diferentes idades e conteúdos. O Complexo 

Vertente é composto por rochas vulcano-sedimentares relacionadas à orogênese Cariris 
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Velhos, incluindo metapelitos, metaturbiditos com intercalações de metabasaltos, rochas 

metavulcânicas e intrusões graníticas. 

Não havendo ainda dados geocronológicos bem estabelecidos, estimativas inferem 1.5 

Ga para o granito Taquaratinga (SÁ; BERTRAND; LETERRIER, 1997), que repousa 

desconformemente sobre o embasamento cristalino (Complexo Vertente).  O Complexo 

Surubim, que é composto principalmente por metasedimentos, incluindo quartzo, pelitos 

(biotita-xisto), e rochas carbonáticas provavelmente do Neoproterozóico. 

A migmatização é uma feição comum que caracteriza estas rochas. É válido mencionar 

que a região foi submetida a regimes tectônicos expressivos, controlados por esforços 

compressionais que afetaram grandes massas rochosas do Ciclo Brasiliano.  

 

5.1.1.1.3 Província Costeira e Margem Continental 

 

Com relativamente poucos dados disponíveis quando comparado às bacias vizinhas 

(Potiguar e Pernambuco), a ausência de estudos mais detalhados faz com que o arcabouço 

estrutural da margem continental brasileira no estado da Paraíba, não esteja ainda bem 

definido. 

A bacia Paraíba é composta por uma sequência sedimentar Fanerozóica 

(Mesozóica/Cenozóica), constituída da base para o topo, pelos estratos sedimentares que 

compõem o Grupo Paraíba (Cretáceo/Paleóceno); Grupo Barreiras (Plioceno/Pleistoceno); e 

depósitos quaternários (DANTAS et al., 2000).  

A Bacia Paraíba e o assoalho oceânico adjacente possuem sua origem e evolução 

estritamente relacionadas aos eventos tectônicos, que deram origem ao Oceano Atlântico Sul, 

a partir da separação dos continentes Africano e Sul-Americano com fase inicial do Cretáceo 

Superior ao Terciário. 

Rand (1976), ao pesquisar a faixa costeira do estado da Paraíba, afirmou que esta foi a 

última parte do continente sul-americano a estar ligada ao continente africano, possivelmente 

por meio de uma soleira de terra (RAND; MABESOONE, 1982; RAND, 1985).  

Mabesoone e Alheiros (1993; 1998), apresentaram proposta para explicar a gênese e 

evolução da Bacia Sedimentar Pernambuco-Paraíba. Estes autores consideravam, como sendo 

a faixa sedimentar costeira situada entre o Alto Estrutural Maragogi-Barreiros ao sul, limite da 

Bacia Sedimentar Pernambuco-Alagoas, e o lineamento Paraíba representado pela falha de 

Mamanguape ao norte.  
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Mabesoone (1995; 1996a; 1996b) defendia a possibilidade desta faixa sedimentar se 

estender para o norte até o Alto de Touros, limite da Bacia Potiguar, constituindo assim, uma 

única bacia, a qual a denominou de Bacia Pernambuco-Paraíba-Rio Grande do Norte. 

O referido autor, afirma que esta faixa sedimentar costeira, sofreu um afinamento da 

crosta terrestre, causado pela ascensão das plumas mantélicas e suas correntes convectivas, 

evoluindo para formação de uma bacia pericratônica. A formação deste relevo homoclinal, 

provocou uma lenta e continua subsidência, compondo uma rampa sedimentar ou (relay 

ramp), cujo preenchimento foi constituído de diferentes litologia, registrando  durante as fases 

evolutivas, comportamentos diferenciados frente aos fenômenos geotectônicos.  

A evolução desses processos resultou na formação de um sistema de falhas normais e 

de gravidade, que deram origem a estruturas de blocos escalonados, do tipo graben e horsts, 

associados a intensos vulcanismos, o que vem caracterizar o estágio denominado rift. Na fase 

seguinte, denominada de deriva continental, os fenômenos tectônicos foram facilitados pela 

reativação de antigas falhas. Os esforços distencionais continuaram provocando a separação 

do material crustal, acrescendo material mantélico, que evoluiu para formar uma nova crosta 

oceânica, caracterizando o estágio final de evolução estrutural, denominado de oceânico, 

(MABESOONE, 1995). 

De acordo com Mabessoone e Alheiros (1993; 1998), este comportamento 

diferenciado, possibilitou a subdivisão do (relay ramp) em sub-bacias, que apresentam 

litologias e comportamento morfoestrutural diferenciado.  Fazendo uso de argumentos, 

sobretudo de ordem estrutural, estes autores sugeriram a divisão da então denominada bacia 

sedimentar Pernambuco-Paraíba, em sub-bacias definidas nas sub-bacias: Olinda, limitada ao 

sul pelo lineamento Pernambuco e ao norte pela falha de Goiana; Sub-bacia Alhandra, 

delimitada entre a falha de Goiana ao sul e o lineamento Paraíba/falha de Itabaiana ao norte; 

Sub-bacia Miriri, limitada entre o lineamento Paraíba/falha de Itabaiana ao sul e a falha Miriri 

ao norte. E. Feitosa e F. Feitosa (1986 apud BARBOSA, 2004) consideram o contexto de sub-

bacias, apresentados por esses autores, mas definem a Bacia Paraíba como a faixa sedimentar 

costeira limitada entre o Lineamento Pernambuco ao sul e a falha de Mamanguape ao norte. 

Lima Filho, Monteiro e Souza (1998) ao considerar diferenças bioestatigráficas, 

geocronológicas e estruturais da faixa sedimentar costeira situada ao norte e ao sul do 

lineamento Pernambuco, resolvem separar a bacia Pernambuco-Paraíba em bacias distintas, 

justificando pelo fato da bacia Paraíba possuir um estilo estrutural próprio, apresentando 

ausência de intensos basculamentos tectônicos, se comportando como uma rampa de declive 

suave para o oceano e espessura relativamente estreita em contraste com as bacias marginais 
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adjacentes (Bacias Pernambuco-Alagoas e Bacia Potiguar). Estas últimas caracterizadas se 

deram por intenso rifteamento e espesso preenchimento sedimentar. 

A Bacia Hidrográfica do Rio Gramame encontra-se inteiramente incluída na Sub-

Bacia Alhandra, porção sul da bacia Paraíba, e no contexto desta pesquisa considera-se a 

Bacia Paraíba como sendo a faixa sedimentar costeira limitada entre o lineamento 

Pernambuco ao sul, e o lineamento Paraíba ao norte, representado pelo Alto Estrutural de 

Mamanguape, conforme definido por E. Feitosa e F. Feitosa (1986), Lima Filho (1998) e 

ligeiramente modificada por Barbosa (2004). 

 

Figura 05 – Limites da bacia sedimentar da Paraíba conforme interpretada nesse trabalho 

 
Fonte: BARBOSA, 2004, p. 56. 

 

A evolução do rift atlântico tem sido alvo de pesquisas que apresentam diferentes 

propostas para interpretar a última fase de ligação entre os continentes Africano e Sul-

Americano, contudo, ainda não há consenso sobre o início de ligação entre o oceano Atlântico 
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Sul, Equatorial e Central. Este assunto é alvo de muitas controvérsias no meio científico, com 

diversos pesquisadores apresentando diferentes modelos evolutivos, tendo como base, dados 

geofísicos, paleogeográficos, paleontológicos, estratigráficos etc.  

Asmus (1975) elaborou um modelo evolutivo para e bacia Pernambuco-Paraíba, 

relacionando sua evolução a estágios ou fases tectono-sedimentares diferentes: Pré- rift,  rift e 

marinho franco. Para Asmus (1975), a fase pré-rift efetua-se no Jurássico - Eocretáceo, com a 

intumescência provocada pela ascensão de material do manto na fase inicial dos fenômenos 

vulcânicos, provendo um contínuo afinamento da crosta continental associada aos 

falhamentos normais que resultam em subsidência da crosta, constituindo depressões 

intracratônicas posteriormente preenchidas por material sedimentar. 

A fase seguinte, a rift, foi desenvolvida no Eocretáceo, caracterizada por intensos 

falhamentos normais, resultando em blocos escalonados, compondo terrenos afundados, 

fossas tectônicas ou grabens e terrenos soerguidos, compondo muralhas ou horsts.  

Estes eventos tectônicos estão associados à expansão do assoalho oceânico, 

provocando o contínuo afastamento dos continentes Africano e Sul-Americano. Concomitante 

a estes fenômenos geológicos, ocorreram à deposição dos sedimentos de origem continental, 

em um sistema de fáceis aluviais e flúvio-lacrustres. 

Asmus (1975) sugere que, em seguida, houve uma rotação horária da placa Sul 

Americana, juntamente com relativa diminuição da atividade tectônica, o que possibilitaria o 

soterramento do relevo a um nível de base deposicional.  Após exumação e aplainamento do 

relevo, inicia-se a incursão marinha sob a margem continental Sul-Americana, caracterizada 

pela fase proto-oceânica, permitindo a redução do fluxo detrítico e acumulação de material 

carbonático na plataforma continental. 

A fase marinha franca inicia-se no Cretáceo Superior, em decorrência da deriva 

continental causada pela contínua expansão do assoalho marinho. Esta fase, na bacia Paraíba, 

é representada pelas rochas carbonáticas da Formação Gramame de idade Maastrichtiana. De 

acordo com Françolin e Szatmari (1987) seria justificado pela sua evolução tardia, afirmando, 

também, que esta área seria a última parte do continente Sul-Americano a se desprender do 

africano.  

 

5.1.1.2 Tectônica da Bacia Hidrográfica do Rio Gramame 

 

Na análise dos trabalhos realizados abordando os aspectos tectôno-estruturais da área 

de estudo, e a despeito da dificuldade e escassez de material publicado sobre esse assunto, 
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restou uma revisão bibliográfica dos poucos autores que se dedicaram ao tema, digno de nota 

é o trabalho pioneiro de King (1956), que apesar de não incluir a área de estudo, possui uma 

abrangência regional, pois, o referido autor correlaciona eventos geológicos e 

geomorfológicos a diferentes ciclos erosivos, fazendo referências aos tectonismos plio-

pleistocênicos como relacionados à evolução das paisagens atuais do leste oriental do Brasil. 

É notório o aumento do interesse sobre a atividade neotectônica no Nordeste do Brasil, 

tendo em vista o número de pesquisas relativamente recentes (ASMUS; CARVALHO, 1978; 

SALIN; LIMA; MABESOONE, 1979; SAADI, 1993; BEZERRA et al., 1998; 2001; LIMA, 

2000; NEVES et al., 2004). Nesses estudos, parece evidente a importância dos eventos 

tectônicos atuais como mecanismos controladores dos aspectos geomorfológicos regionais.   

Este assunto tornou-se ainda mais pertinente, com o estudo de Neves et al. (2010), 

onde foi feita uma “revisão”  geológica sobre os aspectos estruturais da Sub-Bacia Alhandra, 

que com o auxílio de métodos geológicos e geofísicos revelou comportamentos estruturais e 

estratigráficos peculiares e surpreendentes que não tinham sido discriminados. 

Esses autores identificaram quatro compartimentos estratigráficos, cada um com 

características próprias, resultantes de deslocamentos verticais recentes, possivelmente do 

pleistoceno, e interpredados nesta pesquisa como Horst do alto curso do rio Mumbaba, gráben 

do rio Mamuaba, e horste do rio Gramame, todos localizados no oeste da bacia do rio 

Gramame. O quarto compartimento estratigráfico identificado pelos referidos autores como a 

Zona Estrutural do Monoclinal Conde-Caaporã, Alhandra-Guruji, situa-se a leste da BR 101.  

Ainda de acordo com Neves et al. (2010), a única porção da coluna estratigráfica do 

Grupo Paraíba que está completa na Sub-Bacia Alhandra, localiza-se ao longo da porção 

oriental da estrutura Monoclinal, onde eventualmente as rochas do Grupo Barreiras ainda 

estão presentes.  

Asmus e Carvalho (1978) afirmam que a porção marginal entre os estados da Paraíba e 

de Pernambuco, possui uma coluna estratigráfica incompleta, quando comparada com outras 

bacias margem continental do Nordeste do Brasil, justificando o fato, pela ausência da 

sequência evaporítica da fase proto-oceânica, bem como pela espessa seção carbonática que 

representa a fase marinha franca, aflorante em outras bacias da margem continental brasileira. 

Ponte e Asmus (2004), após estudarem a faixa costeira entre as cidades de João Pessoa 

e Recife, a classificaram como um meio gráben originado por duas feições estruturais que se 

intersectam: o lineamento Paraíba e o lineamento Pernambuco, considerados antigas falhas 

transcorrentes.  
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Ainda, de acordo com os referidos autores, estas estruturas foram afetadas pelas 

reativações pós-Cretáceas que atingiram a região, dando origem às bacias Pernambuco- 

Paraíba.  Afirmam ainda que, as relações estruturais entre o preenchimento Mesozoico e as 

estruturas Pré-Cambrianas, possibilitaram o surgimento de características peculiares não 

compartilhadas pelas demais bacias adjacentes (Bacia Potiguar e Bacia Pernambuco).  

Ponte e Asmus (2004) sugerem uma revisão no que foi postulado por Beurlen (1967b), 

sobre um tectonismo de idade Turoniana que deu origem à bacia, colocando em dúvida o 

período da reativação horizontal do Cretáceo Médio, afirmando que o modelo evolutivo 

apresentado por Beurlen (1967b), seria refutado por constatações mais recentes, encontradas 

por Asmus e Ponte (1973). O preenchimento da sequência estratigráfica da Bacia Paraíba será 

apresentado da base para o topo de forma resumida a seguir. 

 

a) Formação Beberibe-Itamaracá 

 

A porção inferior da Formação Beberibe repousa diretamente, e de forma discordante, 

sobre as rochas ígneas e metamórficas do embasamento cristalino Pré-Cambriano. O nome 

Beberibe, foi proposto pela primeira vez por Kegel (1953), para designar os estratos 

sedimentares ricos em fósseis, de idade Santoniana que afloravam na localidade de Amparo 

na ilha de Itamaracá.  

Representada por arenitos calcíferos de origem continental, fácies fluvial e flúvio-

lacustres, constituem um pacote sedimentar de espessura variada, apresentando fração 

granulométrica de média a grossa, mal selecionados, de cores cinza e creme, com presença de 

grãos sub-angulosos e arredondados, possuindo horizontes conglomeráticos com intercalação 

de níveis argilosos. Apresenta cores variadas: creme, amarela, branca e preta, com cimento 

argiloso ou ferruginoso, segundo Nóbrega e Alheiros (1991). 

A porção superior da Formação Beberibe, foi denominada por Beurlen (1967a), de 

Itamaracá, sendo esta posteriormente abolida por Mabesoone e Tinoco (1971), após incluir os 

depósitos fosfáticos no topo desta sequência, como a base da Formação Gramame. É 

caracterizada por uma gradação lateral do arenito mais rígido, com granulometria e cores 

variadas. O cimento é carbonático e foram encontrados fragmentos de conchas não 

especificados, com intercalações de folhelho, siltito e calcarenito. 

De acordo com Beurlen (1967a; 1967b), a idade desta sequência estratigráfica é 

Santoniana/Campaniana, representando uma segunda fase de deposição, com avanço do mar 
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sobre o continente e deposição de material carbonático sobre o pacote clástico, representando 

assim uma fase transgressiva.  

Definida por estes autores como Formação Itamaracá, este pacote sedimentar é composto por 

arenitos e siltitos, com níveis de calcarenitos e arenitos fosfáticos fossilíferos (BARBOSA, 

2004). As rochas da Formação Beberibe afloram em grande parte ao longo da faixa 

sedimentar costeira dos estados da Paraíba e Pernambuco. 

Na Bacia Hidrográfica do Rio Gramame, a porção oeste abriga expressivos 

afloramentos da Formação Beberibe, sempre associados aos vales fluviais que dissecam os 

tabuleiros pré-litorâneos e cujos processos morfogenéticos e morfodinâmicos contribuem para 

exumação desta importante unidade litoestatigráfica.  

A distinção entre os depósitos sedimentares da Formação Beberibe e as rochas do 

Grupo Barreiras e correlatos, é relativamente difícil, devido a semelhanças genéticas, texturais 

e ao clima úmido que favorece o intemperismo químico. No topo daquela sequência, 

repousam de forma concordante as rochas carbonáticas da Formação Gramame, representando 

a continuação da fase transgressiva entre o ambiente continental e marinho. 

 

b) Formação Gramame  

 

A denominação Gramame foi proposta por Oliveira e Leonardos (1940), após 

encontrar calcário no vale do Rio Gramame, definindo assim todos os sedimentos cretáceos 

da região costeira do estado da Paraíba. Em 1953, Kegel sugeriu incluir esta seção à sua 

proposta de criação da Formação Itamaracá, unindo as sequências marinhas aos calcarenitos 

fossilíferos de origem continental encontrados na ilha de Itamaracá.  

Com as propostas de Kegel (1953; 1955; 1957), a Formação Gramame diminuiu sua 

abrangência da proposta original de Oliveira e Leonardos (1940), permanecendo assim por 

algum tempo na literatura geológica, até Beurlen (1967c) propor a eliminação do nome 

Itamaracá, e referir-se aos calcarenitos, calcários e arenitos calcíferos de origem marinha 

denominando-os de Formação Gramame, aumentando novamente sua espessura com a 

anexação dos calcários e calcarenitos de cor camurça encontrados no litoral sul da Paraíba. 

As rochas carbonáticas da Formação Gramame, que, segundo Muniz (1993), são de 

idade Maastrichtiana, são compostas por uma sequência pouco espessa, constituída de 

fosfóritos e calcários arenosos fossilíferos sotopostos a calcários argilosos fossilíferos e 

margas (DANTAS, 2000). A ocorrência de níveis fosfáticos nos extratos representa uma fase 
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transicional entre o ambiente continental e o estabelecimento do ambiente marinho definitivo 

(BARBOSA, 2004).  

A presença de fosfóritos impulsionou o estudo mais detalhado desta formação, tendo 

em vista o interesse econômico destes materiais. De acordo com Kegel (1955), os depósitos 

fosforíticos podem apresentar espessuras de poucos centímetros a alguns metros, três ou 

quatro no máximo.  Na Bacia Paraíba, esta unidade representa a fase marinha franca.  

A paleofauna indica um ambiente nerítico variando de mar raso a oceano aberto, ou 

seja, batial. Esses depósitos são muito importantes pelo seu conteúdo fossilífero bastante 

variado, como por exemplo, Gastrópodes, Bivalves e Cefalópodes, além de microfósseis 

como os foraminíferos planctônicos e ostracodes (SOBRAL; ZUCON; BARRETO, 2010).  

Esta Formação pode ser considerada uma camada guia que possui a chave para 

elucidar a passagem do período mesozoico para o terciário, porque contém a transição entre o 

cretáceo e o paleógeno. Esses estratos repousam concordantemente sobre os sedimentos da 

Formação Beberibe-Itamaracá. A Formação Gramame já foi alvo de vários estudos sobre o 

seu ambiente deposicional (TINOCO, 1971; MUNIZ, 1993; MABESOONE, 1996a; 1996b; 

RICHARD; POCCARD, 1997; LIMA; KOUTSOUKOS, 2006 apud SOBRAL; ZUCON; 

BARRETO, 2010). Por meio de análises dos nano fósseis calcários, inferiram que durante o 

Maastrichiano o clima da região onde esta depositada a Formação Gramame, era mais árido 

do que o atual quente e úmido.  

Na área de estudo, encontram-se alguns poucos afloramentos, entre eles na margem 

direita do rio Gramame, em áreas das antigas Fazendas Abiaí e Santa Alexandrina em 

pequenas pedreiras no município do Conde. Embora a área careça de uma investigação mais 

detalhada, este trabalho é dificultado, em parte, pelo difícil acesso aos vales, além da presença 

da vegetação, da malha urbana e ação dos agentes intempéricos mascarando os afloramentos e 

dificultando a precisa investigação.  

 

c) Formação Maria Farinha  

 

Embora este pacote sedimentar tenha sido estudado em uma fase pioneira 

(RATHBUN, 1875; WHITE, 1887; ARNOLD, 1902; MAURY, 1924) a denominação do 

nome Maria Farinha foi proposta por Oliveira e Leonardos (1940). Entre as associações de 

fósseis encontram-se espécies de moluscos, bivalves, gastrópodes, cefalópodes, equinodermos 

e crustáceos, sem falar nos microfósseis e icnofósseis existentes nesses sedimentos.  
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Constituindo a continuação do ambiente marinho, esses extratos repousam de forma 

concordante sobre a Formação Gramame. Esta unidade é representada por um pacote 

sedimentar de idade Paleocenica, embora as camadas superiores possam ser de idade 

Eocenica (MUNIZ, 1993).  

São constituídos por calcários dolomíticos, calcários margosos e margas com rico 

conteúdo paleontológico. Representa o início da fase regressiva da Bacia Paraíba, sendo 

depositada em ambiente marinho raso a médio (BEURLEN, 1967b).  

De acordo com o que foi observado por Tinoco (1971), a espessura máxima desta 

formação está em torno de 30 metros. Estes depósitos afloram em barras arenosas fora dos 

limites da bacia, mas próximas à foz do rio Gramame, a sudeste da área de estudo, formando 

bancos rochosos que ficam submersos de acordo com os níveis da maré, e sua distinção são 

dificultadas pelos processos erosivos.  

 

d) Grupo Barreiras 

 

Tradicionalmente, o termo Barreiras é utilizado para designar depósitos sedimentares 

mal consolidados de origem continental. A utilização indiscriminada desta denominação tem 

dado origem a uma grande variedade de terminologias e subdivisões estratigráficas, sem que 

tenha sido elucidada a completa evolução cenozoica destes depósitos na região nordeste do 

Brasil. 

A discussão a respeito da hierarquia litoestatigráfica dos depósitos sedimentares 

agrupados genericamente sob a denominação Barreiras, continua válida Todavia, levando em 

consideração as unidades discriminadas no Mapa Hidrogeológico do Nordeste – SUDENE, 

em 1973, onde o Grupo Barreiras é subdividido nas formações Serra do Martins, Guararapes e 

Macaíba, achou-se mais prudente considerá-las como parte de um Grupo.  

A Formação Guararapes está presente na área de estudo capeando os maciços residuais 

da Borborema e os baixos planaltos costeiros, e aflorando nos vales dos principais rios da área 

de estudo. Esses pacotes sedimentares formam platôs conhecidos regionalmente como 

tabuleiros, e afloram em grande extensão ao longo da costa brasileira. Constituídos de areias e 

arenitos conglomeráticos de granulometria média a fina, com intercalações siltíticas e 

argilosas de cores variadas: roxas, vermelhas, cinzas e amarelas, possuem uma grande 

variedade de estruturas sedimentares. 

Para Bigarella, Mousinho e Silva (1965), a origem desses depósitos está parcialmente 

relacionada com as glaciações plio-plestocênicas, quando o clima da região estaria submetido 
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a uma alternância de períodos quentes e úmidos e de semiaridez, referindo-se a este último 

como um período caracterizado por predominância de intensos processos erosivos, cuja ação 

forneceu a matéria prima que deu origem aos depósitos sedimentares costeiros.  

A ausência ou escassez de fósseis dificultaram a datação desses depósitos 

sedimentares, e mesmo que por muito tempo a literatura geológica tenha se referido ao Grupo 

Barreiras como afossilífero (OLIVEIRA; LEONARDOS, 1940), encontraram vestígios de 

fósseis vegetais e animais, e algum tempo mais tarde (SALIN et al., 1975), registrou a 

presença de polens contidos em depósitos sedimentares do Rio Grande do Norte, e os 

correlacionou a espécies de mangue de idade Miocênica.  

Evidências de ambientes transicionais foram apresentadas por Alheiros e Lima Filho 

(1991). Esses autores afirmam que os depósitos do Grupo Barreiras são constituídos por três 

fácies: leques aluviais, canais entrelaçados e ambientes costeiros representados por lagunas e 

planícies de maré.  

De acordo com Alheiros et al. (1988), os sedimentos do Grupo Barreiras são 

resultantes dos processos erosivos que desgastaram as rochas cristalinas da Província 

Borborema, e que esses sistemas deposicionais representam o desenvolvimento de um sistema 

fluvial submetido a um clima árido e sujeito a oscilações. 

A origem e a idade do Grupo Barreiras ainda são motivos de controvérsias. Na 

literatura mais antiga, apregoa-se a sua origem eminentemente continental, e a idade atribuída 

vária do Mioceno ao Plio-Pleistoceno (BEZERRA; LIMEIRA; SUGUIO, 2006). Contudo, 

estudos mais recentes, principalmente no norte do Brasil, correlacionam esses depósitos 

sedimentares com as variações eustáticas do Mioceno e contestam a sua origem puramente 

continental (ARAI, 2006).  

Entretanto, Mabesoone e Alheiros (1998) atribuem a esses depósitos sedimentares a 

idade Plio-pleistocenica, que é o período considerado mais apropriado nesta pesquisa.   

Apesar das controvérsias, estudos integrados de afloramentos do Grupo Barreiras, 

juntamente com os depósitos submersos da plataforma continental, continuarão sendo 

realizados pelas disciplinas relacionadas à Geologia tais como a Geomorfologia, a 

Bioestratigrafia, a geofísica, entre outras.  

Excelente exemplo pode ser dado por Morais (2008) este autor estudou a 

sismoestatigrafia do cretáceo superior ao neógeno nas bacias de Pernambuco e Paraíba, e no 

que diz respeito à bacia Paraíba, apresentou o mapeamento das sequencias sísmicas dos 

estratos interpretados como albiano e neógeno na porção fora da costa da bacia Paraíba.  
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A sismoestratigrafia tem se beneficiado de inovações tecnológicas como, por exemplo, 

o desenvolvimento da sísmica de reflexão por registro digital multicanal, e por meio de 

técnicas modernas de estratigrafia (estratigrafia de sequências).  Levando em consideração as 

variáveis controlantes (tectônica, subsidência, variação eustática do nível do mar e aspectos 

climáticos), tem alcançado resultados importantes que poderão levar à completa elucidação da 

evolução da Plataforma Continental Sul-Americana no Nordeste do Brasil.  

Na área de estudo, os sedimentos do Grupo Barreiras, repousam discordantemente 

sobre os demais sedimentos do Grupo Paraíba: Formação Beberibe, Formação Gramame e 

Formação Maria Farinha, e por vezes, capeiam as rochas do embasamento cristalino 

(Província Borborema), compondo as principais feições morfológicas da paisagem estudada.  

Os afloramentos mais expressivos estão localizados a leste, na faixa costeira, 

representando rupturas de declives e divisores de drenagem. À medida que se estendem para 

oeste, vão se adelgando até desaparecerem completamente, por intemperismo ou pelo 

capeamento de sedimentos mais recentes.   

Esses depósitos sedimentares cenozoicos são caracterizados por superfícies tabulares e 

semitabulares intensamente dissecados pelos agentes morfogenéticos. A estratigrafia e as 

unidades geológicas da bacia hidrográfica do rio Gramame estão apresentadas no Quadro 08, 

bem como na Figura 06.  

 

Quadro 08 – Coluna Estratigráfica Simplificada da Bacia Sedimentar Paraíba  

Fonte: Elaboração própria com base em Barbosa (2004).

Plio-Pleistoceno Grupo Barreiras 
 ?     ?     ?     ? 

Eoceno Inferior ?  
Formação Maria Farinha Paleoceno 

Maastritchiano Formação Gramame 
Campaniano Formação Itamaracá 
Santoniano Formação Beberibe 
Coniaciano  

? ? ? ? ? ? Turoniano 
Cenomaniano 

Albiano 
Aptiano ? ? ??? 

Pré Cambriano Embasamento Cristalino 
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Figura 06 – Unidades Litoestatigráficas e Estruturas Geológicas da Bacia Hidrográfica do rio Gramame 

 
Fonte: Elaboração própria com base em Brasil (2002) e Neves et al. (2010). 
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5.1.2 Hidrogeologia 

 

A bacia hidrográfica do rio Gramame abriga duas províncias hidrogeológicas distintas, 

a província cristalina representada pelas rochas ígneas e metamórficas da Borborema e a 

província sedimentar representada pela bacia sedimentar costeira da Paraíba. O potencial 

hidrogeológico dessas duas províncias é essencialmente diferente devido à natureza litológica 

e os processos que lhe deram origem. 

  

a) Província Cristalina 

 

A permeabilidade das rochas cristalinas Pré-Cambrianas é originalmente reduzida, ou 

quase nula, estando o armazenamento da água subterrânea da Província Cristalina na 

dependência da rede de fraturas, e na espessura do regolito e/ou depósitos elúvio-coluviais 

que as capeiam, pois o material sedimentar é favorável à acumulação de água no seu interior.  

A precisa definição dos aquíferos constituídos pelo complexo cristalino Pré-

Cambriano é dificultada pela ausência de dados mais específicos e mapas hidrogeológicos 

mais detalhados. Entretanto, de acordo com os estudos desenvolvidos pelo Plano Estadual e 

Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos da Paraíba (PERH-PB, 2004), o sistema 

cristalino somente se comporta como aquífero nas áreas onde estão intensamente fissurados 

ou profundamente alterados. Fora das zonas fraturadas e intemperizadas a percolação e 

acumulação de água subterrânea é praticamente ausente.  

Trata-se, portanto, de reservatórios descontínuos de topo livre cujas dimensões estão 

limitadas às zonas de falhas ou áreas completamente alteradas por processos intempéricos. A 

composição é heterogênea e anisotrópica, a circulação, recarga, e as descargas naturais 

permanecem indefinidas (PERH-PB, 2004).  

As características do fluxo horizontal é ainda motivo de discussão devido à ausência 

de completo entendimento das condições hidrogeológicas, entretanto, a recarga do aquífero 

cristalino é admitida como sendo realizada pelas descargas pluviais e fluviais, que ao 

preencherem os depósitos aluviais, eluviais e coluviais alcançam os reservatórios mais 

profundos.   

Esses materiais são transformados em ambiente de ligação entre as águas superficiais e 

subterrâneas da bacia hidrográfica do rio Gramame. O manto de intemperismo ao absorver as 

águas pluviais e quando completamente saturados, contribuem para a alimentação dos 
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aquíferos mais antigos. A circulação da água no sistema é realizada através dos vales fluviais, 

estando estes subordinados pela declividade do terreno e comandados pela rede de drenagem. 

 

b) Província Sedimentar  

 

Os depósitos sedimentares costeiros constituem aquíferos de importância 

hidrogeológica bastante variada. O potencial para armazenamento de água subterrânea nesses 

depósitos encontra-se na dependência da composição litológica, dimensão e espessura do 

pacote sedimentar.  

Os sedimentos recentes representados por aluviões, sedimentos de praia, dunas e 

coberturas elúvio-coluviais possuem importância hidrogeológica secundária e complementar, 

assim como as rochas carbonáticas da Formação Gramame (PERH-PB, 2004).  

O Grupo Barreiras e a Formação Beberibe constituem os maiores e mais importantes 

reservatórios de água subterrânea da bacia hidrográfica do rio Gramame. Assim, levando em 

consideração as características hidroestratigráficas e hidrostáticas, o Plano Estadual e Sistema 

de Gerenciamento dos Recursos Hídricos da Paraíba (PERH-PB, 2004) reuniram os aquíferos 

do Grupo Paraíba em subsistemas distintos definidos como: 

I - Subsistema livre, constituído majoritariamente pelo Grupo Barreias e correlatos e 

ocasionalmente pelos sedimentos inconsolidados de idade quaternária que recobrem os baixos 

planaltos costeiros, e em uma extensão mais reduzida os arenitos da Formação Beberibe;  

II - Subsistema Confinado representa o mais importante aquífero da bacia sedimentar 

da Paraíba. Abrangem os arenitos da Formação Beberibe-Itamaracá, as rochas da Formação 

Gramame e do Grupo Barreiras, intercalado entre as camadas argilosas do topo da camada 

inferior da Formação Beberibe e no contato entre esta última e o embasamento cristalino 

(PERH-PB, 2004).  

 

As circunstâncias ambientais para a recarga desses subsistemas estão na dependência 

dos fatores climáticos, geomorfológicos e sedimentológicos dominantes, e tem como fonte 

principal as precipitações pluviométricas.  

A circulação geral em ambos os sistemas é realizada pelas descargas pluviais e fluviais 

que percola os subsistemas Beberibe-Itamaracá, Gramame e Barreiras, escoando em 

declividades suaves e gradativamente menores na direção da linha de costa, perenizando as 

drenagens que fazem o contato entre as rochas cristalinas e sedimentares (PERH-PB, 2004).  
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6 RESULTADOS  

 

6.1 SÍNTESE CLIMÁTICA 

 

O clima de uma região é em grande parte regulado pelos mecanismos da circulação 

geral da atmosfera e resultante dos processos que atuam na superfície da Terra, tendo como 

principal fonte de energia o sol. A alta incidência da radiação solar nas regiões tropicais é em 

grande parte consequência da influência das latitudes na quantidade de insolação que é 

recebida pelas zonas climáticas do globo.  

A energia solar interage com os objetos naturais e os criados pelos seres humanos, 

estes últimos, por meio de suas ações transformam continuamente os sistemas ambientais 

afetando consideravelmente o clima do planeta. Considerando a dificuldade de identificar 

unidades espaciais da atmosfera, com características de umidade e temperatura homogêneas, 

mas devido à necessidade de melhor compreender os fenômenos atmosféricos, adotou-se uma 

abordagem multiescalar.  

A compreensão da dinâmica atmosférica local desempenha um papel importante na 

definição dos tipos climáticos de uma determinada região. Situada na faixa tropical, em uma 

área de transição entre o litoral e o agreste, a bacia hidrográfica do rio Gramame possui dois 

regimes climáticos marcados por pequenas diferenças na distribuição das precipitações e 

elevadas temperaturas médias anuais. O resultado dessa interação são climas quentes, úmidos 

e subúmidos, com temperaturas elevadas e baixa variação sazonal da temperatura do ar.  

O regime pluviométrico no nordeste do Brasil está condicionado a sistemas 

atmosféricos de média escala. Embora esses sistemas comandem a dinâmica atmosférica 

regional, estão subordinados aos seguintes sistemas atmosféricos controladores da escala 

sinótica: Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), Vórtice Ciclônico de Ar Superior 

(VCAs), Massa Polar Atlântica (MPA), Massa Equatorial Continental (MEC), Massa 

Equatorial Atlântica (MEA), Massa Tropical Atlântica (MTA) Complexos Convectivos de 

Mesoescala (CCMs), Aglomerados Convectivos ou Ondas de Leste (OL), bem como outros 

sistemas que abrangem uma menor área geográfica, como, por exemplo, o fenômeno da Brisa 

Marinha e Terrestre.  

A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) é constituída por uma série de nuvens 

que circulam a faixa equatorial da Terra, formada pela confluência dos ventos alísios, 

provenientes de nordeste, hemisfério norte, e sudeste, hemisfério sul, na baixa atmosfera. 



92 

O atrito criando entre eles, faz com que o ar quente ascenda provocado a formação das 

massas de ar, e a conjunção dos fatores de baixa pressão, auxiliados pelas altas temperaturas 

da superfície do mar, provocando intensa atividade convectiva e precipitação. De acordo com 

Ferreira e Mello (2005), este é o fator mais importante na determinação da abundância ou 

escassez das chuvas para o setor Norte do Nordeste do Brasil.  

Na Região Nordeste do Brasil, a ZCIT tem sua participação mais significativa sobre as 

áreas oceânicas, e por esta razão a temperatura da superfície do mar (TSM) é um dos fatores 

mais influentes para sua posição e intensidade (FERREIRA; MELLO, 2005). 

A Zona de Convergência Intertropical desloca-se sazonalmente entre os hemisférios 

norte e sul. Normalmente ela migra de sua posição mais a norte, aproximadamente 14° Norte 

entre os meses de agosto e outubro, para posições mais a sul, aproximadamente entre 2° e 4° 

Sul entre os meses de fevereiro e abril. Esses deslocamentos estão relacionados à temperatura 

da superfície do mar (MENDONÇA; DANNI-OLIVEIRA, 2007). Entretanto, de acordo com 

(NIMER, 1989), a ZCIT pode se deslocar até 10° Sul, nas proximidades da depressão central 

do São Francisco. 

Os estudos que analisam os sistemas responsáveis pela abundância das chuvas no 

Nordeste do Brasil, apontam para um número relativamente pequeno de sistemas atmosféricos 

se movimentando no sentido geral leste-oeste (KOUSKY, 1979). 

Os Vórtices Ciclônicos de Ar Superior (VCAs) são bandas de nuvens originadas no 

Oceano Atlântico, e possuem uma forma aproximada de um disco com rotação horária. No 

centro destes vórtices, o ar é forçado a descer, causando um aumento de pressão no seu 

interior, dificultando com isso a formação de nuvens. A umidade então vai sendo empurrada e 

se concentrando na periferia dos VCAs, onde há uma intensa formação de nuvens causadoras 

de chuvas. Quando atingem a região Nordeste do Brasil, preferencialmente entre os meses de 

novembro a março, atuam por um período aproximado de uma semana (GAN; KOUSKY, 

1982). 

As linhas de instabilidade são grupos de nuvens que também auxiliam na distribuição 

de chuvas no Nordeste do Brasil. Essas nuvens são geralmente do tipo cúmulos-nimbo, 

originadas pela grande incidência de radiação solar sobre a faixa tropical do globo terrestre, e 

recebem este nome por estarem organizadas em forma de linha. De acordo com 

(CAVALCANTI, 1982 apud FERREIRA; MELLO, 2005), um dos fatores que pode contribuir 

para o desenvolvimento das Linhas de Estabilidade, é a sua aproximação da ZCIT entre os 

meses de fevereiro e março.   
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Os Complexos Convectivos de Mesoescala (CCMS) são sistemas atmosféricos 

constituídos por amontoados de nuvens originados pelas condições dos fatores locais, como 

temperatura, umidade, pressão atmosférica, relevo etc., causando eventos chuvosos intensos e 

de curta duração, frequentemente acompanhados de fortes rajadas de vento (FERREIRA; 

MELLO, 2005).  Com forte atuação na área de estudo, os sistemas atmosféricos denominados 

de Aglomerados Convectivos (ACs) estão associados a distúrbios ondulatórios conhecidos 

como Ondas de Leste (OL), formadas sob a influência dos ventos alísios no campo da pressão 

atmosférica, correspondentes à faixa tropical do globo terrestre. Esses sistemas, oriundos da 

costa ocidental da África, se deslocam com grande velocidade, preferencialmente no sentido 

Oeste-Leste, atingindo a costa Leste do Brasil e favorecendo as precipitações sobre a 

Mesorregião da Zona da Mata Paraibana. 

A seguir são apresentadas as massas de ar, ou unidades aerológicas de extensão 

considerável que possuem características térmicas e higrométricas homogêneas 

(MENDONÇA; DANNI-OLIVEIRA, 2007). E que são atuantes sobre a região da bacia 

hidrográfica do rio Gramame. 

Massas de ar Equatoriais do Oceano Atlântico Norte e Sul. Massas de ar quentes e 

úmidas oriundas dos anticiclones dos Açores (Norte) e Santa Helena (Sul) que são empurradas 

na direção do continente em consequência da diferença de pressão atmosférica sobre as áreas 

continentais e oceânicas. Na área de estudo a maior influência se dá pela penetração da Massa 

de ar Equatorial Atlântica Sul (MEAS), aproximadamente entre os meses de dezembro e 

fevereiro.  

A participação da Massa de Ar Polar Atlântica (MPA) na Região Nordeste do Brasil 

está associada aos sistemas frontais deslocados do sul e sudeste do Brasil, mas com origem no 

extremo sul do continente Sul-Americano, onde são diversificadas em dois ramos distintos, o 

Atlântico (FPA) e o Pacífico (FPP).  O ramo Atlântico alcança o Brasil favorecido pela calha 

natural da drenagem da Bacia Platina, aproveitando-se da queda da temperatura de inverno no 

interior do Brasil, e dos reduzidos índices de umidade do ar e baixa pluviosidade no centro do 

continente, deslocando-se para a faixa litorânea e dando origem as chuvas entre o final do 

verão e o inverno no leste do Brasil (MENDONÇA; DANNI-OLIVEIRA, 2007).  

O fenômeno das brisas marinhas e terrestres resulta da diferença de aquecimento e 

resfriamento entre as áreas continentais e oceânicas. Durante o dia, a radiação solar penetra 

mais profundamente nas águas oceânicas, que por serem translúcidas, absorvem mais 

intensamente a radiação solar, aquecendo as águas oceânicas mais lentamente do que as terras 

emersas. No continente, a radiação solar penetra apenas nas camadas superficiais do solo, 
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aquecendo-o mais rapidamente. Esta diferença de temperatura cria uma zona de baixa pressão 

no continente e uma zona de alta pressão no oceano, fazendo com que durante o dia os ventos 

sejam soprados do oceano para o continente. 

Durante a noite há uma inversão térmica, as águas oceânicas que armazenaram energia 

durante todo o dia se resfriam mais lentamente produzindo temperaturas mais altas no oceano 

do que no continente, onde as temperaturas estão mais baixas porque o calor armazenado na 

superfície do solo se dissipa mais rapidamente, fazendo com que este esteja com temperaturas 

menores que o oceano, causando uma zona de alta pressão no continente e forçando o ar a se 

movimentar do continente para o oceano e dando origem aos ventos denominados de brisa 

terrestre. Estas diferenças de aquecimento responsáveis pelo mecanismo das brisas marinhas e 

terrestres se estendem pelos continentes sobre as áreas costeiras, podendo alcançar distâncias 

de até aproximadamente 100 km da costa. 

A totalidade da bacia hidrográfica do rio Gramame recebe uma grande quantidade de 

radiação solar, fator preponderante para determinação de climas quentes, com temperaturas 

médias anuais superiores a 20° C. Destaca-se ainda a presença das massas de ar Equatorial 

Atlântica e Tropical Atlântica, bem como os ventos alísios predominantemente de SE, e 

oscilando eventualmente para NE. O clima da bacia é caracterizado por dois tipos principais, 

um quente e úmido, representado no baixo e médio curso e outro mais seco, subúmido, 

localizado no alto curso dos rios que compõem a área de estudo.  

A síntese climática da bacia hidrográfica do rio Gramame foi realizada por meio de 

análises das médias mensais históricas das variáveis precipitação e temperatura. Os valores 

apresentados nos climatogramas (Figura 07) referem-se ao baixo, médio e alto curso do rio 

Gramame. Distingue dois regimes climáticos presentes na área de estudo, um úmido e outro 

subúmido.  O período chuvoso é caracterizado pelas precipitações de outono-inverno, e tem 

os meses de abril a julho como os mais representativos desse período. Neste regime 

observam-se elevadas taxas pluviométricas associadas a altos valores térmicos, enquanto que 

os períodos de menores precipitações, caracterizando o período seco, correspondem aos meses 

de setembro a dezembro, equivalentes a primavera e ao verão no hemisfério sul. As 

precipitações pluviométricas sobre a bacia hidrográfica do rio Gramame possuem um padrão 

geral no sentido Leste-Oeste, favorecidas pela interação entre os sistemas atmosféricos de 

meso e macro escala que transportam a umidade do oceano Atlântico na direção do 

continente.  

A média normal histórica anual da série (1994-2011) para a variável precipitação na 

bacia do rio Gramame, é de 133.4 mm (Figura 07). A chuva acumulada, no baixo curso do rio 
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Gramame, no primeiro semestre do ano, é equivalente 1.275,8 mm, representando 71,44% do 

total pluviométrico anual. Já a média dos meses mais chuvosos (abril a julho) é de 925.8 mm 

e correspondem a 59,4% do total de precipitações. As chuvas acumuladas no segundo 

semestre são de apenas 515,5 mm e representam 28,86% do acumulado anual. 

A variável temperatura para a área de estudo, foi estimada no programa Estima T, 

software que realiza estimativas de temperatura do ar para a Região Nordeste do Brasil, 

desenvolvido pelo Departamento de Ciências Atmosféricas da Universidade Federal de 

Campina Grande (UFCG).  Com esse aplicativo foram calculados os coeficientes da função 

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

locais: longitude, e latitude da altitude (CAVALCANTI; SILVA; SOUSA, 2006). 

A distribuição espacial das precipitações na área de estudo foi estimada de acordo com 

as isoietas da bacia. Os maiores valores estão situados na planície litorânea e nos baixos 

planaltos costeiros. Estes índices vão diminuindo na direção oeste da área de estudo, na 

medida em que se distanciam do litoral, estabelecendo assim o padrão geral das precipitações 

no sentido L-W. As precipitações no extremo oeste da bacia são superiores a 1000 mm anuais, 

estando estes valores associados aos distúrbios ondulatórios das Ondas de Leste e as 

diferenças térmicas, aquecimento e resfriamento, entre as áreas continentais e oceânicas 

dando origem ao fenômeno das brisas marinhas e terrestres. 

Os valores de precipitação média mensal da série histórica revelam que há um 

equilíbrio entre os meses secos e úmidos no âmbito da bacia hidrografia do rio Gramame, 

com os meses de março a agosto chovendo acima da média histórica mensal, e os meses de 

setembro a fevereiro chovendo abaixo da referida média histórica mensal (Figura 07). Média 

Histórica mensal da Precipitação pluviométrica na bacia hidrografia do rio Gramame. 

 

Figura 07 – Pluviometria da BHRG  

 
 Fonte: Elaboração própria com base em AESA (s/d). 
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Figura 08 – Climatograma da Bacia Hidrográfica do rio Gramame 

Fonte: Elaboração própria com base em AESA (s/d). 
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chuvas esta sob a influência das Ondas de Leste. Os meses de Outubro a Dezembro 

correspondem ao período mais seco dentro da bacia do rio Gramame, com os valores de 

precipitação mensal inferiores a 50 milímetros.    

O índice de aridez foi calculado com base nas médias de temperatura anual em °C e de 

precipitação média anual em mm. O valor obtido foi de 0,0124, o que representa baixo risco 

de aridez. Mesmo que os índices pluviométricos sejam relativamente altos, normalmente com 

valores superiores a 1000 mm/ano, a bacia do rio Gramame está sujeita a anos de 

precipitações irregulares e de baixa intensidade, como as que ocorreram em 1999 por 

influência do El Niño-Osilação Sul, o que reforça a necessidade de melhorar o gerenciamento 

das águas do reservatório Gramame-Mamuaba, tendo em vista que a diminuição das 

precipitações representa risco de escassez para a população que depende das águas deste 

reservatório.  

 



98 

Figura 09 – Pluviometria da Bacia Hidrográfica do rio Gramame 

 
Fonte: Elaboração própria com base em AESA (s/d).
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6.2 GEOMORFOLOGIA 

 

A bacia hidrográfica do rio Gramame está inserida em três domínios geomorfológicos 

distintos, os quais foram denominados regionalmente de: (i) Depressão Sublitorânea; (ii) 

Baixos Planaltos Costeiros; e (iii) Planície Costeira. Cada um desses domínios abriga uma 

grande variedade de tipos de modelados. 

 

6.2.1 Depressão Sublitorânea 

 

A porção oeste da bacia hidrográfica do rio Gramame é caracterizada por uma planície 

interior de altitudes modestas, representada pela escarpa mais oriental do Planalto da 

Borborema. As serras, cristas residuais e a planície sublitorânea, estão alinhadas em relação 

aos principais lineamentos estruturais, com direção geral E-W (CZAJKA, 1958 apud 

CORRÊA et al., 2010).  Essas encostas orientais são caracterizadas por um alinhamento 

diferencial, onde se distingue uma porção setentrional com direção geral N-S, e um setor 

meridional com direção geral NE-SW (CORRÊA et al., 2010).  

A área da Depressão Sublitorânea considerada neste trabalho, está situada na porção 

setentrional, na interface entre o limite oeste da bacia hidrográfica do rio Gramame e a 

planície estrito censo, de onde sobressaem os relevos residuais, ou patamares rebaixados do 

piemonte da Borborema e sua conexão em direção à linha de costa, com altitudes entre 200 e 

270 metros, ou seja, acima dos andares imediatamente inferiores, os depósitos sedimentares 

costeiros. 

O modelado regional encontra-se intensamente dissecado, realçando os relevos 

residuais, constituídos pelo sistema de dobramentos brasilianos, intrusões ígneas 

Neoproterozóicas, e maciços Paleoproterozóicos, capeados pelos planaltos sedimentares. O 

material mais recente é composto de elúvios, colúvios e aluviões areno-argilosos. Esses 

materiais são transportados pelos agentes pluviais e/ou fluviais, eólicos, e depositados 

superficialmente.  

Esta unidade morfoestrutural compõe a superfície de contato entre o embasamento 

cristalino e o domínio sedimentar. O relevo da região sublitorânea reflete um forte controle 

tectônico, com a rede de drenagem sendo comandada pelos principais planos de falhas, e os 

topos dos interflúvios seguem o mesmo alinhamento. Também é notório o intemperismo 

diferencial entre as diversas rochas que compõem a litologia da bacia. 
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A rede hidrográfica é composta por rios intermitentes e vales pouco profundos, com 

predominância de vertentes convexas modeladas por um clima tropical subúmido. Esta região 

é uma área de transição entre a zona da mata e o agreste semiárido, e a vegetação é composta 

por formações florestais abertas de espécies mistas: floresta estacional semidecídual e savana 

estépica.  

 

6.2.2 Baixos Planaltos Costeiros 

 

Constituem a maior parte do modelado da bacia hidrográfica do rio Gramame, e são 

formados pela acumulação do regolito oriundo dos processos erosivos atuantes sobre o 

embasamento cristalino (Província Borborema) com deposição inicial do Terciário 

(MABESOONE; ALHEIROS, 1998). 

De acordo com Almeida (1969), o soerguimento deste bloco por fenômenos 

epirogenéticos, principalmente durante o Plioceno e Pleistoceno, veio acompanhado de 

intensos processos denudacionais que possibilitaram o transporte e a deposição de espesso 

pacote sedimentar próximo à linha de costa dando origem às rochas do Grupo Barreiras.  

Em pesquisas recentes, alguns autores vêm mostrando a importância de eventos 

neotectônicos na configuração geral das formas do relevo na margem equatorial passiva do 

nordeste brasileiro (SAADI, 1993; BEZERRA et al., 2001; PEULVAST et al., 2006; MAIA; 

BEZERRA, 2011). Diante do crescente número de pesquisadores investigando a evolução 

geomorfológica dos baixos planaltos costeiros associando os eventos tectônicos e seus efeitos 

nos sistemas fluviais, uma revisão geomorfológica apoiada em dados geocronológicos, 

bioestatigráficos e geofísicos apresenta-se bastante oportuna. 

Na área de estudo, os baixos planaltos costeiros constituem relevos compostos por 

suaves elevações, que possuem topos planos semitabulares ou escarpados, formando pequenas 

mesetas com mergulho suave na direção da costa. Os limites deste relevo com a planície 

costeira são marcados por uma brusca ruptura de declive representada pelas falésias ativas, 

que sofrem abrasão marinha causada pelas vagas oceânicas na margem direita do rio 

Gramame, e inativas, onde esses processos não são mais atuantes na sua morfogênese, e que 

ocorrem na margem esquerda do referido rio. As altitudes são geralmente inferiores a 100 

metros na direção leste, e aumentam suavemente em direção oeste, chegando a alcançar em 

alguns pontos até um pouco mais de 200 metros. 

A rede de drenagem, com relativamente pouca densidade, recorta os tabuleiros no 

sentido preferencial oeste-leste paralelos à linha de costa. A erosão dos tabuleiros costeiros 
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tem sido relacionada à fase regressiva do nível marinho e/ou ao soerguimento pleistocênico da 

margem continental que provocou o aumento dos canais de drenagem e o retorno da erosão 

fluvial.  

No alto curso dos rios Gramame, Mamuaba e Mumbaba, as escarpas mais orientais da 

Borborema constituem a superfície de contato entre a depressão sublitorânea e os sedimentos 

do Grupo Paraíba, formando cuestas e colinas intensamente dissecadas e vertentes 

predominantemente convexas. No médio curso, os vales encaixados vão ficando cada vez 

mais atenuados, com encostas suaves e vales abertos.  

À medida que se aproxima da foz, os vales que entalham os tabuleiros vão ficando 

cada vez mais abertos, de fundo chato. De modo geral, os cursos dos rios são retilíneos e ao se 

aproximarem da foz, vão ocorrendo setores mais sinuosos, o que pode ser uma adaptação às 

estruturas geológicas pré-existentes com as falhas e zonas de cisalhamento (BEZERRA et al., 

2001). 

 

6.2.3 Planície Costeira 

 

A evolução da planície costeira tem sido influenciada por uma gama de processos 

morfogenéticos e geodinâmicos, destacando-se entre eles a litologia e os regimes tectônico e 

climático.  A litologia determina os padrões de afloramentos tanto no continente como no 

assoalho oceânico, e o regime tectônico possibilita os soerguimentos ou subsidências das 

massas rochosas. Esses processos causaram inclinação, dobramentos e falhamentos que 

podem servir de testemunhos da evolução tectônica da bacia.  

O regime climático influência nas características dos agentes predominantes no 

intemperismo físico, químico e bioquímico, e define os processos de erosão, transporte e 

deposição. No entanto, os principiais condicionantes da linha de costa são as correntes 

litorâneas e o regime de marés. O primeiro é responsável pelo transporte de detritos ao longo 

do litoral e determinado pela orientação predominante dos ventos, neste caso os alísios de 

sudeste com eventual substituição pelos de nordeste, e inclinação da plataforma e talude 

continental. O regime de marés é definido pela diferença entre a maré baixa e maré alta 

(amplitude das marés), e determinado pela velocidade e direção das correntes marinhas, 

importante agente modelador da planície costeira. Há uma relação direta entre o contorno da 

praia e as características geológicas e topográficas da área, a forma do litoral também tem 

sido afetada pelas variações relativas dos níveis médio dos mares (isostasia, variações 

climáticas, glacioeustasia, tectonismo etc.). 
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 Outros processos que também contribuem para a evolução das formas litorâneas, 

mesmo que em menor escala, são a ação das águas pluviais e fluviais, o spray das águas dos 

mares e o intemperismo físico, químico e biológico. Quando considerado o tempo histórico, a 

atividade antrópica também possui sua parcela de influência, modificando e transformando o 

meio ambiente através do uso e ocupação do solo que interfere no balanço sedimentar e 

hídrico, e na erosão, assim, como na cobertura vegetal, nas propriedades dos solos etc., 

causando, muitas vezes, desequilíbrios na dinâmica costeira. 

Na área de estudo, a planície costeira é caracterizada por uma superfície inclinada 

baixa e plana em torno de 0 a 5 metros, formada pela acumulação de sedimentos quaternários 

de origem fluvial, fluviomarinha e marinha, submetidos ao regime de mesomarés, de baixa 

amplitude, com algumas características de regime de micro marés (HUGGETT, 2003). 

As principais unidades geomorfológicas da planície costeira na área de estudo são: 

planícies fluviais e flúviomarinha, terraços flúvio-aluviais, falésias, praias, campo de dunas e 

uma barra arenosa. Esses sistemas geoecológicos compõem a maior parte da zona intermarés 

e são produtos da complexa interação entre os processos fluviais, marinhos e eólicos.  

 

6.2.4 Depósitos Sedimentares do Quaternário 

 

São representados por materiais de origem continental e marinha, tais como: Depósitos 

Aluviais, Coluviais, Cones de Dejeção, Sedimentos Flúviomarinos, Depósitos de Praia, Dunas 

Fixas, Dunas Móveis, Arenitos de Praia. 

Com relação aos depósitos sedimentares de origem continental, os aluviões, são 

geralmente formados por sedimentos clásticos transportados pelo escoamento das águas 

correntes, depositados nas planícies de inundação e margens dos rios que compõem a rede de 

drenagem da bacia do rio Gramame. O transporte deste material é típico de carga suspensa 

para a fração pelitíca e de fundo de canais fluviais para a fração areia e cascalhos. 

Os depósitos coluviais são materiais clásticos, mal selecionados e de espessura 

variável que são transportados pelo escoamento superficial difuso e torrencial e/ou pelo 

auxilio da gravidade, depositados na base dos declives formando superfícies de suave 

inclinação.  Estão localizados próximos aos tributários de encostas mais íngremes, mas 

também são encontrados nas escarpas abruptas, que formam as falésias da praia da Barra de 

Gramame.  

Os cones de dejeção são depósitos sedimentares constituídos de material grosseiro e 

mal selecionados, transportados pelas enxurradas até o sopé das colinas, encostas e escarpas 
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em decorrência da diminuição do fluxo. Também podem ser encontrados nos fundos de vales 

abertos que formam o médio e baixo curso dos rios Gramame-Mamuaba e seus tributários. 

As dunas são depósitos formados por acúmulo de areias transportadas pela ação 

eólica, depositadas preferencialmente seguindo a direção dos ventos. As dunas fixas alcançam 

maiores elevações devido a sua capa protetora constituída por um tapete herbáceo arbustivo 

possibilitando o inicio do processo de pedogênese. 

Na área de estudo, esses depósitos sofrem constante pressão antrópica, onde a 

destruição da vegetação nativa, retirada do material e a ocupação das dunas por construções 

artesanais, lavouras e pequenos núcleos de povoamento sem infraestrutura básica tem alterado 

completamente esses geótopos.  

As dunas móveis são constituídas por depósitos formados pelo acúmulo de materiais 

transportados pela ação dos ventos ao longo da planície litorânea e dos vales fluviais, 

flúviomarinos e lacustres que compõem os ecossistemas costeiros da bacia hidrográfica do rio 

Gramame. As várias feições das dunas na área de estudo, são decorrentes das características 

dos ventos. As dunas móveis formam pequenos montes de areia de baixo volume e com 

menos de 1 metro de altura.  

De origem transicional, os depósitos flúviomarinhos são compostos por materiais 

inconsolidados, como argila, silte e areia. Os relevos baixos são periodicamente inundados 

pela maré, formando lagoas, planícies salgadas (apicum), e terraços fluviais colonizados por 

espécies de mangue. As árvores e arbustos estão localizados às margens do estuário e devido 

ao grande acúmulo de matéria orgânica, os solos possuem uma cor escura. Esses ecossistemas 

costeiros inundados por águas salobras abrigam organismos eurialinos, ou seja, organismos 

cujas adaptações fisiológicas suportam a variação da salinidade de acordo com a maré.  

Os manguezais de uma forma geral são importantes na manutenção do equilíbrio 

ambiental da planície costeira, uma vez que podem influenciar na hidrodinâmica e nos 

processos relacionados à sedimentação e/ou erosão nos estágios iniciais. As raízes 

pneumatóforas aprisionam os sedimentos das dunas e dos depósitos flúviomarinhos 

favorecendo a sedimentação, além disso, atuam como barreiras, absorvendo a energia das 

ondas e reduzindo a velocidade das correntes marinhas sobre o continente. Os depósitos 

sedimentares intertidais quando recobertos por vegetação auxiliam na estabilidade dos 

agregados dos solos, assim, os manguezais se constituem excelentes sistemas de proteção da 

linha de costa.  

As praias são os maiores depósitos de sedimentos ao longo da linda de costa.  De 

maneira simplificada, podem ser entendidas como o espaço formado entre o limite da maré 



104 

baixa e algumas feições costeiras, como um campo de dunas ou falésias. Formadas pela 

acumulação de material de origem continental e marinha, os depósitos de praia são compostos 

por uma variedade de partículas orgânicas e inorgânicas, depositadas em uma área onde as 

ondas atingem os sedimentos, podendo ser inundadas ou não, dependendo do regime das 

ondas e marés. Na área de estudo, as praias possuem uma leve inclinação em direção ao mar 

de aproximadamente 3 graus, e cerca de dois quilômetros de largura.  

Constituídas, predominantemente, por areias quartzosas de granulometria variando de 

fina a grossa, cascalhos e fragmentos de conchas e outros animais marinhos, esses 

geossistemas constituem um importante ambiente de proteção da costa, além da conhecida 

utilização de práticas esportivas e recreativas. 

 As praias de Barra de Gramame e Jacumã são caracterizadas por feições bem 

definidas, destacando-se a planície flúviomarinha e a vegetação de mangue ao fundo, um 

pequeno campo de dunas fixas e móveis limitados por uma barra arenosa próxima à 

desembocadura do rio Gramame (Figura 10).  

 

Figura 10 – Vista panorâmica da Planície Costeira na praia Barra de Gramame 

 
Fonte: PEULVAST, 2012a. 
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As falésias, e os baixos planaltos costeiros são colonizados por espécies de Mata 

Atlântica, assim, como destacado na margem esquerda do estuário, na praia de barra de 

Gramame no extremo sul do município de João Pessoa, onde há fragmentos de blocos 

lateríticos que desabaram das falésias, formando rochas de praia. Neste trecho de praia há 

evidências de erosão costeira apresentadas no recuo da vegetação nativa, pelo deslocamento 

dos blocos das falésias e pela destruição de construções artesanais (Figura 11) praia da Barra 

de Gramame. 

 

Figura 11 – Desmoronamento de blocos lateríticos na praia Barra de Gramame  

 
Fonte: PEULVAST, 2012b.  

 

O trecho correspondente à praia de Jacumã, localizada no município do Conde, 

margem direita do estuário do rio Gramame, apresenta-se aparentemente sem problemas de 

erosão costeira, provavelmente pela presença de pequenos recifes de arenito, embora a 

ausência dos terraços pleistocênicos possa ser apontada como evidência da erosão costeira em 

longo prazo (DOMINGUEZ; BITTENCOURT, 1996).  

Os arenitos de praia são construções costeiras constituídas predominantemente por 

arenitos calcíferos e fragmentos de conchas cimentados por material carbonático e dispostos 
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paralelamente à faixa de praia. Estas estruturas rochosas são resistentes à ação das ondas e 

correntes marinhas e por isso, são ótimos instrumentos naturais de proteção contra a erosão 

costeira.  

A origem desses depósitos está relacionada aos ciclos interglaciais quaternários e 

constituem testemunhos importantes da variação relativa do nível médio dos mares durante os 

períodos, Pleistoceno e Holoceno. Na área de estudo estão localizados na margem direita do 

estuário do rio Gramame, próximo à desembocadura e estão bastante desgastados pelos 

processos morfogenéticos. 

A seguir, serão apresentados os resultados alcançados pela modelagem dos sistemas 

ambientais físicos no decorrer da pesquisa e para melhor compreensão serão divididos nos 

tópicos: Produtos Cartográficos, Unidade de Paisagem, Análise Empírica dos Solos, 

Diagnóstico Geoambiental, e proposta de Zoneamento Geoecológico da bacia hidrográfica do 

rio Gramame.  

 

6.2.5 Produtos Cartográficos  

 

a) Modelo Digital de Elevação 

 

O Modelo Digital de Elevação (MDE) permite uma análise rápida e precisa dos 

atributos topográficos de uma bacia hidrográfica. Esses modelos são frequentemente 

utilizados em uma grande variedade de aplicações cientificas bem como nas atividades de 

planejamento ambiental. O MDE utilizado nesta pesquisa foi manipulado dentro de um 

Sistema de Informação Geográfica para criar derivações matemáticas que auxiliaram na 

análise espacial das superfícies continuas. O fluxo hídrico ao escoar através do solo e em 

subsuperfície estabelece padrões espaciais e estruturais, e o reconhecimento desses padrões 

são essenciais para o estudo da paisagem.  

A importância do MDE reside no fato deste modelo oferecem subsídios para 

determinação dos principais atributos topográficos tais como os limites das sub-bacias, as 

declividades das vertentes, a geometria dos canais de drenagem, a forma da bacia etc. A 

utilização dos dados do Modelo Digital de Elevação pode ser relacionada ao modelo 

hidrológico da bacia (MOORE; GRAYSON; LADSON, 1991).  

A área da bacia hidrográfica do rio Gramame no geral se apresenta com baixas 

declividades das vertentes diminuindo a velocidade do escoamento superficial. Entretanto, as 

áreas com maiores declividade não por acaso são as que apresentam as feições erosivas mais 
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proeminentes. As vertentes com declividades maiores que 45° são raras e ocorrem apenas nas 

falésias das praias de Barra de Gramame e Jacumã. 

A partir do modelo gerado foi possível calcular os ângulos de inclinação do terreno 

(declividades), distâncias horizontais, volumes de áreas das superfícies, reproduzir perfis 

topográficos, delimitar feições lineares do relevo (cristas) e da drenagem (vales), bem como 

gerar imagens sombreadas e mapas temáticos. 

 Os resultados apresentaram um alto grau de consistência com os dados de altimetria, 

o traçado da rede de drenagem e as formas topográficas apresentadas nas cartas 

planialtimétricas da SUDENE, validando as informações obtidas nesta pesquisa. A Figura 12 

apresenta o MDT da bacia hidrográfica do rio Gramame.  



108 

Figura 12 – Modelo Digital de Elevação da Bacia Hidrográfica do rio Gramame 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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b) Mapa Geomorfológico da Bacia do rio Gramame 

 

A revisão bibliográfica e análise sistemática dos dados encontrados nas cartas 

topográficas, associadas a informações contidas no modelo digital de elevação e observações 

diretas no campo, permitiram a delimitação das unidades geomorfológicas da BHRG.  

O relevo é resultante da ação combinada dos processos exógenos (clima, 

intemperismo, erosão, sedimentação etc.) e endógenos (tectonismo, vulcanismo etc.), deste 

modo, os principais fatores que contribuíram para configuração geral do relevo desta área 

foram: as variações do nível relativo do mar (transgressões/regreções marinhas), associadas às 

glaciações quaternárias, o regime tectônico a litologia e os aspectos climáticos.  

O intemperismo diferencial é estabelecido pela dicotomia existente entre as 

características litológicas das rochas ígneas, metamórficas e sedimentares, submetidas aos 

fatores controlantes do clima e da tectônica quaternárias atuantes sobre as estruturas 

geológicas pré-existentes.  

No que diz respeito aos aspectos morfoestruturais, a bacia do rio Gramame abriga 

grandes estruturas geológicas como falhas normais e de gravidade, lineamentos estruturais e 

estruturas dômicas relacionadas aos maciços proterozóicos remobilizados pelo sistema de 

dobramento brasiliano e intrusões ígneas pós-orogênicas, remanescentes do antigo 

capeamento fanerozóico e os depósitos terciários quaternários.  

As coberturas sedimentares Fanerozóicas foram afetadas por processos geodinâmicos 

relacionados com o movimento dos blocos falhados e imprime ao relevo da área um padrão de 

blocos escalonados, a leste da BR 101, no baixo curso do rio Gramame, e à medida que se 

distancia para oeste, vão se formando planaltos de topos planos, semiconvexos e convexos, 

recobrindo o embasamento cristalino pré-cambriano.  

Esses compartimentos estratigráficos foram denominados aqui como: o hoste do alto 

curso do rio Mumbaba, o graben do rio Mamuaba, o hoste do rio Gramame, e a “Zona 

Estrutural” do Monoclinal Alhandra-Guruji-Conde-Caaporã, todos seguindo uma direção 

geral NNE-SSW (NEVES et al., 2010). 

As superfícies escalonadas que se erguem do litoral para o interior, foram 

interpretadas, como submetidas a soerguimentos tectônicos, o que condicionou a rede de 

drenagem a se organizar de acordo com as principais feições tectônicas, sendo bastante 

sensato admitir que seu arranjo regional seja produto de acomodação das estruturas 

geológicas como resultado das reativações pós-cretáceas, conforme apresentadas na Figura 
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12. As evidencias reunidas permitiu tecer as seguintes considerações a cerca do quadro 

geomorfológico da bacia hidrográfica do rio Gramame.  

O primeiro táxon, correspondente ao domínio morfoestrutural, foram identificados 

pela Bacia Sedimentar da Paraíba e cobertura sedimentar Fanerozóica e os maciços residuais 

da faixa de cinturões moveis da Província Borborema. O segundo táxon, esta relacionado às 

regiões geomorfológicas das planícies costeiras e fluvio-aluviais, dos planaltos costeiros e 

interioranos e da depressão sublitorânea. As unidades geomorfológicas identificadas na área 

de estudo, e correspondente ao terceiro táxon, foram sete, sendo três de acumulação: praia e 

campo de dunas, planície flúviomarinha e planícies fluvio-aluviais: e quatro unidades de 

dissecação: modelado de dissecação, planaltos residuais de topos convexos, planalto 

sedimentares de topos plano/semiconvexo e as vertentes e rampas elúviais e colúviais. 

Os processos morfogenéticos predominantes identificados nas unidades foram os 

escoamentos pluvial, fluvial e o intemperismo químico. Com relação aos movimentos de 

massa, a própria geometria da bacia não favorece a esses tipos de processos, no entanto, os 

deslizamentos de terras e fluxos de lamas são mais frequentes no período chuvoso (abril a 

junho), e ocorrem em escalas de grandezas relacionadas à magnitude e frequência das 

precipitações.  

Foi registrado o desmoronamento de blocos lateritícos na falésia localizada na planície 

costeira pertencente ao município de João Pessoa, no baixo curso dos rios, onde aliais é 

encontrada a maior quantidade de cones de dejecção.  

O padrão de rifteamento apresentando blocos escalonados em um modelo homoclinal 

encontra-se a leste da área de estudo e tem como limite provável a BR 101, evidenciados pela 

presença dos depósitos do Grupo Barreiras, que de acordo com Neves et al. (2010), 

encontram-se ausente no oeste do referido limite sintético. Deste modo, os depósitos do 

Grupo Barreiras se apresentam como referenciais morfoestatigráficos imperfeitos, uma vez 

que podem estar ausentes no oeste da área de estudo. A ausência de cobertura fanerozóica 

mais antiga a leste da BR 101, atesta a intensa atividade erosiva pela qual foram submetidas 

essas rochas, especialmente durante o pleistoceno.    

A bacia Paraíba é considera como a última porção do continente sul americano a ser 

afetado pela deriva continental da plataforma Sul Americana, sendo assim, a derradeira parte 

da plataforma continental brasileira a esta ligada ao continente Africano. Uma das 

características marcante da bacia sedimentar da Paraíba presente na área de estudo, é a 

existência de bons afloramentos rochosos que demarcam o limite entre o cretáceo e o 

terciário.
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Figura 13 – Unidades Geomorfológicas da Bacia Hidrográfica do rio Gramame 

  
Fonte: Elaboração própria. 
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c) Relevo Sombreado 

 

O relevo sombreado é um recurso bastante utilizado para visualizar feições 

morfológicas em uma superfície topográfica, tais como vales, planaltos, planícies, ravinas etc. 

Este modelo topográfico apresenta em detalhes as características distintas do terreno 

aumentando as principais feições da paisagem. Os dados foram gerados diretamente do 

modelo digital de elevação (MDE), e para a área de estudo foi elaborado de acordo com os 

seguintes parâmetros de iluminação: azimute e elevação. 

O azimute corresponde a um ângulo de abertura circular medido em graus no sentido 

horário sobre uma superfície horizontal a partir do norte geográfico até de um determinado 

ponto de origem. O ponto de visada foi de: 120°; e o anglo de elevação solar, ou seja, a 

elevação corresponde ao ângulo entre a fonte luminosa (sol), e o plano de superfície, tendo 

sido definido o valor de: 45°.  

A bacia hidrográfica do rio Gramame possui um relevo modesto, com elevações 

suaves e onduladas, as feições de dissecação mais proeminentes estão localizadas no alto 

curso dos rios, oeste da bacia, entretanto, o divisor de drenagem correspondente a confluência 

entre o rio Mumbaba e o rio Gramame, há uma ruptura acentuada do declive caracterizando o 

inicio do baixo curso, e nos afluentes do rio principal (rio Boa Água, rio da Salsa, riacho 

Ipiranga), os interflúvios onde estão situados a sede do município do Conde, e o distrito de 

Jacumã, encontram-se intensamente dissecados. 

As planícies aluviais, vertentes e os fundos de vales aparecem com uma textura média, 

os planaltos de topo convexo, no alto curso dos rios, apresentam uma textura lisa, enquanto 

que os vales incisos apresentam-se bastante sombreados ao tempo que os vales abertos 

apresentam tonalidades esbranquiçadas. Os divisores de drenagem de topo plano e 

semiconvexo apresentam texturas variando de média a grosseira. As barragens de Gramame e 

Mamuaba, localizadas na confluência dos rios hormônios, delimita o médio do baixo curso 

dos rios. Esse processamento possibilitou a interpretação mais detalhada da organização 

espacial dos vales e divisores de drenagem, a representação das feições de acumulação e 

dissecação permitindo assim análises mais precisas como pode ser observado na Figura 14. 
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Figura 14 – Relevo Sombreado da Bacia Hidrográfica do rio Gramame 

 
Fonte: Elaboração própria.



114 

d) Orientação das Vertentes 

 

A orientação das vertentes representa um dos principais elementos na resposta a os 

processos hidrológicos, geomorfológicos e biogeográficos dentro de uma bacia hidrográfica. 

Estas orientações são os principais determinantes na direção do escoamento das águas, e na 

quantidade de radiação recebida em uma área, e consequentemente na evapotranspiração. Este 

atributo tem sido utilizado para localizar as zonas de saturação de água no solo, as áreas de 

erosão laminar e concentrada (MOORE; GRAYSON; LADSON, 1991).  

Para a área de estudo foram estabelecida nove valores de exposição, uma para 

superfícies planas e/ou não identificada, e uma para cada direção principal da bússola N, NE, 

E, SE, S, SW, W, NW. Essas direções apontam as áreas de predominância do escoamento 

superficial e dá indicações das vertentes que correspondem aos talvegues e topos de 

interflúvios. As cores quentes representam as vertentes que recebem maior quantidade de 

radiação solar, enquanto que as cores frias correspondem as vertentes de menor exposição ao 

sol.  

Percebe-se que as vertentes com orientação no sentido Leste e Sul, recebem menos 

insolação, consequentemente, são mais úmidas, e as temperaturas do solo são mais amenas do 

que as vertentes voltadas para o Oeste e Norte, esse detalhe, favorece ao surgimento de 

microclimas, decorrente das diferenças hídricas e térmicas locais, e podem promover 

alterações nas propriedades dos solos tais como cor, textura, teor de matéria orgânica etc. 

O mapa de orientação das vertentes auxiliou na identificação das direções azimutais 

das vertentes na bacia hidrográfica do rio Gramame, possibilitou também identificar com 

precisão as linhas de inflexão de uma vertente para outra, linhas estas que representam os 

divisores de drenagem da referida bacia hidrográfica.  

A direção das vertentes com seus respectivos valores serão apresentados na Figura 15. 

Com suas respectivas cores: cinza, para as superfícies planas representando terrenos com 

declividades inferiores a 5°, ou superfícies indiscriminadas; vermelho Norte; laranja 

Nordeste; amarelo Leste; verde Sudeste; azul piscina Sul; azul claro Sudoeste; azul escuro 

Oeste; Magenta, Noroeste; vermelho, Norte. 
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Figura 15 – Orientação das Vertentes da Bacia Hidrográfica do rio Gramame 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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6.3 RECURSOS HÍDRICOS E ÍNDICES MORFOMÉTRICOS 

 

Uma bacia hidrográfica é uma depressão topográfica constituída por um rio principal e 

seus afluentes, captando as águas pluviais que se precipitam sobre sua área, recolhendo-as e 

transportando-as através da rede de drenagem para um único ponto de saída denominado de 

exutório. As características ambientais, tais como, litologia, solos, relevo, vegetação e uso e 

ocupação, influenciam de maneira determinante na quantidade e qualidade da água captada 

por este sistema natural. 

Na atualidade o desenvolvimento econômico das sociedades industrializadas vem, na 

maioria das vezes, acompanhado de algum impacto ambiental decorrente das atividades 

antrópicas, principalmente as relacionadas à má utilização dos recursos hídricos e das 

atividades de exploração econômica. 

A área de estudo é constituída por ambientes de grande complexidade, decorrente 

tanto dos processos geológicos e geomorfológicos que nela ocorrem, quanto dos processos 

históricos de uso e ocupação do solo, reunindo atividades industriais, urbanas e rurais, muitas 

vezes conflitantes.  

Portanto, para auxiliar no melhor conhecimento desses ambientes, índices 

morfométricos têm sido bastante utilizados. Os estudos morfométricos em bacias 

hidrográficas estão inseridos no contexto de análise do relevo e modelagem de sistemas 

ambientais, sendo essencialmente uma forma quantitativa que envolve variáveis numéricas 

para representar as características espaciais dos sistemas geomorfológicos. 

A bacia hidrográfica do Gramame é composta por três sub-bacias: Mumbaba, 

Mamuaba e Boa Água, sendo que o rio principal possui um comprimento aproximado de 60 

km desde a sua nascente, no município de Pedras de Fogo, até sua foz na praia de Barra de 

Gramame, limite natural entre os municípios de João Pessoa e Conde.  

Os principais afluentes da margem direita são: os rios Boa Água, Utinga, Pau Brasil, 

Vermelho; os riachos Ibura, Pitanga, Piabuçu, Formigão e Bate Roupa. Na margem esquerda, 

rios Mumbaba, Mamuaba, Camaço, e os riachos Santa Cruz, Botamonte, Angelim, Passagem 

Funda, Caiçara e Gavião.  

A bacia abriga o principal reservatório de água para consumo humano da cidade de 

João Pessoa e municípios vizinhos, estando localizado na confluência entre o médio e o baixo 

curso dos rios Gramame e Mamuaba. 
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As características físicas de uma bacia hidrográfica representam elementos 

importantes na análise do comportamento hidrológico e contribuem para o conhecimento dos 

padrões das paisagens. Quando apresentadas na forma de valores numéricos, frequentemente 

não mostram uma relação espacial explícita, contudo, são importantes por que além de 

representar suas singularidades, descrevem processos existentes na paisagem, permitindo 

identificar problemas potenciais e comparar os resultados com outros ambientes fluviais. 

A análise morfométrica de uma bacia hidrográfica auxilia na compreensão da 

organização espacial dos principais elementos que compõe o arranjo superficial desta 

paisagem. Os valores quantitativos retirados dos atributos principais foram utilizados na 

composição dos índices morfométricos, representados por elementos lineares, (hierarquia 

fluvial, número total de canais, comprimento total dos canais, etc.,) e zonais (área, forma, 

declividade). A representação numérica das características fluviométricas, foi extraída com o 

auxilio de técnicas computacionais em Sistemas de Informações Geográficas e arquivos 

vetoriais derivados das cartas topográficas e do Modelo Digital de Elevação.  

A abordagem utilizada para a caracterização morfométrica foi baseada na metodologia 

desenvolvida por Villela e Mattos (1975 apud FERREIRA, 2008). Os índices morfométricos 

utilizados foram: área, perímetro, coeficiente de compacidade, forma, padrão de drenagem, 

comprimento do canal principal, densidade da drenagem e hierarquia fluvial. 

A área de uma bacia hidrográfica corresponde a todo o espaço drenado pelo sistema 

fluvial e projetado em um plano horizontal e a bacia hidrográfica do rio Gramame tem uma 

área total de 591,63 km². O perímetro de uma bacia hidrográfica é a distância alcançada pelos 

divisores de água e cujo comprimento estabelece os limites da bacia. O perímetro (P) 

registrado para a área de estudo foi de 123,80 km, medidos sobre a mesma base cartográfica. 

O comprimento do rio principal (L) foi determinado medindo a distância entre a 

nascente do rio, no oeste da bacia, na região de Oratório, município de Pedras de Fogo, até o 

seu exutório a leste, na desembocadura do rio Gramame, limite entre os municípios de João 

Pessoa e Conde. O valor encontrado foi de 59,5 km. 

O coeficiente de compacidade (Kc) é definido  pela relação entre o perímetro da bacia 

e o perímetro de um círculo de área igual ao da bacia, segundo mostra a equação 1. 

  

   Kc =   1,41                                                              (1) 

Onde: 
(P) é o perímetro da bacia em km 
(A) é representa a área total da bacia em km2 
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Este coeficiente representa algumas características da bacia hidrográfica do rio 

Gramame, tais como sua forma curva aproximadamente circular no oeste e alongada no leste, 

tornando-a menos propensa a enchentes. Observa-se ainda uma relação inerente entre este 

coeficiente e as formas das vertentes, predominantemente convexas no alto curso, à medida 

que se aproxima da foz, sua convexidade vai ficando atenuada, dando lugar a formas 

retilíneas e côncavas no médio e baixo curso dos rios. O valor encontrado para o coeficiente 

de compacidade da bacia do rio Gramame, 1,41, é um valor adimensional que pode variar 

com a forma da bacia, indiferentemente do seu tamanho. Quanto maior o valor alcançado, 

mais irregular será a forma da bacia. Deste modo, o valor encontrado para a bacia do 

Gramame foi considerado baixo, próximo ao mínimo, o que representa uma forma 

aproximadamente circular e relativamente compacta, com baixa tendência a inundações e 

movimentos de massa de grandes proporções. 

A forma de uma bacia é uma das características geométricas mais importantes, 

podendo influenciar na quantidade de água que é captada pela mesma e reflete ainda o tempo 

que a água leva para escoar dos divisores de água até seu exutório. Está diretamente 

relacionada ao sistema hidrológico, e para a área de estudo foi determinada pela seguinte 

equação: 

 

� =
�

���
                                                                    (2) 

Onde:  
A     = área total da bacia 
LP²  = valor encontrado pelo comprimento do rio principal ao quadrado  
 

O valor encontrado para a bacia do rio Gramame foi de 0,16, que é considerado um 

valor baixo, provavelmente influenciado pelas características litológicas existentes na mesma.  

No oeste da bacia a forma é aproximadamente circular, no entanto, à medida que se 

aproxima do exutório, a bacia vai se alongando e adquirindo uma forma mais elíptica, 

assemelhando-se a um leque, facilitando o escoamento e uma melhor distribuição das águas 

em seu ponto de saída e diminuindo a possibilidade de enchentes.  

O padrão de drenagem representa o arranjo espacial dos canais fluviais e sofre 

influência da litologia, dos processos morfogenéticos, da declividade das vertentes, do regime 

tectônico e das atividades humanas. Na bacia do rio Gramame foi definido por meio de 

análise sistemática da rede de drenagem distribuída nas cartas topográficas que recobrem a 

área pesquisada.  
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Levando em consideração a morfologia da rede de drenagem, os principais padrões 

identificados foram o dendrítico, sub-dendrítico, e treliça, com forte controle estrutural, a 

drenagem tem uma direção geral seguindo no sentido W-L, acompanhando a direção dos 

principais planos de falhas. Existem algumas anomalias, como o aparecimento de uma 

drenagem radial no oeste da bacia, resultante de uma estrutura dômica, e um padrão treliça, 

com tributários curtos e retilíneos, entre o médio e o baixo curso.  

O índice de sinuosidade elaborado por Horton (1945), expressa a relação existente 

entre a carga sedimentar e as características litológicas e estruturais de uma determinada bacia 

hidrográfica. O cálculo utilizado para determinação deste índice é representado pela seguinte 

equação: 

 

�� =
�

��
                                                                 (3) 

Onde:  
L   = Comprimento do canal principal em km  
Dv  = Distância em linha reta entre os limites extremos do canal em km 
 

Para a bacia hidrográfica do rio Gramame, o valor encontrado foi de 1,58. Este índice 

representa a variação entre trechos relativamente retilíneos predominantes nos afluentes do 

alto e médio curso, e à medida que se aproxima do baixo curso, o canal principal vai 

aumentando a sua sinuosidade, até se formarem meandros próximos à sua foz.   

No estuário do rio Gramame, os meandros que compõem a planície fluviomarinha são 

colonizados por florestas paludosas de mangue, se estendendo até o ponto mais elevado 

alcançado pelas marés. Os canais meandrante apresentam declividades gradativamente mais 

suaves e, à medida que os meandros se desenvolvem, o rio vai adquirindo uma forma côncava 

desigual. A topografia plana favorece a ocupação urbana e a existência de lavouras cultivadas 

com técnicas de agricultura rudimentar. 

A densidade dos canais de drenagem é um índice estabelecido por Horton (1945) para 

determinar a relação entre o comprimento total dos cursos d’água de uma bacia hidrográfica e 

a área drenada por canais de drenagem. A densidade dos canais para a bacia do Gramame foi 

calculada com base na equação: 

 


� =
�

�
                                                                  (4) 

Onde:  
C = comprimento total dos canais de drenagem  
A = área total da bacia 
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Na bacia hidrográfica do rio Gramame, o valor encontrado para a densidade da 

drenagem foi relativamente pequeno: 0,7 km/km². Este resultado é influenciado pela 

declividade das vertentes, e está relacionado às características geológicas e estruturais da 

bacia. Na análise das características geomorfológicas foram encontradas evidências de 

movimentos epirogenéticos na bacia relacionados a deformações, tais como falhas, fraturas e 

dobras, o que pode justificar o soerguimento diferencial dos blocos e favorece a hipótese de 

processos neotectônicos no nordeste do Brasil.  

O sistema de drenagem é composto por uma rede de canais que se conectam de acordo 

com a declividade do terreno, e é dividido por superfícies elevadas denominadas de divisores 

de drenagem. A ordem dos canais de drenagem é utilizada para demonstrar relações 

hierárquicas entre os canais que compõem a rede hidrográfica de uma bacia, possibilitando 

classificá-la de acordo com o seu tamanho.  

Na bacia hidrográfica do rio Gramame, a ordem hierárquica dos canais fluviais foi 

definida com base nos critérios definidos por Strahler (1954). Segundo esses critérios, os 

canais sem tributários são denominados de primeira ordem, os seguimentos de segunda ordem 

são caracterizados pela confluência de dois canais de primeira ordem, os canais de terceira 

ordem são compostos pela confluência de dois canais de segunda ordem e assim 

sucessivamente. A ordem hierárquica da rede de drenagem teve como resultado, uma bacia de 

5a ordem, com o canal de drenagem de 1a ordem representando as cabeceiras de drenagem e o 

canal de 5a ordem, o rio Gramame, apresentando-se bastante ramificado. A Tabela 02 e a 

Figura 16 representam as respectivas ordens e comprimentos médios dos canais de drenagem. 

Com base nas características morfométricas de referência, e os valores encontrados, 

pode-se afirmar que a bacia hidrográfica do rio Gramame possui dimensões relativamente 

modestas, possui uma forma curva aproximadamente circular alongando-se no sentido leste-

oeste, possuindo um fator de forma pequeno, o que sugere estar pouco sujeita a inundações e 

movimentos de massa de grandes proporções.  

  

Tabela 02 – Ordem Hierárquica e Comprimento Médio dos Canais de Drenagem 
Ordem  

Hierárquica 
Quantidade Média de Comprimento 

(km) 
Comprimento Total 

(km) 

1 ͣ 185 0,72 133,90 
2 ͣ 52 2,18 113,81 
3 ͣ 15 7,83 117,45 
4 ͣ 2 15,02 30,04 
5 ͣ 1 29,75 59,51 

Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 16 – Hierarquia Fluvial da Bacia Hidrográfica do rio Gramame 

  
Fonte: Elaboração própria. 
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6.4 ANÁLISE DAS VERTENTES 

 

A declividade média de uma bacia hidrográfica é um dos parâmetros mais importantes 

no planejamento e gestão dos recursos hídricos, tendo em vista que a declividade de uma área 

identifica a taxa mínima e máxima de inclinação de uma superfície com relação a um plano 

horizontal.  

As declividades das vertentes influenciam consideravelmente no escoamento 

superficial, controlando a velocidade de escoamento das águas que compõem a rede de 

drenagem, comandando a ação dos agentes erosivos e morfogenéticos.  

Pela análise do histograma, a declividade média da bacia foi definida como sendo de 

3,31° com desvio padrão de 4,76°. As classes de declividade definidas para a área de estudo 

foram: relevo plano: 0° – 5°; relevo suave ondulado: 5° – 12°; relevo ondulado: 12° – 22°; 

relevo fortemente ondulado: > 25°. 

Na bacia hidrográfica do rio Gramame, as declividades são relativamente baixas, mas 

bastante variada, com relação à morfologia e a rede de drenagem, predomina-se um padrão 

convexo nos interflúvios ao passo que nos segmentos mais baixos das vertentes essas 

convexidades diminuem podendo ser substituídas por feições retilíneas ou mesmo côncavas. 

A susceptibilidade à erosão dos solos está na dependência entre outros fatores, da litologia, da 

cobertura vegetal, da distribuição e da intensidade das precipitações ao longo do ano.  

As classes de declividade do relevo, definidas na Figura 18, são apresentadas em 

graus, e representadas por nove classes. Os menores valores variam de 0° a 4,93°, 

correspondendo às planícies fluviais e fluviomarinha, caracterizadas como áreas de relevo 

plano. Os intervalos entre 4,93° e 11,05° representam os planaltos de topo plano, 

caracterizados por sopés de vertentes suaves e onduladas e ocupam a maior parte da bacia. 

Os valores entre 11,05° e 22,67° correspondem às vertentes de declividade moderada. 

As declividades entre 22,67° e 38,69° representam exceções. São áreas que apresentam 

vertentes escarpadas e colinas em relevo de topo convexo.  

As declividades maiores de 38,69° são ainda mais raras e as poucas áreas encontradas, 

estão localizadas no alto curso dos rios e nas falésias costeiras. Essas, quando comparadas 

com as demais áreas, possuem os maiores riscos a movimentos de massa, sendo assim, são 

mais susceptíveis à ação dos agentes morfogenéticos. 

Tomando como base os valores encontrados, na bacia hidrográfica do rio Gramame 

predominam as baixas declividades e o relevo da bacia pode ser classificado como 

predominantemente ondulado a suave ondulada. 
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De acordo com as classes de declividade do relevo encontrado (Figura 18), podem ser 

considerados alguns tipos de uso do solo mais apropriados para as mesmas. No caso das áreas 

planas, declividade ˂ 1° pode ser desenvolvida atividades agrícolas mecanizadas, praticadas 

sem maiores restrições. 

 E em áreas de relevo muito suave, declividades entre 3° e 7°, a agricultura intensiva 

pode ser praticada com uso de medidas conservacionistas. Em áreas de relevo ondulado, com 

declividades entre 7° e 12°, as atividades agrícolas mecanizadas necessitam de medidas de 

conservação intensa, com restrições para mecanização agrícola em áreas de relevo forte 

ondulado. As áreas com declividades entre 12° e 24° são mais indicadas para a prática de 

culturas permanentes, com a utilização de práticas conservacionistas com restrições para 

atividade agrícola mecanizada.   As áreas com declividades acima de 24°, são consideradas de 

preservação, protegidas por lei, e tem capacidade de uso do solo bastante reduzida, sendo 

indicadas como áreas de proteção permanente para recarga do aquífero.  

A integração dos resultados de declividade com a hipsometria, classes de solos, 

unidades geomorfológicas, litologia e classes de vegetação e uso e ocupação, pode fornecer 

uma melhor compreensão das potencialidades e fragilidades dos solos e avaliação dos riscos à 

erosão.  

A distribuição espacial das declividades das vertentes na bacia Gramame apresentou 

uma forte consistência com relação às demais variáveis morfométricas, e são de grande 

importância para o planejamento agrícola e ambiental (Figura 18). 
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Figura 18 – Declividade das Vertentes na Bacia Hidrográfica do rio Gramame  

  
Fonte: Elaboração própria.
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6.5 HIPSOMETRIA  

 

A hipsometria é uma técnica que permite a representação da altimetria de um relevo 

com a utilização de cores graduadas, permitindo correlacionar as variações altimétricas da 

área de estudo com as declividades das vertentes, facilitando a análise do relevo com relação 

aos processos erosivos, entre ouros fatores.  

O uso da hipsometria possibilita ainda reconhecer o relevo de uma determinada área 

com maior precisão, auxiliando em tarefas de planejamento, ao inferir as áreas de maior 

probabilidade a inundações, movimentos de massa e erosão dos solos. Para geração do mapa 

hipsométrico da bacia hidrográfica do rio Gramame, foi utilizado um Modelo Digital de 

Elevação com resolução espacial de 30 metros, onde as menores elevações estão 

representadas por variações das cores azuis, verdes e entre as tonalidades do laranja e do 

vermelho, enquanto as maiores elevações são representadas pelas tonalidades esbranquiçadas. 

Os valores que variam entre Zero e 50 metros, cor azul, representam as planícies 

fluviais e flúviomarinha, as cotas entre 50 e 160 metro tem tonalidades verdes e cremes, onde 

estão as vertentes e planícies aluviais, entre  160 e 190 metro, em tonalidades avermelhadas 

estão os relevos tabulares de topo plano e semiconvexos, e entre as cotas altimétricas de 190 e 

210 metros, representadas pelas variações esbranquiçadas, estão os topos de relevos mais 

elevados dentro da área de estudo, bastante dissecados e de topo convexo conforme 

apresentado a seguir.  

O modelo gerado possibilitou a composição do relevo dentro da área de estudo, 

auxiliando na correlação entre a variação da altimetria e a rede de drenagem. Também foi 

possível distinguir entre as superfícies de acumulação, praia, planícies fluviais, flúviomarinha, 

e as superfícies de dissecação, vertentes, planaltos, e colinas.  

A porção superior da bacia corresponde às cotas entre 160 e 210 metros, o médio curso 

dos rios encontra-se entre as cotas de 160 e 50 metros, e o baixo curso dos rios compreende as 

cotas entre 50 e 0 metros. A amplitude altimétrica é de aproximadamente 200 metros.  
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Figura 19 – Hipsometria da Bacia Hidrográfica do rio Gramame  

 
Fonte: Elaboração própria.
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6.6 SOLOS 

  

Os solos de uma área guardam uma estreita relação com as características do ambiente 

que lhe dá origem, e as classificações são baseadas nos dados morfológicos locais definidos 

nos perfis. Abrigando uma grande variedade de solos desenvolvidos predominantemente sob o 

clima quente e úmido, a bacia hidrográfica do rio Gramame possui classes e associações de 

solos cujas características físicas e químicas (estrutura, textura, porosidade, permeabilidade, 

profundidade e composição mineralógica, etc.), estão estreitamente relacionadas ao clima, a 

litologia, e ao relevo do ambiente pesquisado. 

Na ausência de estudos mais detalhados, a definição dos limites e classes de solos 

deste trabalho foi baseada no mapa do Plano Diretor dos Recursos Hídricos da Bacia 

Hidrográfica do Rio Gramame, elaborado através do convênio firmado entre a Associação 

para o Desenvolvimento da Ciência e Tecnológia (SCIENTEC) e a Secretária Extraordinária 

do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e Minerais do Estado da Paraíba (SEMARH), com 

escala aproximada de 1: 200.000 (SEMARH-PB, 2000). A legenda do referido mapa, foi 

adaptada para a classificação de solos do Brasil definida pela Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (EMBRAPA, 2006). 

De acordo com o mapa base (SEMARH-PB, 2000) foram encontradas oito classes de 

solos: (1) Neossolos Flúvicos; (2) Neossolos Qaurtzarênicos; (3) Gleissolos; (4) Espodossolos 

Hidromórficos; (5) Latossolos Vermelho Amarelo Distróficos; (6) Espodossolos Vermelho 

Amarelos; (7) Argissolos Vermelho Amarelos; (8) Solos de Mangue.  

Os Neossolos Flúvicos são solos rasos, pouco ou moderadamente desenvolvidos, que 

ocorre em áreas de relevo plano e/ou suave ondulado, com alta fertilidade natural, colonizados 

por floresta perenifólia de várzea, e originados de sedimentos recentes (Holoceno) não 

consolidados, provenientes de depósitos fluviais, aluviões e/ou colúvio-alúvios. Apresentam 

apenas um horizonte superficial discriminado por camadas estratificadas que não possuem 

relação genética entre si. A intensidade dos processos pedogenéticos é reduzida devido às 

características do material original.  

Os Neossolos Quartzarênicos constituem uma classe de solos profundos, bem 

drenados, com textura areno-quarzosa e baixos teores de argila, originários dos sedimentos 

areno-quartzosos inconsolidados provenientes do oceano e eventualmente em menor 

quantidade do ambiente estuarino e pela ação eólica, desenvolvido em áreas de relevo plano e 

suave ondulado. Possuem baixa fertilidade natural, são normalmente ácidos, frequentemente 

apresentam pouca saturação de bases, mas alta saturação com alumínio trocável.  
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Possuem horizonte A bem desenvolvido, e quando expostos à ação dos ventos estão 

sujeitos a sérios problemas de erosão. Na área de estudo, aparecem apenas como uma única 

unidade de mapeamento localizada nos baixos terrenos dos campos de dunas e planície 

costeira. 

Os Gleissolos constituem uma associação de solos orgânicos, hidromórficos, com 

presença de horizonte Glei. São solos, mal drenados, permanente ou periodicamente saturados 

por água, com baixos níveis de oxigênio e alto teor de matéria orgânica.  

De cores cinza azulada e esverdeada, e textura predominantemente argilosa, em geral 

tem baixa fertilidade natural. Esses solos são desenvolvidos a partir de sedimentos 

estratificados e/ou elúvio-colúvios de idade holocênica depositados em áreas de relevo plano. 

As margens dos rios e planícies aluviais são frequentemente colonizadas por floresta 

perenifólia de várzea. 

Os Espodossolos Hidromórficos constituem solos com grande quantidade de minerais 

no horizonte B espódico sobrejacente ao material iluvial, apresentando camada com fragipan 

moderada no horizonte A, e textura média. Em geral são solos ácidos e de baixa fertilidade 

natural, desenvolvidos a partir dos sedimentos areno-quartzosos do Grupo Barreiras em relevo 

plano e suave ondulado. Abrigam coberturas vegetais adaptadas a clima tropical, úmido e 

subúmido, predominantemente savana estépica.  

Os Latossolos Vermelho Amarelo Distróficos localizam-se em terrenos suavemente 

ondulados, são solos com horizonte B latossólico fortemente afetados pelos processos de 

intemperismo químico (monossialitização e/ou alitização), mais frequentemente apresentam-

se mal drenados e com relativa concentração de óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio. 

Esses solos são desenvolvidos em sedimentos que compõem o Grupo Paraíba e abrigam, na 

sua maioria, uma vegetação de savana estépica, podendo também em uma frequência menor, 

ocorrer fragmentos de floresta estacional semidecídua, constituindo assim áreas de transição 

entre o clima quente e úmido e subúmido. 

Os Argissolos Vermelho Amarelos são solos com horizonte B textural, com argila de 

baixa saturação de bases, relativamente bem drenados, desenvolvidos em clima quente e 

úmido com substrato do escudo cristalino Pré-Cambriano, textura areno-argilosa 

moderadamente ácida com alta saturação de bases. Na Bacia do Gramame esses solos estão 

bem distribuídos, em sua maioria localizada em relevo plano ou suave ondulado. A cobertura 

vegetal potencial nesses solos é de floresta estacional semidecídua.   

Solos de mangue correspondem à classe de solos orgânicos pouco desenvolvidos com 

predominância de materiais orgânicos de cor preta, cinza ou esverdeada, resultante de matéria 
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vegetal em decomposição. São solos ácidos, mal drenados, periodicamente saturados por 

água, contendo altos teores de sais provenientes da água do mar e de compostos de enxofre 

formados na planície flúvio-marinha.  

A identificação dos horizontes desses solos é bastante difícil, com exceção das áreas 

marginais, onde pode se perceber o desenvolvimento de um horizonte “A1”, apresentando 

textura variando de arenosa a argilosa. Na área de estudo, esta classe de solos aparece apenas 

em uma unidade de mapeamento, pertencendo ao estuário do rio Gramame.  
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Figura 20 – Solos da Bacia Hidrográfica do rio Gramame 

 
Fonte: Elaboração própria com base em SEMARH-PB (2000), 2014.
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6.7 FRAGILIDADE DOS SOLOS  

 

A identificação do risco natural à erosão dos solos da bacia hidrográfica do rio 

Gramame exigiu uma análise sistemática dos aspectos naturais e antrópicos: litologia, 

estruturas geológicas, geomorfologia, declividade, classes de solos, pluviometria, vegetação e 

uso e ocupação dos solos. Esses mapas foram verificados em trabalhos de gabinete e campo 

para checagem e/ou ajustes, tendo como processos operacionais, uma sobreposição e 

relacionamento das classes da legenda dos mapas supracitados e a determinação de uma 

matriz de fragilidade baseada no conceito de Ecodinâmica de Tricart (1977). A fragilidade foi 

definida por valores empíricos definidos em função das características básicas dessas 

unidades. 

Os resultados apresentados na Figura 21 mostram uma grande fragilidade natural dos 

solos, com predominância das classes Alta a Muito Alta. Os solos desenvolvidos a partir dos 

sedimentos areno-argilosos mal consolidados do Grupo Barreiras e congêneres, e do clima 

tropical quente úmido, são mais susceptíveis a erosão. O uso e ocupação dos solos sem 

planejamento ambiental, o desflorestamento em substituição a culturas agrícolas, e a ausência 

de práticas conservacionistas, favorecem a intensificação dos processos erosivos. A bacia vem 

sofrendo também com os impactos causados pelo avanço da urbanização e do distrito 

industrial de João Pessoa 

Os índices de fragilidade natural dos solos fornecem uma estimativa das áreas mais 

susceptíveis aos processos erosivos na bacia do rio Gramame e, portanto, podem auxiliar nas 

tomadas de decisão, e, sobretudo ano planejamento territorial e ambiental.  

As classes de alta e muito alta fragilidade, foram atribuídas às áreas da bacia cujas 

atividades humanas modificaram intensivamente o ambiente natural, seja por meio de 

desflorestamento, mecanização das lavouras, uso de intensivo de pesticidas, exploração 

mineral, urbanização etc., favorecendo o predomínio dos processos morfogenéticos. 

As classes de baixa e muito baixa fragilidade natural dos solos, foram atribuídas às 

áreas da bacia que estão mais conservadas do ponto de vista ecológico, e possuem uma densa 

cobertura vegetal, favorecendo a hegemonia dos processos pedogenéticos e consequentemente 

a manutenção do equilíbrio, com condição de bioresistasia (TRICART, 1977).  

A classe de fragilidade média e alta é atribuída às áreas da bacia cujas relações 

ecológicas estão parcialmente modificadas, com uma graduação entre o equilíbrio e a 

remoção do solo, favorecendo a competição entre os processos morfogenéticos e 

pedogenéticos. 
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Figura 21 – Fragilidade Natural dos Solos na Bacia Hidrográfica do rio Gramame 

 
Fonte: Elaboração própria.
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6.8 VEGETAÇÃO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

 

As paisagens naturais e culturais têm como características comuns o estado 

permanente de mudanças, seja na qualidade de seus ecossistemas ou na forma, tamanho e 

arranjo espacial de seus fragmentos. Essa dinâmica é resultante de uma grande variedade de 

processos que ocorre em diferentes escalas espaciais e temporais e tem enorme influencia 

sobre os organismos vivos. 

A compreensão das mudanças ambientais em decorrência do uso e ocupação do solo é 

fundamental para a manutenção da biodiversidade e do equilíbrio ecológico dos ecossistemas. 

As tarefas de planejamento ambiental e gerenciamento dos recursos naturais requer a 

compreensão da dinâmica da paisagem tendo em vista o movimento constante de energia, 

materiais e organismos vivos no seu interior, esses fluxos se processam em diferentes escalas 

e garantem a ligação entre as diversas unidades homogêneas (petches) e juntas constituem um 

mosaico heterogênio, sua compreensão requer uma abordagem integrada e multiescalar.  

A fitogeografia do espaço intertropical teve como ponto de partida a classificação da 

vegetação natural da Terra realizada por Drude (1897). Esse autor construiu um sistema de 

classificação levando em consideração características floristícas, fisionômicas e ecológicas 

dividindo o globo terrestre em zonas, regiões e domínios e setores fitogeográficos cuja 

influencia permanece ate os dias atuais. É atribuída a Humboldt (1806), a origem da 

fitogeografia cientifica, entretanto, coube a Schimper (1935), a tarefa de universalizar a 

fitogeografia mundial de acordo com suas estruturas fisionômicas e por isso, é considerado 

por muitos autores o pai da moderna fitogeografia (IBGE, 2010). Posteriormente, a 

classificação universal de Schimper (1903), seguiu uma grande variedade de sistemas para 

classificar a vegetação natural da Terra entre elas destacamos: Tansley e Chipp (1926), Burtt-

Davy (1938), Dansereau (1949), Aubréville (1956), Trochain (1957), Ellenberg e Mueller-

Dombois (1967), UNESCO (1973), FAO (2000) e Morrone (2001). Sendo esta última 

realizada para a classificação da vegetação natural da America Latina e Caribe, subdividida 

em três regiões, oito sub-regiões e setenta províncias biogeográficas baseadas na fisionomia 

da vegetação e na fauna que a caracteriza (IBGE, 2012).  Essa foi a classificação adotada para 

a biogeográfica da bacia hidrográfica do rio Gramame (Quadro 09). 
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Quadro 09 – Classificação Adotada para a Biogeografia da Bacia Hidrográfica do rio Gramame 
REGIÃO SUB-REGIÃO TIPO 
Neotropical Charquenha Savana/ Caatinga 

Paranaense Floresta Atlântica Brasileira 
Fonte: Elaboração própria com base em Morrone (2001). 

 

A grande diversidade de espécies, e o forte endemismo são características das 

formações florestais da faixa tropical úmida da costa brasileira.  A área de estudo está inserida 

na mesorregião da Zona da Mata Paraibana, e possui vegetação natural própria de uma zona 

de tensão ecológica entre os ecótonos de Savana Estépica e Floresta Estacional Semidecídua, 

considerados como domínios de Mata Atlântica e ecossistemas costeiros associados, assim, 

como definidas no artigo 3° do decreto lei N° 750 de 10/02/1993.  

A Floresta tropical atlântica originalmente recobria uma área de aproximadamente 100 

milhões de hectares, atualmente restam apenas 8% da cobertura vegetal original, o que a 

inclui na lista de florestas tropicais mais ameaçadas do planeta (FERRI, 1980).  

A cobertura vegetal original vem sendo destruída desde o período colonial em 

substituição por espécies agrícolas, ainda hoje, mesmo ameaçadas de extinção, o 

desmatamento vem ocorrendo de forma acelerada, reduzindo a presença da vegetação natural 

a pequenos fragmentos dispersos em algumas encostas mais íngremes. Esses fragmentos 

florestais, separados por barreiras antrópicas, encontram-se ameaçados pela diminuição 

drástica de seu intercâmbio de animais, polens e sementes. De acordo com (McARTHUR; 

WHITMORE, 1979). O número de espécies que um fragmento florestal pode abrigar e as suas 

respectivas taxas de extinção dependem do seu tamanho, da distância entre os núcleos de 

povoamento e da estrutura do habitat.  

A floresta Estacional Semidecídua esta distribuída por extratos formados pelas 

arvores, arbustos, ervas e gramíneas respectivamente, a densa folhagem sombreia a superfície 

do solo causado um efeito arrefecedor da temperatura. Nos extratos superiores, o dossel das 

arvores emergentes pode alcançar cerca de 30 metros de altura.  

O extrato intermediário é composto por árvores mais jovens e arbustos de folhagem 

espessa, com elevações entre 10 e 5 metros aproximadamente, neste extrato os indivíduos 

estão mais dispersos um dos outros, diminuindo a competição entre eles. O extrato inferior é 

composto pela classe das gramíneas, e constituem a maior classe de plantas não lenhosas de 

pequeno porte, possuem uma grande variedade de tipos e formas de folhas, algumas anuais e 

outras perenes (STRAHLER, 1979).  

A Savana Estépica está intimamente relacionada com a Floresta Estacional 

Semidecídua, e é associada à presença de climas tropicais úmidos, subúmidos e semiáridos. 
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Na área da bacia, há um suave declínio das médias pluviométricas na direção E-W. Essa 

mudança na quantidade de precipitação atmosférica permite uma pequena variação da 

umidade do solo do litoral para o interior e se reflete no aparecimento em maior frequência de 

espécies xeromórficas e cujas adaptações lhe garantem a sobrevivência em um ambiente 

menos úmido.  

A Savana Estépica tropical está estruturada por formações arbóreas abertas com 

extratos espaçados um dos outros, permitindo o desenvolvimento de um denso tapete 

herbáceo compondo o extrato mais baixo da vegetação, os extratos superiores da savana 

tropical são compostos por arvores de médio porte, aproximadamente 10 a 5 metros, algumas 

espécies são xerófitas, possuindo troncos retorcidos e folhas pequenas que caem durante o 

período seco (caducifólias).  

A Savana Estépica compartilha algumas semelhanças com a floresta estacional 

semidecídua, juntas essas formações florestais representam áreas de tensão ecológica, ou seja, 

áreas de ecótonos onde os dois biomas se encontram e se relacionam e gradativamente vão se 

transformando. A Figura 22 representa um perfil esquemático das principais formações 

vegetais da bacia hidrográfica do rio Gramame, onde a estratificação da vegetação está 

distribuída de acordo com o gradiente morfoclimático e das características pedológicas.  

 

Figura 22 – Perfil Esquemático da Vegetação na Bacia Hidrográfica do rio Gramame 

 
1. Vegetação Pioneira de Dunas. 2. Floresta paludosa de Mangue. 3. Contato Savana/Floresta Estacional 

Semidecídua. 4. Savana/Floresta Estacional Semidecídua. 5. Savana/Floresta Estacional Semidecídua. 6. 

Savana Estépica. 7. Contato Savana/Floresta Estacional Semidecídua. 8. Floresta Estacional Semidecídua.  

Fonte: Elaboração própria. 
 

O aumento da demanda por terra para fins ao de agropecuária, mineração, indústria 

etc., tem exercido forte pressão antrópica sobre os ambientes naturais da área de estudo, 

acelerando a degradação e diminuindo a qualidade ambiental dos geossistemas.  

As mudanças nas atividades de uso e ocupação do solo ocorrido nas últimas quatro 

décadas na BHRG alteraram a estrutura e a dinâmica da paisagem em questão. As 
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consequências já podem ser visualizadas através da contaminação dos recursos hídricos, e da 

diminuição da biodiversidade aquática. A destruição da vegetação natural fragmenta o habitat 

de muitas espécies nativas reduzindo o número de populações e comunidades de plantas e 

animais, aumentando o escoamento superficial e modificando o ciclo hidrológico, 

favorecendo a erosão o assoreamento dos rios, e ainda provocando o empobrecimento dos 

solos.  

Os ecossistemas associados à mata atlântica que sofrem a influência marinha e 

flúviomarinha são constituídos por espécies de vegetação perenifólia de mangue e vegetação 

pioneira de dunas. A vegetação ripária, formações pioneiras de influência fluvio-aluvial são 

compostas pelas florestas ombrófila densa aluvial, intimamente relacionada aos ambientes 

úmidos situados às margens dos rios. Essas associações vegetais sofrem enorme pressão 

antrópica em alguns trechos dos canais de drenagem estão ausentes, os fragmentos existentes 

compõem o que sobrou da vegetação natural.  

Atualmente, a agricultura juntamente com a mineração e indústria, são as atividades 

econômicas responsáveis pela maior parte das transformações ocorridas na paisagem. A 

monocultura da cana-de-açúcar e o abacaxi representam as atividades agrícolas hegemônicas, 

no entanto, as culturas de subsistência tais como, feijão, mandioca e milho, e a pecuária 

extensiva incipiente, quando presente e realizada com a utilização de práticas agrícolas 

rudimentares, contribuem para a degradação dentro da bacia hidrográfica do rio Gramame 

reforçando a necessidade de práticas agrícolas conservacionistas e a preservação dos recursos 

naturais.  

O aumento da população na bacia, sobretudo durante a década de 1980, incrementado 

pela construção da barragem Gramame-Mamuaba e a instalação da usina de cana-de-açúcar 

GIASA, promoveram a ocupação dos vales e planícies aluviais, intensificando a substituição 

da vegetação natural pelas culturas agrícolas e pastoris, construção de moradias, pequenas 

barragens, abertura de novas vias de circulação, expansão das comunidades periurbanas e o 

surgimento de empreendimentos imobiliários (loteamentos).  

Nos dados de uso e ocupação do solo obtidos com o auxilio de estatísticas espaciais 

(classificação automática) e por meio de interpretação visual dos dados a partir da imagem do 

satélite SPOT HRV, de julho de 1998, foram identificados os impactos relacionados às 

atividades antrópicas, conforme observado no Quadro 10. As áreas com cobertura vegetal 

natural representam menos de 10 % do total da área da bacia hidrográfica do rio Gramame, 

quando comparada com o valor total do antrópismo da bacia, 90, 77 % constituem um 

indicativo das transformações decorrentes da atividade antrópica, reafirmando a necessidade 
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de políticas de conservação e uma fiscalização mais intensa, já que, a cobertura vegetal 

representa uma capa protetora contra a ação dos agentes erosivos.  

As formações vegetais de Savana Estépica/Cerrado e Floresta Estacional Semidecídua, 

foram às que mais sofreram alteração durante as ultimas décadas, sendo substituídas pelas 

culturas de sequeiro e perímetros irrigados, bem como pela retirada de areias e argilas, 

utilizadas na construção civil além da crescente instalação de indústrias e equipamentos 

urbanos.  

 

Tabela 03 – Uso e Ocupação do Solo e Cobertura Vegetal da BHRG 
Classes de Uso e Ocupação Área (km 2) Percentual (%) 

Floresta estacional Semidecídua 16,76 2,83 
Savana-Estépica/Cerrado 7,46 1,26 

Formação Pioneira com influência fluvial 17,85 3,01 
Formação Pioneira com influência fluviomarinha 11,81 1,99 

Agropecuária e Pastagem 491,51 83.03 
Corpos Hídricos 8,68 1,46 

Áreas de Influência Urbana 25,14 4,24 
Solo Exposto 12,22 2,04 

Praia/Pós-Praia 0,73 0,04 
Total 592 100 

Fonte: Elaboração própria. 
 

As vegetações pioneiras de influência marinha constituem formações florestais de 

ambiente misto ou de transição entre ecossistemas terrestres e marinhos (psamófila de duna) e 

flúviomarinha (mangue) e devido à complexidade dos processos ecológicos exigem um 

cuidado especial, por isso são consideradas de preservação permanente. O manguezal exerce 

um papel ecológico significativo, abrigado várias espécies de peixes, crustáceos, moluscos, e 

aves migratórias, além de absorver os impactos da energia das ondas e variações das marés. 

No entanto, na desembocadura do rio Gramame há pequenas construções artesanais que 

contribuem para o aumento do antropismo no ambiente estuarino.  

Esse ecossistema, também incluído no bioma Mata Atlântica, sofre grande pressão 

antrópica exercida pela deposição clandestina de efluentes industriais e domésticos, resíduos 

sólidos, e a ocupação das margens dos rios por culturas agrícolas (WATANABE; COLER; 

PAZ, 1999).  

Os dados climáticos da bacia do rio Gramame, quando correlacionados com a 

distribuição espacial da vegetação natural (mapa de vegetação e uso e ocupação do solo), 

demonstram que as áreas mais úmidas localizadas a leste, apresentam uma predominância da 

Mata Atlântica e ecossistemas associados, e sua presença esta relacionada aos sistemas 
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atmosféricos de meso e macroescala, estando à estabilidade da floresta estacional conectada 

ao regime das precipitações pluviométricas.  

A correlação entre o clima subúmido com uma pequena estação seca e a distribuição 

da vegetação subúmida, enfatiza uma predominância para Savana Estépica/Cerrado, no oeste 

da bacia, aonde os índices pluviométricos vão diminuindo gradativamente, nessas áreas 

ocorrem espécies xerófitas com maior frequência. 

A destruição da cobertura vegetal original afeta a dinâmica das populações de plantas 

e animais, diminuindo o número de espécies adaptadas ao clima úmido e de baixa tolerância 

às variações de temperatura e umidade. A variedade das espécies vegetais e o número de 

extratos vegetais definidos estão diretamente relacionados à diversidade e densidade da fauna 

(DÁRIO, 1999).  

O conhecimento dos padrões da cobertura vegetal é de grande importância no 

planejamento ambiental e possui papel de destaque nos estudos morfodinâmicos, já que a 

vegetação se apresenta como elemento estabilizador dos agentes morfogenéticos. Os 

elementos pedológicos e geomorfológicos sofrem influencia da cobertura vegetal e a ausência 

desta ultima pode alterar a dinâmica geoecológica causando modificações sobre o ciclo 

hidrológico com efeitos diretos sobre o balanço de água no solo, diminuição da infiltração, 

recarga de aquíferos, aumento da erosão, lixiviamento dos solos entre outros, e seus reflexos 

sobre os sistemas agrícolas.  

A análise dos valores percentuais das classes de vegetação e uso e ocupação do solo 

apresentados na Tabela 03 indica um alto grau de transformação das paisagens na área de 

estudo, apontando para a necessidade de políticas conservacionistas e aumento do rigor no 

comprimento das normas regidas pelo código florestal brasileiro, bem como melhorias na 

gestão dos recursos hídricos e qualidade das águas.  

O escoamento das águas da bacia nos diferentes tipos de uso da terra podem 

enriquecer estas águas com diferentes tipos de contaminantes, por exemplo, as áreas agrícolas 

recebem um aporte extra de sedimentos e nutrientes transportados declives abaixo. Da mesma 

forma, o escoamento concentrado das áreas urbanas pode estar enriquecido com resíduos 

industriais e metais pesados. O padrão espacial e as classes de vegetação natural da bacia 

hidrográfica do rio Gramame estão apresentados na Figura 23, mapa de vegetação e uso e 

ocupação do solo. 
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Figura 23 – Uso e Ocupação do Solo e Cobertura Vegetal da Bacia Hidrográfica do rio Gramame 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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6.9 PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGEM 

 

O Índice de Vegetação Normalizada ou NDVI é uma medida radiométrica 

adimensional que relaciona a diferença entre as refletâncias espectrais das bandas do 

vermelho do visível e do infravermelho próximo. Este índice é frequentemente utilizado em 

estudos ambientais porque possibilita fazer analises da cobertura vegetal em diferentes escalas 

sobre uma região determinada. No levantamento da fisionomia da cobertura vegetal na bacia 

hidrográfica do rio Gramame foi identificado as seguintes classes: Floresta estacional 

semidecidual, savana estépica, formações pioneiras de influencia marinha, formações 

pioneiras de influencia fluvial, culturas agrícolas e pastagens. 

O resultado da estatística espacial do NDVI da Imagem Landsat 7 ETM+ com o total 

de 55.938.967 pixels em 256 níveis de cinza, obteve a média dos valores nas células unitárias  

de: 74.543412. O desvio padrão foi de 78.588413 pixels respectivamente. A cena completa foi 

dividida em sete classes com o sumário de distribuição apresentado na Tabela 04. 

 

Tabela 04 – Resultado da estatística espacial do NDVI da Imagem Landsat 7 ETM+ 
Classes N° de pixels Percentual (%) Tamanho (KM2) 

Classes 1 15,306,994 27.364 12.433,10 
Classes 2 4,406,912 7.878 3.579,51 
Classes 3 14,160,688 25.315 11.502,01 
Classes 4 5,970,255 10.673 4.849,33 
Classes 5 4,115,705 7.357 3.342,98 
Classes 6 1,620,860 2.898 1.316,54 
Classes 7 10,357,553 18.516 8. 412, 92 

Fonte: Elaboração própria. 
 

O resultado da razão de bandas foi submetido a os testes de autocorrelação espacial de 

Moran e Geary com o objetivo de estimar a autocorrelação entre diferentes áreas da imagem 

Landsat 7 ETM+. O índice de autocorrelação de Moran I foi de 0.9797278205; o teste de 

significância Z normalizado alcançou o valor de 10362.120280 e o aleatório de 

10362.120215, os desvios padrões normalizado e aleatório apresentaram o mesmo valor: 

0.000095. O índice C de Geary apresentou uma autocorrelação espacial de: 0.0202855983, o 

teste de significância Z normalizado e aleatório do referido índice alcançaram os valores de: 

10078.375433 e 10078.843744 respectivamente, o desvio Padrão normalizado e aleatório 

apresentaram valores iguais: 0.000095, e a semivariância encontrada foi de: 289.7149548980.  
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Figura 24 – Estatística Espacial do NDVI na Bacia Hidrográfica do rio Gramame 

 
Fonte: Elaboração própria.
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O comportamento espectral da vegetação na área de estudo apresenta uma dominância 

das classes de vegetação agrícola o que é compreensível já que são as culturas agrícolas as 

atividades econômicas de maior participação no uso e cobertura do solo na bacia Gramame. 

Há certa similaridade na refletância das classes de vegetação natural, como pode ser 

observado pelo agrupamento das classes de floresta estacional e savana estépica juntamente 

com as pioneiras de influencia fluvial e marinha, neste grupo, os valores de refletância 

apresentam em geral tons de azul piscina.  

As águas oceânicas refletem tonalidades de azul marinho, as águas continentais e 

fluviomarinhas refletem tons de preto, os solos sem vegetação apresentam tons esverdeados e 

as culturas agrícolas apresentaram valores semelhantes à vegetação de pastagem da atividade 

pecuária ambas refletem cores alaranjadas. 

A técnica de classificação automática de imagens digitais teve por objetivo a analise 

da estrutura da paisagem na bacia hidrográfica do rio Gramame, tornando o processo de 

mapeamento e/ou reconhecimento dos objetos na superfície da Terra mais ágil e menos 

subjetivo.  

Para facilitar a tarefa de analise para a vetorização do mapa temático de vegetação e 

uso e ocupação do solo. Utilizou-se o método de classificação supervisionada, selecionando 

para tal o algoritmo Máximo verossimilhança, com um total de pixels de 1.325.676, e o 

numero de pares vizinhos de 2648987. O resultado da classificação foi submetido à estatística 

espacial global, com o índice de autocorrelação de Moran's I alcançando um valor de: 

0,9567378493. O Índice de Autocorrelação de Geary C foi de: 0,0432013195. E a 

Semivariância com o valor de: 663,8543558349. O resultado dos valores de pixels nas 

amostras de treinamento demostram o forte antropismo dentro da área de estudo, com 

hegemonia das culturas agrículas, alcançando 1.635 pontos, em segundo estão as áreas 

urbanas com 1.157 pontos, em terceiro e quarto lugar respectivamente estão as classes de 

mangue com 743 pontos e as águas continentais alcançando 626 pontos.  

Os menores valores encontrados foram das classes de floresta com 542 e solo exposto 

com 322 pontos, conforme apresentado no mapa da Figura 25. Embora a classe de solo 

exposto tenha apresentado baixos valores, é importante lembrar que dentro da classe de 

culturas agriculas, as culturas temporarias podem ter agrupado valores de reflectância 

referentes a classe de solo exposto, tendo em vista o curto ciclo vegetativo.  
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Figura 25 – Classificação Supervisionada Máxima Verossimilhança da Bacia Hidrográfica do rio Gramame 

 
Fonte: Elaboração própria.
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6.10 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 

 

O meio ambiente é o invólucro biogeofísico que acolhe as sociedades humanas. Do 

ponto de vista das teorias sistêmicas, a Terra é um conjunto ordenado de elementos e de 

relações que permitem uma funcionalidade entre os elementos físicos e biogeográficos, 

representados pelos fenômenos bióticos e abióticos que juntos compõem o planeta.  

Partindo da premissa de que os sistemas espaciais complexos podem ser concebidos 

pela interação entre o sistema ambiental físico e o sistema socioeconômico. 

(CHRISTOFOLETTI, 1999). É admissível o estabelecimento de um sistema integral e 

holístico que pode ser subdividido em dois subsistemas principais: o subsistema ambiental e o 

subsistema socioeconômico. Os sistemas ambientais interagem com os sistemas 

socioeconômicos através do fornecimento de energia e matéria-prima, ao mesmo tempo em 

que os condicionam pelas características e organização dos elementos que os constitui.  

O reconhecimento das relações processuais entre os subsistemas ambiental e 

socioeconômico dá uma indicação da complexidade desta interação. Assim, para que os 

processos naturais sejam analisados em sua totalidade é necessário considerar as atividades 

antrópicas. O processo histórico de uso e ocupação na bacia do rio Gramame, principalmente 

nas últimas décadas, tem transformado intensamente a paisagem natural, em decorrência da 

estrutura de produção econômica estabelecida e dos tipos de tecnologias utilizadas pela 

produção agroindustrial.  

O conhecimento das características socioeconômicas e as correlações existentes entre 

estas e, as condições ecológicas atuais podem oferecer indicações de como utilizar melhor os 

recursos ambientais, assegurando a existência desses recursos para as gerações futuras.   As 

condições socioeconômicas das famílias que ocupam os espaços urbanos, rurais e periurbanos 

inseridos na área de estudo, auxiliam no processo de definição do zoneamento geoecológico. 

Neste tópico, serão apresentados alguns indicadores socioeconômicos dos municípios 

que compõem a bacia hidrográfica do rio Gramame (Figura 26). Diante da escassez de 

informações específicas sobre os aspectos socioeconômicos da população na bacia do rio 

Gramame, recorreu-se aos dados oficiais do censo demográfico realizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 1991; 2000; 2010).  

As Tabelas 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10 apresentam a síntese das informações 

socioeconômicas para os municípios que compõem o alto, médio e baixo curso da bacia 

hidrográfica do rio Gramame. O Quadro 10 apresenta a compartimentação das unidades de 

análise em função das condições topográficas e limites políticos administrativos da BHRG.  
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Figura 26 – Municípios Inseridos na Bacia Hidrográfica do rio Gramame 

 
Fonte: Elaboração própria.  
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Quadro 10 – Unidades de Análise e Municípios da Bacia do rio Gramame 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Tabela 05 – Indicadores Socioeconômicos da Bacia do rio Gramame (1) 
 

Municípios 
 

Educação 
 

Longevidade 
Produto Interno Bruto (R$)  

IDHM 
Agropecuária Indústria Serviços  

Alhandra 0,465 0,778 19.611 38.994 140.033 0,582 
Conde 0,500 0,797 13.080 89.895 128.344 0,618 

Cruz do Espírito Santo 0,408 0,778 18.664 7.391 43.592 0,552 
João Pessoa 0,693 0,832 7.469 1.866.008 5.636.831 0,763 

Pedras de Fogo 0,480 0,771 115.411 57.610 95.969 0,590 
Santa Rita 0,534 0,774 80.887 462.631 489.952 0,627 

São Miguel de Taipu 0,443 0,721 3.289 2.559 18.577 0,548 
Fonte: Elaboração própria com base no Censo Demográfico do IGBE (2010).  

  
Tabela 06 – Indicadores Socioeconômicos da Bacia do rio Gramame (2) 

Municípios  População total  População urbana População rural 
Alhandra 18007 11153 6854 

Conde 21400 14487 6913 
Cruz do Espírito Santo 16257 7440 8817 

João Pessoa 723515 720785 2730 
Pedras de Fogo 27032 16358 10674 

Santa Rita 120310 103717 16593 
São Miguel de Taipu 6696 2977 3719 

Fonte: Elaboração própria com base em IGBE (2010).   

Municípios Unidade de Análise Área na Bacia (km²) Participação na Bacia (%) Microrregião Mesorregião 
Alhandra Médio curso 65,05 11,00 Litoral Sul Mata Paraibana 

Conde Baixo curso 90,04 15,21 João Pessoa Mata Paraibana 
Cruz do Espírito Santo Alto curso 13,27 2,24 Sapé Mata Paraibana 

João Pessoa Baixo curso 54,50 9,21 João Pessoa Mata Paraibana 
Pedras de Fogo Alto curso 265,56 44,87 Litoral Sul Mata Paraibana 

Santa Rita Médio curso 103,04 17,41 João Pessoa Mata Paraibana 
São Miguel de Taipu Alto curso 0,32 0,54 Sapé Mata Paraibana 
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Tabela 07 – Indicadores Socioeconômicos da Bacia do rio Gramame (3) 
 

Municípios 
Renda  

per capita 
Renda per capita 

Exceto renda 
nula 

Renda 
proveniente de 
rendimentos do 

trabalho (%) 

Renda per capita 
média do 1° quinto 

mais pobre 

Renda per capita 
máxima do 1° 

quinto mais pobre 

Renda per capita 
média do 2° quinto 

mais pobre 

Alhandra 236,14 241,75 65,82 38,02 78,00 111,71 
Conde 316,81 326,92 67,57 45,19 100,00 131,42 

Cruz do Espírito Santo 217,47 222,14 57,38 41,02 81,00 111,93 
João Pessoa 964,82 965,23 73,21 122,35 195,00 262,23 

Pedras de Fogo 273,39 279,27 64,70 32,97 63,14 97,95 
Santa Rita 328,16 332,40 72,19 67,66 120,40 154,31 

São Miguel de Taipu 198,63 205,68 50,36 22,12 48,40 86,06 
Brasil 793,87 800,84 74,32 95,73 170,00 245,30 

Fonte: Elaboração própria com base em IGBE (2010).  
 

 

Tabela 08 – Indicadores Socioeconômicos da Bacia do rio Gramame (4) 
 
 

Municípios 

Pessoas em 
domicílios que 
ninguém tem 

ensino 
fundamental 
completo (%) 

Pessoas de 15 a 24 
anos que não 
estudam nem 

trabalham e são 
vulneráveis a 
pobreza (%) 

Pessoas de 18 anos 
ou mais sem 
fundamental 

completo e com 
ocupação informal 

(%) 

Pessoas em 
domicílios 

vulneráveis e em que 
ninguém tem 
fundamental 
completo (%) 

Pessoas em 
domicílios 

vulneráveis a 
pobreza e 

dependentes de 
idosos (%) 

Alhandra 46,95 29,18 60,05 36,64 5,21 
Conde 42,42 26,61 53,09 33,94 3,25 

Cruz do Espírito Santo 51,82 30,24 63,97 42,19 7,75 
João Pessoa 17,10 10,66 26,00 10,39 2,10 

Pedras de Fogo 45,21 18,71 61,13 34,10 5,76 
Santa Rita 35,82 21,90 48,17 25,48 4,78 

São Miguel de Taipu 50,15 30,43 68,75 40,29 7,91 
Brasil 24,92 11,61 35,24 13,46 2,42 

Fonte: Elaboração própria com base em IGBE (2010).  
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Tabela 09 – Indicadores Socioeconômicos da Bacia do rio Gramame (5) 

 
Municípios 

 
Extremamente 

pobres (%) 

 
Pobres (%) 

 
Vulneráveis à 
pobreza (%) 

Renda per capita 
média dos 

extremamente 
pobres 

Renda per capita 
média dos pobres 

(%) 

Renda per capita 
média dos 

vulneráveis a  à 
pobreza (%) 

Alhandra 17,03 39,52 69,27 31,57 73,98 125,89 
Conde 13,75 33,02 62,34 25,58 74,38 131,75 

Cruz do Espírito Santo 15,63 41,99 72,41 30,99 79,27 129,00 
João Pessoa 3,48 11,59 30,30 38,56 89,53 158,62 

Pedras de Fogo 21,35 41,27 65,97 35,03 67,51 114,65 
Santa Rita 8,91 26,14 55,93 30,72 82,45 143,53 

São Miguel de Taipu 23,67 49,99 76,78 27,98 69,14 113,34 
Brasil 6,62 15,20 32,56 31,66 75,19 142,72 

Fonte: Elaboração própria com base em IGBE (2010). 
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Em um estudo sobre a caracterização da dinâmica populacional nas bacias 

hidrográficas do estado da Paraíba, o Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH) estimou 

que a bacia hidrográfica do rio Gramame abrigasse 44.000.514 habitantes, distribuídos em 

uma área de 591,63 km2. O que representaria uma densidade demográfica de 

aproximadamente 0,7 hab/km2 (PERH-PB, 2004).  

Pela análise dos indicadores socioeconômicos é possível afirmar que os municípios 

que compõem a bacia hidrográfica do rio Gramame possuem um número considerável de 

famílias em situação de pobreza e vivendo em habitações precárias, sem esgotamento 

sanitário.  A renda per capita e os percentuais de vulnerabilidade a pobreza, nos da uma noção 

dos problemas enfrentados pelas comunidades inseridas no contexto da bacia.  

A ausência de sistemas de tratamento de esgotos, principalmente nas áreas rurais e 

periurbanas, aumentam o risco de contaminação das águas superficiais e a incidência de 

doenças de veiculação hídrica. Entretanto, com relação aos indicadores socioeconômicos, o 

município de João Pessoa, tendo em vista ser a capital do estado da Paraíba, via de regra 

possui valores bastante superiores aos demais municípios da bacia hidrográfica do rio 

Gramame. 

Com relação aos indicadores de renda, somente o município de João pessoa possui 

valores considerados moderadamente elevados. Os percentuais do nível de ensino 

fundamental completo e de pobreza da população, com exceção de João Pessoa, estão todos 

acima da media nacional.  

No que diz respeito à população, conforme os dados do (IBGE, 2010), com exceção de 

Cruz do Espírito Santo e São Miguel de Taipu os municípios inseridos na área de estudo são 

eminentemente urbanos. A densidade demográfica da bacia é relativamente baixa, com 

exceção das áreas urbanas localizadas no baixo curso do rio Gramame.  

Os estabelecimentos de saúde pertencem, em sua maioria, aos municípios. As 

condições em geral são precárias e insuficientes para atender a casos de urgência. Do Produto 

Interno Bruto (PIB), o setor de serviços, seguido pela agropecuária, é o que mais contribui 

para a economia local. Os Índices de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) está na 

grande maioria dos casos, abaixo do recomendando pela Organização das Nações Unidas 

(ONU). As condições de salubridade são precárias, principalmente na zona rural.  

O resultado dos censos demográficos de 1991 (Tabela 10) e 2000 (Tabela 11). 

Mostram uma pequena, mas significativa mudança quanto aos indicadores socioeconômicos, 

embora careça de mais investimentos, os quadros apontam para um crescimento e melhoria de 

vida da população.   
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Tabela 10 – Indicadores Socioeconômicos da Bacia do rio Gramame (6) 

 
Municípios 

População em domicílio 
com água encanada  

(%) 

População em domicilio 
com banheiro e água 

encanada (%) 

População em domicilio 
com energia elétrica  

(%) 

População em domicilio 
com energia elétrica  

(%) 
Alhandra 89,62 86,01 90,73 99,00 

Conde 66,65 81,07 74,89 98,98 
Cruz do Espírito Santo 73,17 63,74 95,40 98,16 

João Pessoa 99,51 97,15 99,24 99,96 
Pedras de Fogo 82,67 65,57 99,70 99,89 

Santa Rita 88,41 82,63 93,47 99,50 
São Miguel de Taipu 60,24 53,59 87,73 99,23 

Brasil 92,72 87,16 97,02 98,58 
Fonte: Elaboração própria com base em IGBE (1991). 
 

 

Tabela 11 – Indicadores Socioeconômicos da Bacia do rio Gramame (7) 

Municípios IDHM REDA Longevidade Educação 

Alhandra 0,276 0,448 0,504 0,093 
Conde 0,303 0,423 0,599 0,110 

Cruz do Espírito Santo 0,289 0,424 0,520 0,119 
João Pessoa 0,551 0,659 0,660 0,384 

Pedras de Fogo 0,303 0,472 0,558 0,106 
Santa Rita 0,367 0,476 0,599 0,174 

São Miguel de Taipu 0,235 0,477 0,477 0,069 
Fonte: Elaboração própria com base em IGBE (2000). 
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6.10.1 Alhandra: localização e indicadores socioeconômicos 

   

O município de Alhandra está localizado na Microrregião do Litoral Sul, e é um dos 

que compõem a mesorregião da Mata Paraibana no estado da Paraíba. A extensão territorial é 

de 182,664 Km² e o percentual de participação na bacia do rio Gramame é de 11,06%.  A 

Figura 27 apresenta a pirâmide etária da população no município de Alhandra. 

 

Figura 27 – Pirâmide Etária do Município de Alhandra  

 
Fonte: IBGE, 2010, s/p. 

 

O Produto Interno Bruto (PIB) é de R$ 13.227,67 (IBGE, 2010) e de acordo com o 

PNUD (2010), o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), é de 0,582. O valor 

do rendimento mediano mensal per capita dos domicílios particulares permanentes urbanos é 

de 226,40 reais, e na zona rural de 170,00 reais.  

A infraestrutura viária ainda é muito precária. O censo de 2010 registrou que a 

população urbana representa 61,9% do total e a rural 31,8%. Deste universo apenas 13% 

domicílios particulares permanentes na zona urbana possuem sistema de esgotamento 

sanitário adequado.  

Quando se compara esse percentual com os domicílios particulares na zona rural, o 

resultado é ainda pior, com apenas 1,8% possuindo sistema de esgotamento sanitário 

adequado. Não existem estabelecimentos de saúde nos níveis estadual e federal. O sistema de 

abastecimento de água potável atende 56% dos habitantes da zona urbana, que são atendidos 

por serviços de água encanada (PERH-PB, 2004). 

O número total de docentes é de 307, sendo 223 para o ensino fundamental, 32 para a 

pré-escola e 25 professores para o ensino médio. O total de alunos matriculados para o ano de 
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2009 foi de 5.715, com 4.438 para o ensino fundamental, 579 para a pré-escola e 701 para o 

ensino médio. O percentual da população com 15 anos ou mais que não sabe ler ou escrever é 

de 26,3%, e deste percentual os idosos representam o grupo de maior valor. 

 

6.10.2 Conde: localização e indicadores socioeconômicos 

 

O município de Conde está localizado na Microrregião do Litoral Sul, e é um dos 

municípios que compõem a mesorregião da Mata Paraibana no estado da Paraíba. A área do 

município é de 172, 950 km², representando um percentual de participação na bacia do rio 

Gramame de 15,27%.  

Com um total de 21. 400 habitantes, a população urbana representa um percentual de 

67,7% enquanto a população rural é de 32,2%. O Produto Interno Bruto (PIB) é de R$ 

231.319.000,00 (IBGE, 2010).  

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), em 2010, é de 0,618, a 

infraestrutura urbana e o saneamento ainda são muito precários, com apenas 9% dos 

domicílios particulares permanentes localizados na zona urbana possuindo rede geral de água 

e esgoto. Os domicílios que possuem fossa séptica, ou seja, que são semiadequados, 

representam 84% do total, e o restante, 6,7%, constituem os domicílios particulares com 

esgotamento sanitário inadequado. 

Na zona rural, o número total de domicílios particulares permanentes com 

esgotamento sanitário adequado é de apenas 0,4%, e os com sistema de esgotamento 

semiadequado, representam 42%. Já os domicílios com esgotamento sanitários inadequado 

representam 57% do total. O sistema de abastecimento de água encanada atende 89% dos 

habitantes da zona urbana (IBGE, 2010). A Figura 28 apresenta a pirâmide etária da 

população no município do Conde. 

A rede de saúde não possui nenhum estabelecimento de saúde estadual, federal ou 

mesmo privada, estando à população na dependência dos poucos leitos existentes nos 

estabelecimentos municipais. O número total de docentes no município é de 290, sendo 241 

para o ensino fundamental, 28 para a pré-escola e 21 professores para o ensino médio. O total 

de alunos matriculados para o ano de 2010 foi de 5.635, destes 4.496 para o ensino 

fundamental, 604 para a pré-escola e 535 para o ensino médio. A taxa de analfabetismo na 

população com 15 anos ou mais é de 23,2%. 
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Figura 28 – Pirâmide Etária do Município do Conde  

 
Fonte: IBGE, 2010, s/p. 

 

O município do Conde possui um distrito denominado de Jacumã, sendo este um dos 

locais mais apreciados pelos turistas que visitam o litoral sul da Paraíba e importante fonte de 

renda para a população local. Em Jacumã, a infraestrutura turística é relativamente boa, com 

grande número de estabelecimentos comerciais e socioculturais, bares, restaurantes, clubes e 

áreas de lazer, contudo, assim como o restante do município, carece de maiores investimentos 

em saneamento básico, melhoria das vias urbanas etc.  

 

6.10.3 Cruz do Espírito Santo: localização e indicadores socioeconômicos 

 

O município de Cruz do Espírito Santo está localizado na Mesorregião de Sapé e é um 

dos municípios que compõem a Microrregião Mata Paraibana no Estado da Paraíba. A área 

total do município é de 195,596 Km², representando 2,24% da bacia hidrográfica do 

Gramame.  

Com um total de 16.257 habitantes, a população urbana representa um percentual de 

45,8 %, enquanto a população rural é de 54,2%. O Produto Interno Bruto (PIB) no ano de 

2010 foi de R$ 69.647. 000,00 e o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), é 

de 0,552, possuindo um total de 4.201 domicílios particulares permanentes. Destes, 1.952 

estão localizados na zona urbana, sendo que apenas 32,2% domicílios urbanos possuem 

saneamento adequado, e 67% possuem fossa séptica, e o restante, 0,7%, não possuem nenhum 

tipo de sistema de esgoto. O sistema de abastecimento de água encana atende 96% dos 

habitantes urbanos (PERH-PB, 2004). 
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Na zona rural a situação é bastante diferente, o total de domicílios particulares 

permanentes é de 2.249, e não há registrada nenhuma residência com saneamento adequado. 

35,5% possuem sistema semiadequado e 63,5% das residências localizadas na zona rural não 

possuem sistema sanitário adequado. A taxa de analfabetismo na população com 15 anos ou 

mais é de 35,9%. Assim como nos demais municípios, a parcela da população que possui os 

piores índicies de analfabetismo é a dos idosos com mais de 60 anos.  

O total de alunos matriculados para o ano de 2010 foi de 4.169, sendo 3.392 no ensino 

fundamental, 408 na pré-escola e 369 no ensino médio. Para atender esses alunos o município 

conta com um total de apenas 215 docentes, sendo 172 para o ensino fundamental, 15 para a 

pré-escola e 30 para o ensino médio. Não há estabelecimento de saúde federal no município. 

A Figura 29 apresenta a pirâmide etária da população no município de Cruz do Espírito Santo. 

 

Figura 29 – Pirâmide Etária do Município de Cruz do Espírito Santo 

 
Fonte: IBGE, 2010, s/p. 

 

6.10.4 João Pessoa: localização e indicadores socioeconômicos 

 

O município de João Pessoa situa-se na microrregião homônima, e é um dos 

municípios que compõem a mesorregião da Mata Paraibana no estado da Paraíba. Com uma 

área total de 211,474 Km², tem percentual de participação na bacia do rio Gramame de 9,02%.  

Com 723. 515.000 habitantes, a população urbana representa 99,6% da população 

total, enquanto a população rural é de apenas 0,4%. O Produto Interno Bruto (PIB) é de R$ 

12.301,19.000,00 (IBGE, 2010). De acordo com o Atlas de Desenvolvimento Humano 

elaborado pelo PNUD (2010), o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), é 
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de 0,763, o que é um valor mediano quando comparado com outras capitais brasileiras.  A 

taxa de analfabetismo na população com 15 anos ou mais é de 8,1%, a menor em todo estado 

da Paraíba, e deste percentual, a exemplos dos demais municípios que compõem a bacia do 

rio Gramame, os maiores índices estão na população idosa, com 60 anos ou mais de idade. 

O total de alunos matriculados para o ano de 2010 foi de 144.093 sendo 101.836 no 

ensino fundamental, 10.046 na pré-escola e 32.211 no ensino médio. Para atender esses 

alunos o município conta com um total de 7.537 docentes, sendo 5.091 para o ensino 

fundamental, 623 para a pré-escola e 1.823 para o ensino médio.  

Com relação aos serviços de saúde, a cidade de João Pessoa possui 446 

estabelecimentos de saúde sendo 2 federais, 15 estaduais, 135 municipais e 294 privados. O 

número total de leitos para internação nos estabelecimentos de saúde é de 2.987, sendo que 

deste total, 1.191 são leitos para internação pertencentes a serviços públicos, sendo 223 em 

estabelecimentos do governo federal, 676 do governo estadual e 292 do governo municipal.   

Na rede privada, o número total de leitos para internação é de 1.796, e deste total, 

1.561 leitos estão disponibilizados para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) através 

dos 176 estabelecimentos de saúde que prestam serviços ao setor público. 

A infraestrutura da capital paraibana apresenta uma melhora significativa quando 

comparada com os demais municípios da bacia do rio Gramame. Com um total de 212.472 

domicílios particulares permanentes, 68,9% possuem sistema de saneamento adequado. 

31,0% das residências permanentes possuem sistema de esgoto semiadequado e apenas 0,1% 

dos domicílios particulares permanentes não possuem sistema de esgoto adequado. O sistema 

de abastecimento d’água utiliza mananciais superficiais e subterrâneos e conta com dez 

estações elevatórias de água tratada em vinte e dois reservatórios, atendendo 120. 845 

ligações prediais (PERH-PB, 2004). A Figura 30 apresenta a pirâmide etária da população no 

município de João Pessoa. 

 Na zona rural, o resultado é bastante diferente, sendo que dos 784 domicílios 

particulares permanentes, apenas 5,4% possuem sistema de esgoto adequado, 76,4% 

semiadequado e 18,2% inadequados. Os aglomerados subnormais (favelas) totalizaram 

25.524 unidades ocupadas em 2010, e a população residente no mesmo ano foi de 91.351 

pessoas, com uma média de 3,58 pessoas por unidade.   
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Figura 30 – Pirâmide Etária do Município de João Pessoa 

 
Fonte: IBGE, 2010, s/p. 

 

6.10.5 Pedras de Fogo: localização e indicadores socioeconômicos 

 

O município de Pedras de Fogo está localizado na Microrregião do Litoral Sul, e 

constituí um dos municípios que compõem a mesorregião da Mata Paraibana no estado da 

Paraíba. A área total é de 400,388 km², correspondendo a 44,77% da área da bacia, e por isso 

é o município com maior participação na bacia do rio Gramame, e um dos dois que possuem a 

sede totalmente inserida dentro da área de estudo.  

 

Figura 31 – Pirâmide Etária do Município de Pedras de Fogo 

 
Fonte: IBGE, 2010, s/p. 

 

De um total de 27.032 habitantes, 60,7 % da população vive na zona urbana, enquanto 

a população rural é de 39,3%. De acordo com a Atlas de Desenvolvimento Humano elaborado 
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pelo PNUD (2010), o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é de 0,590. O 

Produto Interno Bruto (PIB), no ano de 2010, foi de R$110.000.  

A taxa de analfabetismo na população com 15 anos ou mais é de 30,3% e a exemplo 

dos demais municípios da bacia, os idosos tem a maior participação. A Figura 31 apresenta a 

pirâmide etária da população no município de Pedras de Fogo.  

O total de alunos matriculados para o ano de 2010 foi de 7.705 alunos, sendo 5.728 no 

ensino fundamental, 1.127 na pré-escola e 835 no nível médio. Para atender esses alunos o 

município conta com um efetivo total de 348 docentes, sendo 260 para o ensino fundamental, 

47 para a pré-escola e 41 para o ensino médio. Com relação aos serviços de saúde, o 

município não possui nenhum estabelecimento de saúde estadual e federal, estando a 

população na dependência dos estabelecimentos municipais, com um total de 16 unidades de 

saúde que possuem 42 leitos para internação no sistema de saúde municipal. No setor privado, 

o número de estabelecimentos de saúde é de 3 unidades, que não possuem leitos para 

internação. 

Os domicílios particulares permanentes somam um total de 7.384, e deste total, 4.624 

estão localizados na zona urbana, e apenas 25,8 % dos domicílios particulares permanentes 

urbanos possuem saneamento adequado. 74,1% possuem sistema de saneamento 

semiadequado e 0,1% possuem saneamento inadequado. Dos 2.757 domicílios particulares 

permanentes localizados na zona rural, nenhum foi registrado com saneamento adequado, 

28,3 %  possuem saneamento semiadequado, e 71,7 %  possuem saneamento inadequado. O 

sistema de abastecimento de água potável atende 8.685 habitantes, representando 67% da 

população urbana (PERH-PB, 2004). 

 

6.10.6 Santa Rita: localização e indicadores socioeconômicos 

 

O município de Santa Rita está localizado na Microrregião de João Pessoa, e constituí 

um dos municípios que compõem a mesorregião da Mata Paraibana no estado da Paraíba. A 

área total é de 726,843 Km², representando 17,47 % da bacia do rio Gramame.  

Com um total de 120.310 habitantes, a população urbana representa 86,2 % do total, 

enquanto a população rural 13,8%. De acordo com a Atlas de Desenvolvimento Humano 

elaborado pelo PNUD (2010), o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é de 

0,627. O Produto Interno Bruto (PIB), no ano de 2010 foi de R$ 1.033.257 reais. A taxa de 
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analfabetismo na população com 15 anos ou mais é de 20,6 % e a exemplo dos demais 

municípios da bacia os idosos são os que têm menor índices de escolaridade. 

 

Figura 32 – Pirâmide Etária do Município de Santa Rita 

 
Fonte: IBGE, 2010, s/p. 

 

Os serviços de abastecimento de água utilizam apenas mananciais superficiais e possui 

uma estação de tratamento do tipo filtração direta, uma estação elevatória de água bruta e 

duas estações elevatórias de água tratada, esses sistemas atendem a 1.675 ligações prediais 

(PERH-PB, 2004).  

O total de alunos matriculados para o ano de 2010 foi de 32.608, sendo 24.919 no 

ensino fundamental, 2.923 na pré-escola e 4.766 no nível médio. Para atender esses alunos o 

município conta com um efetivo total de 1.375 docentes, sendo 1.062 para o ensino 

fundamental, 160 para a pré-escola e 253 para o ensino médio, distribuídos em 231 

instituições de ensino, 117 para o ensino fundamental, 98 para pré-escola e 16 para o ensino 

médio. 

Com relação aos serviços de saúde, o município não possui nenhum estabelecimento 

de saúde estadual e federal, estando a população na dependência dos 45 estabelecimentos 

municipais e 15 estabelecimentos privados. As 60 unidades de saúde possuem 189 leitos para 

internação, todos distribuídos nos 15 estabelecimentos do setor privado.  

Os domicílios particulares permanentes somam um total de 33.546 residências e deste 

total, 29.146 estão localizados na zona urbana, dos quais apenas 22,4 % possuem saneamento 

adequado. O total de 75,1% possuem sistemas de saneamento semiadequado e 1,8 % possuem 

saneamento inadequado. Dos 4.400 domicílios particulares permanentes localizados na zona 
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rural, apenas 0,8% possuem saneamento adequado, 71,5% dos domicílios particulares 

permanentes da zona rural possuem saneamento semiadequado e 27,8% dos domicílios 

possuem saneamento inadequado.  

 

6.10.7 São Miguel de Taipu: localização e indicadores socioeconômicos 

 

O município de São Miguel de Taipu está localizado na Microrregião de Sapé, e 

constituí um dos municípios que compõem a mesorregião da Mata Paraibana no estado da 

Paraíba. A área total é de 92,526 km². Que representa 0,54 % da bacia do rio Gramame e 

constitui a menor participação territorial dentre os municípios que compõem a bacia.  

 

Figura 33 – Pirâmide Etária do Município de São Miguel de Taipu 

 
Fonte: IBGE, 2010, s/p. 

 

Com um total de 6.696 habitantes, a população urbana representa  44,5 %, enquanto a 

população rural é de 55,5%. De acordo com a Atlas de Desenvolvimento Humano elaborado 

pelo PNUD (2010), o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), é de 0,548. O 

Produto Interno Bruto (PIB), no ano de 2010, foi de R$ 24.420.000.000. A taxa de 

analfabetismo na população com 15 anos ou mais é de 40,9 % e a exemplo dos demais 

municípios da bacia os idosos tem uma maior participação.  

O total de alunos matriculados para o ano de 2010 foi de 1.775 alunos, sendo 1.489 no 

ensino fundamental, 145 na pré-escola e 141 no nível médio. Para atender esses alunos o 

município conta com um efetivo total de 116 docentes, sendo 92 para o ensino fundamental, 1 
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para a pré-escola e 23 para o ensino médio, distribuídos em 28 instituições de ensino. 14 para 

o ensino fundamental, 12 para pré-escola e 2 para o ensino médio.  

Com relação aos serviços de saúde, o município não possui nenhum estabelecimento 

de saúde público, estadual ou federal, nem também privado, estando a população na 

dependência exclusiva dos três estabelecimentos municipais que não possuem leitos para 

internação, sendo de uso exclusivo para atendimentos ambulatoriais.  

Os domicílios particulares permanentes somam um total de 1.773 residências, e deste 

total, 30,8 % possuem saneamento adequado, 22,2 % semiadequado e 40,7 % inadequado. Os 

domicílios particulares permanentes localizados na zona urbana totalizam 808, sendo que 

destes 67,6 % possuem saneamento adequado, 28,0 % possuem sistema de saneamento 

semiadequado e 4,5 % possuem saneamento inadequado. Dos 965 domicílios particulares 

permanentes localizados na zona rural, não foram registrados domicílios que possuem 

saneamento adequado, 17,3 % dos domicílios possuem saneamento semiadequado, e 82,7 dos 

domicílios possuem saneamento inadequado. 

A síntese dos dados censitários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE  

permite que se possa fazer algumas considerações. Uma delas é de que se verificou um 

aumento da população no período entre 1991- 2010 (IBGE, 2010). Outra consideração, é a de 

que a maioria da população que habita as áreas periurbanas da bacia hidrográfica do rio 

Gramame, possui baixo índice de escolaridade. Além disso, o Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal - IDHM dos municípios inseridos na bacia é relativamente baixo; e os 

estabelecimentos de saúde em geral não conseguem atender a demanda da população.  Com 

exceção do município de João Pessoa, verifica-se que o setor de serviços, seguido da 

agropecuária, representam os setores mais importantes da economia.  

 

6.11 DIAGNÓSTICO DAS UNIDADES DE PAISAGEM  

 

O termo unidade de paisagem pode ser entendido aqui como sendo um elemento de 

um conjunto, cujo caráter reúne as características do todo. Assim, a Paisagem, independente 

da escala abordada, deve ser percebida como um complexo sistema de relações e dimensões, 

espaciais, temporais, ecológicas etc., que juntas compõem uma porção reconhecida da 

superfície da Terra resultante das múltiplas inter-relações entre os elementos bióticos, 

abióticos e humanos.  
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 No plano horizontal, a classificação das unidades de paisagem aqui proposta, 

considera três dimensões geoecológicas distintas:  

• A topológica ou local, compreendendo uma área que pode variar de alguns metros 

quadrados a, no máximo, algumas dezenas de quilômetros quadrados. Os estudos nessa escala 

de observação geralmente se concentram nas relações entre os componentes, principalmente 

na direção vertical, onde se processam as trocas energéticas e materiais entre os diferentes 

estratos da paisagem;  

• A dimensão corológica ou regional é uma dimensão intermediária entre a 

topológica e a geosférica. Nessa dimensão, os fluxos energéticos e materiais que dão forma ao 

mosaico, abrangem espaços que podem variar de algumas dezenas a centenas de quilômetros 

quadrados. Os estudos nessa dimensão geralmente focam as relações existentes entre a forma 

e o padrão de uma paisagem, e a influência destes fatores nos processos ecológicos;  

• A dimensão geosférica representa o limite máximo de abrangência espacial, 

considerando a totalidade do globo terrestre. Os estudos nessa dimensão abordam fenômenos 

de abrangência global que podem variar de poucos milhões a dezenas de milhares de 

quilômetros quadrados, tais como mudanças climáticas, aumento relativo do nível dos mares, 

o El Nino etc., e seus reflexos sobre os espaços regionais e locais. 

 

A classificação das unidades de paisagem frequentemente é definida com base no 

padrão espacial de seus elementos essenciais (litologia, relevo, clima, vegetação, uso e 

ocupação etc.), assim, o padrão pode ser entendido como a configuração espacial dos 

atributos mais evidentes na superfície da Terra, mas que apresentam uma heterogeneidade, 

tanto no plano vertical quanto horizontal. A análise das dissimilaridades é geralmente 

realizada por meio das informações contidas em imagens orbitais multitemporais, permitindo 

assim quantificar as mudanças ocorridas no padrão espacial em um determinado período de 

tempo, e estimar os efeitos dessas mudanças sobre os geossistemas envolvidos.  

A integração de técnicas de sensoriamento remoto e de sistemas de informação 

geográfica juntamente com as análises sistemáticas dos documentos cartográficos e trabalhos 

de campo, possibilitaram a identificação e caracterização geoecológica na bacia hidrográfica 

do rio Gramame.  Para a definição da tipologia das formas na área de estudo foi selecionado 

um sistema de classificação por agrupamento composto por cinco unidades geoambientais: 

Planície Costeira, Tabuleiros Costeiros e Interioranos, Planície Flúviomarinha, Planícies 

Aluviais e Depressão Sublitorânea, ordenados por classes e subclasses. A definição dessas 
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unidades taxonômicas está subordinada a resolução espacial das imagens de satélite, bem 

como pelas suas respectivas características zonais, azonais, altimétricas e latitudinais das 

áreas envolvidas.  

A identificação das unidades de paisagem e a representação por meio de produtos 

cartográficos auxiliaram na definição das seguintes zonas: de preservação permanente, de uso 

disciplinado, de conservação ambiental, de recuperação ambiental e de preservação cultural 

permanente.  

Os mapas de unidades de paisagem permitiram apresentar a estrutura espacial dos 

elementos naturais e antrópicos, sua caracterização, e os processos físicos e ambientais 

atuantes na bacia hidrográfica do rio Gramame, ao mesmo tempo em que elucidou as 

contradições existentes entre o uso e ocupação do solo e os processos ecológicos. 

A classificação de unidades de paisagem possui soluções práticas para questões 

relacionadas ao gerenciamento ecológico, planejamento ambiental e entendimento das 

relações entre os aspectos naturais, sociais, econômicos e culturais de uma determinada área.  

Os aspectos físico-ambientais e as características socioeconômicas dos municípios que 

compõem a bacia hidrográfica do rio Gramame, estão representadas de forma resumida no 

Quadro 11. 
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Quadro 11 – Unidades Taxonômicas e Características Geoambientais 

Fonte: Elaboração própria. 

Unidade de 
Paisagem 

Geologia Geomorfologia Solos Clima Hidrografia Uso e Ocupação  
do Solo 

Vegetação 

 
 

Planície 
Costeira 

 

Areias quartzosas 
marinhas, sedimentos 
clásticos e orgânicos 

Praias: estirâncio, 
pós-praia, recifes, 
campo de dunas, 

cordões litorâneos, 
planície de maré 

Neossolos, 
Quartzârenos, 
Organossolos, 

Gleissolos 

 
Tropical 
quente e 
úmido 

 
 

Estuário 
regime perene 

 
Esportes, lazer, bares, pesca 

artesanal, extrativismo e 
coqueiros 

Vegetação de 
dunas; 

Pioneiras de 
influência 
marinha 

 
 
 

Tabuleiros 
Costeiros e 
Interioranos 

 
 
 

Arenito 
conglomerático e 
agilito arenoso 

 
 

Falésias, planaltos 
tabulares do topo 

plano e semi 
convexos; dunas 

inativas 
 

 
 

Argissolos, 
latossolos, 
neossolos e 

quartzârenicos 

 
 

 
Tropical 
quente e 
úmido 

 
 

Fluvial de 
Regime 
Perene e 

Intermitente 
 

Agricultura de subsistência, 
Mecanizada, 

Semimecanizada, Pesca 
artesanal, 
Pecuária 

Extrativismo vegetal, 
mineral. 

Pecuária extensiva 
Avicultura 

 
 

Floresta 
estacional, 

semidecidual, 
savana 

estépica/ 
cerrado 

 
 

Planície 
Fúlvio-
Marinha 

Materiais 
inconsolados, argila, 

silte e areia de 
granulação variada. 

 
Terraços aluviais e 

vertentes 

 
Solos de 
mangue 

 

Tropical 
quente e 
úmido 

 

Fluvio-
marinho de 

regime perene 

 

Pesca artesanal, 
extrativismo; 

esportes e lazer 

 

Pioneira de 
influência 

fluviomarinha 

 
Planície 
Fluvio/ 
Aluvial 

Depósitos colúvio-
eluviais constituídos 

por silte, argila e areia 
de granulometria 

variada. 

 
Terraços aluviais e 

vertentes 

 

Solos aluviais, 
neossolo-
flúvicos, 

organosslos 

 
Tropical 
quente e 
úmido 

 
Fluvial de 

regime perene 
e intermitente 

 
Agricultura de subsistência, 

mecanizada e 
semimecanizada 

 
Pioneira de 
influência 

fluvial 
 

 
 

Depressão 
Sublitorânea 

Granitos 
indiscriminados, 

paragnaisse, 
paramigmatito 
granada-biotita 

gnaisse; mármore 
calcítico e dolomítico 

Cuestas, Planície 
dissecada, e 

inselbergs, colinas 
e planaltos de 
topos planos, 

convexos e semi-
convexo 

 
Argissolos, 
latossolos, 
neossolos e 

quratizarenos 

 
 

Tropical 
subúmido 

 
 

Fluvial de 
regime 

intermitente 
 

 
Agricultura de subsistência, 

mecanizada, 
semimecanizada, pecuária e 

piscicultura 

 

Floresta 
estacional, 

semidecidual, 
savana, 

estépica; 
Vegetação 
xerófita 
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Os critérios para delimitação dos geossistemas em nível local ou topológico foram 

baseados nas características fisiográficas da paisagem: aspectos físicos, biológicos e humanos 

contidos nas imagens do satélite CBERS 2B, sensor HRC, de 2004, com resolução espacial de 

2,5 metros, fornecida pelo INPE. Após a interpretação visual, a delimitação foi digitalizada no 

software ArcGis 9.3. 

A morfologia dos geossistemas e os aspectos morfoestruturais no baixo curso do rio 

Gramame, estão inseridos na bacia sedimentar de margem continental da Paraíba, nas 

unidades estruturais: Planície Costeira e Planalto Atlântico. Os aspectos morfoesculturais 

foram delimitados com base nos fatos geomorfológicos representados no mapa de unidades 

geomorfológicas.  

A análise sistêmica identificou padrões de referência espacial respeitando os limites 

impostos pela escala da imagem, e com isso possibilitando caracterizar as unidades de 

paisagem com os geossistemas representando a dimensão global, os geofácies a regional, e a 

dimensão local representada pelos geótopos. O agrupamento das classes de uso do solo nas 

respectivas unidades de analise permitiu uma melhor compreensão da dinâmica dos sistemas 

ambientais em nível de sub-região e tipo, assim as informações sobre as atividades de uso e 

ocupação do solo foram correlacionadas às características ambientais de cada área, 

identificando incoerências, definindo os usos específicos, suas limitações e potencialidades. A 

síntese destas informações está apresentada no Quadro 12 e na Figura 34. 

 

Quadro 12 – Domínios Morfoestruturais e Unidades Geoambientais na Bacia Hidrográfica do Rio 
Gramame 

Fonte: Elaboração própria. 

Regiões 
Morfoestrutural 

Unidade  
Geoambiental  

Área  
(km²) 

Participação  
(%) 

 
 

Planície Costeira 
 

Mar Litorâneo 5,48 17,18 
Faixa de Praia/Pós Praia 0,35 1,09 
Planície Fúlvio-Marinha 6,19 19,41 

Campos de Dunas 0,07 0,21 
Apicum 0,31 0,97 

Canal Fúlvio Marinho 0,52 1,63 
 

Planalto Atlântico 
 

Planalto Costeiro com Urbanização 
Consolidada 

4,91 15,40 

Planalto Costeiro com Urbanização 
não Consolidada 

12 37,64 

Planalto Costeiro com Mata Atlântica 2,04 6,39 
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Figura 34 – Geossistemas no Baixo Curso do rio Gramame 

 
Fonte: Elaboração própria.
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A delimitação das unidades geoambientais em toda a bacia hidrográfica do rio 

Gramame, está representada na proposta de zoneamento Geoecológico, organizada de acordo 

com as características ecológicas e socioeconômicas dessas unidades. Outras informações 

obtidas ao longo da pesquisa serviram de base para correlações na proposta de zoneamento, 

entre elas destacam-se: declividade e orientação das vertentes, classes de solos, unidades 

geomorfológicas e o estado de conservação dos recursos naturais. As unidades taxonômicas 

definidas nas escalas de região, sub-região e tipo, as principais características geoambientais e 

os exemplos das diferentes escalas de paisagem, estão apresentados no Quadro 13 

representando as unidades taxonômicas da bacia hidrográfica do rio Gramame.  

 

Quadro 13 – Escala de Análise Geoecológica 
UNIDADE 

TAXONÔMICA 
CARACTERÍSTICAS GEOAMBIENTAIS EXEMPLOS DE 

PAISAGENS 
 
 

Região 
 

Escala 1: 
1.000.000/500.000 
- Geossistemas – 
Baixos Planaltos 

Costeiros e 
Planícies 

Litorâneas 
 

� Clima Tropical quente e úmido 
� Litologia sedimentar areno-argilosa e 
sedimentos orgânicos 
� Planície Litorânea, com Solos 
Indiscriminados de Mangue e Areias Quartzosas 
Distróficas marinhas e falésias. 
� Drenagem perene, água subterrânea com 
potencial de fraco a médio.  
� Formações vegetais costeiras 
� Perenifólias e subperenifólias 
� Uso e ocupação diferenciados: urbano e rural. 
Feições litológicas, pedológicas e morfológicas 
diferenciadas: faixa de praia, campos de dunas e 
planícies flúvio-marinha. 
� Trechos litorâneos segmentados do conjunto 
da planície costeira por desembocaduras fluviais 
de bacias hidrográficas.  
� Diferenciações das formas de uso e ocupação, 
Construções artesanais e núcleos residenciais. 
� Mesoclima específico - variações de 
pluviosidade local, temperatura, direção e 
intensidade eólica. 
� Depósitos arenosos diferenciados, presença de 
dunas, falésias, afloramentos da Formação 
Barreiras e arenito de praia. Presença de zonas 
estuarinas diferenciadas. 
� Feições geomorfológicas identificáveis 
(Praias: Estirâncio, Recifes, Campo de dunas, 
Cordões litorâneos), Planícies flúvio-marinha do 
rio Gramame-PB.  
� Vegetação Pioneira Psamófila (pós-praia e 
dunas), Vegetação Perenifólia Paludosa de 
Mangue (Manguezal) 

� Conjunto do litoral 
Paraibano Paisagens 
naturais e seminaturais – 
planície costeira e suas 
feições. Paisagens 
antropogênicas. 
� Comunidades 
litorâneas de pequeno e 
médio porte. Paisagens 
Culturais - áreas urbanas 
de pequeno e médio porte. 
� Trecho do litoral entre 
Cabedelo e João Pessoa 
� Paisagens com 
predomínio de feições 
arenosas. Planície de 
restinga, barras arenosas e 
lagunas, campo de dunas. 
� Paisagens com 
predomínio de feições 
areno-argilosa. Planaltos e 
falésias. 
� Paisagens com 
predomínio de feições 
limo-argilosas: 
manguezais e micro 
bacias estuarinas. Núcleos 
residenciais de pequeno e 
médio porte. 
Identificações de 
transformações 
paisagísticas e impactos 
ambientais. 

 
 

Sub-Região 
 

Escala 1:500.000 -
Geofácies: 

Planície Flúvio- 
Marinha, Linhas 

de Falésias, 
Praias, Barra 

Arenosa e Laguna 
 
 
 

Tipo 
 

Escala 1: 100.000/ 
50.000 

Geótopos: 
Apicum, Campos 

de Dunas 

Fonte: Elaboração própria com base em Silva (1997).  
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A aplicação dos conceitos geoecológicos no processo de planejamento sugere a 

integração do subsistema físico ao subsistema socioeconômico, e a participação efetiva da 

população envolvida, para assim, compatibilizar os aspectos ambientais, sociais, econômicos, 

políticos e culturais da área de estudo. 

A abordagem integrada deve nortear cada fase do processo de planejamento e envolve 

movimentos participativos para focar os principais problemas, identificar os assuntos 

pertinentes e metas a serem alcançadas, requisitando para tal o princípio da sustentabilidade, 

assim como preconizado no relatório Brundtland intitulado: Nosso Futuro Comum, elaborado 

pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento em das Nações Unidas em 

1987, onde o objetivo principal é garantir as necessidades básicas dos seres humanos, sem 

comprometer os recursos ecológicos para as gerações futuras. Para alcançar tais objetivos, é 

preciso preservar os sistemas ecológicos assegurando sua integridade e funcionalidade. 

A proposta de zoneamento geoecológico pode ser considerada como o ponto de partida 

para o planejamento integrado da bacia hidrográfica do rio Gramame, representada nos 

estágios básicos iniciais do processo de planejamento: identificação dos elementos principais 

da paisagem, caracterização dos seus processos estruturais e funcionais, estabelecimento das 

relações entre estrutura e função e avaliação dos recursos naturais e sócios econômicos, e sua 

capacidade de suporte dentro de suas potencialidades e limitações.  

A abordagem geoecológica adotada neste trabalho baseia-se em um quadro conceitual 

comum entre as diferentes correntes da geoecologia e aplica teorias ecológicas no 

planejamento e gestão que podem ser utilizadas em todas as paisagens, assim, pode integrar 

os sistemas geoecológicos em duas perspectivas diferentes, uma horizontal e outra vertical. 

Na perspectiva horizontal ou corológica, analisam-se os recursos naturais da bacia, seus 

potenciais e suas limitações a partir de suas características geossistêmicas e sua organização 

espacial, baseado principalmente na modelagem geográfica dos dados (Mapas temáticos).  

A perspectiva vertical refere-se às relações entre processos ecológicos, estrutura e 

dinâmica da paisagem obtidas da Matriz, Corredores e Manchas ou Patches, que compõem o 

mosaico da bacia hidrográfica do rio Gramame, e está fundamentada em conceitos 

quantitativos emergentes denominados de métricas de paisagem, e elaborados a partir de um 

mapa categórico, ou seja, uma grade regular do mapa de vegetação e uso do solo da bacia 

hidrográfica do rio Gramame, e cujos valores estão apresentados na Tabela 12.  
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Tabela 12 – Métrica de Classes da Paisagem na Bacia Hidrográfica do rio Gramame 

Classes % na  
Paisagem 

Número de 
Manchas 

Densidade das 
Manchas 

Perímetro 
Total 

Densidade da 
Borda 

Índice da 
Forma da 
Paisagem 

Índices das 
Manchas 
Maiores 

Mata Ciliar 7.89 31 58318952397.02 0.11 2012869.24 23 0.25 
Corpos Hídricos 2.54 10 18812565289.36 0.04 787644.48 9 0.25 

Flores Est. Decidual 6.36 25 47031413223.4 0.09 1640926.01 18.75 0.25 
Áreas Urbanas 13.49 53 99706596033.61 0.19 3544400.18 40.5 0.25 

Agropecuária/Pastagem 60.31 237 445857797357.85 0.97 18203339.18 208 0.25 
Savana Estépica 3.82 15 28218847934.04 0.05 918918.56 10.5 0.25 

Solo Exposto 2.83 11 20693821818.3 0.05 853281.52 9.75 0.25 
Planície Fluviomarinha 2.29 9 16931308760.42 0.04 700128.43 8 0.25 

Praia/Praia 0.51 2 3762513057.87 0.01 700121.46 6 0.25 

Fonte: Elaboração própria. 
 

 

Tabela 13 – Métrica ao Nível da Paisagem (1) 

Área Total  
(km²) 

Número de 
Manchas 

Densidade das Manchas  Perímetro Total Densidade da Borda  Índice de Formada 
Paisagem 

591,63 393 739333815871.88 1.53 28770902.66 328.75 
Fonte: Elaboração própria. 
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As métricas de paisagem quantificam as manchas considerando as relações espaciais 

entre elas e a matiz, que compõem a paisagem, tornando-os espacialmente explícitos, porque 

sua localização individual é de alguma forma representada. Deste modo, as métricas da 

paisagem quantificam a estrutura e a composição da paisagem dentro dos limites da bacia 

hidrográfica do rio Gramame. Consequentemente, a interpretação dessas métricas e sua 

importância ecológica exige uma consciência aprofundada no contexto das paisagens a nível 

individual (pathes) ou classes, e a nível geral, ou seja, o conjunto da paisagem como um todo.  

De acordo com McGarigal e Marks (1995), essas métricas são influenciadas pela 

vizinhança (por exemplo, os efeitos de borda) circundante e que a magnitude destas 

influências são  afetados pelo tamanho e forma do patche.  A métrica da área total da 

paisagem quantifica a composição da paisagem e não sua configuração, tendo um grande 

valor interpretativo, pois, diz respeito à avaliação da estrutura da paisagem, já que quantifica a 

extensão total.  

Nesse sentido, foi sumarizada a área de cada fragmento e esta provavelmente é uma 

das informações mais uteis contidas na paisagem, pois é base para obtenção de muitos índices 

em nível de classe ou de paisagem e possui uma grande utilidade ecológica. A área de estudo 

perfaz um total de 591,63 km² (Tabela 13). Esse valor está apresentado em termos absolutos, e 

pode representar uma grande variedade de riqueza e abundancia de espécies animais e 

vegetais contidos na paisagem, estando incluída como valores em nível de classe e de 

paisagem.  

O índice total de fragmentos ou patches representam aspectos da configuração da 

paisagem e possui grande utilidade ecológica. O valor encontrado foi de 393, o que significa 

uma grande heterogeneidade da paisagem, podendo afetar um grande variedade de processos 

ecológicos, como por exemplo, o número de populações espacialmente dispersas, ou 

alterações na estabilidade das interações entre espécies e oportunidades de convivência, tanto 

de predador e presa quanto de espécies concorrentes (KAREIVA, 1990 apud McGARIGAL; 

MARKS, 1995). Além disso, a subdivisão de habitats como indexado no número de manchas 

pode influenciar na propagação de espécies ou mesmo distúrbios como o das queimadas.  

A densidade das bordas apresenta um aspecto estrutural da paisagem, e embora tenha a 

mesma utilidade ecológica que o número de manchas, expressa o número de patches em uma 

base por unidade de área, o que facilita as comparações entre paisagens de diversos tamanhos. 

A densidade das bordas constitui índices que representam a configuração, ou seja, o padrão 

espacial do mosaico, e é importante para muitos processos ecológicos, como, por exemplo, a 
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dispersão da luz nos fragmentos florestais, e consequentemente para o teor de umidade e 

temperatura do solo. Esse índice afeta os organismos de forma diferenciada, porque as 

diferentes espécies podem ter uma maior afinidade com uma maior intensidade de radiação 

solar, enquanto outras podem ser prejudicadas. 

O valor encontrado é bastante elevado, corrobora com a hipótese de fragmentação de 

habitats, e pode servir como um bom índice de heterogeneidade, pois uma paisagem com 

maior densidade de manchas tem maior heterogeneidade espacial do mosaico paisagístico. 

Pelos altos valores encontrados na densidade dos patches e na densidade das bordas, conclui-

se que a forma e o tamanho dos fragmentos de vegetação natural vêm sendo afetados pelas 

atividades humanas, e podem ter consequências indesejadas, pois, de acordo com a hipótese 

levantada por Krummel et al. (1987 apud WU; HOBBS, 2007), quanto menor o fragmento 

florestal mais afetado será pelas atividades antrópicas, enquanto os fragmentos maiores possui 

uma influencia maior dos limites topográficos.  

Deste modo, as classes de vegetação natural necessitam de uma melhor preservação 

e/ou fiscalização mais intensa para garantir sua conformidade com o código florestal 

brasileiro. É sugerida também a aplicação de corredores de ligação entre os fragmentos mais 

isolados como esforço para reduzir os perigos de extinção das espécies no interior dessas 

manchas.  

O perímetro é uma métrica considerada como efeito de borda, e pode representar o 

contraste das bordas. O perímetro total do mosaico foi de 1,53, este índice representa a 

configuração da paisagem, embora ele não esteja espacialmente explícito. O perímetro total 

da borda tem sido considerado como de grande importância ecológica, principalmente com 

relação à vida selvagem, baseado na premissa de que o efeito de borda da floresta, por 

exemplo, resulta principalmente em diferenças de vento e intensidade de radiação solar que 

alcançam uma determinada mancha de floresta, alterando no microclima, na distribuição de 

sementes etc. 

 O índice total da forma quantifica a configuração da paisagem em termos de 

complexidade da forma em nível de paisagem. O valor encontrado perfaz um total de 328.75. 

Esse índice pode influenciar uma grande quantidade de processos ecológicos, tais como a 

migração de pequenos mamíferos (BUECHNER, 1989); a colonização de plantas lenhosas 

(HARDT; FORMAN, 1989); e pode influenciar as estratégias de alimentação animal 

(FORMAN; GODROM, 1986). 
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As Métricas de diversidade da Paisagem quantificam a composição, ou seja, a 

diversidade em nível de paisagem e não sua configuração. Essas métricas têm sido utilizadas 

em uma grande diversidade de aplicações. A diversidade é uma função do numero de espécies 

presentes, nesse caso numero de classes e do padrão de distribuição das classes. Os valores 

obtidos nas cinco métricas de diversidade estão sintetizados na Tabela 14: 

 

Tabela 14 – Métrica ao Nível da Paisagem (2) 
Riqueza Índice de 

Shannon 
Índice 

Simpson 
Índice de 
Simpson 

Modificado 

Índice de 
uniformidade 
de Shannon 

Índice de 
uniformidade 
de Simpson 

Índice de 
uniformidade 
de Simpson 
Modificado 

9  -383.87  -6971.77 -8.85  -174.71  -7843.24  -4.03 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Por meio da análise da Tabela 13, é possível observar que a paisagem da área de 

estudo apresenta valores elevados de riqueza de classe.  Os índices de uniformidade se 

Shannon e Simpson também apresentaram valores elevados indicando que ha uma grande 

heterogeneidade na paisagem. A riqueza refere-se ao numero relativo de classes presentes na 

paisagem e de acordo com o mapa categórico de uso e ocupação do solo o valor obtido foi de 

nove classes. Essas medidas de diversidade são influenciadas pelos componentes riqueza e 

uniformidade.  A uniformidade é geralmente referida como a composição dos componentes 

estruturais de diversidade (McGARIGAL; MARKS, 1995). 

Os índices de diversidade de Shannon e Simpson foram aplicados pelos ecologistas da 

paisagem para medir aspectos da estrutura e composição da paisagem (O’NEILL et al., 1997; 

TURNER; GARDNER, 1990). O índice de diversidade de Shannon é baseado na teoria da 

informação (SHANNON; WEAVER, 1949). O valor deste índice representa a quantidade de 

“informação” por indivíduo, nesse caso o número total de manchas. De acordo com 

McGarigal e Marks (1995), a magnitude absoluta do índice de diversidade de Shannon não é 

particularmente significativa e, portanto, ele é usado como um índice relativo para comparar 

diferentes paisagens ou a mesma paisagem em diferentes épocas.  

O Índice de diversidade de Simpson é outra medida diversidade popular, e não se 

baseia na teoria da informação (SIMPSON, 1949). O Índice de Simpson é menos sensível à 

presença de tipos raros e tem uma interpretação que é muito mais intuitiva do que o índice de 

Shannon. Especificamente, o valor de índice de Simpson representa a probabilidade de 

quaisquer tipos selecionados aleatoriamente seria de diferentes tipos. Assim, quanto maior for 

o valor, maior a probabilidade de que quaisquer manchas sejam de diferentes tipos (ou seja, 
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uma maior diversidade). Porque o índice de Simpson é uma probabilidade, e pode ser 

interpretado em termos absolutos e relativos (MCGARIGAL; MARKS, 1995). 

O índice de diversidade de Simpson modificado com base na modificação de Pielou 

(1975) foi utilizado por Romme (1982). A modificação elimina a interpretação intuitiva do 

índice de Simpson como uma probabilidade, mas transforma o índice em um que pertence a 

uma classe geral de índices de diversidade ao qual o índice de diversidade de Shannon 

pertence (PIELOU, 1975). Assim, o índice de diversidade de Shannon e de Simpson 

modificado são semelhantes em muitos aspectos e tem a mesma aplicabilidade 

(MCGARIGAL; MARKS, 1995).  

A análise do padrão da paisagem foi realizada levando em consideração o contexto 

ambiental, social e econômico, tendo em vista que esses espaços definem os processos e as 

funções dentro da paisagem estudada e influenciam os diferentes elementos físicos que a 

constitui.  

As métricas de paisagem representam índices desenvolvidos em mapas categóricos 

para quantificar características espaciais especificas no mosaico da paisagem, refletem as 

mudanças nos processos ecossistêmicos auxiliando na compreensão dos aspectos estruturais e 

composicionais. O padrão espacial de uma paisagem é definido pela complexidade ou 

variabilidade de uma propriedade do sistema de interesse no espaço e tempo (LI; 

REYNOLDS, 1993). De acordo com Wu e Hobbs (2007), a complexidade pode ser entendida 

como uma característica qualitativa descrita por suas propriedades principais, enquanto a 

variabilidade refere-se ao aspecto quantitativo e é descrito pelos valores numéricos das suas 

propriedades.  

A complexidade e a variabilidade podem servir como elos entre o padrão espacial os 

processos ecológicos, fornecendo maneiras de interpretar suas relações. Assim, o mosaico da 

paisagem foi interpretado como um conjunto interativo e dinâmico constituído por matriz, 

fragmentos e corredores, onde matriz corresponde à classe de uso e ocupação do solo 

dominante na paisagem do ponto de vista funcional e espacial.  

Os corredores correspondem a elementos lineares e homogêneos que se distingue das 

unidades adjacentes na paisagem, e pode ter funções tanto como áreas de ligação (rios, 

córregos, rodovias, trilhas etc.), quanto de barreiras, estando esta função ecológica, na 

dependência das características fisiológicas dos diversos e múltiplos organismos vegetais e 

animais que habitam a área de estudo, bem como do arranjo espacial do mosaico paisagístico, 

permitindo ou não a conexão entre os organismos ali presentes. Os fragmentos ou manchas 
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são superfícies não lineares, que compõem unidades espaciais homogêneas distintas das áreas 

adjacentes e permeados pela matriz.    

A caracterização fisionômica e tipológica da paisagem foi realizada com base nos 

elementos estruturais da cobertura vegetal dentro da bacia hidrográfica do rio Gramame. As 

mudanças ocorridas na estrutura e no padrão espacial de uma paisagem é um dos aspectos 

mais importantes para o entendimento da dinâmica e interações entre a estrutura e função. 

Esta afirmação deriva na noção de que o padrão espacial de uma paisagem influenciam os 

processos ecológicos e suas características (McGARIGAL; MARKS, 1995).  

O Quadro 14 apresenta as principais funções e processos geoecológicos da bacia 

hidrográfica do rio Gramame buscando identificar as relações entre a estrutura e os 

ecossistemas inseridos no contexto da pesquisa.  

  

Quadro 14 – Processos e Funções na Bacia Hidrográfica do rio Gramame 
Elementos 

estruturais da 
vegetação 

Principais funções e processos 
dentro da Bacia Hidrográfica do rio Gramame 

Água Pessoas Vida selvagem 
 

MATRIX 
Agropecuária 

Irrigação, escoamento 
superficial e subterrâneo 

Planejamento 
ambiental e manejo 

sustentado das 
atividades 

agropastoris 

Habitat da vida 
selvagem e animais 

domésticos encontradas 
no seu interior 

FRAGMENTOS 
(Patches) 

Floresta estacional 
Semidecídua; 

Savana estépica 
Psamófila, 
graminias; 

Manguezal do rio 
gramame; 
Barragem 
Gramame-
Mamuaba 

Filtração; infiltração 
regulação do ciclo 

hidrológico; proteção do 
solo contra o escoamento 
superficial difuso, erosão 
por salpicamento radiação 

solar excessiva etc.; 
filtração; infiltração; 
regulação do ciclo 

hidrológico; transporte de 
água e detritos, migração 
reprodutiva; proteção da 
linda de costa filtração; 
infiltração; regulação do 

ciclo hidrológico 

manejo florestal; 
ensino; pesquisa; 

agroecológia; 
estética; lazer 

conservação da 
qualidade da água; 
controle de fontes 

pontuais e difusas de 
poluição; manutenção 
da vegetação natural 

abastecimento de 
água para o consumo 

Principal habitat da vida 
selvagem da maioria das 
espécies encontradas no 

seu interior;  
habitat de espécies 

adaptadas a ambiente 
estuarino, aves e 

mamíferos, ambiente 
reprodutivo, de 

alimentação e proteção 
de organismos, 

marinhos; 
habitat de espécies 

adaptadas a ambiente 
lótico 

CORREDORES 
 
 

Rios e corregos 
Mata ciliar 

 

Movimento de animais, 
água e detritos e pessoas; 
Proteção do solo contra o 
escoamento superficial; 

Erosão por Salpicamento 
Radiação solar excessiva 

etc. 

Pesca artesanal e 
esportiva, 

aquicultura, 
Transporte de pessoas 

e mercadorias, 
turismo, recreação, 

lazer 

Habitat de muitas 
espécies de peixe, 

moluscos, crustáceos, 
entre outros; 

importante corredor para 
movimento de animais 

silvestres, insetos, 
repteis, aves, mamíferos  

(continua) 
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Quadro 14 – Processos e Funções na Bacia Hidrográfica do rio Gramame (conclusão) 
Elementos 

estruturais da 
vegetação 

Principais funções e processos 
dentro da Bacia Hidrográfica do rio Gramame 

ÁGUA PESSOAS VIDA SELVAGEM 
BARREIRAS 

Estradas, 
urbanização, 
fragmentos 
isolados de 

vegetação natural, 
represamento 

de rios 

Transporte de mercadoria 
e pessoas, poluição, 

erosão, compactação do 
solo, aumento do 

escoamento superficial, 
erosão laminar, aumento 
da temperatura do solo, 

interrupção do fluxo 
gênico 

A construção de 
estradas é uma das 

principais causas da 
destruição da 

vegetação 
acarretando a 

fragmentação de 
habitats, perturbação 

e degradação 
ambiental; barragens 
e/ou açudes menores 

Diminuição da 
biodiversidade, 

distúrbios ecológicos 
desaparecimento e 

substituição de espécies 
nativas; interrupção do 

fluxo gênico das 
espécies reprodutoras 

(reóliticas) 

Fonte: Elaboração própria com base em Leitão et al. (2002). 
 

6.12 DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO  
          GRAMAME  

 

A análise das condições ecológicas e o diagnóstico socioambiental da bacia 

hidrográfica do rio Gramame apresentam uma síntese da situação ambiental atual o objetivo 

de se conhecer as potencialidades e limitações dos sistemas ambientais, os processos e a 

dinâmica espacial dos geossistemas envolvidos, identificando áreas prioritárias para políticas 

de conservação e/ou recuperação das áreas degradadas visando o uso racional dos recursos 

naturais.  

O Quadro 15 apresenta de maneira simplificada as principais formas de uso e 

ocupação do solo e os problemas mais frequentes, as limitações ou restrições e suas 

potencialidades socioeconômicas.  

Na área de estudo, a degradação dos recursos naturais é muito intensa. A instalação de 

indústrias, as atividades agrícolas, a extração mineral, a pecuária extensiva, os 

empreendimentos imobiliários e a ocupação urbana desordenada, são os responsáveis por este 

quadro de antropismo generalizado da área da bacia hidrográfica do rio Gramame.  

Os sistemas ambientais estão sujeitos a influência de estímulos externos, e esses 

fatores podem causar transformações na paisagem, entretanto, a resposta a esses estímulos é 

geralmente dada de uma forma diferencial, com alguns elementos respondendo mais 

rapidamente às perturbações do que outros. Seja em uma paisagem natural ou cultural, a 

resistência a essas perturbações é medida pelo grau de alterações que uma determinada 

variável pode estar sujeita.  
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Das províncias fitogeográficas originais do bioma Mata Atlântica e ecossistemas 

associados, com base no ano de 1998, somente 1,39% da área da bacia está ocupada  por 

Floresta Estacional Semidecídua; 5,2% por  Savana-Estépica/Cerrado; as Formações 

Pioneiras com influência fluvial representam 2,22% e as Formações Pioneiras com influência 

flúviomarinha correspondem a menos de 2% do total da área da bacia. É importante enfatizar 

ainda, que a destruição da vegetação natural favorece o assoreamento dos rios, podendo 

causar modificações no regime fluvial. A monocultura da cana-de-açúcar introduz grandes 

quantidades de fertilizantes para garantir o aumento da produtividade agroindustrial. Nesse 

tipo de produção, os  solos sofrem  perturbações  pelo ritmo sazonal  das lavouras.  

A intensificação das atividades antrópicas e a consequente supressão da cobertura 

vegetal diminuíram a complexidade ecológica do mosaico, afetando os ciclos 

biogeoquímicos, modificando a estrutura e a função dos ecossistemas pela fragmentação dos 

habitats, dificultando a livre circulação dos organismos vivos e reduzindo a capacidade de 

resiliência dos geossistemas.  

A bacia hidrográfica do rio Gramame abriga o principal reservatório hídrico com 

capacidade de suprir as demandas públicas por água da cidade de João Pessoa e municípios 

vizinhos. Esse reservatório está localizado no município de Alhandra na confluência dos rios 

Gramame-Mamuaba, alimentado por águas superficiais e subterrâneas e de acordo com o 

Plano Estadual de Recursos Hídricos, seu limite de capacidade máxima é de 56. 937. 000 m3 

(PERH-PB, 2004). No ano 2000, com carga total, esse reservatório chegou a atender 816.191 

habitantes, sendo 794.887 na zona urbana e 21.304 na zona rural (SEMARH-PB, 2000).  

De acordo com Barbosa et al. (2009), desde o represamento, o reservatório Gramame-

Mamuaba tem sido marcado por irregularidades, tanto com relação ao projeto de construção 

quanto ao funcionamento. Além disso, a existência de grandes extensões de cana-de-açúcar e 

da usina GIASA na bacia de drenagem, representam um imenso potencial de eutrofização 

para o lago via aporte de nutrientes através de seus efluentes. O uso indiscriminado de 

agrotóxicos contamina os solos e a deposição de resíduos sólidos urbanos e efluentes nos rios 

compromete a qualidade da água e diminui  a biodiversidade aquática. Essa prática comum 

traz consequências desastrosas para o sistema de drenagem e o reservatório Gramame-

Mamuaba. Com aumento de nutrientes, em especial o fósforo e o nitrogênio, ocorre o 

aumento da produção primária, e consequentemente a proliferação da biomassa de algas e 

plantas aquáticas, causando a rápida eutrofização dos rios e reservatórios (BARBOSA et al., 

2009) (Figuras 35 a 38).   
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Figura 35 – Impactos ambientais na bacia do rio Gramame (1) 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 

 

Figura 36 – Impactos ambientais na bacia do rio Gramame (2) 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 

  



178 

 

Figura 37 – Impactos ambientais na bacia do rio Gramame (3) 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 

 

Figura 38 – Impactos ambientais na bacia do rio Gramame (4) 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2013.
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Quadro 15 – Diagnóstico Socioambiental da BHRG 
Unidades 

Geoambientais 
Formas de Uso e 

Ocupação do Solo 
Problemas Frequentes Restrições e/ou  Limitações Potencialidades 

Planície Costeira: 
Praias, falésias, 

campos de dunas 
cordões litorâneos. 

Planície 
flúviomarinha. 

Esportes, lazer, bares 
e barracas artesanais, 

Pesca artesanal, 
Extrativismo vegetal, 
coqueirais e fruteiras, 
agricultura familiar 

em pequenas 
propriedades. 

Desflorestamento, 
queimadas 

Contaminação dos solos e 
águas superficiais, deposição 
de resíduos sólidos urbanos 
sem tratamento adequado, 

ocupação de áreas de 
preservação permanente por 

construções artesanais, 
emissão e lançamento de 

efluentes e resíduos 
domiciliares. 

 

Qualquer tipo de edificação que impeça 
o livre acesso e a mobilidade pública, 

Lançamento de resíduos sólidos urbanos 
ou efluentes de qualquer natureza, 

Extração Mineral de ser planejada. Pesca 
predatória, destruição e/ou retirada de 

corais e rochas de praia (recifes). 
Realização de obras de contenção e/ou 

mitigação da erosão costeira sem o 
devido estudo dos impactos ambientais, 

Circulação de veículos automotores, 
atracação de embarcações e esportes 

náuticos. 

Turismo Ecológico, Educação 
Ambiental, Pesca Artesanal, 

Cultivo de Ostras, Piscicultura 
Refúgios Ecológicos Esportes e 

lazer. 
 

Planalto Atlântico, 
vales e planícies 

aluviais: Formação 
Barreiras e 

Congêneres. 

Agricultura 
mecanizada, 

semimecanizada, 
subsistência. 

Ocupação urbana, 
atividade industrial, 
Pecuária extensiva, 

Extrativismo Mineral. 

Desflorestamento, 
queimadas. Contaminação 

dos solos e águas superficiais 
e subterrâneas, deposição de 

resíduos sólidos urbanos, 
efluentes indústrias, retirada 

de material geológico e 
exploração mineral sem 

licença ambiental (Piçarras). 
Riscos de movimentos de 
massa nas encontras mais 
íngremes e falésias sem 

cobertura vegetal. 
Assoreamento de córregos, 

aumento do parque industrial 
de João Pessoa. 

Vertentes com declividades maiores que 
25° (graus), possuem sérias restrições a 

atividades agrícolas, pecuárias, 
instalação de industriais, e ocupação 

urbana. 
Uso restrito das Áreas de Proteção 

Ambiental Permanentes: matas ciliares, 
nascentes e mananciais superficiais e 
subterrâneos, Estações Ecológicas e 
Reservas Particulares de Patrimônio 
Natural devem estar preservadas pois 
essas áreas estão protegidas pelas leis 

ambientais. 
Áreas com declividades menores que 5° 

(Graus) possuem sérias restrições à 
deposição de resíduos sólidos urbanos 
sem o tratamento adequado, o uso de 

pesticidas e agrotóxicos deve ser 
controlado e/ou quando possível evitado. 

Turismo Ecológico, Educação 
Ambiental, Silvicultura, Pastagens 
naturais, Esportes radicais e lazer, 
As vertentes, terraços e planícies 
fluviais possuem potencial para 

agricultura realizada com sistema 
de manejo ecológico. 

Cultivo permanente e/ou 
temporário (ciclo longo). 

Exploração mineral e dos recursos 
hídricos superficiais e subterrâneos 

para o abastecimento público. 
Os planaltos de topo planos 

possuem potencial para pecuária 
extensiva e aviária intensiva quando 
praticada com sistema de manejo e 

gerenciamento ambiental. 

 (continua) 
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Quadro 15 – Diagnóstico Socioambiental da BHRG (conclusão) 
Unidades 

Geoambientais 
Formas de Uso e 

Ocupação do Solo 
Problemas Frequentes Restrições e/ou  Limitações Potencialidades 

Depressão 
Sublitorânea 

Planícies 
interiores, 

escarpas, colinas e 
topos de morros. 

Agricultura 
mecanizada, 

semimecanizada, 
subsistência. Ocupação 

urbana, atividade 
industrial, Extrativismo 

Mineral. 

Desflorestamento, queimadas, 
contaminação dos solos e águas 

superficiais e subterrâneas, 
deposição de resíduos sólidos 
urbanos, efluentes indústrias, 

retirada de material geológico e 
exploração mineral sem licença 
ambiental (Piçarras). Riscos de 

movimentos de massa nas 
encontras mais íngremes e 

falésias sem cobertura vegetal. 
Assoreamento de córregos, 

aumento do parque industrial de 
João Pessoa. 

Vertentes com declividades maiores 
que 25° (graus), possuem sérias 
restrições a atividades agrícolas, 

pecuárias, instalação de industriais, e 
ocupação urbana. 

Uso restrito das Áreas de Proteção 
Ambiental Permanentes: matas 
ciliares, nascentes e mananciais 

superficiais e subterrâneos, Estações 
Ecológicas e Reservas Particulares de 

Patrimônio Natural devem estar 
conservadas já que essas áreas estão 

protegidas pelas leis ambientais. 
Áreas com declividades menores que 
5° (Graus) possuem sérias restrições 

à deposição de resíduos sólidos 
urbanos sem o tratamento adequado, 

o uso de pesticidas e agrotóxicos 
deve ser controlado e/ou quando 

possível evitado. 

Turismo Ecológico, Educação 
Ambiental, Silvicultura, 

Pastagens naturais,,Esportes 
radicais e lazer, 

As vertentes, terraços e planícies 
fluviais possuem potencial para 

Agricultura realizadas com 
sistema de manejo ecológico, 

Cultivo permanente e/ou 
temporário (ciclo longo). 
Exploração Planejada dos 

recursos minerais e dos recursos 
hídricos superficiais e 
subterrâneos para o 

abastecimento público. Os 
planaltos de topo planos 
possuem potencial para 

silvicultura e pecuária aviária 
intensiva quando praticada com 

sistema de manejo e 
gerenciamento ambiental. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Estes problemas frequentes apresentados no quadro 16. Representam preocupação 

considerando as medidas de preservação ou de recuperação dos recursos naturais que devem 

ser adotadas por parte dos órgãos governamentais relacionados à defesa do meio ambiente.  

A demanda crescente por água para atender as atividades econômicas e sociais, leva a 

população rural a construir pequenos açudes. A construção desses reservatórios hídricos por 

meio de diques e pequenas barragens geram impactos ambientais, entre eles, destacam-se a 

modificação dos níveis freáticos próximos à represa, alteração do regime fluvial e 

consequente interrupção do fluxo gênico de reprodução dos peixes.  A transformação de um 

ambiente com águas correntes em um ambiente de águas mais calmas, altera, sobretudo, a 

composição da comunidade aquática, desde o plâncton, base da cadeia alimentar, até os 

peixes. Neste caso, há uma substituição de espécies adaptadas a ambientes lóticos, por 

espécies que preferem ambientes lênticos (WATANABE; BARBOSA; PAZ, 2009). 

As finalidades para a construção dessas barragens podem ser várias, entre elas estão o 

abastecimento industrial, animal ou domiciliar, projetos de piscicultura, carcinocultura e 

irrigação ou mesmo para o lazer. Na perspectiva dos benefícios do abastecimento público, os 

custos ambientais são geralmente ignorados, tendo em vista que nas áreas agrícolas a 

população rural não possui nenhum programa específico para o abastecimento de água para 

suas necessidades, e as famílias menos favorecidas tem que construir cacimbas e poços 

escavados nos leitos dos rios. Nesses casos específicos, a água não possui nenhum tipo de 

tratamento para garantir a qualidade para o consumo humano, e as fontes artesanais não 

garantem o abastecimento contínuo durante todo o ano.  

Seja qual for o uso, a construção de reservatórios hídricos, devem seguir as normas da 

legislação ambiental vigente, e quando possível, a adoção de práticas conservacionistas que 

possam diminuir ao máximo os impactos ambientais causados por este tipo de 

empreendimento. Existe uma demanda crescente por água para ser utilizada em projetos de 

irrigação, piscicultura e carcinocultura, o total de projetos identificados na bacia do rio 

Gramame, de acordo com o Plano Estadual de Recursos Hídricos foi de 44, todos 

administrados por particulares, sendo 20, localizados no município do Conde, 4 no município 

de João Pessoa, 4 no município de Pedras de Fogo; e 16 no município de Santa Rita (PERH-

PB, 2004).  

Os usos outorgados de empreendimentos desta natureza são afiançados pelo direito de 

uso da água, definidos na Lei nº 6.308/96 e regulamentado por meio do Decreto nº 19.260/97. 
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A Lei federal nº 9433/97 estabelece as normas nacionais para o gerenciamento dos recursos 

hídricos e representa importante instrumento para políticas de gerenciamento ambiental.  

Esses instrumentos legais tem por objetivo a garantia da qualidade do abastecimento. 

No entanto, com relação à bacia do rio Gramame, parece haver uma maior preocupação em 

garantir o abastecimento da população do que a adoção de medidas que possam garantir a 

qualidade das águas, já que a poluição dos recursos hídricos superficiais ocorre em vários 

pontos da bacia e de forma frequente. 

No baixo curso, o Riacho Mussuré, afluente do Rio Mumbaba, atravessa o Distrito 

Industrial de João Pessoa e constitui o principal receptor de efluentes industriais e domésticos. 

O crescimento urbano desordenado e a ausência de sistemas de tratamento de esgotos nas 

residências localizadas no Bairro das Indústrias, Costa e Silva, Monsenhor Magno e áreas 

periurbanas da bacia, agrava os problemas de poluição e diminuem a qualidade ambiental.  

No alto e médio curso, os efluentes provenientes da usina de cana-de-açúcar GIASA, o 

uso indiscriminado de defensivos agrícolas e corretivos químicos para os solos, e a ausência 

de sistemas de tratamento de esgotos sanitários nas comunidades rurais, e empreendimentos 

agroindústrias, são algumas das prováveis fontes de contaminação. 

Com relação aos resíduos sólidos urbanos, a área de estudo abriga o aterro sanitário 

metropolitano, localizado no interior da Fazenda Mumbaba III, próximo às margens dos rios 

Mumbaba, Camaço e Taquarituba, perfazendo uma área de aproximadamente 100 hectares. 

Esse aterro atende os municípios de João Pessoa, Conde, Cabedelo, Santa Rita, Bayeux, 

Lucena e Cruz do Espírito Santo, por meio de um consórcio denominado CONDIAM. 

 De acordo com o referido consórcio, a pesquisa para locação deste empreendimento 

baseou-se em critérios técnicos, e nas restrições e diretrizes preconizadas na legislação 

pertinente ao assunto, e a instalação do aterro fundamentou-se essencialmente em critérios de 

engenharia sanitária e ambiental e normas operacionais específicas (LIMA et al., 2005). 

O Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental - EIA-RIMA, 

identificaram alguns dos possíveis impactos negativos e positivos deste empreendimento, 

entretanto, a ausência de completo entendimento dos aspectos hidrológicos e geofísicos, 

sustenta a necessidade de se continuar investindo em pesquisas relacionadas aos aspectos 

naturais e recursos ambientais das áreas envolvidas. 

Por meio de comunicação verbal com a Autarquia Especial Municipal de Limpeza 

Urbana (EMLUR), empresa que administra o consórcio, obteve-se a informação de que, com 

o intuito de fornecer medidas de controle e nortear os procedimentos operacionais, é realizado 
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bimestralmente o monitoramento das células que envolvem os resíduos sólidos urbanos, e a 

verificação se existem deslocamentos verticais ou horizontais. São ainda realizadas as 

checagens das temperaturas no interior das células, e a checagem do controle de vazão dos 

drenos lixiviados.  

Em pesquisa bibliográfica, foi constatada a realização de análises das águas 

subterrâneas em poços no interior do aterro sanitário. Os resultados das análises físico-

químicas e bacteriológicas foram comparados com os limites estabelecidos pela Portaria 518, 

de 25 de março de 2004, estando os resultados dessas análises abaixo dos valores máximos 

estabelecidos na portaria supracitada (COSTA; SOBRAL; OLIVEIRA, 2010).  

As águas superficiais dos rios Taquarituba e Camaço, localizados próximos à planta do 

aterro sanitário, são coletadas constantemente para realização de análises microbiológicas e 

físico-químicas, e os valores obtidos são então comparados com os limites definidos pela 

resolução do CONAMA 357/05 (COSTA; SOBRAL; OLIVEIRA, 2010). 

Os resultados das análises tem constatado que os valores encontrados estão dentro do 

limite permitido pela referida resolução e que nenhum desses rios recebe efluente oriundo da 

estação de tratamento de chorume do aterro sanitário metropolitano (COSTA; SOBRAL; 

OLIVEIRA, 2010). 

O destino final do biogás é a queima simples do metano (CH4), e o monitoramento 

desse gás é realizado por meio de poços instalados no interior das células de armazenamento 

dos resíduos. As chaminés são interligadas com a Planta de Extração e Combustão de Biogás 

(PECB), de onde são medidas as concentrações dos gases metano e oxigênio, pressão e 

temperatura da queima. Outros gases, como o sulfídrico e amônia, são auferidos na caixa de 

coleta dos líquidos lixiviados oriundos de cada célula (COSTA; SOBRAL; OLIVEIRA, 

2010). 

Embora a empresa responsável pela administração do aterro sanitário metropolitano 

(EMLUR) garanta que as medidas de controle e monitoramento ambiental estejam sendo 

realizados, estudos verdadeiramente “independentes,” abordando o monitoramento dessas 

áreas, são escassos, e os dados de análises físico-químicas e/ou microbacteriológicas que 

possam avaliar os impactos e estabelecer parâmetros comparativos, quando existentes, são de 

acesso restrito. 

Os órgãos de fiscalização devem atuar de forma mais eficiente no sentido de garantir 

uma melhor fiscalização, e assegurar que os empreendimentos rurais cumpram as 

determinações oficiais referentes ao código florestal brasileiro. Programas de reflorestamento 
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de matas ciliares e reservas legais devem ser estimulados, pois, quando adotados promovem o 

equilíbrio ambiental ao auxiliarem na proteção dos solos, nascentes e reservatórios hídricos, 

superficiais e subterrâneos. 

 

6.13 ZONEAMENTO FUNCIONAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO GRAMAME 

  

Na ordenação das zonas geoecológicas efetuou-se a identificação e caracterização das 

unidades de paisagem, determinando as potencialidades e limitações de cada uma das 

unidades, auxiliando assim, na compreensão dos elementos que constituem a paisagem e 

consequentemente orientando o uso e ocupação mais consciente, apresentando as áreas 

críticas de preservação e recuperação ambiental representadas pelas zonas.  

Na adequação ambiental é preciso ter em mente que as atividades produtivas estão 

condicionadas a fatores de ordem ambiental e socioeconômica, com ênfase nas características 

ecológicas e na capacidade de suporte ambiental, mas sem esquecer da viabilidade 

econômica.  

Para a adequação ambiental e socioeconômica, a bacia do rio Gramame foi 

subdividida em cinco zonas, a saber: Zona de Preservação Ambiental Permanente; Zona de 

Uso Disciplinado; Zona de Recuperação Ambiental; Zona de Ordenamento Urbano e Zona de 

Conservação Ambiental.  

 

6.13.1 Zona de Preservação Ambiental Permanente 

 

A Zona de Preservação Ambiental Permanente corresponde às áreas protegidas pelo 

Código Florestal, de acordo com a Lei Federal 4.771, de 15/09/65. Os artigos 2° e 3° fazem 

referência aos topos de relevos e encostas íngremes e/ou com declividade acentuada, 

considerando ainda, 30 metros das margens de rios com ou sem vegetação, cuja presença da 

cobertura vegetal nativa tem a função ambiental de preservar os recursos hídricos (rios, lagos, 

reservatórios, nascentes etc.) manter a estabilidade geológica da biodiversidade, o fluxo 

gênico da fauna e da flora, a conservação do solo, assim como assegurar o bem-estar e a 

qualidade de vida das populações humanas.   

A delimitação destas zonas tem o objetivo principal de proteger esses espaços, cujo 

aproveitamento depende de um controle rigoroso dos geossistemas envolvidos. Levando em 

consideração o seu valor estratégico, a utilização dessas áreas é em geral proibida à maioria 
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das formas de usos e ocupação do solo, todavia, em casos excepcionais, de utilidade pública, 

interesses sociais ou baixos impactos ambientais definidos por meio da resolução 369 de 

28/03/2006 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), são permitidas a 

intervenção ou supressão da sua cobertura vegetal, na forma como são definidas no artigo 11 

desta resolução.  

Esta zona envolve a existência de: Floresta Estacional Semidecídua, Savana 

Estépica/Cerrado, Formações Pioneiras com Influência Fluvial, Formações Pioneiras com 

Influência Marinha, Leitos Terraços e Planícies Fluviais. 

Entre os principais conflitos de uso dessa zona destacam-se a supressão da mata ciliar, 

deposição de resíduos sólidos e efluentes industriais, erosão dos solos, retirada de material 

geológico (areia e argila), e a expansão urbana desordenada e sem equipamentos básicos de 

saneamento. 

 

6.13.2 Zona de Uso Disciplinado 

 

A Zona de Uso Disciplinado é representada por áreas onde são desenvolvidas 

atividades econômicas, com exceção da faixa de praia. Essas áreas, porém, estão submetidas 

ao controle permanente e devem obedecer aos parâmetros de conservação dos solos, da 

cobertura vegetal nativa, dos recursos hídricos, e dos animais silvestres e do ordenamento 

urbano como garantia da qualidade, manutenção e controle dos sistemas físicos ambientais.  

Esta zona abrange a maior parte da bacia hidrográfica do rio Gramame, e corresponde 

às áreas de atividades agropastoris, às planícies aluviais, aos topos de interflúvios e às 

margens dos principais rios, córregos e reservatórios hídricos, bem como a faixa que envolve 

as praias de barra de Gramame e Jacumã.  

A delimitação das áreas na Zona de Uso Disciplinado foi executada por meio da 

correlação dos dados dos aspectos naturais e socioeconômicos, levando em consideração o 

uso histórico do solo, possibilitando checar as incompatibilidades entre a atividade antrópica e 

a potencialidade natural dessas áreas. 

Entre os principais conflitos de uso nessa zona estão: contaminação dos solos por 

pesticidas e insumos agrícolas, supressão da cobertura vegetal original, extração mineral sem 

o devido licenciamento (areia e argila), poluição hídrica superficial, ocupação dos solos em 

áreas protegidas (declives acentuados, margens de rios, aluviões e terraços fluviais), 
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construções artesanais, expansão urbana desordenada e sem infraestrutura de saneamento, 

exploração mineral (extração e beneficiamento de calcário, caulim e fósforo). 

 

6.13.3 Zona de Recuperação Ambiental 

 

A Zona de Recuperação Ambiental é composta por áreas que sofreram ou ainda 

sofrem impactos ambientais e/ou alterações na sua dinâmica natural em decorrência da 

atividade antrópica e definidas como áreas prioritárias para recuperação ambiental, 

objetivando compatibilizá-las com as atividades econômicas ou de preservação. 

A delimitação da Zona de Recuperação Ambiental foi definida com base nos seus 

aspectos ambientais e socioeconômicos e na identificação dos problemas ambientais através 

de interpretação das imagens de satélite, da realização de trabalhos de campo, e na análise do 

diagnóstico socioeconômico. 

Abrangem as áreas de extração mineral, atividades agropecuárias e deposição e 

destino final de resíduos sólidos urbanos (aterro sanitário metropolitano), tendo em vista os 

problemas encontrados, faz-se necessário a tomada de medidas mitigadoras e de recuperação 

da integridade, física, química e biológica desses espaços incluindo plano de ação detalhando 

os níveis de impacto, tratamento e técnicas de revitalização das áreas degradadas.  

Entre os principais conflitos de uso nessa zona estão: a instalação de aterro sanitário, 

supressão da cobertura vegetal original, assoreamento e poluição dos mananciais, erosão dos 

solos, contaminação de lençol freático, extração mineral sem o devido licenciamento (areia e 

argila), abertura de vias de circulação, empreendimentos imobiliários (loteamentos).  

 

6.13.4 Zona de Ordenamento Urbano  

 

A Zona de Ordenamento Urbano é constituída pelas áreas das sedes dos municípios do 

Conde, Pedras de Fogo e parte da cidade de João Pessoa e as comunidades rurais e 

periurbanas, reunidas nesta zona com o intuito de estabelecer mecanismos eficazes de gestão 

ambiental e territorial dos espaços urbanos inseridos nos limites da bacia hidrográfica do rio 

Gramame. 

A delimitação dessa zona foi definida com base em suas características principais: 

urbanização contínua e/ou por edificações adensadas e presença de instalações destinadas a 

funções urbanas básicas. Essas informações foram adquiridas por meio da interpretação visual 
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de imagens de satélite, bem como no levantamento de dados censitários, de economia, cultura, 

população, saúde, transporte, educação, saneamento básico, etc., e trabalhos de campo. 

É função dos governos municipais legislar sobre assuntos de interesse local e 

promover políticas públicas que envolvam o planejamento e ordenamento de seus territórios 

mediante o controle do uso e ocupação do solo. No entanto, a participação da população é 

fundamental na adequação das diretrizes básicas de conservação e ordenamento urbano, no 

sentido de garantir o desenvolvimento dessas zonas nos seus aspectos sociais, culturais e 

ambientais. 

Entre os principais conflitos de uso nessa zona estão: a expansão urbana desordenada e 

núcleos urbanos sem infraestrutura de saneamento básico, deposição inadequada de resíduos 

sólidos urbanos, emissão de efluentes industriais, principalmente no riacho Mussuré, afluente 

do rio Mumbaba, expansão do parque industrial, ocupação de áreas de preservação 

permanente (declives acentuados, aluviões e terraços fluviais), construções artesanais na 

desembocadura do rio Gramame (planície aluvial e praias de Jacumã e Barra de Gramame). 

 

6.13.5 Zona de Conservação Ambiental 

 

A Zona de Conservação Ambiental compreende as áreas onde existem condições 

especiais de manejo e conservação para correta utilização dos recursos naturais. É constituída 

pelas planícies fluvial e flúviomarinha, terraços, e planícies aluviais com ou sem cobertura 

vegetal, animais e plantas associadas aos sistemas fluviais e flúviomarinho.  

Os geossistemas inclusos nesta zona encontram-se preservados ou parcialmente 

alterados pelo uso e ocupação do solo, e apresentam níveis diferenciados de fragilidade. Sua 

conservação dependerá de fiscalização e normas rigorosas de controle.  

A delimitação dessa zona foi definida pelas suas características ambientais, por análise 

dos documentos cartográficos (geologia, geomorfologia, solos) e pela interpretação de 

imagens de satélite e trabalhos de campo.  

Os principais conflitos de uso e ocupação nessa zona são: supressão da mata ciliar, 

ocupação das margens dos rios, terraços, e planícies aluviais por culturas agroindustriais, 

contaminação dos recursos hídricos, retirada de material geológico (areia e argila), 

lançamento de efluentes e resíduos sólidos urbanos sem tratamento adequado. 
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O Zoneamento Geoecológico é um instrumento básico de gestão, e pode ser utilizado 

como ferramenta para auxiliar nas tarefas de planejamento ambiental e gestão territorial, 

fornecendo normas gerais para o uso disciplinado dos recursos ambientais.  

O modelo de zoneamento proposto nesta pesquisa apresenta as diferentes formas de 

uso e ocupação do solo, identificando os conflitos existentes entre as atividades econômicas e 

a conservação dos recursos naturais, facilitando a tomada de decisão dos gestores locais e 

orientando as políticas para o meio ambiente por meio do mapa síntese (Figura 39), e do 

diagnóstico socioambiental. 

As áreas de incompatibilidade de uso e ocupação do solo estão representadas no mapa 

síntese e corresponde aos espaços protegidos pela legislação ambiental, definidas como de 

preservação permanentes, e que de alguma forma tenha sido utilizada fora da conformidade 

que determina a lei. Isso corresponde aos terraços aluviais, cabeceiras de drenagem, planícies 

estuarinas, dunas fixas etc. Os resultados foram alcançados pela combinação do mapa de 

vegetação e uso do solo sobreposto à rede de drenagem e ao buffer que corresponde aos 

distancias de qualquer atividade antrópica com relação ao canal fluvial determinada pelo 

código florestal brasileiro, conforme pode ser observado na Figura 39.  
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Figura 39 – Zoneamento Geoecológico da Bacia Hidrográfica do rio Gramame 

 
Fonte: Elaboração própria.
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6.14 DIRETRIZES DE CONSERVAÇÃO E ESTRATÉGIAS DE SUSTENTABILIDADE 

 

Como diretrizes de conservação e estratégias de sustentabilidade, sugere-se a 

adequação ambiental e econômica da bacia com base no mapa síntese do Zoneamento 

Geoecológico. Outros aspectos importantes são a conservação das águas e o aumento de 

residência da mesma nos solos e nos aquíferos, a adoção de práticas agroecológicas, 

incentivando a diversidade biológica, o biomonitoramento dos reservatórios como indicadores 

de qualidade da água para o consumo humano, a aplicabilidade da legislação específica e a 

gestão descentralizada dos recursos hídricos, com participação ativa dos poderes públicos, dos 

usuários e das comunidades envolvidas. Nessa perspectiva, entre as recomendações gerais de 

conservação ecológica e de desenvolvimento de atividades econômicas sugere-se: 

1. Proteger as reservas hídricas superficiais e subterrâneas através da conservação das 

matas ciliares, fiscalizar e impedir a liberação de efluentes e deposição de resíduos sólidos 

urbanos diretamente nos cursos d’água, bem como realizar a instalação de infraestrutura de 

saneamento básico nas comunidades rurais e urbanas; 

2. Proteger as zonas preferenciais de recarga dos aquíferos com o objetivo da 

conservação da qualidade da água e com a possibilidade de aumento do tempo de residência e 

incremento da quantidade de água infiltrada nessas áreas; 

3. Proteger a vegetação natural e áreas de baixa resistência aos processos erosivos, 

como topos de planaltos, áreas de topografia íngreme, nascentes, vertentes com altas 

declividades, planícies aluvionares, terraços fluviais, planície flúviomarinha e áreas de recarga 

de aquífero através da adoção de práticas conservacionistas e incentivo a ações de 

reflorestamento de espécies nativas; 

4. Reflorestamento das matas ciliares e das bordas de planaltos, terraços fluviais e 

cabeceiras de drenagem; preservação dos fundos dos vales, áreas de conservação, de lazer e 

de uso restrito; 

5. Estabelecer medidas de proteção e/ou conservação ambiental em áreas estratégicas 

e cuja ocupação do solo foi feita de forma inadequada, comprometendo a qualidade das águas 

e o equilíbrio dos demais recursos ecológicos da bacia hidrográfica em questão; 

6. Estabelecer medidas de recuperação das áreas degradadas pelas atividades 

antrópicas, e adoção de técnicas e metodologias de mitigação e controle de impactos 

ambientais; 
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7. Fiscalização rigorosa das atividades de mineração de pequeno e grande porte 

envolvendo extração mineral ou beneficiamento dos recursos minerais e seus derivados 

respeitando as condições das jazidas e processos ecológicos, através das medidas de controle 

ambiental e suporte técnico operacional; 

8. Fiscalizar o uso excessivo de agrotóxicos e insumos agrícolas, respeitando as 

normas técnicas de cultivo e sem mecanização efetiva do solo, com controle do uso de 

queimadas e controle do rebanho pastoril; 

9. Incentivar a produção agroecológica em comunidades tradicionais que praticam 

agricultura de subsistência e cultivam gêneros da agricultura familiar, com manejo e 

incorporação de técnicas de agricultura orgânica, diversificação de cultivos, bem como a 

incorporação de mecanismos de desenvolvimento limpo para as atividades agrícolas e silvo 

pastoris; 

10. Estabelecer medidas de controle e ordenamento territorial urbano para disciplinar 

o uso e ocupação do solo, assim como a instalação, recuperação, ampliação ou reforma de 

infraestrutura viária, de saneamento básico, iluminação; postos de saúde, áreas de lazer etc. 

11. Fiscalizar, por meio de biomonitoramento como indicador de qualidade das águas, 

as represas e os rios; 

12. Aerar as águas da bacia como estratégias para o controle da proliferação de algas 

azuis e verdes; 

13. Monitoramento contínuo, controle e gerenciamento ambiental dos resíduos 

sólidos urbanos do aterro sanitário metropolitano de João Pessoa e municípios associados; 

14. Integrar as lavouras anuais e pastagens como alternativa para redução dos custos 

de produção e recuperação das características produtivas do solo e aumento da renda do 

produtor rural; 

15. Adequar as estradas vicinais com conservação, sinalização e correção da erosão 

nos leitos naturais e captação da água das saídas laterais, devendo estas serem destinadas a 

uma bacia de captação.  
  



192 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante dos resultados alcançados por esta pesquisa, verificou-se que na bacia 

hidrográfica do rio Gramame a área de maior pressão antrópica corresponde ao baixo curso do 

rio Gramame, onde a ocupação do solo se faz de forma indisciplinada e sem planejamento 

ambiental. A topografia plana favorece a ocupação urbana, e a concentração dos núcleos 

urbanos se faz pela ocupação do topo dos planaltos e margens dos rios, muitas vezes sem a 

instalação de infraestrutura de saneamento básico e tratamento dos efluentes industriais, como 

no caso do distrito industrial de João Pessoa, comprometendo a qualidade da água e dos 

recursos naturais. 

O uso excessivo de agrotóxicos e insumos agrícolas bem como a mecanização intensa 

da monocultura de cana-de-açúcar favorece a proliferação de pragas e contaminação e 

diminuição da fertilidade dos solos. A supressão da cobertura vegetal original em substituição 

das culturas agrícolas e pastoris é a transformação mais evidente da paisagem, e esta prática 

favorece o aumento dos processos erosivos e o assoreamento dos rios. A perda da fauna 

endopedogênica diminui a quantidade de nutrientes e consequentemente afeta a fertilidade dos 

solos.   

Com a grande quantidade de efluentes industriais e urbanos depositados no baixo 

curso, principalmente nos rios Gramame, Mumbaba e riacho Mussaré. Diante desse fato, 

constata-se a necessidade de um monitoramento contínuo dos recursos hídricos, sob pena de 

perda progressiva da qualidade desses mananciais, e consequente da diminuição da 

biodiversidade aquática.  

A exploração mineral (extração de argila e areia, calcário), colabora para o 

assoreamento dos canais de drenagem, alterações geomorfológicas e exposição do lençol 

freático, além de deixar marcas da degradação ambiental (Piçarras) na paisagem, contribuindo 

ainda para a poluição do ar, e quando exauridas as reservas, essas áreas dificilmente são 

recuperadas. 

Os indicadores socioeconômicos da bacia apontam baixos índices de renda, educação 

e serviços de saúde, o crescimento demográfico considerável da população urbana tem 

aumentando a demanda por recursos hídricos, com probabilidade de ocupação de áreas de 

proteção permanente ou sobre as reservas hídricas da bacia. Existe atualmente uma 

transformação intensa e progressiva das áreas urbanas em áreas rurais, e as consequências 

decorrentes do modelo de ocupação dessas áreas podem ser desastrosas.  
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Na elaboração dos modelos cartográficos da bacia hidrográfica do rio Gramame, 

tornou-se imprescindível a utilização das cartas topográficas e das imagens de satélite, 

trabalhos de interpretação, geoprocessamento dos dados, digitalização, verificação de campo, 

e edição final dos mapas temáticos. Esses modelos foram importantes no entendimento da 

dinâmica e dos processos de interação entre os geossistemas envolvidos.  

A utilização do modelo digital de elevação (MDE) mostrou-se inteiramente compatível 

com os demais modelos geográficos e de grande valia para identificar as unidades 

litoestatigráficas, estruturas geológicas, na compartimentação geomorfológica, possibilitando 

ainda auxiliar na delimitação das unidades geomorfológicas fundamentais (Planícies, 

planaltos, escarpas, vertentes e vales), individualizando-as em suas unidades morfoestruturais: 

Província Costeira: Bacia Paraíba e Província Estrutural: Província Borborema. 

O modelado geral do relevo da bacia hidrográfica do rio Gramame, assim como nas 

outras áreas da Terra , é resultante da ação combinada dos processos internos e externos. A 

tectônica é responsável pela deformação, soerguimento ou subsidência de blocos, e pelas 

estruturas geológicas: falhas, altos estruturais e estruturas dômicas, refletindo uma série de 

processos geológicos associados à fase de deriva continental e quebra de Gondwana. A 

variação relativa do nível médio dos mares está relacionada, entre outros fatores, com as 

glaciações quaternárias, principalmente aos processos glacio-eustáticos. 

A classificação das formas do relevo está organizada de acordo com o sistema 

taxonômico elaborado por Ross (1992). A legenda descreve três formas de agradação, 

definidas como: Praia/Pós-Praia; Planície Fluvial; Planície Flúviomarinha. As formas de 

dissecação são quatro, representadas pelos Planaltos de Topos planos (tabuleiros) a 

semiconvexo, Planaltos Sedimentares com Embasamento Cristalino, formando colinas e 

pequenos morros; Modelados de Dissecação, compondo planaltos costeiros intensamente 

desnudados; e finalmente as Vertentes, representadas por formas indiscriminadas (côncavas, 

convexas e retilíneas), e cuja evolução está associada aos aspectos climáticos, 

predominantemente quente, úmido e subúmido, favorecendo o predomínio do intemperismo 

químico, contudo a interferência das atividades humanas já se faz sentir, pelo modelo atual de 

uso e ocupação do solo, intensificado a ação dos processos erosivos e diminuindo a qualidade 

dos sistemas ambientais físicos.  

A natureza das superfícies topográficas depende em grande parte da estrutura 

geológica subjacente, sobretudo onde a estrutura dos extratos sedimentares está organizada 
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em camadas mais ou menos horizontais ou em estruturas dobradas e formas dômicas 

decorrentes de processos geodinâmicos. 

Os índices morfométricos selecionados mostraram-se compatíveis com o modelado do 

relevo da bacia hidrográfica do rio Gramame. No geral, o padrão da rede de drenagem foi 

definido como paralelo sub-dendrítico, entretanto, foi identificado a existência de um padrão 

radial centrífugo com forte controle estrutural em decorrência da existência de uma estrutura 

dômica no sudoeste da bacia. No baixo curso do rio Gramame, em função da queda acentuada 

das declividades, o padrão paralelo sub-dendrídico é substituído por um padrão meândrico. A 

direção geral da drenagem segue um sentido W-L, acompanhando a direção dos principais 

planos de falhas. 

A representação dos índices morfométricos permite inferir que a bacia hidrográfica do 

rio Gramame possui dimensões modestas. Sua forma irregular é aproximadamente circular, no 

oeste, estreitando-se consideravelmente para leste, configurando assim, uma forma geral 

semelhante a um leque. Possui um coeficiente de compacidade pequeno, evidenciando um 

forte controle estrutural.  

A análise conjunta dos dados morfométricos sugere que a referida bacia está pouco 

sujeita a inundações e movimentos de massa de grandes proporções. A rede de drenagem é de 

baixa densidade e possui um índice de sinuosidade pequeno.  

A caracterização climática da bacia foi realizada com base nos principais sistemas 

atmosféricos atuantes na região, e nos dados das variáveis temperatura e precipitação de uma 

série temporal de 16 anos (climatograma) e 18 anos (climatologia). Os resultados obtidos 

demonstram que a bacia está submetida a dois tipos climáticos, um úmido e outro subúmido, 

afetados pelo caráter sazonal das precipitações.  

Os dados climatológicos se mostraram instrumentos eficazes para representação dos 

tipos climáticos da bacia, apontando para uma pequena variabilidade climática. O período de 

maior escassez de chuvas e consequentemente menor indicie de precipitação é representado 

pela quadra de setembro com valores de precipitações inferiores a 80 milímetros mensais, e a 

quadra chuvosa vai de abril a julho, quando a quantidade  de chuvas está acima da média 

mensal da bacia, que é de 133 milímetros. 

A distribuição espacial das isoietas aponta para uma gradativa diminuição das 

precipitações no sentido Leste-Oeste. O efeito orográfico tem pouca relevância sobre as 

precipitações na bacia, contudo as nuances locais podem interferir no regime térmico e 

hídrico dos solos.  
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A análise da evolução da paisagem por meio das métricas apontou para uma grande 

heterogeneidade e uma tendência à fragmentação de habitats o que pode causar uma 

diminuição da complexidade da paisagem com consequências danosas para a biodiversidade. 

Os resultados também apresentaram novos dados que auxiliam na compreensão da dinâmica 

ambiental da bacia hidrografia do rio Gramame e indicaram a uma degradação ambiental 

preocupante, corroborando com os resultados de diagnósticos anteriores.  

As métricas de paisagem se mostraram instrumentos eficazes para representar as 

características estruturais e composicionais da paisagem. A importância desses métodos 

quantitativos está no reconhecimento de que o padrão espacial de uma paisagem possui uma 

relação intrínseca com os processos ecológicos, e para tornar visível essa interação, é preciso 

compreender e quantificar o arranjo espacial da paisagem. 

A proposta de zoneamento geoecológico tem como objetivo principal, ser um 

instrumento de gestão e planejamento ambiental, auxiliando na tomada de decisões e 

fornecendo indicadores das potencialidades e limitações dos geossistemas envolvidos, para a 

adequação dos aspectos bióticos, ambientais e socioeconômicos da bacia na intenção de 

viabilizar o desenvolvimento sustentável. 
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