
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA (MESTRADO) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERIZAÇÃO GEOMORFOLÓGICA E DO QUADRO FÍSICO 
DA CARTA TOPOGRÁFICA DE PITIMBU-PB, 1:25.000 

 

 

 

 

 

 

MARQUILENE DA SILVA SANTOS 

 

 

 

 

 

 

 
 

JOÃO PESSOA 
2011 



 
 

MARQUILENE DA SILVA SANTOS 

 
 

 

 

 

 

 

CARACTERIZAÇÃO GEOMORFOLÓGICA E DO QUADRO FÍSICO 
DA CARTA TOPOGRÁFICA DE PITIMBU-PB, 1:25.000 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação 

em Geografia – PPGG, Universidade Federal da Paraíba, 

em cumprimento às exigências para obtenção do grau de 

Mestre em Geografia. 

 

 

 

Orientador: Profº. Dr. Max Furrier (PPGG/UFPB) 

 

 

 

 

JOÃO PESSOA 

2011 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       S237c     Santos, Marquilene da Silva. 
               Caracterização geomorfológica e do quadro físico da carta 

topográfica de Pitimbu-PB, 1:25.000 / Marquilene da Silva 
Santos.-- João Pessoa,  2011. 

                          119f.          
                            Orientador: Max Furrier 
                            Dissertação (Mestrado) – UFPB/PPGG               

             1.Geomorfologia. 2.Quadro físico – Pitimbu (PB). 3.Grupo 
Barreiras. 4.Tabuleiros Litorâneos. 5. Baixada Litorânea.                                                                                    

             
                    
          UFPB/BC                                                        CDU: 551.4(043) 

 
 
 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais Francisco de Assis e 
Marilene Carmelita, por tudo que 
representam em minha vida, por todo amor, 
carinho, amizade, compreensão e esforços sem 
limites. Com todo amor, DEDICO. 

 

 

 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 Agradeço primeiro à Deus, pelas oportunidades de vida e pela força que sempre me 

fez superar as dificuldades. 

 

 Ao Profº Max Furrier, pela orientação deste trabalho, pelos incentivos e auxílios em 

outras publicações e, nos trabalhos de campo. 

 

 Ao Profº Eduardo Rodrigues Viana de Lima, por toda a atenção, paciência e 

disponibilidade, com que sempre me tratou, desde os primeiros momentos, antes mesmo de 

ingressar no mestrado, e principalmente, nesta reta final, todo o auxilio na reconfecção das 

cartas temáticas, sem as quais não seria possível a conclusão deste trabalho. Muito Obrigada! 

 

 Quero agradecer à todos os professores do PPGG, com quem tive a oportunidade de 

apreender mais: Prof° Raimundo Barroso, Profª Doralice Sátyro Maia, Profº Sergio Fernandes 

Alonso e Profº Roberto Sassi. Que contribuíram muito para minha formação acadêmica. 

 

 Ao Profº Eliseu Sposito (Unesp - Presidente Prudente/SP), pelo conhecimento, 

bastante valioso, adquirido nas suas aulas. 

 

 Ao Profº Osvaldo Girão, pelas significativas contribuições para melhoria desse 

trabalho, e pela participação nas Bancas de qualificação e final. 

 

 Ao ProfºBartolomeu Israel, pelas contribuições no seminário de dissertação. 

 

 Aos amigos conquistados nestes dois anos, Ilana Kioytani, Jean Carlos, Henrique 

Gutierres, Altemar Bustorff e Péricles Batista. E meu agradecimento especial, a grande amiga 

Gilvonete Freitas, por todo o apoio, companhia, acolhimento e ajuda, em muitos momentos 

desse mestrado. Faltam palavras para expressar a minha gratidão. 

 

 A toda a minha turma do mestrado, pelo convívio e trocas de informações. Muito 

obrigada. 

 



 
 

 A Nicoly, sua mãe Gina e seu tio Riva, principalmente pelo apoio e acolhimento, em 

João Pessoa, no inicio do mestrado. 

 

 Aos colegas do Legam, em especial Saulo Vital e Emanuela Barbosa, pelo auxílio em 

geoprocessamento. 

 

  A minha Família, meus pais Francisco de Assis e Marilene Carmelita, minhas irmãs: 

Marquiela Santos, Marília Santos e Marilania Santos, pelo grande apóio e força, em todos os 

momentos me incentivando. Muito Obrigada! 

 

 Ao meu noivo Jose Antonio Lucena, por todo o apoio e compreensão, sempre presente 

em minha vida e fazendo o possível para me ajudar. Agradeço Muito! 

 

 A minha prima Patrícia e, principalmente a querida Ducarmo, pela convivência, 

companhia, ajuda e pela amizade. Muito Obrigada.  

 

 A Leide e Sr Everaldo (CDRM - Campina Grande), pela ajuda na aquisição das 

fotografias aéreas. 

 

 A Marie (AESA – João Pessoa) pela atenção e incentivo com relação ao 

geoprocessamento e uso de Softwares, me emprestando livro.     

 

 Aos meus conterrâneos Marenilson Batista (Secretário da Agricultura do Estado), 

Antonio Junior (Consultor Estadual SDT/MDA) e Marenildo Batista (Consultor da Arribaçã) 

pela ajuda e consideração que sempre tiveram comigo, além dos conselhos, conversas e 

muitas caronas. 

 

 A CAPES, pelo apoio financeiro na realização desse trabalho. 

 

 Obrigada a todos, que de alguma forma, me ajudaram e contribuíram para a realização 

desse trabalho. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Aprender é a única coisa de que a 

mente nunca se cansa, nunca tem medo 

e nunca se arrepende".  

                             (Leonardo da Vinci) 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

 

SANTOS, M. S. Caracterização geomorfológica e do quadro físico da carta topográfica de 
Pitimbu-PB, 1:25.000. 2011. 119f. Dissertação (Mestrado) – Departamento de Geociências, 
DGEOC, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2011. 
 

Os processos, que dão origem às diversas formas de relevo, não são os mesmos em toda a 
superfície terrestre; mudam em função do embasamento rochoso, da estrutura geológica, da 
cobertura pedológica e do clima, que, juntos, condicionam a evolução desse componente, 
resultando em diferentes feições. Com o objetivo de caracterizar a geomorfologia e o quadro 
físico correspondente à folha de Pitimbu-PB, escala 1:25 000, a pesquisa parte de uma análise 
do meio físico, considerando também a influência antrópica na esculturação do relevo. 
Localizada no litoral sul da Paraíba, a área encontra-se inserida no domínio geomorfológico 
dos Tabuleiros Litorâneos, esculpidos, predominantemente, sobre os sedimentos mal 
consolidados do Grupo Barreiras e, na Baixada Litorânea, constituída por depósitos 
Quaternários recentes. A metodologia utilizada teve por base em levantamento bibliográfico, 
análise de imagens de satélite CBERS-2B, e imagens do Shuttle Radar Topographic Mission 
(SRTM), elaboração de cartas hipsométrica, clinográfica, geomorfológica, e de ocupação e 
uso da terra, com o auxílio do software SPRING 5.03, elaboração de perfis topográficos, e 
trabalhos de campo. Verificam-se evidências de atividade neotectônica, que influenciam a 
configuração atual dos Tabuleiros Litorâneos na região. Além de diversos dobramentos e 
falhamentos presentes no Grupo Barreiras, foram constatadas diferenças nas cotas altimétricas 
dos tabuleiros ao norte e ao sul, e declividades mais acentuadas, principalmente, nas falésias e 
vertentes que entalham alguns rios. O comportamento da rede de drenagem também revela 
um forte controle estrutural e tectônico, com padrão retangular, cursos retilíneos, drenagem 
assimétrica e inflexões bruscas de cursos d’água. O forte entalhamento dos vales e a dimensão 
interfluvial têm dado origem a um relevo bastante dissecado, principalmente na porção norte. 
A partir da pesquisa, nota-se que as formas de ocupação e o uso da terra na área, muitas vezes, 
acontecem em desacordo com a legislação vigente, provocando desequilíbrios ambientais. 
Considerando que a ocupação humana de um território está diretamente ligada à conformação 
do seu meio físico, qualquer planejamento relacionado às atividades desenvolvidas no espaço 
deve levar em conta o conhecimento das variáveis do meio físico, dentre elas o relevo. 
 

Palavras-chave: Geomorfologia, Quadro físico, Pitimbu, Tabuleiros Litorâneas, Grupo 

Barreiras. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

SANTOS, M. S. Geomorphologic and Pitimbu-PB, 1:25.000 Topographic Map 
Characterization. 2011. 119f. Dissertation (Master’s degree) – Departamento de Geociências, 
DGEOC, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2011. 
 

The processes that originate the various forms of relief are not the same across the land 
surface. They change according to the rock nature, the geological structure, the soil cover and 
the climate, which, together, influence the evolution of the relief, resulting in different 
features.  Aiming at characterizing the geomorphology and Pitimbu-PB topographic map, 
1:25 000 scale, this research focuses on an analysis of the physical aspect, also considering 
the human influence on the relief sculpture process. Located on the southern coastline of 
Paraíba, the area is inserted in the geomorphologic field of the coastal tableland, called 
Tabuleiros Litorâneos, which are predominantly carved on poorly consolidated sediments of 
the Grupo Barreiras and on the coastal lowlands, called Baixada Litorânea, made of recent 
Quaternary deposits. The methodology was based on literature, analysis of CBERS-2B 
satellite images, Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM) images, the elaboration of 
hypsometric, clinographic, and geomorphologic maps, land use and occupation map (with the 
help of SPRING, 5.03), the elaboration of topographic profiles, and field work. It was noted 
that there are evidences of neotectonic activity, which influence the current configuration of 
the Tabuleiros Litorâneos in the region. Besides several folds and faults present in Grupo 
Barreiras, differences were found in the altitudes of the tablelands to the north and south as 
well as more pronounced slopes, especially, in the cliffs and hogbacks that engrave some 
rivers. The drainage system also reveals a strong structural and tectonic control, with 
rectangular shape, rectilinear courses, asymmetric drainage and steep slant water courses. The 
large carvings of the valleys and the interfluvial dimension have given rise to a very dissected 
relief, especially in the northern portion. It was observed that the forms of occupation and 
land use in the area occur at odds with the current legislation, causing environmental 
imbalances. Considering that the human occupation of a territory is directly linked to the 
environmental physical conformation, any planning related to the activities undertaken in 
space must take into account the knowledge of the environmental characteristics, particularly, 
those of the relief. 

 

Key-words: Geomorphology, Pitimbu, Tabuleiros Litorâneos, Grupo Barreiras.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Atualmente, há uma grande preocupação da comunidade científica com a crescente 

ocupação das áreas litorâneas pela sociedade, tais como a expansão de áreas urbanas, a 

construção de obras civis, as atividades agrícolas, entre outras atividades desenvolvidas que, 

nem sempre, vêm acompanhadas do processo de organização e planejamento, necessários 

para a sustentabilidade ambiental. 

 

 As áreas costeiras brasileiras sustentam e condicionam o desenvolvimento de diversos 

ecossistemas, como manguezais, falésias, praias, formações vegetais e outros, dos quais 

dependem diversas espécies de animais e vegetais, bem como as comunidades, muitas 

tradicionais. 

 

 No litoral paraibano, a crescente ocupação, sobretudo por loteamentos e casas de 

veraneio, em áreas consideradas pela legislação como impróprias, têm exercido forte pressão 

sobre os ecossistemas, provocando degradação, principalmente nos manguezais e falésias.  

 

 A expansão da cultura canavieira na Zona da Mata Paraibana, também tem 

modificado, de modo sensível e rápido, a paisagem natural dos Tabuleiros Litorâneos. 

Extensas porções de mata foram destruídas para a implantação da monocultura da cana-de-

açúcar e instalação de usinas. Solos e recursos hídricos também têm sido degradados com a 

ocupação de vertentes, muitas vezes de forma imprópria, com essa monocultura. 

 

 Devido à intervenção humana, os ambientes merecem cada vez mais atenção quanto à 

manutenção do seu equilíbrio, o que leva à necessidade de conhecimento detalhado. No litoral 

paraibano e na sua retaguarda, ainda há uma grande carência de estudos do meio físico, 

necessários ao melhor planejamento territorial e ambiental, e do uso racional dos recursos 

naturais.  

 

 A área de estudo está localizada no litoral sul paraibano, na mesorregião da Zona da 

Mata Paraibana, e encontra-se inserida no compartimento geomorfológico dos Tabuleiros 

Litorâneos, desenvolvidos sobre os sedimentos do Grupo Barreiras e, na Baixada Litorânea, 

sobre os sedimentos Quaternários recentes. 
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 As condições climáticas (clima quente e úmido) predominantes na Zona da Mata 

Paraibana, fazem com que os processos denudacionais e de intemperismo desenvolvam-se 

rapidamente sobre os sedimentos areno-argilosos mal consolidados do Grupo Barreiras, que 

se apresenta bastante recortado pelo ciclo erosivo atual. 

 

 Processos tectônicos também influenciam no relevo da área, estudos realizados no 

litoral paraibano por Bezerra et al (2001), Furrier et al. (2006), Furrier (2007), e Brito Neves 

et al. (2009), destacaram a influência de reativações tectônicas pós-cretácicas na configuração 

morfológica da área, responsáveis pelas ocorrências de soerguimentos e basculamentos, além 

de falhamentos e dobramentos, que definem a configuração atual dos Tabuleiros Litorâneos e 

do padrão de drenagem. 

 

 Considerando que o relevo da superfície terrestre é resultante da interação entre os 

diversos componentes do meio físico a que está relacionado, e sua evolução depende da 

dinâmica desses elementos. As características geológicas, climáticas, pedológicas, 

hidrológicas, bem como as ações antrópicas devem ser consideradas quando se pretende 

entender o relevo de uma área qualquer e a dinâmica dos processos a ele inerentes. 

 

 Compreender as interações do relevo com os demais componentes do meio físico, 

identificando os processos naturais e induzidos pela ação antrópica, atuantes na evolução das 

diversas feições do relevo, permite, além do conhecimento do meio natural, a aplicação desse 

conhecimento no contexto de riscos naturais, no uso e na ocupação do espaço e no manejo de 

áreas naturais. 

 

 Espera-se, a partir deste trabalho, poder contribuir para a compreensão e, assim, quiçá, 

para preservação do meio físico, incluindo os modelados da superfície terrestre. 
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1.1 JUSTIFICATIVA 

 

 A sociedade moderna, ao mesmo tempo que busca satisfazer suas necessidades básicas 

e uma melhoria nas condições de vida, tem gerado alterações significativas nos processos e 

recursos naturais, cujas consequências podem vir a ameaçar a sua própria existência.  

 

 A exploração dos recursos naturais na área de estudo iniciou-se com a colonização 

portuguesa. Grandes áreas da Mata Atlântica foram devastadas com a expansão da 

monocultura da cana-de-açúcar, que provocou também a degradação dos solos e dos recursos 

hídricos. Posteriormente, o processo de ocupação urbana tem acontecido sem o devido 

planejamento, concentrado principalmente em áreas litorâneas, exercendo forte pressão sobre 

os ecossistemas costeiros. 

 

 Sobre o relevo são desenvolvidas as mais diversas atividades humanas. Por isso, faz-se 

necessário o conhecimento das suas formas e de todo o meio físico, no sentido de melhor 

orientar a população, para que a ocupação e o uso ocorram adequadamente, minimizando os 

riscos ambientais, que prejudicam a própria sociedade. 

 

 O relevo, sendo um componente da natureza, desempenha significativo papel na 

identificação e no entendimento da funcionalidade dos ambientes naturais. E por isso todos os 

estudos ou diagnósticos, que sejam desenvolvidos com vistas ao planejamento ambiental, 

prescindem da contribuição dos estudos geomorfológicos (ROSS, 2003). 

 

 As informações obtidas na pesquisa, a partir das cartas elaboradas, visam contribuir 

para o conhecimento do meio físico de forma mais detalhada e auxiliar na realização de 

futuros trabalhos de planejamento territorial e ambiental na área de estudo. 
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1.2 OBJETIVOS  

 
1.2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Caracterizar a geomorfologia e o meio físico da porção emersa da área correspondente 

à Folha de Pitimbu - PB, escala de 1:25.000, considerando a dinâmica natural e os efeitos 

antrópicos sobre estes. 

 
1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analisar os aspectos naturais da área de estudo como geologia, relevo, hidrografia, 

clima, tipos de solos e cobertura vegetal para, a partir de uma visão conjunta, melhor 

compreender o relevo na Folha Pitimbu; 

 

 Analisar as possíveis influências de processos tectônicos cenozoicos nos padrões da 

rede drenagem e configuração atual dos Tabuleiros Litorâneos da área de estudo; 

 

 Identificar as principais formas de ocupação e uso da terra e sua correlação com o 

relevo, considerando também a influência antrópica na esculturação das suas formas.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 A fundamentação teórica representa a base para a elaboração de qualquer trabalho 

científico; por isso, buscou-se investigar os principais processos atuantes e responsáveis pelas 

mais diversas formas de relevo e, também, foi realizado um levantamento de pesquisas 

desenvolvidos na região, sobre os processos tectônicos, na configuração do relevo da área de 

estudo. Por fim, investigou-se a dinâmica das áreas costeiras e os processos erosivos atuantes, 

sua ocupação e as consequências advindas. 

 

2.1 O RELEVO E OS PROCESSOS ATUANTES 

 

 O relevo, como um dos componentes do meio natural, apresenta uma diversidade 

enorme de tipos de formas, as quais são dinâmicas e se manifestam ao longo do tempo e do 

espaço de modo diferenciado, em função das combinações e interferências múltiplas dos 

demais componentes do ambiente. Essas inter-relações, que se traduzem pela troca de energia 

e matéria entre os componentes, são responsáveis pela evolução do relevo e, portanto, pela 

gênese do modelado da superfície terrestre (ROSS, 1997). 

 

 O relevo está intrinsecamente relacionado com as rochas que o sustentam, com o clima 

que o esculpe e com os solos que o recobrem. O relevo pode ser considerado, como os demais 

elementos da natureza, como dinâmicos e, portanto, em constante estado de evolução (ROSS, 

2001). 

 

 Essa concepção de interação de forças entre componentes da litosfera e da atmosfera 

foi trabalhada por Penk (1953, apud ROSS, 2001), quando definiu que as formas do relevo 

são produtos da ação de processos endogenéticos e exogenéticos e, portanto, respectivamente 

do interior da Terra e da atmosfera. As forças endogenéticas decorrem de atividades 

geotectônicas, manifestando-se na superfície terrestre por meio dos abalos sísmicos, 

falhamentos, soerguimentos, dobramentos, intrusões e vulcanismo. A ação exógena é de 

atuação constante e diferencial face às características climáticas, os processos de 

meteorização, erosão e transporte de material, que esculpem e dinamizam as formas de relevo. 

 

  A partir dos pressupostos de Penk, Mescerjakov (1968 apud ROSS, 2001) desenvolve 

os conceitos de morfoestrutura e morfoescultura, que fornecem , segundo Ross (2001), uma 
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nova direção teórico-metodológica para os estudos de geomorfologia. Mescerjakov (op. cit) 

propôs uma classificação do relevo terrestre em três categorias genéticas: geotextura, 

morfoestrutura e morfoescultura. 

 

 As geotexturas correspondem às grandes feições da crosta terrestre (emersas e 

submersas). As morfoestruturas constituem-se em extensões menores, estando representadas 

por características estruturais, litológicas e geotectônicas, que estão associadas às suas 

gêneses. São exemplos as bacias sedimentares, os cinturões orogênicos, as plataformas ou 

crátons. As morfoesculturas associam-se aos produtos morfológicos de influência climática 

atual e pretérita. São representadas pelo modelado ou morfologia, ou tipologias de formas, 

geradas sobre diferentes morfoestruturas, por meio do desgaste erosivo promovido por 

ambientes climáticos. 

 

 De acordo com Melo et al. (2005), as formas de relevo refletem as interações 

existentes entre estrutura geológica, atividades endógenas (magmatismo e tectonismo) e 

dinâmicas atmosférica, hidrológica e biológica. Tais dinâmicas esculturam permanentemente 

as paisagens das terras emersas, e suas manifestações nos horizontes mais superficiais da 

litosfera são agrupados sob a denominação “processos morfogenéticos”. 

 

 Os processos endogenéticos e exogenéticos interagem para produzir as formas da 

superfície terrestre, continentais e oceânicas (CHRISTOFOLETTI, 1980). Fatores endógenos 

estão relacionados aos processos tectônicos, originados no interior da terra, enquanto os 

fatores exógenos são basicamente controlados pelas condições climáticas.  

 

 No que se referem aos processos endógenos, diferentes padrões de relevo são 

dependentes dos eventos tectônicos, que marcaram a história geológica da região. 

Movimentos diastróficos são classificados em: epirogênese, movimentos lentos e verticais 

(principalmente soerguimento e subsidência) da crosta, responsável pela formação de bacias 

sedimentares intracratônicas, terraços fluviais, entre outros; e orogênese, movimentos 

intensos e compressivos (principalmente dobramentos e falhamentos) responsáveis pela 

formação de grandes cadeias de montanha (SANTOS, 2008). 

 

 Em regiões submetidas a movimentos epirogenéticos (tectônica distensiva), são muito 

comuns os relevos formados por abatimentos de blocos, que se dão por falhas normais ou 
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gravitacionais, cuja movimentação causa abatimento de um bloco em relação a outro. Essa 

movimentação leva à formação de altos e baixos topográficos dispostos lateralmente. 

Estruturas desse tipo formam vales alongados denominados grabens, intercalados com altos 

topográficos, denominados horsts (SANTOS, 2008). 

 

 Esse tipo de relevo ocorre ao longo de praticamente todo o domínio dos Tabuleiros 

Litorâneos no estado da Paraíba, devido à ocorrência de falhamentos onde inúmeros rios estão 

condicionados. Dessa forma, o relevo da área de estudo apresenta-se bastante influenciado por 

processos endógenos como o tectonismo. 

 

 Os processos exógenos, de acordo com Santos (2008), englobam intemperismo, erosão 

ou denudação e acumulação. Os agentes dos processos exógenos são a água e o gelo (ação 

mecânica e química), o vento, a ação da gravidade, as alterações de temperatura, os 

organismos (flora e fauna) e o homem. 

 

 O intemperismo é um dos principais processos do ciclo das rochas, que formam os 

materiais da superfície da Terra e que alteram e convertem todos os tipos de rochas em 

sedimentos, formando os solos. O intemperismo físico acontece quando rochas sólidas são 

fragmentadas por processos mecânicos, que não mudam sua composição química. 

Intemperismo químico ocorre quando os minerais reagem com o ar e a água. Nessas reações 

químicas, alguns minerais se dissolvem e outros se combinam com água e com componentes 

atmosféricos como oxigênio e dióxido de carbono para formar novos minerais 

(GROTZINGER et al. 2007). 

 

 O modo e o grau de intemperismo também variam de acordo com o tipo de rocha. Os 

quatro principais fatores que controlam a fragmentação e a decomposição das rochas são as 

propriedades da rocha-matriz, o clima, a presença ou ausência de solo e a duração do tempo 

que as rochas são expostas à atmosfera. Vários minerais se desgastam em taxas diferentes e a 

estrutura de uma rocha afeta a sua susceptibilidade a rachaduras e fragmentação O clima afeta 

fortemente o intemperismo; altas temperaturas e as chuvas fortes aceleram-no; clima frio e 

seco reduzem-no. O solo funciona como um agente geológico, desgastando a rocha mais 

rapidamente. O solo também retém água da chuva e abriga uma grande variedade de 

vegetação, bactérias e outros organismos. Esses organismos criam um ambiente ácido que, em 

combinação com a umidade, promove o intemperismo químico. Quanto mais tempo uma 
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rocha é exposta às intempéries, maior a sua alteração física e dissolução química 

(GROTZINGER et al. 2007). 

 

 Os processos morfogenéticos são os responsáveis pela esculturação das formas de 

relevo, representando a ação da dinâmica externa sobre as vertentes. Esses processos não 

agem separadamente, mas em conjunto, nos quais a composição qualitativa e a intensidade 

dos fatores respectivos são diferentes. Esses conjuntos de fatores responsáveis pela elaboração 

têm desenvolvimento diferente e a sua eficácia é igualmente variada, conforme o meio no 

qual agem (CHRISTOFOLETTI, 1980).  

 

 As vertentes, segundo Christofolleti (1980), representam uma das feições mais 

importantes da pesquisa geomorfológica, englobando a análise de processos e formas. São 

feições bastante complexas, pois envolvem a ação de vários processos responsáveis tanto pela 

formação como pela remoção do material detrítico. Num sentido amplo, a vertente significa 

superfície inclinada, não horizontal, podendo resultar da influência de qualquer processo e 

abrange todos os elementos componentes da superfície terrestre, sendo formada pela ampla 

variedade de condições internas e externas. 

 

 As vertentes ou encostas constituem vasto segmento do terreno sobre o qual atuam os 

processos de denudação, os quais vão carrear materiais até os cursos d’água, responsáveis por 

transportar por distâncias maiores pelo acúmulo de materiais carreado das encostas e pelo 

entalhamento do relevo. O entendimento da evolução das encostas abrange o entendimento 

dos processos, seus fatores determinantes (naturais e/ou induzidos), suas feições e seus 

materiais resultantes (MELO et al., 2005). 

 

 A erosão é definida por Guerra e Teixeira Guerra (2009), como a “destruição de 

saliências ou reentrâncias do relevo, tendendo a um nivelamento ou colmatagem, no caso de 

litorais, enseadas, baías e depressões”. A uma fase de erosão corresponde, de modo 

simultâneo, uma fase de sedimentação. Podem-se distinguir vários tipos de erosão: erosão 

acelerada, erosão elementar, erosão eólica, erosão fluvial, erosão glaciária, erosão marinha e 

erosão pluvial. Para o geógrafo, o termo erosão implica a realização de um conjunto de ações, 

que modelam uma paisagem. 

 



24 
 

 Guerra (1999) apresenta o desenvolvimento/a dinâmica do processo erosivo, desde o 

momento em que as gotas de chuva começam a bater no solo, podendo causar a ruptura de 

agregados (splash), o processo de formação das ravinas e sua evolução formando voçorocas, 

criando uma paisagem degradada. 

 

 Guerra (2007) cita como fatores controladores da erosão: a erosividade da chuva, 

propriedades do solo, cobertura vegetal e características da encosta. É a interação de tais 

fatores que fazem com que uma área seja erodida mais do que outras, considerando, também, 

que a intervenção humana pode alterar estes fatores e, consequentemente, acelerar ou retardar 

os processos erosivos. 

 

 De acordo com Grotzinger et al. (2007), erosão, geralmente, refere-se a processos de 

remoção de materiais intemperizados da terra, numa base de grão-por-grão geralmente por 

movimentos correntes. O movimento de massa envolve transporte de material intemperizado 

e não intemperizado da Terra em grandes quantidades e em eventos únicos. Esses eventos são 

geralmente conduzidos pela gravidade e pela tendência dos materiais da Terra de moverem-se 

vertente a baixo. Movimentos de massa representam muitos tipos de movimentos 

descendentes de massas de solo, rocha, lama ou outros materiais não consolidados (soltos e 

não cimentadados) sob a força da gravidade. As massas não são puxadas para baixo 

principalmente pela ação de um agente de erosão, como o vento, água corrente, ou o gelo 

glacial. Em vez disso, movimentos de massa ocorrem quando a força da gravidade excede a 

força de inclinação (resistência à deformação) sobre os materiais.  

 

 Os materiais descem a encosta, tanto em uma velocidade lenta, ou muito lenta, ou 

subitamente, às vezes, com movimentos catastróficos de grandes dimensões, em várias 

combinações: de queda, de deslizamento e como correntes. Os movimentos de massa podem 

deslocar quantidades pequenas, quase imperceptíveis do solo, e estabelecem uma encosta 

suave ou podem ser enormes deslizamentos, que despejam toneladas de terra e rocha nos 

vales das encostas íngremes. Dentre os movimentos de massa estão: rastejamento (creep), 

solifluxão, avalanche, deslizamentos, desmoronamento, e outros (GROTZINGER et al., 

2007). 

 

 Esses fenômenos, quando causados por processos naturais são influenciados por três 

fatores primários: a natureza dos materiais das vertentes (materiais consolidados ou materiais 
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inconsolidados); a quantidade de água nos materiais e a declividade e estabilidade das 

encostas e, quando há interferência humana, pode ter efeitos graves (GROTZINGER et al., 

2007). Na área de estudo, a combinação de solos areno-argilosos, altas taxas de precipitação e 

declividade acentuada das encostas favorece a ocorrência desses movimentos de massa, que 

são muito frequentes nas encostas do Grupo Barreiras, principalmente o rastejo (creep). 

 

 A acumulação é a ação ou o efeito de empilhamento de material sedimentar de 

qualquer natureza por qualquer agente. Destacam-se como formas de acumulação os tálus e os 

cones de dejeção, sendo os últimos definidos como depósito de detritos rochosos no sopé de 

relevo acidentado formado por ação da gravidade. Esses sedimentos caracterizam-se pela 

ausência de seleção granulométrica, distribuição caótica e arredondamento quase nulo e a 

estratificação muito inclinada e incipiente (SUGUIO, 1998). 

 

2.2 NEOTECTÔNICA E SUA INFLUÊNCIA NO RELEVO  

 

 A atividade neotectônica no Brasil apresenta características típicas de uma tectônica 

intraplaca e de margem passiva, registrando, no entanto, uma nítida influência, principalmente 

em sua porção oeste, dos esforços tectônicos, afetando a margem ativa Andina. O período 

neotectônico inicia-se, a partir do Paleógeno, num quadro de tensões compressivas, 

sucedendo ao período de distensão crustal generalizada, que conduziu à fragmentação do 

megacontinente Gondwana e nucleação do Oceano Atlântico (SAADI et al., 2005). 

 

 Relacionada aos eventos que conduziram a abertura do Oceano Atlântico Sul e 

resultaram na ruptura do antigo continente Gondwana, está a evolução tectono-sedimentar da 

margem continental brasileira, com o desenvolvimento das bacias marginais que, de acordo 

com Suguio et al. (2005), representam as feições geológicas mais proeminentes das costa leste 

e nordeste do Brasil, que foram delineadas por falhas normais ocorridas principalmente 

durante o Eocretáceo. Os eventos que conduziram a abertura do Oceano Atlântico e que 

continuam na atualidade exercem influências conspícuas no relevo esculpido sobre o Grupo 

Barreiras. 

 

 Segundo Bezerra et al. (2001), no leste da América do Sul e África Ocidental, o último 

grande evento tectônico ocorreu durante a separação da placa no Mesozóico. O continente 

Gondwana teve cisões retrabalhadas, ou seja, zonas de cisalhamento sob um regime 
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transtensional, levando à formação de bacias passivas em ambas as margens da África e 

América do Sul. Desde então, ambos os continentes têm se beneficiado de uma aparente 

quietude tectônica. Contudo, estudos recentes na América do Sul têm mostrado cisalhamento 

no Pré-Cambriano e que falhas nas principais zonas foram reativadas e novas falhas foram 

geradas ao longo da cisão.  

 

 O Nordeste do Brasil está localizado na margem passiva do Brasiliano, no interior do 

limite da placa (na parte intraplaca) na América do Sul. A região apresenta um embasamento 

cristalino Pré-Cambriano deformado principalmente por zonas de cisalhamento, rodeado por 

bacias sedimentares formadas durante a separação entre a América do Sul e a África no 

Cretáceo e por unidades estratigráficas do Cenozóico (BEZERRA et al., 2001).  

 

  De acordo com Bezerra et al. (2001), na região Nordeste três conjuntos principais de 

falhas podem ser identificadas, com direção 040-060º (NE), com direção 300-320º (NO) e 

com direção 350-010º (N). As direções NE e NO das falhas são dominantes. O falhamento 

teve início no Plioceno, quando, a julgar pela geometria e orientação da placa sul-americana, a 

atual tensão da área foi estabelecida. Desde então, a região tem sido orientada por uma 

compressão em sentido L – O e uma extensão N – S.  

 

 O Nordeste é uma das regiões do Brasil mais afetadas pela atividade neotectônica, 

onde se destacam os efeitos de soerguimentos periódicos, flexura continental e falhamentos 

transcorrentes controlando notável sismicidade (SAADI et al., 2005). 

 

 O registro geológico do Nordeste do Brasil é caracterizado por sucessivas fases de 

reativação de falhas. A grande maioria delas apresenta reativação do fim do Terciário para o 

Quaternário, em zonas de fraqueza, preexistentes na estrutura do embasamento, que estão em 

orientação para reativação, sugerindo que esta deve ser uma condição importante para a 

deformação das estruturas anteriores na região (BEZERRA et al., 2001).  

 

 Segundo Bezerra et al. (2001), o registro sísmico histórico e instrumentos revelam um 

importante índice de sismicidade na região quando comparado com outras áreas do Brasil. 

Isso ocorre inicialmente dentro de uma faixa de 1 – 12 km da crosta superior. O terremoto 

mais importante ocorrido, até então, foi o de João Câmara de 1986 a 1989, quando cerca de 

4.000 edifícios foram danificados e mais de 40.000 ocorrências foram registradas. 
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 Saadi et al. (2005) sugeriram que as tensões provocadas pela migração da Placa Sul-

Americana para oeste, somada às tensões provocadas pela diferença entre densidade da crosta 

continental e oceânica são as responsáveis pelo grande número de tremores ocorridos ao 

longo da costa setentrional do nordeste.  

 

 Segundo Bezerra et al. (2001), os falhamentos generalizados, que têm ocorrido na 

região desde o Plioceno, são responsáveis pela configuração atual da planície costeira. Com 

alternância de grabens e horsts, produz planaltos com 200 m de altitude compostos por 

material do Grupo Barreiras. O Grupo Barreiras foi dissecado em blocos soerguidos e 

capeado por terraços aluviais e dunas de areia, ou ambos, ao longo dos blocos falhados e 

rebaixados. O padrão de drenagem e a morfologia aluvial também são fortemente controlados 

por falhas e pelo tectonismo regional, que foi bastante visualizado na área de estudo e será 

discutido mais adiante. 

 

 Na área de estudo, são encontradas, com certa facilidade e de forma bastante comum, 

 falhas e dobras visíveis nas falésias do Grupo Barreiras. Essas deformações são resultantes de 

influências tectônicas pós-mioceno na região, já que afetam esse grupo. Tais influências 

tectônicas também podem ser constatadas pelos cursos dos rios, que apresentam padrão de 

drenagem predominantemente retangular e por algumas inflexões sugestivas de controle 

tectônico. 

 

2.3 GEOMORFOLOGIA COSTEIRA: AS REGIÕES COSTEIRAS E OS PROCESSOS 

EROSIVOS  

 

 As áreas da costa brasileira sustentam e condicionam o desenvolvimento de diversos 

ecossistemas dos quais o homem depende, sendo, portanto, importante a compreensão do 

meio físico dessas áreas. No momento em que as atenções da sociedade estão voltadas para a 

recuperação e a preservação dos ecossistemas costeiros, esse conhecimento é fundamental 

para discernir os estressores decorrentes da ocupação humana daqueles resultantes da 

evolução natural dessas áreas de transição entre o continente e o oceano (VILLWOCK et al., 

2005). 

 

 As regiões costeiras constituem os limites entre os continentes e os oceanos, sendo 

caracterizadas pela natureza geológica dos continentes (composição litológica e arcabouço 
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tectônico) e pela energia das ondas e dos ventos. Esses ambientes estão em constante 

mutação, em diversas escalas espaciais e temporais, pela ininterrupta procura de uma situação 

de equilíbrio dinâmico, no confronto entre diversas forças antagônicas aí atuantes (SUGUIO, 

et al., 2005). 

 

 Segundo Rossetti (2008), as frequentes mudanças, tanto espaciais quanto temporais, 

que caracterizam o ambiente costeiro, resultam em uma variedade de feições geomorfológicas 

e geológicas. Esse dinamismo advém da complexa interação de processos deposicionais e 

erosivos relacionados com a ação de ondas, correntes de maré e correntes litorâneas, além de 

influências antrópicas, que podem modificar as paisagens nessas áreas.  

 

 As ondas são geradas no oceano aberto pelos ventos e dependem fundamentalmente de 

sua velocidade, duração e da extensão da pista na superfície do oceano sobre a qual eles 

atuam. A incidência de ondas na linha de costa gera um sistema de circulação ou correntes 

costeiras. Os ventos, além de produzirem as ondas, são também um importante agente na 

dinâmica sedimentar das praias, sendo o principal responsável pela troca de areias entre praias 

e dunas (SOUZA et al., 2005). 

 

 Correntes litorâneas incluem fluxos unidirecionais desenvolvidos ao longo da costa de 

retorno. Correntes ao longo da costa são geradas pelo impacto das ondas, que se deslocam 

obliquamente à costa. As correntes de retorno representam fluxos, que se deslocam da costa 

para o oceano (ROSSETTI, 2008). Na área de estudo, a corrente de deriva litorânea possui 

direção de S para N. 

 

 A ação das ondas e das correntes litorâneas comanda os processos de erosão e 

deposição ao longo das costas; dependendo de sua intensidade, da taxa de suprimento de areia 

e da declividade da zona costeira, leva a acumulação de grandes corpos clásticos arenosos, 

desenvolvidos abaixo e acima do nível da água que, de modo geral, são as areias litorâneas. A 

ação das ondas sobre costas altas causa erosão, que promove o recuo da linha de costa. 

Associados à retração da falésia, penhascos ou costões rochosos, ocorrem outras feições 

erosivas muito típicas: são as plataformas de abrasão marinha e as cavernas de abrasão 

(VILLWOCK et al., 2005). 
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 A erosão costeira é um processo que ocorre ao longo da linha de costa, atingindo 

promontórios, costões rochosos, falésias e praias (erosão praial). É um processo natural 

decorrente de balanço sedimentar negativo. Entretanto, quando ele se torna severo e perdura 

por longo período, ameaçando áreas de interesse socioeconômico e ecológico, deve merecer 

atenção (SOUZA et al., 2005). 

 

 Processos erosivos podem causar modificações importantes na zona costeira, como as 

que ocorrem nas falésias, que são abundantes ao longo de todo o litoral brasileiro. Dada a 

crescente ocupação da zona costeira, o acompanhamento da velocidade, intensidade e forma 

com que atuam os processos erosivos nas falésias merece atenção. A destruição dessas 

falésias no litoral brasileiro ocorre em ritmo acelerado, fazendo com que a linha de costa seja 

localmente deslocada, por várias dezenas ou centenas de metros, em direção ao continente 

(ROSSETTI, 2008). 

 

 Estima-se que, aproximadamente, 70% das praias arenosas do planeta estão em 

processo de erosão. Considerando que as populações em áreas costeiras estão aumentando 

significativamente, a erosão costeira é uma importante preocupação para o futuro 

(ROSSETTI, 2008). 

 

 A erosão costeira pode trazer várias consequências, dentre elas, a redução na largura 

da praia, a perda e o desequilíbrio de habitats naturais, o aumento na frequência de inundações 

decorrentes das ressacas, o aumento na intrusão salina no aquífero costeiro, a destruição de 

estruturas construídas pelo homem e a perda de valor paisagístico e, consequentemente, do 

potencial turístico da região (SOUZA et al., 2005). 

 

 No Brasil, a maioria dos trabalhos apresenta algumas evidências, que atestam o estado 

de erosão e relaciona o fenômeno a causas naturais e antrópicas. Uma síntese dos principais 

indicadores de erosão costeira encontrados no Brasil são mostrados por Souza et al. (2005) 

(Quadro 2.1).  
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QUADRO 2.1 - Indicadores de erosão costeira. 

 Indicadores de erosão costeira 

I Pós-praia muito estreita ou inexistente devido à inundação permanente durante as 
preamares de sizígia (praias urbanizadas ou não). 

II Retrogradação geral da linha de costa nas últimas décadas, com diminuição da largura 
da praia em toda a sua extensão, ou mais acentuadamente em determinados locais 
dela (praias urbanizadas ou não). 

III Erosão progressiva de depósitos marinhos e/ou eólicos pleistocênicos a atuais que 
bordejam as praias, sem o desenvolvimento de falésias ou escarpamento em dunas e 
terraços marinhos (praias urbanizadas ou não). 

IV Presença de falésias com alturas de até dezenas de metros em rochas sedimentares 
mesozóicas, sedimentos terciários (Grupo Barreiras) e rochas de praia pleistocênica e 
holocênicas, e presença de escarpamentos em depósitos marinhos e/ou eólicos 
pleistocênicos a atuais que bordejam as praias (praias urbanizadas ou não). 

V Destruição de faixas frontais de vegetação de restinga ou de manguezal e/ou presença 
de raízes e troncos em posição de vida soterrado na praia, devido à erosão e ao 
soterramento causado pela retrogradação/migração da linha de costa, ou por processos 
de sobrelavagem (ilhas e praias-barreiras).  

VI Exumação e erosão de depósitos paleolagunares, turfeiras, arenitos de praia ou 
terraços marinhos holocênicos e pleistocênicos, sobre o estirâncio e/ou face litorânea 
atuais, devido à remoção das areias praiais por erosão costeira e déficit sedimentar 
extremamente negativo (praias urbanizadas ou não). 

VII Frequente exposição de “terraços ou falésias artificiais”, apresentando pacotes de 
espessura até métrica, formados por sucessivas camadas de aterros soterrados por 
lentes de areias/dunares (contato entre a praia e a área urbanizada).  

VIII Construção e destruição de estruturas artificiais erguidas sobre os depositos marinhos 
ou eólicos holocênicos que bordejam a praia, a pós-praia, o estirâncio, a face litorânea 
e/ou a zona de surfe. 

IX Retomada erosiva de antigas plataformas de abrasão marinha, elevada de +2 a +6m, 
formadas sobre rochas do embasamento ígneo-metamórfico pré-cambriano a 
mesozóico, ou rochas mesozóicas, ou sedimentos terciários (Formação Barreiras) ou 
arenitos praiais pleistocênicos, em épocas em que o nível do mar encontrava-se mais 
acima do atual, durante o final do Pleistoceno e o Holoceno (praias urbanizadas ou 
não). 

X Presença de concentrações de minerais pesados em determinados trechos de praia, em 
associação com outras evidencias erosivas (praias urbanizadas ou não). 

XI Presença de embaiamentos formados pela atuação de correntes de retorno 
concentradas associadas a zonas de barlamar ou centros de divergência de células de 
deriva litorânea localizados em local mais ou menos fixo da praia, podendo ocorrer 
também processos de sobrelavagem (ilhas e praias-barreiras). 

Fonte: Souza et al., (2005).  
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 Para Souza et al. (2005), em termos gerais, a erosão costeira é essencialmente produto 

de uma elevação do nível eustático do mar e/ou de um balanço sedimentar negativo do 

sistema praial. No entanto, são diversas as causas e os agentes, que provocam esse dois 

fenômenos, e os efeitos decorrentes deles. Os fatores naturais e antrópicos interagem entre si 

o tempo todo no condicionamento da erosão costeira, sendo frequentemente difícil identificar 

quais são aqueles mais ativos, ou mesmo individualizar cada um. 

 

 O Brasil tem aproximadamente 9.200 km de linha de costa em diversos estágios de 

degradação/preservação e erosão costeira. E o cenário de elevação do nível eustático do mar 

no último século tende a aumentar as áreas em perigo de erosão costeira, e o crescimento 

acelerado da população no litoral pode transformá-las em áreas de risco ou de manejo crítico 

em um futuro próximo (SOUZA et al., 2005).  

 

 As praias são ambientes muito dinâmicos e sensíveis, que expressam múltiplas 

funções, entre elas, proteção costeira para ecossistemas adjacentes e as atividades urbanas, 

recreação, turismo e habitat para várias espécies animais e vegetais (SOUZA et al., 2005). 

 

 As áreas litorâneas exercem um imenso fascínio, de modo que as populações humanas 

tendem a aumentar a ocupação dessas áreas. Nesse caso, os fatores antrópicos superpõem-se 

aos fenômenos dinâmicos, exacerbando as suscetibilidades naturais e introduzindo 

suscetibilidades induzidas e criando situações de crises cada vez mais complexas de diversos 

tipos (SUGUIO, et al., 2005). 

 

 A intensa ocupação de regiões litorâneas na área de estudo, sem o devido 

planejamento, tem acarretado problemas e perdas à população local. Alguns trechos de praia 

apresentam-se em estágio de desequilíbrio, com processos erosivos intensos. Esses processos 

provocam a destruição de casas e, para conter a ação das ondas do mar, os moradores 

constroem enrocamentos, o que foi observado nos trabalhos de campo realizados. 
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3 LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

 A área de estudo está localizada no litoral sul paraibano e compreende toda a porção 

emersa referente à carta topográfica de Pitimbu na escala de 1:25.000 (SB.25-Y-C-III-3-SE), 

sendo delimitada ao norte pelo paralelo 7°22’S e ao sul pelo paralelo 7°30’S, sendo o limite a 

oeste o meridiano 34°52’30”W e a leste, o Oceano Atlântico. A carta topográfica engloba o 

município de Pitimbu e pequenas porções dos municípios de Alhandra, Caaporã e Conde 

(Figura 3.1). 

 

 A área encontra-se inserida na Mesorregião da Mata Paraibana e no domínio da 

microrregião do Litoral Sul. 

 
Figura 3.1 - Localização da área de estudo. A carta topográfica de Pitimbu, com a delimitação política dos 
municípios (Org. MARQUILENE SANTOS). 
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 Para melhor conhecimento da área de estudo, foi realizado um levantamento dos 

aspectos geológicos, considerando o embasamento cristalino, as formações sedimentares da 

Bacia Pernambuco–Paraíba e do Grupo Barreiras e os depósitos Quaternários. Também foram 

caracterizados a geomorfologia, os tipos de solos presentes, o clima, a vegetação e o uso da 

terra. 

 

3.1 GEOLOGIA 

 
3.1.1 GEOTECTÔNICA 

 

 A área de estudo encontra-se inserida na bacia sedimentar marginal Pernambuco-

Paraíba. Sua história geológica está relacionada com a abertura do Oceano Atlântico, tendo 

sido a última porção a ser afetada pela separação da plataforma Sul – Americana (LEAL e 

SÁ, 1998). Estando essa bacia dividida em três sub-bacias, a área pesquisada encontra-se 

inserida na sub-bacia Alhandra. 

 

 A Bacia Pernambuco-Paraíba ocupa o litoral norte do estado de Pernambuco, estende-

se desde a cidade de Recife, onde é limitada pelo Lineamento Pernambuco, até o vale do rio 

Camaratuba, ao norte de João Pessoa, estando separada da Bacia Potiguar a norte pelo Alto de 

Touros e da Bacia de Alagoas a sul, pelo Alto de Maragogi (FEIJÓ, 1994)  

 

 Segundo Asmus (1975), à Bacia de Recife-João Pessoa (como esse autor define a 

bacia Pernambuco-Paraíba), foi atribuída, até época recente, uma origem Cretácica Superior, 

tendo por base principalmente as idades dos sedimentos que a preenchem (BEURLEN, 1962 

apud ASMUS, 1975). Mais recentemente, Asmus et al. (1973 apud ASMUS, 1975), 

analisando essa área dentro de um contexto de evolução global, admitiram uma origem mais 

antiga (Cretáceo Inferior). 

 

 Mabesoone e Alheiros (1991) descreveram a estrutura da bacia Pernambuco-Paraíba 

como um homoclinal com mergulho suave em direção ao mar, sendo subdividido pelas falhas 

transversais de Goiana e Itabaiana-Pilar em três sub-bacias: Olinda, Alhandra e Miriri (Figura 

3.2). Como citado anteriormente, a área de estudo está totalmente inserida na sub-bacia 

Alhandra, que é delimitada pelo Lineamento Paraíba e pela Falha de Goiana. 
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 No tocante ao comportamento estrutural, Brito Neves et al. (2009) afirmam que deve 

ser reiterado que ele foi deixado praticamente à margem nos trabalhos anteriores, sob um 

estigma de uma estruturação monoclinal simples e ampla, o que não é fato, uma vez que não 

encontra respaldo nas muitas observações de campo. A monoclinal simples sempre retratada 

para a Sub-Bacia de Alhandra só ocorre na borda sul - oriental da Paraíba (e em parte da 

fronteira mais oriental com Pernambuco). Todo o contexto restante é fortemente estruturado 

com notória tectônica de blocos, refletindo de maneira conspícua na configuração do relevo 

atual e no arranjo das bacias hidrográficas. 

 

 
Figura 3.2 - Sub-bacias Miriri, Alhandra e Olinda que compõem a Bacia Pernambuco-Paraíba  
(Modificado de BARBOSA et al, 2004). 
 

 A origem e evolução das bacias mesozoico-cenozicas da margem continental brasileira 

têm sido interpretadas por Asmus (1975) como resultantes da deriva continental. Segundo o 

autor, o modelo para a evolução da margem continental brasileira tem como ponto de partida 
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a ruptura, no Mesozóico, de uma massa continental, Gondwana Ocidental, onde se incluem a 

América do Sul e a África. Essa ruptura seria suportada pela estreita semelhança entre as 

bacias costeiras e da margem continental da África Ocidental e do Brasil. Por isso, 

estabeleceu-se que essas margens originaram-se e evoluíram obedecendo a processos comuns 

nos estágios pré e proto-oceânicos e a processos similares no estágio oceânico. 

 

 Segundo Villwock et al. (2005) a evolução tectono-sedimentar da margem continental 

brasileira está relacionada com os eventos, que conduziram a abertura do Oceano Atlântico 

Sul, iniciados no Jurássico (130 milhões de anos) e resultaram na ruptura do antigo continente 

Gondwana, a partir de um sistema de fraturas tipo rifte, hoje marcado pela dorsal meso-

atlântica, onde o assoalho oceânico continua em expansão. Nessas circunstâncias, 

desenvolveram-se as bacias marginais brasileiras onde foram acumulados espessos pacotes 

sedimentares. 

 

 Asmus (1975) apresenta três intervalos distintos e definidores do ambiente 

deposicional das bacias da margem continental brasileira:  a) Clástico flúvio-lacustrino;  b) 

Evaporítico marinho restrito; c) Clástico marinho franco. A Bacia Pernambuco-Paraíba separa 

duas províncias estratigráficas, a do sul, com exceção da porção correspondente à bacia de 

Pelotas, onde se ausenta o intervalo evaporítico e apresenta a coluna completa. A província 

norte, incluindo a área de Pernambuco-Paraíba, que não conta com o intervalo evaporítico. 

 

 Ainda segundo esse autor, a menor espessura sedimentar e a ausência de alguns 

intervalos decorrem de sua condição mais elevada, seja por influência de condição térmica, 

seja por influência de altos relacionados com zonas de fraturas. Evidências de levantamento 

epirogênico do bloco continental nordestino, no pós-Aptiano, fazem com que também se 

considere a possibilidade de quebras na sequência estratigráfica da bacia costeira devido à 

erosão.  

 

 O estilo tectônico da margem continental é também diferente ao norte e ao sul da área 

de Recife - João Pessoa: tensional e paralelo aos alinhamentos do embasamento, ao sul - 

também tensional, mas com elementos de movimentação horizontal, que são tanto paralelos 

como transversais do embasamento, ao norte. A própria plataforma, ao largo de Recife - João 

Pessoa, distingue-se das províncias que separam por truncar os elementos estruturais do 

embasamento, que ali têm direções essencialmente leste-oeste (ASMUS, 1975).   
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 A área da Bacia Pernambuco-Paraíba, no estado da Paraíba, é preenchida por 

sedimentos de fácies continentais e marinhas denominados de Grupo Paraíba, que, por sua 

vez, é subdividido em três formações: Beberibe/Itamaracá, Gramame e Maria Farinha 

(BRASIL, 2002). O Grupo Barreiras e os depósitos pós-Barreiras correspondem a coberturas 

continentais paleógenas-neógenas, capeadoras da bacia sedimentar e predominantes na área 

de estudo. 

 
3.1.2 EMBASAMENTO CRISTALINO  

 

 O substrato geológico paraibano é formado em sua maior parte por rochas pré-

cambrianas, as quais cobrem cerca de 80% do estado. O restante do estado é representado por 

bacias sedimentares e por coberturas continentais paleógena-neógenas (BRASIL, 2002). 

 

 O substrato pré-cambriano está incluído na Província Borborema subdividido em 

terrenos tectono-estratigráficos. No estado da Paraíba, compreendem os domínios Cearense, 

Rio Grande do Norte e Transversal, sendo dividido pelo Lineamento Patos em dois 

superterrenos: um ao norte, envolvendo uma pequena porção do domínio Cearense e o 

domínio Rio Grande do Norte, e outro ao sul, envolvendo os terrenos do domínio Transversal 

(BRASIL, 2002). 

 

 O Domínio Transversal abrange (ou está subdivido em quatro terrenos), de oeste para 

leste, a Faixa Piancó-Alto Brígida (FPB) (Cachoeirinha-Salgueiro) e os Terrenos Alto Pajeú 

(TAP), Alto Moxotó (TAM) e Rio Capibaribe (TRC) (BRASIL, 2002). A área de estudo, 

estando localizada no litoral sul paraibano, encontra-se inserida no Domínio Transversal da 

Província Borborema, especificamente no TAM, esse recoberto na área de estudo pela Bacia 

Pernambuco-Paraíba. 

 

 O TAM difere substancialmente dos outros terrenos do Domínio Transversal, em 

razão de dois fatos relevantes: frequência de rochas antigas, arqueanas e paleoproterozóicas, e 

raridade de rochas neoproterozóicas, inclusive de granitos neoproterozóicos, que são 

abundantes em toda a Província Borborema (BRASIL, 2002).  
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 O TAM apresenta retrabalhados, ortognaisses, migmatitos e supracrustais aluminosas 

de alto grau, do Paleoproterozóico. Esse terreno é separado do TRC (mais para o sul) pelo 

importante lineamento Coxixola-Congo (BRITO NEVES et al., 2009). 

 
3.1.3 FORMAÇÃO BEBERIBE/ITAMARACÁ 

 

 A Formação Beberibe engloba atualmente toda a sequência clástica basal do Grupo 

Paraíba. Trata-se, segundo Mabesoone e Alheiros (1991), de uma sequência essencialmente 

arenosa, com uma espessura média de 200 m, em geral sem fósseis, constituída de arenitos 

friáveis, cinzentos a cremes, mal selecionados, com componente argiloso. 

 

 Segundo Petri e Fúlfaro (1988), a Formação Beberibe é um espesso pacote de arenitos 

monótonos, de granulação variável, cimento argiloso ou ferruginoso, geralmente friável. Os 

arenitos variam de conglomeráticos a finos, de coloração amarelada a esbranquiçada. 

Localmente, ocorrem depósitos sílticos a argilosos. Essa Formação assenta-se 

discordantemente sobre o embasamento cristalino pré-cambriano e, é recoberta 

concordantemente pela Formação Gramame. 

 

 Segundo Furrier (2007), em superfície, a Formação Beberibe mostra-se de difícil 

distinção da Formação Barreiras, devido aos processos genéticos serem similares, e à grande 

semelhança granulométrica e textural dos sedimentos, com grãos subangulosos e 

subarredondados e seleção, variando de moderada a fraca. 

 
3.1.4 FORMAÇÃO GRAMAME 

 

 A Formação Gramame compreende um pacote sedimentar e mostra um caráter 

transgressivo sobre os arenitos Beberibe e, no topo, passa sem interrupção para os calcários da 

Formação Maria Farinha, tendo idade determinada como Maastrichtiano (BRASIL, 2002).  

 

 Diversos autores como: Petri e Fúlfaro (1988), Brasil (2002), e Brito Neves et al. 

(2009), apresenta uma espessura variando de 40 até 55 m. Brito Neves et al. (2009), observam 

que, embora dados de dezenas de poços mostrem espessuras médias predominantes entre 40-

50 m, houve um trecho, a oeste de João Pessoa (municípios de Bayeux e Santa Rita), no qual 
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vários poços profundos não detectaram a presença da Formação Gramame, o que pode indicar 

erosão e tectonismo Pré-Barreiras ou a sua não deposição. 

 

 Para Brito Neves et al. (2009), a Formação Gramame corresponde ao máximo da 

transgressão do Grupo Paraíba na sub-bacia Alhandra, sendo constituída de rochas 

carbonáticas claras, calcários argilosos, alguns arenitos calcários, com um horizonte fosfático 

basal. As fácies calcárias da Formação Gramame são sempre muito homogêneas, creme a 

cinza, com calcários margosos com finos filmes de argila. 

 

 Segundo Brito Neves et al. (2009), a Formação Gramame aflora muito pouco na sub-

bacia sob consideração, em condições topográficas e estruturais favoráveis da estruturação 

monoclinal situada a leste da BR-101, em cotas topográficas muito baixas, em geral (abaixo 

da cota de 30 m). 

 

 Essa formação está bastante presente na área de estudo, embora não se verifique, em 

campo, que ocupe toda esta área mapeada no mapa geológico da Paraíba (Figura 3.3). Os 

calcários aparecem aflorando, principalmente, nas vertentes de alguns vales fluviais, 

fortemente entalhados como nos rios Abiaí, Mucatu e Camocim que, segundo Furrier (2007), 

seria devido à ação hidráulica, que erodiu as formações suprajacentes, exumando a Formação 

Gramame. Aflora de forma conspícua nas vertentes voltadas para a Depressão do Abiaí, o que 

corrobora com a gênese denudacional dessa Depressão, conforme Furrier et al. (2006). 
 

 Em alguns casos, a Formação Gramame funciona como horizonte guia, para a 

separação da Formação Beberibe (abaixo) do Grupo Barreiras (situado na capa). Essa é a 

melhor situação para o geólogo, quando a Formação Gramame pode ser, de pronto, 

identificada (BRITO NEVES et al., 2009). 
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Figura 3.3 – Mapa geológico da área de estudo (Modificado de BRASIL, 2002).  

 

 A Formação Gramame apresenta-se fortemente falhada, fato esse detectado por 

inúmeros poços perfurados e por alguns estudos em que técnicas geofísicas foram 

empregadas. Esses falhamentos influenciam, diretamente e de forma conspícua, o relevo 

esculpido sobre o Grupo Barreiras e, consequentemente, a rede de drenagem. 

 
3.1.5 FORMAÇÃO MARIA FARINHA 

 

 A Formação Maria Farinha representa a continuação da sequência calcária da 

Formação Gramame, sendo diferenciada da mesma pelo seu conteúdo fossilífero de idade 

paleocênica-eocênica inferior (MABESOONE, 1994). Apresenta espessura máxima de 35 m, 

provavelmente devido ao truncamento da sequência pela erosão pré-Barreiras (LEAL e SÁ, 

1998). Essa formação caracteriza o início da regressão marinha na bacia Pernambuco-Paraíba. 

 

 A Formação Maria Farinha é constituída de calcários clásticos, finos a grossos e 

margas calcárias do ciclo de regressão, com interessante conteúdo faunístico e é riquíssima 

em icnofósseis, aflorando muito pouco em toda sub-bacia (BRITO NEVES et al., 2009). Na 

área de estudo, está presente na região costeira, em pequenas frações entre a praia Bela e a 
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praia Abiaí, (Foto 3.1). No interior do continente, essa formação inexiste, fato atribuído à 

erosão que a mesma sofreu anterior à deposição do Grupo Barreiras. 

 

 
Foto 3.1 - Pequenas frações da Formação Maria Farinha aflorando na praia Bela (Foto MAX FURRIER, 2010). 
 
3.1.6 GRUPO BARREIRAS  

 

 O Grupo Barreiras (ou a Formação Barreiras para outros autores) foi a primeira 

unidade estratigráfica documentada no Brasil. Segundo Arai (2006), o Grupo Barreiras 

chamou atenção dos navegadores portugueses, que chegaram à costa brasileira em 1500, por 

apresentar uma geomorfologia muito peculiar. Essa feição – “barreiras” – ocorre de modo 

consistente ao longo do litoral brasileiro, desde o estado do Amapá até o norte do estado do 

Rio de Janeiro. 

 

 Apesar da grande extensão do Grupo Barreiras, ao longo da costa brasileira, seus 

depósitos ainda são pouco conhecidos, tanto no que diz respeito às suas características 

sedimentares e, principalmente, quanto às suas características tectônicas (LIMA et al., 2006). 
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 A denominação “Barreiras” vem sendo empregada, com significado estratigráfico, 

para descrever depósitos arenosos e argilosos, de cores variegadas, normalmente muito 

ferruginizados, nos tabuleiros da costa do norte, nordeste e leste brasileiro. Apesar de objeto 

de estudo de vários autores, ainda não se conseguiu dar uma caracterização detalhada e 

amplamente aceita a esses depósitos, do ponto de vista geológico (MORAIS et al., 2006).  

 

 A ausência de fósseis no Grupo Barreiras impede uma datação precisa. De acordo com 

Bezerra et al. (2001), datação por paleomagnetismo e micropólen indica que remonta à época 

do Mioceno ao Plioceno. 

 

 Durante muito tempo, o Grupo Barreiras era considerado de origem essencialmente 

continental. Mas, segundo Arai (2006), trabalhos recentes vêm mostrando evidências 

irrefutáveis de influência marinha, tanto de natureza paleontológica, como sedimentológica. 

Alguns autores já haviam revelado a presença de fósseis marinhos e de restos de vegetação 

costeira em seus estratos. 

 

 Diversas discussões têm acontecido acerca da hierarquia litoestratigráfica do Barreiras 

– se a unidade deve ser considerada “Formação” ou “Grupo” – , segundo Arai (2006), o mais 

sensato seria a adoção de “Grupo”. Além disso, se a Discordância Tortoniana separa a 

Unidade Barreiras em pelo menos duas sequências bem distintas, é preferível a adoção de 

“Grupo”. 

 

 Brito Neves et al. (2009) concordam que existem divergências importantes em termos 

da nomenclatura estratigráfica (Grupo ou Formação Barreiras), no caso Grupo Barreiras, 

restringe em muito sua área de exposição. O cotejo entre essas áreas e outras de outros 

segmentos da província costeira sul-americana motiva os autores a optar, no momento, pela 

designação hierárquica de grupo. Isso, na esperança e muito confiantes que esse vai ser 

discriminado em formações para o futuro. 

 

 A distinção de afloramentos da Formação Beberibe daqueles do Grupo Barreiras 

sempre foi considerada e continua sendo um problema de mapeamento, devido às condições 

climáticas e do intemperismo resultante da zona da mata nordestina. A partir das observações 

realizadas em trabalhos na área, Brito Neves et al. (2009) reafirmam que houve alguns 

equívocos (involuntários) nos mapeamentos geológicos pré-existentes. Muitas das áreas 
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consignadas como do Grupo Barreiras (fundamentados mais em morfologia de aerofotos que 

em trabalhos de campo), na verdade são, ora áreas de exposição da “Unidade 

Pedoestratigráfica Engenho Novo” (UPEN), ora áreas de exposição da Formação Beberibe.  

 

 O Grupo Barreiras pode ser reconhecido por suas características megascópicas: má 

seleção, estratificação irregular e tendência a se intemperizar em manchas de cores 

variegadas. Normalmente, os sedimentos da Formação Beberibe costumam apresentar melhor 

seleção, maior proporção de quartzo clástico ou recristalizado, bem como cores homogêneas 

claras (BRITO NEVES et al., 2009). 

 

 Na Paraíba, o Grupo Barreiras aflora em uma vasta área na porção leste do estado, 

principalmente recobrindo a Bacia sedimentar Pernambuco-Paraíba. Segundo Alheiros et al. 

(1988), essa unidade é caracterizada pela presença de fácies típicas de um sistema fluvial 

entrelaçado e transicionais para leques aluviais. A primeira delas é composta por depósitos de 

granulometria variada, apresentando cascalhos e areias grossas a finas, de coloração creme 

amarelada, com intercalações de microclastos de argila/silte. 

 

 Brito Neves et al. (2009), ao estudarem uma porção da sub-bacia Alhandra, 

propusseram preliminarmente compartimentos estruturais, alinhados na direção NNE-WSW. 

A área de estudo está inserida na estrutura monoclinal Conde-Alhandra-Caaporã, que se 

desenvolve das imediações leste da BR-101 (e a essa rodovia se desenvolve 

subparalelamente) para a faixa costeira. Esse terraço estrutural das unidades litoestratigráficas 

plano-paralelas mostra inclinação muito suave para leste e para sudeste, exibindo o contato 

entre as formações Beberibe e Gramame com cotas entre 50 - 30 m, e que chegam ao nível do 

mar (já próximas a zero) mais para sul e sudeste. Apenas nesse domínio pericosteiro, para 

leste e sudeste da BR-101, a litoestratigrafia da sub-bacia Alhandra fica completa (Figura 

3.4), consoante se pode ver no campo (e da análise de dezenas de poços profundos 

perfurados).  

 

 A área de estudo está inserida na porção leste da seção geológica da monoclinal 

Conde-Alhandra-Caaporã (Figura 3.5). Segundo Brito Neves et al. (2009), nesta parte mais 

baixa do terraço monoclinal Conde-Caaporã, o Grupo Barreiras (e alguns depósitos Pós-

Barreiras) ocorrem em plenitude, terminando em linha de falésias de dezenas de quilômetros 

ao longo do litoral, de Pitimbu para o norte. 
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Figura 3.4 – Coluna estratigráfica esquemática da bacia Pernambuco-Paraíba no trecho da 
Sub-bacia Alhandra (Modificado de BARBOSA et al., 2004). 
 

 

 
Figura 3.5 - Seção geológica esquemática da BR-101 (Dois Rios, a oeste) para a praia de Pitimbu, da 
monoclinal Conde-Caaporã (Modificado de BRITO NEVES et al., 2009). 
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  Na área de estudo, esse grupo aparece formando os Tabuleiros Litorâneos, e 

delimitando-se ao longo de linhas de falésias, separado dos sedimentos praiais e de vertentes, 

muitas vezes, com elevada declividade, separando-os dos sedimentos fluvio-marinhos e 

fluviais (Foto 3.2). 

 

 
Foto 3.2 - Pequeno trecho de falésia ativa na praia Bela (Foto: MAX FURRIER, 2010). 

 

3.1.7 DEPÓSITOS QUATERNÁRIOS  

 

 O termo quaternário foi empregado para designar o período mais recente da história da 

Terra, referindo-se aos depósitos marinhos superpostos aos sedimentos do Terciário. Esse 

período, além de ser definido bioestratigraficamente pelos seus conteúdos faunísticos e 

florísticos de formas predominantemente viventes, pode ser considerado como a idade das 

glaciações e do homem (SUGUIO et al., 2005). Os depósitos sedimentares Quaternários, que 

recobrem o Grupo Barreiras, considerados de deposição pós-Barreiras, têm idade 

predominantemente Holocênica. 
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 Na área de estudo, os depósitos Quaternários estão associados às áreas de planícies 

litorâneas. Além dos aluviões e sedimentos de praias, constituem depósitos quaternários 

também presentes na área de estudo: os terraços marinhos pleistocênico e holocênico, recifes 

rochosos, depósitos de mangues, depósitos coluviais e fluviais e as dunas inativas.  

 

 Os aluviões, segundo o Glossário geológico do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 1999, p. 17), englobam “depósitos detríticos recentes, de natureza fluvial, 

lacustre, marinho, glacial ou gravitacional constituídos por cascalhos, areias, siltes e argilas, 

transportados e depositados por corrente, sobre planícies de inundação e no sopé de montes e 

escarpas”. 

 

 Os depósitos aluviais, que incluem sedimentos depositados nos canais fluviais, deltas e 

estuários, normalmente são oxidados devido às condições secas durante a deposição e, 

portanto, contêm pouca ou nenhuma matéria orgânica fora dos deltas e estuários (BEZERRA 

et al., 2001). 

 

 Análises granulométricas e de teor de carbonato em 54 amostras sedimentares foram 

realizadas por Furrier (2007) no litoral sul paraibano e foram coletadas próximas à zona de 

espraiamento, no período de janeiro de 2004 a janeiro de 2005. Na área de estudo, foram 

coletadas amostras em cinco pontos distintos (Tabela 3.1). 

 

Tabela 3.1 – Resultados de análises granulométricas e dos teores de CaCO3 nas amostras 
coletadas entre janeiro de 2004 e janeiro de 2005 
 

 

LOCALIZAÇÃO 

CaCO3 (%) 

2004/2005 

GRANULOMETRIA 

2004/2005 

SILTE (%) 

2004/2005 

Praia Bela 9,63 / 8,40 Areia fina / Areia fina 0,04 / 0,04 

Barra do Abiaí 22,57 / 8,20 Areia fina / Areia média 0,04 / 0,04 

Praia de Abiaí – extremo sul 6,03 / 6,50 Areia fina / Areia fina 0,04 / 0,04 

Ponta de Pitimbu 24,97 / 25,80 Areia fina / Areia fina 0,04 / 0,27 

Praia de Pitimbu 25,17 / 26,43 Areia fina / Areia fina 0,22 / 0,23 
Fonte: Furrier (2007). 
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 O alto teor de carbonato encontrado na praia e na ponta de Pitimbu deve-se ao fato que 

defronte encontram-se recifes rochosos, ainda sem estudos mais detalhados, mas que abrigam 

colônias de algas calcárias.  

 

 Os depósitos fluvio-marinhos são bastante presentes na área de estudo e ocorrem 

principalmente, nas planícies do rio Abiaí, rio Mucatu e riacho Eng. Velho, e na faixa 

litorânea (Foto 3.3).  

 

 
Foto 3.3 - Sedimentos de praia e aluviões na desembocadura do rio Graú (Foto: RICARDO PAULO, 2002). 
 

 Os terraços marinhos ou terraço litorâneo são definidos por Suguio (1998, p.750), 

como “antigo relevo costeiro, situado acima ou abaixo do nível marinho atual, representando 

paleolinhas praiais”. Fornece subsídios para a identificação dos eventos eustáticos e/ou 

tectônicos em regiões costeiras, podendo corresponder a diferentes fases transgressivas e 

regressivas, associados a estádios interglacial e glacial do hemisfério norte durante o 

Quaternário.  
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 Os terraços marinhos pleistocênicos ocorrem ao longo da costa brasileira, como 

depósitos arenosos mais consolidados, destacando-se a presença de tubos fósseis e as 

estruturas primárias bem preservadas, como as estratificações cruzadas acanaladas, tabulares e 

sigmóides. Na superfície, exibem cordões litorâneos (sedimentos praiais), com cotas de 8-15 

m, quase sempre recobertos por sedimentos eólicos, que são indicadores de antigas linhas de 

costa (VILLWOCK et al., 2005).  

 

 Os Terraços marinhos pleistocênicos aparecem na área de estudo nas desembocaduras 

dos rios Mucatú e Graú (Foto 3.4), e apresentam cotas de 4 a 8 m. 

 

 
Foto 3.4 - Terraço marinho pleistocênico no estuário do rio Graú (Foto MAX FURRIER, 2010). 
 

 Os terraços marinhos holocênicos correspondem a depósitos produzidos pela última 

transgressão marinha, que avançou sobre os sedimentos do Grupo Barreiras, erodindo-os e 

esculpindo falésias. A regressão, que se seguiu, possibilitou o desenvolvimento de uma nova 

planície costeira formada por uma sucessão de cordões arenosos (VILLWOCK et al., 2005).  
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 Esses terraços são testemunhos de antigas linhas de costa dispostas estreitamente 

próximas e paralelas entre si, consequência da descida do nível do mar durante a regressão 

subsequente à ultima transgressão (LEAL E SÁ, 1998). 

 

 Os sedimentos dessa unidade constituem-se de areias quartzosas de cores claras, com 

granulometria média a grossa e grãos arredondados a subarredondados, semelhantes às dos 

terraços pleistocênicos, distinguindo-se desse, apenas pela presença frequente de conchas nos 

terraços holocênicos.  Esse terraço representaria a faixa de praia atual que foi instalada há 

cerca de 5.150 anos, mostrando cotas entre 3 e 5 metros (LEAL E SÁ, 1998). Os Terraços 

marinhos holocênicos aparecem na porção sul da área de estudo, na ponta de Pitimbu e praias 

de Pitimbu e Guarita, com forte ocupação humana (Foto 3.5). 

 

 
Foto 3.5 – Terraço marinho holocênico ocupado na praia de Pitimbu com falésias inativas em sua retaguarda 
(Foto: RICARDO PAULO, 2002). 
 

 Os recifes rochosos são formados por rochas inorgânicas, principalmente arenitos e 

conglomerados, que, em geral, são formados por fragmentos predominantemente quartzosos e 

cimentados por calcita, contendo conchas fragmentadas ou inteiras de moluscos. Representa 
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um estágio de evolução litorânea, em que após a sua formação teria ocorrido um recuo da 

linha costeira (SUGUIO, 1998). 

 

 Quando se desenvolvem a certa distância da costa, são chamados de recifes em 

barreiras, bastante frequentes na costa nordestina, formando verdadeiros obstáculos à ação das 

ondas na costa e na sua retaguarda uma lacuna interior. Os recifes rochosos são bastante 

frequentes no Brasil, estendem-se por grande parte da costa no litoral sul paraibano e, na área 

de estudo, aparecem defronte às praias de Pitimbu e Abiaí e defronte a ponta de Pitimbu. 

 

 Os depósitos de mangue, no estado da Paraíba, acumulam-se associados aos estuários 

e às planícies de marés, que ocupam a porção terminal dos rios. São constituídos de 

sedimentos pelíticos inconsolidados, podendo conter alguma fração de areia fina. São ricos 

em matéria orgânica, evidenciado pela sua coloração escura. O terreno é permanentemente 

sujeito aos fluxos e refluxos das marés, possuindo, portanto, salinidade considerável e baixa 

concentração de oxigênio, devido à decomposição da matéria orgânica acumulada. Na área de 

estudo, estão associados ao estuário do rio Abiaí e, em menores proporções, encontrados nos 

estuários do rio Mucatú e Graú. 

 

 Depósitos coluviais ou coluvião são depósitos incoerentes, de aspecto terroso, 

localizados em vertentes e sopé de relevo mais ou menos acentuado. Também são incluídos 

nessa categoria os tálus (SUGUIO, 1998).  

 

 Os tálus são acumulação de detritos rochosos angulosos no sopé de vertentes 

íngremes, transportados declive abaixo essencialmente por ação gravidacional (SUGUIO, 

1998). São formados a partir de movimentos de massa ou fluxos de detritos, rompidos quando 

o solo esteve saturado de água. Na área de estudo, são bastante comuns estes depósitos (tálus) 

no sopé das falésias inativas ao sul da praia Bela (ou norte do rio Abiaí) e ao norte do rio Graú 

(Foto 3.6) e nas falésias inativas recuadas, encontradas na área urbana de Pitimbu (Foto 3.5 p. 

48). 

 

 As dunas são definidas como colinas de areia acumulada por ação eólica, podendo 

apresentar-se mais ou menos cobertas por vegetação (SUGUIO, 1998). Na área de estudo, as 

dunas inativas estão ocupadas por assentamentos humanos ou recobertas por vegetação (Foto 

3.7). 
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Foto 3.6 - Rampa de tálus no sopé das falésias do Grupo Barreiras na praia de Pitimbu. Notar que a base do 
depósito de tálus foi erodida pela ação de ondas e posteriormente recoberta por vegetação pioneira (Foto MAX 
FURRIER, 2010). 
 

 
Foto 3.7 - Cemitério implantado no topo de duna inativa em Pitimbu, no sul da área de estudo. (Foto: MAX 
FURRIER, 2005) 
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3.2 GEOMORFOLOGIA 

 

 A geomorfologia do estado da Paraíba apresenta-se bastante diversificada, 

compreendendo cinco grandes domínios geomorfológicos: Superfície da Borborema, 

Superfície do Cariri, Depressão Sublitorânea, Baixos Planaltos Costeiros e Baixada Litorânea. 

A área de estudo está inserida em dois compartimentos geomorfológicos distintos, que são os 

Baixos Planaltos Costeiros (Tabuleiros Litorâneos) e a Baixada Litorânea. 

 
3.2.1 BAIXOS PLANALTOS COSTEIROS (TABULEIROS LITORÂNEOS) 

 

 Os Baixos Planaltos Costeiros estão inseridos numa área de domínio dos Tabuleiros 

Litorâneos, desenvolvidos predominantemente sobre os sedimentos do Grupo Barreiras e 

geralmente terminam em forma de falésias ativas e inativas ao longo do litoral paraibano.  

 

 Os tabuleiros são definidos por Guerra e Teixeira Guerra (2009) como forma 

topográfica de terreno, que se assemelha a planaltos, terminando geralmente de forma 

abrupta. No nordeste brasileiro, os tabuleiros aparecem geralmente em toda a costa como 

paisagem de topografia plana, sedimentar e de baixa altitude.  

 

 De acordo com o art. 2°, XI, Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA) n. 3003/2002, o tabuleiro é definido como sendo a paisagem de topografia plana, 

com declividade média inferior a dez por cento (<10%), aproximadamente seis graus, e 

superfície superior a dez hectares, terminando de forma abrupta em escarpa. 

 

 De acordo com Furrier (2007), os Baixos Planaltos Costeiros, na Paraíba, constitue 

unidade geomorfológica de superfícies aplainadas e suavemente inclinadas para leste, sendo 

abruptamente interrompidas pelos entalhes fluviais e pelas falésias marinhas esculpidas pela 

abrasão marinha atual e/ou pretérita. 

 

 Os limites dos Baixos Planaltos Costeiros com a Baixada Litorânea são assinalados 

por uma linha de falésias vivas ou mortas. As cotas altimétricas dos tabuleiros aumentam em 

direção ao interior, alcançando na área de estudo altitudes de até 100 m e ponto culminante de 

101 m. 
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3.2.2 BAIXADA LITORÂNEA  
 

 As planícies são definidas por Guerra e Teixeira Guerra (2009) como extensão do 

terreno mais ou menos plana onde os processos de agradação superam os de degradação. Nas 

áreas planas, a topografia é caracterizada por apresentar superfícies pouco acidentadas, sem 

grandes desnivelamentos relativos. 

 

 A Baixada Litorânea são terrenos sedimentares baixos, geralmente entre 0 e 10 metros, 

no geral formados recentemente (Quaternário), a partir de processos marinhos, flúvio-

marinhos e eólicos, que continuam recebendo a interferência, direta ou indireta dos mesmos 

(CARVALHO, 1982). Essa unidade geomorfológica apresenta formas de relevo diversas 

como: praias, dunas, planícies de restinga e mangues, resultantes da acumulação de 

sedimentos marinhos e fluviais. Segundo Furrier (2007), suas feições geomorfológicas são: 

praias, terraços marinhos, planícies marinhas, planície flúvio-marinhas, planícies fluviais e 

terraços fluviais. 

 

 A praia é definida por Suguio (1998), como a zona perimetral de um corpo aquoso 

(lago, mar ou oceano), composta de material inconsolidado, em geral arenoso ou mais 

raramente composta de cascalhos, conchas de moluscos etc., que se estende desde o nível da 

baixa-mar (profundidade de interação das ondas com o substrato) para cima, até a linha de 

vegetação permanente (limite de ondas de tempestade) ou onde há mudanças na fisiografia, 

como as zonas de dunas ou falésias marinhas. 

 

 Uma outra definição para praia é “depósito de areia, clastos e conchas, geralmente 

bem selecionados e laminados, formados na zona litorânea, pela ação das ondas e correntes”. 

(IBGE, 1999, p. 154). A área de estudo possui quatro praias (praia Bela, praia do Abiaí, praia 

de Pitimbu e praia da Guarita), e, ao longo da costa, alternam-se trechos de equilíbrio e 

trechos com processos erosivos intensos.  

 

 As planícies flúvio-marinhas são áreas inundáveis localizadas nos baixos cursos dos 

rios e são fortemente influenciadas pelas oscilações da maré. São constituídas por sedimentos 

areno-argilosos, ricos em matéria orgânica, que dão suporte aos manguezais. Como exemplo 

na área de estudo, há a grande planície flúvio-marinha do rio Abiaí. 
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 Os terraços fluviais representam antigas planícies de inundação, que foram 

abandonadas. Morfologicamente, surgem como patamares aplainados, de largura variada, 

limitados por uma escarpa em relação ao curso de água. Quando os terraços são compostos 

por material relacionado à antiga planície de inundação, podem ser designados de terraços 

aluviais. Tais terraços situam-se a determinada altura acima do curso de água atual, que não 

consegue recobri-los nem na época das cheias (CHRISTOFOLETTI, 1980). Segundo Furrier 

et al. (2006), os terraços fluviais acorrem na área de estudo nos rios Mucatu, Abiaí e Papocas.   

 

3.3 PEDOLOGIA 

 

 Os dados de solos da área de estudo são bastante escassos, considerando a dificuldade 

em se levantar esses dados, a análise dos solos presentes na área teve por base o Mapa 

Pedológico da Paraíba (PARAÍBA, 2004). Na área de estudo, predominam basicamente seis 

tipos de solos, de acordo com o Mapa de Pedológico do estado da Paraiba (PARAÍBA, 2004), 

são: Podzólico Vermelho-Amarelo, Latosol Vermelho-Amarelo, Podzol Hidromórfico, Solos 

Gley, Solos Aluviais e Solos Indiscriminados de Mangue. Para representar os solos da área de 

estudo, foi feito um recorte do Mapa de Pedologia da Paraíba na escala de 1:500.000 (Figura 

3.6).  

 

 A classificação dos tipos de solos utilizada pelo Mapa Pedológico da Paraíba (2004), 

ainda não segue o “Sistema Brasileiro de Classificação de Solos” desenvolvido pela Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, 2006). Desta forma, foram necessárias 

algumas conversões: Podzólico Vermelho-Amarelo corresponde a Argissolo Vermelho-

amarelo, Latosol Vermelho-Amarelo equivale a Latossolo Vermelho-Amarelo, Podzol 

Hidromórfico é substituído por Espodossolo Hidromórfico, Solos Gley correspondem a 

Gleissolos e Solos Indiscriminados de Mangue permanecem com a mesma denominação. 

 

 Os solos da área de estudo estão diretamente relacionados com a geologia e com as 

formas de relevo presentes na área. Predominam sobre os Tabuleiros Litorâneos os Argissolos 

Vermelho-Amarelo, que ocupam grande parte da área de estudo, e também em pequena 

quantidade, os Latossolos Vermelho-Amarelos e Espodossolos Hidromórficos. Nas planícies 

fluviais, desenvolvem-se os Gleissolos e, nas planícies flúvio-marinhas, são encontrados os 

Solos Indiscriminados de Mangues. 
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Figura 3.6 – Mapa Pedológico da área de estudo (Modificado de PARAIBA, 2004).  

 

 ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO – são solos constituídos por material mineral 

de argila de atividade baixa e alta. São de profundidade variável, desde forte a 

imperfeitamente drenados de cores avermelhadas ou amareladas. A textura varia de arenosa a 

argilosa no horizonte A e de média a muito argilosa no horizonte Bt. São fortes a 

moderadamente ácidos, com saturação por bases alta ou baixa (EMBRAPA, 2006). Na área 

de estudo, estão presentes o Argissolo Vermelho-Amarelo Álico, o Argissolo Vermelho-

Amarelo Álico Tb, o Argisolo Vermelho-Amarelo Distrófico Tb. 

 

 ESPODOSSOLO HIDROMÓRFICO - compreende solos constituídos por material 

mineral. São, em geral, muito pobres em fertilidade, moderada a fortemente ácidos. São 

desenvolvidos principalmente de materiais arenoquartzosos, em relevo plano, suave ondulado, 

áreas de abaciamento e depressões. Ocorre na área de estudo, em áreas alagadas, no rio 

Camocim, próximo a Caaporã. 

 

 GLEISSOLO- são solos que podem apresentar textura arenosa (areia ou areia franca). 

São solos formados a partir de sedimentos, estratificados ou não, e sujeitos à constante ou ao 

periódico excesso d’água. Desenvolvem-se em sedimentos recentes nas proximidades dos 

cursos d’água e em materiais colúvio-aluviais, podendo formar-se em áreas de relevo plano de 
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terraços fluviais, lacustres ou marinhos, como também em materiais residuais em áreas 

abaciadas e depressões (EMBRAPA, 2006). Esses solos ocorrem na área de estudo nas 

planícies dos rios Abiaí, Popocas e Camocim. 

 

 SOLOS INDISCRIMINADOS DE MANGUE- são solos halomórficos desenvolvidos 

a partir de sedimentos marinhos e fluviais com presença de matéria orgânica e que ocorrem 

em regiões de topografia plana na faixa costeira sob a influência constante do mar. Esses 

solos apresentam, normalmente, predominância das frações mais finas (argila e silte), 

elevadas quantidades de matéria orgânica e de sais solúveis em decorrência do contato com o 

mar. São de cores acinzentadas a pretas, podendo atingir vários metros de profundidade. 

Ocorrem na área de estudo nas planícies dos rios Graú, Mucatu e Abiaí, nas proximidades de 

suas desembocaduras. 

 

3.4 CLIMA  

 

 O clima do litoral paraibano é, segundo a classificação de Koppen, do tipo tropical 

quente-úmido (As’), com estação seca de verão, as chuvas são abundantes de outono-inverno 

(meses de abril a agosto). A temperatura média é de 26°, com precipitação pluviométrica 

média de 1.800 mm e umidade relativa do ar média de 80%. 

 

 Dentre os principais sistemas atmosféricos que influenciam o tempo e o clima da 

região Nordeste estão a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), as frentes de nuvens, os 

vórtice troposférico dos altos níveis, a brisa marítima, a ZCAS (Zona de Convergência do 

Atlântico Sul), a FPA (Frente Polar Atlântica) e as ondas de leste (FERREIRA; MELLO, 

2005). 

 

 De acordo com Mendonça e Danni-Oliveira (2007), o clima do nordeste oriental é 

fortemente influenciado pelas massas de ar úmidas provenientes do oceano atlântico: Massa 

Equatorial do Atlântico Sul (MEAS), Massa Tropical Atlântica (MTA) e Massa Polar 

Atlântica (MPA) e pela ZCIT, que dão origem a um tipo climático particular nessa porção do 

Brasil, com a formação de um clima úmido e quente, litorâneo, que se diferencia dos climas 

mais secos do interior da região. 
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 A ZCIT é definida por Ferreira e Mello (2005) como uma banda de nuvens, que 

circunda a faixa equatorial do globo terrestre, formada principalmente pela confluência dos 

ventos alísios do hemisfério norte com os ventos alísios do hemisfério sul, em baixos níveis 

(no choque o ar quente e úmido ascende, provocando a formação de nuvens), baixas pressões, 

altas temperaturas da superfície do mar, intensa atividade convectiva e precipitação.  

 

 A ZCIT é considerada o fator mais importante na determinação da abundância ou 

deficiência das chuvas no Nordeste do Brasil, normalmente migra sazonalmente, e seu 

deslocamento está relacionado aos padrões da Temperatura da Superfície do Mar (TSM) 

sobre essa bacia do oceano Atlântico Tropical (FERREIRA; MELLO, 2005). 

 

 O desempenho vertical da MEAS, que atua por meio dos ventos alísios de sudeste, é 

responsável pelas chuvas de outono e inverno de até 500 mm na faixa litorânea úmida da 

região, e paradoxalmente, a que está associada à escassez, assim como a frequente e 

prolongada ausência de chuvas no sertão nordestino durante o inverno (MENDONÇA; 

DANNI-OLIVEIRA, 2007). 

 

 Os vórtices ciclônicos de altos níveis, que penetram na região nordeste do Brasil, 

formam-se no oceano atlântico, principalmente entre os meses de novembro e março, e sua 

trajetória normalmente é de leste para oeste. São um conjunto de nuvens, que tem a forma 

aproximada de um círculo girando no sentido horário, em que, na periferia, há formação de 

nuvens causadoras de chuvas e no centro há movimentos de ar de cima para baixo 

(subsidência), aumentando a pressão e inibindo a formação de nuvens (FERREIRA; MELLO, 

2005). 

 

 As ondas de leste se formam no campo de pressão atmosférica, na faixa tropical do 

globo terrestre, na área de influência dos ventos alísios, e se deslocam de leste para oeste, 

desde a costa da África até o litoral leste do Brasil, provocando chuvas principalmente na 

zona da mata avançando até o Agreste (FERREIRA; MELLO, 2005). 

 

 Os oceanos Atlântico e Pacífico também influenciam no clima da região Nordeste, 

devido à ocorrência dos fenômenos El Niño e La Niña que, provocam respectivamente, o 

aquecimento e o resfriamento anormal das águas do oceano Pacífico. 
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 O fenômeno El Niño (o aquecimento acima do normal das águas do oceano Pacífico 

Equatorial), seria um dos responsáveis pela redução das chuvas no Nordeste do Brasil. 

Quando as águas superficiais do Oceano Pacífico estão mais aquecidas, toda a convecção 

também se desloca para leste, alterando o posicionamento da Célula de Walker. O ar quente 

sobre a região é empurrado, originando uma célula descendente sobre o Oceano Atlântico, 

próximo à região Nordeste do Brasil e à Amazônia oriental. Dependendo da intensidade dessa 

célula de circulação e de sua fase de ocorrência, pode haver inibição da formação de nuvens e 

descida da ZCIT e, consequentemente, pode haver deficiência das chuvas na região do 

Nordeste do Brasil (FERREIRA; MELLO, 2005). 

 

 O El Niño é um dos responsáveis por anos considerados secos ou muito secos no 

Nordeste do Brasil, principalmente quando acontece conjuntamente com o dipolo positivo do 

Atlântico (Dipolo do Atlântico: diferença entre a anomalia da Temperatura da Superfície do 

Mar-TSM na Bacia do Oceano Atlântico Norte e Oceano Atlântico Sul), que é desfavorável às 

chuvas. O fenômeno La Niña (resfriamento anômalo das águas do oceano Pacífico), associado 

ao dipolo negativo do Atlântico (favorável às chuvas) é, normalmente, responsável por anos 

considerados normais, chuvosos ou muito chuvosos na região (FERREIRA; MELLO, 2005) 

 

 O clima do nordeste oriental apresenta temperaturas elevadas durante o ano todo, com 

pequenas quedas nos meses de inverno. A concentração da pluviosidade ocorre entre o final 

do verão e o inverno, com grande destaque para o inverno. Em João Pessoa, a pluviosidade 

acontece em todos os meses do ano, não apresentando estação seca, mas há uma redução dos 

totais pluviométricos no período, que vai de outubro a fevereiro. A variação térmica sazonal é 

bastante tênue, e a pluviosidade média mensal, que ocorre principalmente entre os meses de 

abril e agosto, pode ser superior a 350 mm (MENDONÇA; DANNI-OLIVEIRA, 2007). 

 

 O clima influencia diretamente as plantas, os animais (incluindo o homem) e o solo, ao 

mesmo tempo em que é influenciado pelos elementos da paisagem, a vegetação e o homem, 

por meio de suas atividades. Também as forças externas, que moldam a superfície da terra, 

são basicamente controladas pelas condições climáticas. Assim, os processos 

geomorfológicos, e as formas que eles originam, só podem ser devidamente compreendidos 

com referência ao clima predominante na atualidade e no passado (AYOADE, 1996). 
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 Na área de estudo, foram observados processos erosivos (como ravinas e voçorocas) e 

movimentos de massa (rastejos, deslizamento, e outros). Esses processos se desenvolvem 

mais rapidamente devido às condições climáticas (clima quente e úmido com chuvas 

abundantes) predominantes na zona da mata paraibana, fazendo com que o Grupo Barreiras 

seja bastante marcado pelos processos erosivos, e os movimentos de massa ocorram com mais 

frequência, principalmente nas vertentes de elevada declividade e nas falésias inativas onde os 

efeitos climáticos são preponderantes. 

 

3.5 VEGETAÇÃO E OCUPAÇÃO E USO DA TERRA 

 

 A área de estudo está localizada na zona da Mata Paraibana. A vegetação litorânea do 

estado da Paraíba reflete as condições de mais elevada umidade, estando inserida na área de 

domínio da Mata Atlântica e ecossistemas associados. 

 

 A Mata Atlântica engloba um diversificado conjunto de ecossistemas florestais com 

estruturas e composições florísticas bastante diferenciadas, acompanhando as características 

climáticas e geográficas. A Mata Atlântica está presente na região litorânea ao longo de toda a 

costa brasileira. No Nordeste Oriental, a Floresta Atlântica ocupa partes das restingas e, 

principalmente, os Tabuleiros Litorâneos, desde o Rio Grande do Norte até Alagoas, estando 

também associados à Mata Atlântica, os ecossistemas de mangues. 

 

 A Mata Atlântica é o nome genérico de uma grande variedade de matas tropicais 

úmidas, que ocorrem nas regiões costeiras do Brasil, acompanhando a umidade trazida pelos 

ventos alísios de sudeste. A Mata Atlântica é fisionomicamente semelhante às matas 

amazônicas. São igualmente densas, com árvores altas, e os troncos são recobertos por grande 

variedade de epífitas (CONTI; FURLAN, 1998). Destacam-se as espécies típicas: canelas, 

figueiras, jequitibás, cedros, ipês, palmeiras e embaúbas, entre outras. 

 

 Na Paraíba, a Mata Atlântica cobria as várzeas e os tabuleiros, adentrando-se para o 

interior sob a forma de Mata Galeria, ao longo dos rios. Dentre as espécies típicas do seu 

extrato arbóreo, destaca-se: a Hymenaea martiana H. (jatobá), a Ocotea glomerata (louro), a 

Parkia pendura Benth (visgueiro) e a Ceasalpina echinata Lam (pau-brasil) (CARVALHO e 

CARVALHO, 1985). 
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 A exploração da Mata Atlântica teve início com a colonização, no século XVI, através 

da retirada do pau-brasil. Tendo a colonização se concentrado até meados do século XX na 

faixa costeira, a Mata Atlântica foi de todos os ecossistemas brasileiros o mais destruído, com 

o desenvolvimento do ciclo econômico da cana-de-açúcar, seguido já nos séculos XIX e XX 

por intensos processos de urbanização e expansão agrícola (MOREIRA, 2006). 

 

 Por meio da forte política governamental de incentivos fiscais e creditícios, ao Pró-

Álcool, houve a modernização do setor canavieiro, iniciando-se uma nova fase de expansão 

da atividade canavieira consubstanciada no aumento da área cultivada com a cana, no 

incremento da produção do álcool e na ampliação do parque industrial com a instalação de 

novas destilarias de álcool, anexas às antigas usinas, ou autônomas. (MOREIRA, et al, 2003 ). 

Com a ampliação da fronteira da monocultura canavieira, extensas porções de vegetação de 

Mata Atlântica foram substituídas pela cana-de-açúcar. Na área de estudo, restam apenas 

alguns resquícios de Mata atlântica (Foto 3.8), principalmente nos vales fortemente 

entalhados onde a cultura da cana-de-açúcar se torna praticamente inviável. 

 

 Nos topos mais elevados dos tabuleiros, onde os solos são mais pobres, ocorre a 

vegetação de Cerrado, conhecida regionalmente como “tabuleiro”. Essa vegetação 

corresponde a uma formação herbáceo-arbustiva. No manto herbáceo predominam as 

gramíneas dos gêneros Echinolaena, Eragrostis e Panicum, que são descontínuas, 

apresentam-se em turfas, que recobrem irregularmente o solo. O estrato arbustivo distribui-se 

de modo esparso e apresenta porte baixo, troncos e galhos retorcidos, casca espessa e 

protegida por uma camada de cortiça. Essa cobertura, em geral, é de cerca de 50 centímetros, 

podendo alcançar mais de um metro. Dentre as espécies encontradas na Paraíba, estão: a 

Hancornia speciosa Gomez (mangaba), a Curatella americana L. (lixeira), Anacardium 

microcarpum L. (cajuí) e Ouratea sp. (batiputá) (CARVALHO; CARVALHO, 1985). 

 

 Por ocuparem áreas de solos pobres, os cerrados permaneceram por muito tempo 

marginalizados e subutilizados, onde se desenvolviam culturas de subsistência, colhiam-se 

frutos silvestres e produzia-se carvão vegetal para autoconsumo (MOREIRA, 2006). 

Posteriormente, essas áreas foram substituídas pela monocultura da cana-de-açúcar. 
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Foto - 3.8: Resquícios de Mata Atlântica em meio à cana-de-açúcar, localizada próximo ao rio Camucim (Foto: 
MARQUILENE SANTOS, 2011). 
 

 Com a diminuição dos incentivos fiscais do Pró-Álcool, na segunda metade dos anos 

80, a atividade canavieira, na Paraíba, começa a passar por uma situação de crise, que persiste 

durante toda a década de 90 do século XX. Aproveitando-se dessa situação, uma parcela dos 

trabalhadores rurais organizaram-se em torno do Movimento Sem Terra (MST) e da 

Comissão Pastoral da Terra (CPT), e ocuparam terras, levando o Governo a desapropriar 

milhares de hectares de imóveis improdutivos, dando origem a assentamentos rurais 

(MOREIRA et al., 2003). 

 

 O conjunto de seis projetos de assentamentos, criados em 1995, no Litoral Sul 

Paraibano (APASA, Nova Vida, Sede Velha, Teixerinha, Subaú e 1° de Março) está 

extremamente interligado em suas histórias de luta e configurou uma grande área reformada, 

inaugurando na história do Litoral Sul uma nova territorialidade (LIMA, 2008). Esses projetos 

de assentamentos rurais estão localizados no Município de Pitimbu e ocupam 

predominantemente a porção norte da área de estudo, com exceção apenas do Subaú, que não 

está inserido na área de estudo. Nas comunidades assentadas, estão concentradas a produção 
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agrícola de: hortaliças, batata-doce, inhame e macaxeira, milho, acerola, graviola, maracujá, 

mamão, com destaque para as plantações de coco, que são a fonte de renda principal dessas 

comunidades.  

 

 Os manguezais são encontrados nas áreas de estuários e ao longo dos rios, estendendo-

se mais para o interior, até onde se faz presente a influência marinha pelo fluxo e refluxo das 

marés. Eles ocorrem também no interior das baías, lagunas, braços de mar e baixos cursos de 

rios, alguns dos quais foram barrados pelos cordões litorâneos. Sua composição florística é 

praticamente constante em todos os estuários. Dentre as principais espécies, estão o 

Rizophora mangle L. (mangue vermelho), Conocarpus erectus L. (mangue de botão), 

Laguncularia racemosa G. (mangue branco), Avicennia schaueriana Stap e Lechman 

(mangue siriúba). 

 

 Antes utilizados sem qualquer preocupação, apenas recentemente esse ecossistema 

passou a ser reconhecido pela sua importância para a manutenção do equilíbrio da vida em 

suas proximidades, devido à alta taxa de reciclagem e importância ecológica, sendo utilizada 

por vários grupos de animais como habitats para alimentação, reprodução, desova, 

crescimento e proteção contra predadores.  

 

 Os manguezais, embora sejam ecossistemas muito importantes, tem sua estabilidade 

ameaçada pelas atividades humanas tais como a expansão urbana, a agricultura, a exploração 

de seus recursos naturais renováveis e aterramento para obras de engenharia. Esses 

ecossistemas são bastante frequentes na área de estudo, ocorrendo nas áreas das 

desembocaduras dos rios Graú, Mucatu e Abiaí, adentrando um pouco mais para o continente, 

principalmente no último rio citado (Foto 3.9). 

 

 As formações pantropicais de praia correspondem a uma vegetação 

predominantemente herbácea, adaptadas às condições de elevada salinidade e a solos 

arenosos. São encontradas plantas estoloníferas como a Ipomea pés caprae (salsa de praia). 

Nos trechos mais afastados da praia, onde a influência da salinidade é menor e o solo se torna 

mais rico em matéria orgânica, a fisionomia da vegetação modifica-se cedendo lugar a 

vegetais de porte semiarbustivo (CARVALHO; CARVALHO, 1985). 
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Foto 3.9 - Área de manguezal, na Depressão do Abiaí. Observar culturas bem próximas à área de manguezal 
(MARQUILENE SANTOS, 2011). 
 

 Por possuir uma extensa faixa litorânea e uma diversidade de ecossistemas 

constituídos de estuários, manguezais, praias, recifes de arenitos e falésias, a área pesquisada 

apresenta um elevado potencial turístico. Entretanto, não há um planejamento e controle 

efetivo dos gestores locais no sentido de reduzir os impactos ambientais. Por isso, casas de 

veraneio, e principalmente loteamentos estão sendo implantados, invadindo áreas 

consideradas por lei, de preservação permanente, como as margens dos cursos dos rios 

Mucatu e Graú, manguezais e nas proximidades das falésias (borda de tabuleiro). 

 

 Sendo esses ecossistemas extremamente instáveis e sensíveis às mudanças, sua 

ocupação de forma inadequada pode acarretar problemas para o equilíbrio dessas regiões. A 

exemplo da utilização das praias, para diversão e lazer, principalmente as construções muito 

próximas ao mar, vêm desencadeando processos de erosão costeira intensos, no litoral da área 

em estudo, provocando a destruição de casas e patrimônios públicos. 
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4 METODOLOGIA 

 

 A metodologia é considerada fundamental para a melhor orientação e 

desenvolvimento da pesquisa. Neste capítulo foi abordado, inicialmente o método de estudo 

utilizado no trabalho, em seguida, os fundamentos metodológicos da geomorfologia e a 

cartografia geomorfológica. Por fim, são descritos os procedimentos técnico-operacionais 

realizados na elaboração dos produtos cartográficos da pesquisa. 

 

4.1 MÉTODO 

 

 O método não pode ser abordado do ponto de vista disciplinar, mas como um 

instrumento intelectual e racional que possibilite a apreensão da realidade objetiva pelo 

investigador, quando este pretende fazer uma leitura dessa realidade e estabelecer verdades 

científicas para sua interpretação (SPOSITO, 2004). 

 

 Esta pesquisa tem por base o método hipotético-dedutivo, “através do qual se constrói 

uma teoria que formula hipóteses a partir das quais os resultados obtidos podem ser 

deduzidos, e com base nas quais se podem fazer previsões que, por sua vez, podem ser 

confirmadas ou refutadas” (JAPIASSU; MARCONDES, 1990, apud SPOSITO 2004). 

 

 De acordo com Sposito (2004), o método hipotético-dedutivo tem suas raízes no 

pensamento de René Descartes (1596-1650), que procurou estabelecer um método baseado no 

rigor matemático e na razão, estabelecendo, assim, algumas regras: 

 

 1. A “evidência”, que não admite “nenhuma coisa como verdadeira se não a 

reconheço evidentemente como tal”;  

2. “Análise, ‘dividir cada uma das dificuldades em tantas parcelas quantas forem 

possíveis’”;  

3. “Síntese: ‘concluir por ordem meus pensamentos, começando pelos mais simples e 

mais fáceis de conhecer para, aos poucos, ascender, como que, por meio de degraus, aos mais 

complexos’”;  

4. “desmembramentos tão completos... a ponto de estar certo de nada ter omitido”. 
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 Descartes recupera o racionalismo grego e a partir dessas quatro regras estabelece a 

lógica formal como encadeamento da investigação científica. Para Descartes “só as ideias da  

razão são claras e distintas” e a indução e dedução são procedimentos do pensamento.  

 

 Com o objetivo de melhor direcionamento da pesquisa, adotou-se, por base, a proposta 

metodológica desenvolvida por Libault (1971), que apresenta os quatros níveis da pesquisa 

geográfica. E para uma estruturação padronizada, de acordo com as normas estabelecidas pela 

Associação Brasileira de Normas e Técnicas (ABNT), foram seguidas as orientações do 

Manual de Oliveira e Sígolo (2005), na elaboração do trabalho, de forma a torná-lo o mais 

compreensível possível. 

 

  A metodologia desenvolvida por Libault (1971) confirma-se como uma sistemática, 

podendo ser considerada universal, válida tanto para os tratamentos exaustivos de 

computador, como para os raciocínios simples e elementares. Apresenta uma clássica 

subdivisão em quatros níveis, que seguem uma ordem lógica considerada essencial, por 

fornecer a estrutura que apoia o desenvolvimento dos trabalhos. 

 

 O nível compilatório consiste na coleta e compilação de dados necessários e 

considerados o princípio de toda a pesquisa. Esses dados devem ser hierarquizados dentro de 

uma organização racional da pesquisa, sua coleta implica em uma certa ordem, sendo uma 

determinada quantidade indispensável para tratar o problema. 

 

 No nível correlatório, o conjunto dos dados está completo, embora se saiba que todas 

as linhas não merecem o mesmo grau de fidedignidade. Por isso, efetuam-se as comparações e 

se verificam se os dados e/ou resultados são significativos ou não. 

 

 O nível semântico apresenta uma representação convencional do conjunto dos 

resultados. Considera-se que a meta final é a de generalização, em que se opta pela inclusão, 

exclusão, havendo ainda possibilidade de restrição. A alternativa será resolvida sob a forma 

de decisão lógica. 

 

 O nível normativo tem o papel de traduzir os resultados fatoriais em normas 

aproveitáveis. A partir da reunião dos fatores ser construído um modelo de referência, que 

possibilite comparar a região estudada com esse modelo. 
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4.2 FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DA GEOMORFOLOGIA 

 

 De acordo com Vitte (2004), na geomorfologia, qualquer processo de interpretação 

resulta necessariamente de uma síntese constante, sendo fundamental o papel desempenhado 

pelas percepções. Os estudos metodológicos desenvolvidos na geomorfologia dizem respeito 

à formulação e ao teste das hipóteses. Parte-se da firme convicção de que a análise permitiria 

ao investigador considerar os efeitos consequenciais da hipótese, que seria sugerida pela 

experiência do pesquisador. 

 

 Segundo Vitte (2004), Pierce propõe um método científico no qual a geomorfologia e 

a geologia oferecem inúmeros exemplos: a reverência ao trabalho de campo, uma humildade 

perante os fatos da natureza, um esforço contínuo para discriminar o fenômeno observado a 

partir da inferência do observador sobre eles, uma inclinação para propor hipóteses e uma 

predisposição para abandoná-las quando suas consequências são contestadas pela realidade. 

 

 Gilbert afirmou que, quando o investigador procura descobrir a origem de um fato ou 

de um grupo de fatos, ele constrói uma hipótese e passa a testar a hipótese. O método da 

hipótese encontra suas explicações na natureza dos fatos observados (VITTE, 2004). 

 

 Segundo Vitte (2004), Pierce define a ciência como uma atividade exercida por 

pessoas comprometidas a abandonar qualquer hipótese que seja contestada por fatos, 

denominando esse princípio, de “falibilismo”. O autor ainda acrescenta que uma hipótese não 

poderia ser encarada como algo adotado como base da indagação. A hipótese deveria avançar 

sua posição mediante prova ou refutação, quando feita a comparação com fatos futuros a 

serem observados.  

 

Abordagem Sistêmica 

 

 O relevo não pode ser compreendido sem que se considerem os elementos da natureza 

a que está relacionado, substrato rochoso, clima, solo, hidrografia, bem como não se pode 

deixar de considerar a ação antrópica, influenciando na evolução do relevo. Por isso, a 

abordagem sistêmica, que permite uma visão holística, deve ser considerada nos estudos 

geomorfológicos. 
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 A Teoria Geral dos Sistemas surge na geografia a partir da década de 1950, num 

período conhecido como Revolução Quantitativa e Teorética, fundamentado no positivismo 

lógico, em que os modelos matemáticos e as teorias passaram a ser utilizados pelas outras 

ciências sociais. A perspectiva sistêmica incidiria sensivelmente, e com crescente intensidade, 

no campo do conhecimento geográfico, a partir dos vários trabalhos de Ludwig Von 

Bertalanffy. 

 

 Para Tricart (1977, p.19) o sistema é "um conjunto de fenômenos que se processam 

mediante fluxos de matéria e energia. Esses fluxos originam relações de dependência mútua 

entre os fenômenos”. Morin (1977) define sistema, como uma inter-relação de elementos que 

constituem uma entidade ou unidade global. 

 

 A aplicação da teoria dos sistemas nos estudos geomorfológicos tem servido para 

melhor focalizar as pesquisas e para delinear com maior exatidão o setor de estudo dessa 

ciência. A Teoria Geral dos Sistemas foi inicialmente introduzida na geomorfologia pelos 

trabalhos de Strahler (1950; 1952 apud CHRISTOFOLETTI, 1980). 

 

 Para Christofoletti (1979), o equilíbrio de um sistema representa o ajustamento 

completo das suas variáveis internas às condições externas. Isso significa que as formas e seus 

atributos apresentam valores dimensionais de acordo com as influências exercidas pelo 

ambiente, que controla a qualidade e a quantidade de matéria e energia a fluir no sistema. 

Quando as condições externas permanecem imutáveis, o equilíbrio dinâmico pode chegar ao 

estado que melhor exprime a organização interna em função das referidas características 

exteriores, chegando a obter a condição de máxima entropia.   

 

 Os geossistemas e os demais sistemas geográficos sempre estão funcionando perante 

flutuações no fornecimento de matéria e energia. A ajustagem interna do sistema permite que 

haja absorção das flutuações dentro de determinada amplitude, sem que o estado seja 

modificado. A noção de equilíbrio pode ser aplicada a qualquer sistema geomorfológico, tais 

como no estudo das vertentes, rios, bacias de drenagem, dunas, litorais e outros 

(CHRISTOFOLETTI, 1980). 

 

 

 


