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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho é um relato de uma atividade de campo da disciplina Geografia Física do 

Brasil ministrada para alunos no curso de Geografia (modalidades licenciatura e bacharelado) 

no campus de Caicó da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A atividade de campo 

foi realizada no dia 15 de junho de 2012, nesta atividade visou-se perceber diversos 

compartimentos da paisagem da depressão sertaneja, o exercício de compartimentação foi 

realizado em campo com os alunos tendo por base discussões teóricas previamente realizadas 

em sala de aula. O trecho percorrido esta situado entre as cidades de Caicó/RN e Catolé do 

Rocha/PB, o percurso foi de aproximadamente 75 km pelas rodovias RN-288 e PB-323. 

 

2 METODOLOGIA DA COMPARTIMENTAÇÃO DA PAISAGEM 

  

Durante o curso da disciplina foram apresentados conceitos de Análise Integrada da 

Paisagem, para que os discentes pudessem perceber em campo as paisagens de forma 

holística, de modo que os componentes bióticos (exploração biológica) e abióticos (potencial 

                                                           
1 Professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN/Campus de 
Caicó. 
2 Licenciada em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN/Campus de Caicó. 
3 Professora da Escola Agrotécnica do Cajueiro, Universidade Estadual da Paraíba – UEPB/Campus Catolé do 
Rocha. 

RELATO DE EXPERIÊNCIA E PRÁTICA  
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ecológico) devem ser percebidos de forma integrada à exploração humana (BERTRAND, 

1972). Segundo o mesmo autor as paisagens podem ser hierarquizadas conforme escalas de 

grandeza têmporo-espacial, desde as maiores até as menores, a hierarquia é a seguinte: Zona, 

Domínio, Região Natural, Geossistema, Geofácies e Geótopos. 

Acerca da perspectiva da Análise Integrada da Paisagem Nascimento nos diz que: 

 

Os componentes geoambientais correspondem aos fatores ambientais, físico-
bióticos – suporte físico (condições geológicas e geomorfológicas), ao 
envoltório (condições hidroclimáticas) e à cobertura (solos e recobrimento 
vegetal) –, e humanos que promovem a dinâmica da paisagem (2009, p.74). 

  

O suporte físico, ou seja, Geomorfologia e Geologia foram os principais critérios para 

delimitação dos compartimentos da paisagem, dado que estes componentes sofrem variação 

em uma escala de tempo maior que os demais componentes da paisagem natural, de forma 

que nos dias de hoje as rochas cristalinas e as unidades de relevo nelas situadas estão em 

contato com diferentes padrões de clima, vegetação, solos e vegetação, mesmo em um trecho 

bastante curto. 

Outra teoria de importância capital nestas aulas foi a Ecodinâmica de Tricart (1977). 

De forma muito sumária classificamos os ambientes estudados em Estáveis (onde predomina 

a pedogênese), Integrades (ou de transição), ou ainda Instáveis (onde predomina a 

morfogênese). Os tipos de solos, de cobertura vegetal e atuais usos pelo homem identificados 

em campo foram os parâmetros utilizados para a identificação das condições ecodinâmicas 

dos geossistemas. 

Além da literatura acerca da compartimentação da paisagem e das condições 

ecodinâmicas os discentes tiveram a oportunidade de conhecer trabalhos específicos sobre os 

componentes da paisagem da área visitada, algumas destas referências são apresentadas nos 

tópicos seguintes. 

Após a revisão e debate da literatura em sala de aula partimos para campo onde 

pudemos perceber que a área estudada está situada na Zona Intertropical e no Domínio das 

Depressões Interplanalticas e Intermontanas Semiáridas do Nordeste ou Domínio das 

Caatingas (AB’SÁBER, 2003), contudo até o momento não há na literatura maiores 

subdivisões, fizemos então este exercício e classificamos a área como pertencente a Região 

Natural das Depressões Periféricas da Borborema. Identificamos nesta última três 
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compartimentos de paisagem (Geossistemas) delimitados principalmente pelo suporte físico, 

ou seja, pelas condições geológicas e geomorfológicas, são eles as Depressão Sertaneja em 

Rochas Gnáissicas, a Depressão Sertaneja em Rochas Graníticas e as Planícies Fluviais e 

Alveolares, que são apresentadas a seguir. 

 

 

3 COMPARTIMENTOS DE PAISAGEM (GEOSSISTEMAS) IDENTIF ICADOS NO 

PERCURSO  

 

3.1 Compartimento da Depressão Sertaneja em Rochas Gnáissicas (ou Sertões do Seridó 

Potiguar) 

  

A denominação de Depressão Sertaneja em Rochas Gnáissicas foi por nós adotada a 

partir da leitura do Mapa de Geologia do Rio Grande do Norte (ANGELIM; MEDEIROS; 

NESI, 2006) e de observações realizadas em campo, de forma que pudemos perceber a 

predominância dessa rocha metamórfica na cidade de Caicó e suas proximidades, numa região 

(social) conhecida como Seridó Potiguar que guarda algumas características sociais e naturais 

peculiares no contexto nordestino.  

Previamente havíamos estudado que estes gnaisses são rochas metasedimentares 

geradas durante o metamorfismo do ciclo brasiliano, que foi responsável pela estruturação da 

província da Borborema. Geologicamente, tais gnaisses fazem parte principalmente do 

complexo Caicó (ANGELIM; MEDEIROS; NESI, 2006). 

Na primeira parada percebemos que os gnaisses do grupo Caicó possuem um plano de 

xistosidade, que na maioria das vezes, quando exposto se apresenta de forma inclinada  

(Figura 1), esta inclinação exerce uma forte influência na configuração do relevo uma vez que 

o mesmo obedece majoritariamente a direção do plano de xistosidade dessas rochas 

metamórficas.  
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Figura 1: Relevo inclinado obedecendo ao plano de xistosidade das rochas metamórficas na 

cidade de Caicó/RN. Foto dos autores. 
 

Na segunda parada, realizada nas proximidades da cidade de Caicó percebemos que 

uma vez que o Complexo Caicó não é unicamente formado por gnaisses havendo também 

outras litologias metasedimentares, a erosão diferencial encarrega-se de desgastar 

distintamente essas rochas conferindo ao relevo um aspecto ondulado em forma de pequenas 

colinas na maior parte do Geossistema dos Sertões do Seridó Potiguar (Figura 2).  

A natureza dos solos e da vegetação nesta área são reflexo, tanto das condições de 

Geologia e Geomorfologia, como do condicionante climático, em campo foi salientado que o 

clima de chuvas torrenciais em uma área de vegetação rala favorece tanto a erosão laminar 

como a erosão de forma concentrada. O caráter torrencial da precipitação pluviométrica faz 

com que haja a prevalência de solos do tipo Neossolos Litólicos, associado a manchas de 

Luvisolos Crômicos, estes últimos se encontram atualmente amplamente degradados pelas 

seculares atividades agropastoris extensivas (Figura 2).  
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Figura 2: Vegetação arbustivo-herbácea da caatinga Seridó ocupando neossolos litólilcos em 
pequenas colinas. Em primeiro plano o capim-panasco (Aristida setifolia). Ao fundo arbustos 

esparsos, paisagem típica dos Sertões do Seridó Potiguar. Foto dos autores. 
 

A composição e estrutura de ambas as classes de solos presentes na área é favorável ao 

escoamento superficial de águas em forma de lençol, especialmente nos eventos de 

precipitação pluviométrica torrencial (os mais comuns do sertão nordestino), este forte 

escoamento é responsável por processos de erosão laminar, que por sua vez são os maiores 

responsáveis pelas altas taxas de renovação dos solos. Na área estudada é raro se encontrar 

perfis de solos superiores a 1 metro de profundidade, predominando solos pedregosos e 

rochosos com menos de 50 cm de profundidade. Os solos rasos, em geral, apenas sustentam 

uma vegetação herbácea com destaque para o capim-panasco (Aristida setifolia) bastante 

característico da região, por entre o capim há a presença de arbustos esparsos, estas são as 

principais características da Caatinga Seridó que coloniza a região homônima (KUHLMANN, 

1977), o pequeno porte da vegetação é outro elemento responsável pelas altas taxas de erosão, 

já que é pequena sua capacidade de proteger os solos da ação torrencial das chuvas, que são 

em média de pouco mais de 600 mm/ano e se concentram entre os meses de fevereiro a maio. 

Associadas às condições ecodinâmicas naturalmente instáveis, a ocupação humana 

contribuiu sobremaneira para a degradação da área, uma vez que historicamente a vegetação 

natural foi substituída por pastos e pela monocultura do algodão, há inclusive quem atribua a 
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qualidade da carne-de-sol de Caicó (regionalmente afamada) aos pastos dominados pelo 

capim-panasco.  

 

3.2 Compartimento das Planícies Fluviais e Alveolares 

 

Este Geossistema não é contínuo como os demais, na verdade são vários Geofácies, o 

primeiro e mais extenso deles é o da planície fluvial do Rio Piranhas, maior rio dos estados da 

Paraíba e do Rio Grande do Norte, aos quais ele drena áreas sertanejas. Na terceira parada em 

Jardim de Piranhas/RN pudemos visualizar o rio e sua larga planície que tem seus neossolos 

flúvicos amplamente utilizados pela agricultura irrigada. A agricultura nestas aluviões é 

secular, uma vez que raramente o rio banha uma área muito extensa, esta planície resguarda 

ótimas condições para a agricultura do sertão, uma vez que seus solos são profundos e com 

água em subsuperfície (Figura 3). 

 

 
Figura 3: Pasto irrigado e algumas fruteiras na Planície Fluvial do Rio Piranhas, cercanias da 

cidade de Jardim de Piranhas/RN. Ao fundo aparecem pequenas colinas dos Sertões do Seridó 
Potiguar. Foto dos autores. 

 

 As demais Geofácies são pequenas planícies alveolares, ou seja, que se formam da 

acumulação de sedimentos colúvio-aluviais e mesmo de águas em áreas de pequenas bacias 

de deposição por sobre o embasamento cristalino, estas pequenas depressões são conhecidas 

como alvéolos que puderam ser visualizadas na quarta parada no município de Brejo do 

Cruz/PB (Figura 4). Estas áreas alagadiças, são pequenos brejos sertanejos (daí a origem do 

nome do município citado), onde na estação chuvosa chegam a se formar pequenos lagos, 

onde se desenvolve pequena fauna aquática, o que por sua fez atrai a avifauna do sertão para 

alimentar-se nestas áreas formando verdadeiras paisagens de exceção em meio às caatingas.  
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O conceito de planície utilizado como critério definidor foi de que estas são “áreas 

onde os processos de deposição superam os de erosão”, para identificação de planícies no 

sertão foi apresentado aos alunos um bioindicador, a carnaubeira (Copernicia Prunifera) que 

apenas ocupa as áreas alagadiças de solos aluviais do sertão (Figura 4), nestas áreas também 

predominam os neossolos flúvicos ou aluviões. 

 

 
Figura 4: Planície Alveolar no Município de Brejo do Cruz/PB, destaque para os carnaubais e 

para o verde nesta área alagadiça, mesmo em um ano de chuvas bem abaixo da média. Ao 
fundo exposições graníticas do Maciço Serrano de Catolé do Rocha. Foto dos autores. 

 

Na figura 4 é possível perceber que as planícies alveolares dividem espaço com 

inselbergs e maciços serranos, juntos estes Geofácies são responsáveis por quebrar a 

monotonia da paisagem das depressões sertanejas. 

 

3.3 Compartimento da Depressão Sertaneja em rochas graníticas 

  

A partir da quinta parada foi possível verificar que neste terceiro compartimento de 

paisagem as colinas são menos expressivas, uma vez que dividem espaço com afloramentos 

graníticos e planícies alveolares compostas por sedimentação de colúvios rolados dos 

inselbergues e pequenos maciços residuais presentes na área. Este geofácie é formado por 

rochas ígneas intrusivas que formam salientes relevos de maciços residuais, envoltos por 

superfícies pediplanadas originadas do recuo lateral das vertentes de planaltos (Figuras 4 e 5). 
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Foi comentado em campo que as rochas graníticas desta área se formaram no mesmo período 

do metamorfismo da província da Borborema, porém originados não do metamorfismo das 

rochas e sim do magmatismo consolidado no interior da crosta (MEDEIROS, 2007). 

A erosão diferencial nas rochas ao longo do tempo geológico encarregou-se de expor 

em vários trechos o batólito Catolé do Rocha que se apresenta na superfície em várias 

geofácies de inselbergues, o mais famoso deles a “Pedra da Turmalina” cantada em versos por 

Zé Ramalho, natural de Brejo do Cruz/PB (“Na pedra da turmalina e no terreiro da usina eu 

me criei...”; Trecho da música “Avôhai” de Zé Ramalho). 

 

 
Figura 5: Pedra da Turmalina (ao fundo). Este inselberg granítico faz parte da paisagem 

urbana de Brejo do Cruz/PB e pode ser visualizado de qualquer ponto da cidade. Foto dos 
autores. 

  

Próximo aos inselbergs tem origem superfícies rebaixadas que apresentam geofácies 

variadas, as de menor cota altimétrica se tornam níveis de base local, dando origem a 

pequenas planícies alveolares, que conforme já explicado, pertencem ao compartimento 

anterior.  

Assim como as aludidas planícies ocorre o geofácie das depressões em exposição de 

rochas graníticas, onde o batólito aflora rente ao solo, na sexta parada pôde ser visualizado o 

resultado do processo de intemperismo de clima seco em rocha homogênea, a forte 

morfogênese sem encarrega de transportar o material do intemperismo físico para os níveis 
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mais rebaixados e deixa a mostra grandes lajedos graníticos, testemunhos do processo de 

aplainamento dos sertões semiáridos (Figura 6).  

 

 
Figura 6: Lajedos graníticos entre as cidades de Brejo do Cruz e Catolé do Rocha. Note-se o 

calibre grosseiro dos sedimentos, fruto do intemperismo físico atuante na rocha do 
embasamento exposta. Foto dos autores. 

 

Sobre estes lajedos ficam depositados sedimentos de grosso calibre, fruto da expansão 

e contração das rochas que acaba por intemperizá-la, este processo se deve às variações de 

temperatura da rocha exposta, tais variações tem amplitude térmica diária facilmente superior 

aos 30ºC nestas rochas. 

 

Figura 7: Perfil de argissolos vermelhos exposto em corte de estrada nas proximidades da 
cidade de Catolé do Rocha/PB. Foto dos autores. 
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Em outras áreas surgem geofácies de deposição coluvial, estes depósitos em geral 

evoluem para solos mais maduros das classes dos luvissolos crômicos e argissolos vermelhos 

que, normalmente, são bem mais profundos que os solos dos sertões do Seridó, não raro são 

encontrados perfis com mais de 2 metros de profundidade como pôde ser verificado na sétima 

parada (Figura 7). Os solos mais evoluídos se devem à ecodinâmica mais favorável à 

pedogênese, que por sua vez resultam de maiores taxas de precipitação pluviométrica, maior 

duração da estação chuvosa, e menor declividade do relevo; o que diminui o escoamento 

superficial e favorece à infiltração.  

A cidade de Catolé do Rocha fica no sopé de um maciço serrano, por isso podemos 

considerar que sua área urbana está em outro geofácie, o de um pé-de-serra úmido. Esta 

posição geográfica proporciona à área de entorno da cidade maiores taxas de precipitação que 

as dos Sertões do Seridó (distantes a menos de 60 km). Catolé do Rocha tem média 

pluviométrica anual superior aos 900 mm (cerca de 30% a mais que os Sertões do Seridó 

mesmo estes estando mais próximos ao oceano), o que se deve em parte às chuvas orográficas 

que ocorrem nesta área devido ao Maciço Serrano de Catolé do Rocha, tais características 

puderam ser identificadas na oitava parada (Figura 8). 

 

 
Figura 8: Chuva orográfica identificada em maciço serrano próximo à cidade de Catolé do 

Rocha/PB (ao fundo). Em primeiro plano pastagens e algumas espécies arbóreas preservadas 
para servirem de abrigo ao sol para o gado bovino. Foto dos autores. 
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Percebeu-se que as peculiaridades do solo, do relevo e da pluviosidade deste 

compartimento propiciam a presença de uma vegetação de porte superior ao verificado nos 

Sertões do Seridó. Nas áreas que possuem solos mais profundos, e que ainda não foram 

totalmente convertidas em pastagens, a vegetação chega a ter porte arbóreo-arbustivo (Figura 

8). Ao circular pela cidade de Catolé do Rocha constatamos que sua melhor condição de 

clima e solo proporciona o cultivo de espécies de outros domínios morfoclimáticos como 

eucaliptos e espécies de pinheiros. 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante o percurso selecionado pelos professores foi possível constatar uma 

considerável variação paisagística neste pequeno trecho dos sertões paraibano e potiguar. Os 

alunos puderam verificar em campo a aplicabilidade das discussões de sala de aula, o que 

poderá subsidiar sua profissão, seja como professor, seja como técnico de estudos ambientais, 

ou mesmo como pesquisador na área de Geografia, com ênfase nos estudos ambientais 

integrados. 
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