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1. INTRODUÇÃO
O Rio Grande do Norte, com uma área de 53. 015 km², apresenta peculiaridades decorrentes de sua posição geográfica na
porção mais oriental do Brasil, onde o litoral forma um ângulo
reto em direção ao Oeste e ao Sul.
Em decorrência dessa posição, o Rio Grande do Norte apresenta diferentes condições de clima no litoral oriental e no
litoral setentrional.
A faixa litorânea oriental de maior pluviosidade abriga o
limite setentrional da zona da mata nordestina, ficando o restante do Estado em sua totalidade submetido ao clima semi-árido.
A dominância do clima semi-árido do interior Riograndense chega ao litoral setentrional. Este é o trecho do território brasileiro onde o domínio semi-árido atinge até o mar, no
mais elevado grau de semi-aridez.
Tal trecho corresponde ao litoral de cinco municípios entre
os nove que compõem a micro região Salineira.
A constituição geológica dos terrenos desta microrregião,
inserida totalmente na Bacia Potiguar, é representada pelo Grupo Apodi, cuja posição estratégica é referida para o Cretáceo
Médio. As formações Açu e Jandaira do Grupo Apodi, são referenciadas para os pacotes clásticos basais areníticos a primeira, e
para os calcários que lhes estão sotapostos a segunda. KREIDLER & ANDERY (1950) apaud RAMBRASIL.
Nove associações de solo são encontradas na região, sendo
quase todos Eutróficos a exceção das Areias quartzosas e dunas.
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A cobertura Vegetal é essencialmente xerófila. As caatingas e os carnaubais nas várzeas são os tipos representativos do
mosaico vegetacional.
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2. MATERIAL
A área de estudo compreende uma superfície de 6.334 km²
e foi estratificada para efeito da amostragem da vegetação, conforme os seguintes critérios: disposição do relevo, bacias hidrográficas, geologia e constituição dos solos.
Para isso, utilizou-se os materiais a seguir especificados:
- Mapa do Rio Grande do Norte na escala de 1:500.000;
- Folhas da carta topográfica do Brasil na escala de
1:100.000;
1. SB. 24 – X – A – VI – Aracati
2. SB. 24 – X – B – IV – Areia Branca
3. SB. 24 – X – C – III – Quixeré
4. SB. 24 – X – D – I – Mossoró
5. SB. 24 – X – D – II – Macau
6. SB. 24 – X – D – III – Sao Bento do Norte.
- Imagens de radar e de satélite na escala de 1:250.000;
- Dados de pluviometria de 14 (quatorze) localidades na
microrregião foram obtidos do “Banco de Dados Hidroclimatológicos do Nordeste” – SUDENE – DNOCS;
- Amostras de solo e de vegetação de acordo com os critérios para estratificação da área.
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As amostras da vegetação foram incorporadas ao Herbáreo
Prisco Bezerra da UFC e as amostras de solo serviram para análise e correlação com a vegetação.
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3. MÉTODO
O método foi desenvolvido no laboratório e no campo
como se segue:
- No Laboratório foram interpretadas preliminarmente, as
imagens de radar e de satélite, tendo em vista a estratificação da
área para localização das amostras de campo, bem como, a
compreensão global do espaço e sua divisão em unidades de
vegetação;
- No campo foi testada a verdade terrestre, coletado material botânico e demarcadas as áreas de amostragem. A amostragem consta de parcelas no tamanho 10 x 10m, já testado pelo
método da curva área-espécie, como o tamanho ideal para a vegetação da caatinga naquele local. As parcelas foram repetidas 5
(cinco) vezes no espaço, separadamente, constando o total de
repetições por local de 500 m²;
- Em cada parcela eram contados os números de indivíduos por espécie, o número de espécie, medida a circunferência
dos indivíduos com 12cm a mais e estimada a altura;
- Nos locais da amostragem da vegetação foi aberta uma
trincheira onde foi estudada e coletado o material de um perfil
de solo em todos os seus horizontes, medidas suas espessuras e
profundidade;
- Dados de clima das localidades onde se efetuaram as
amostragens foram obtidas para análise e correlação com a vegetação;
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- Oito localidades foram amostradas para coleta de dados
de vegetação e solo, constando cada amostragem com 5 repetições, portanto, 40 parcelas de 100m² foram analisadas totalizando 4.000m² amostrados.
- Para análise da vegetação de toda área usou-se o Índice de
Semelhança de Sorensen, tomando-se como parâmetro para comparação, a Densidade.
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4. CONFIGURAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
A microrregião Salineira Norte Rio-grandense consta de (08)
oito municípios segundo o último recenseamento realizado pela
Fundação IBGE tendo sido acrescida de mais um, com o desmembramento do Distrito de Baraúna pertencente a Mossoró em 1882.
Fig. 1.
Dos 09 (nove) que compõem a citada região microrregião, 05
(cinco) encontram-se localizados no litoral setentrional e 4 (quatro)
são interioranos (Tabela 1).
Situada a Noroeste do Rio Grande do Norte a microrregião
Salineira está inserida entre 4º 49’ L. S. e 36º 17’ LW. GR. Conta
com 125km de litoral cujas características naturais favorecem a produção de sal, apresentando esta atividade, a salineira, o maior destaque na economia da região. As temperaturas elevadas, o relevo plano, a incidência dos ventos alísios e a condição de elevada densidade
da água do mar proporcionam a esta região a proliferação de salinas
naturais principalmente nos baixos cursos dos rios Mossoró (Apodi),
Açu (Piranhas) e na emaranhada baia de Guamaré para onde convergem os Rios Miaçaba e Aratoá que ladeiam os terrenos onde se
encontra a cidade de Guamaré, além de Rios Camurupim, Catanduba, Rio do Tomás e Rio Galinhos.
Toda a área da microrregião Salineira é constituída por terrenos sedimentares sejam do Grupo Apodi do Cretáceo Médio, Grupo
Barreiras do Plio-Pleistoceno (MASBESOONE & CASTRO, 1975)
Dunas do Holoceno.
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TABELA 1 – Municípios, distritos e área da microrregião Salineira Norte Rio-grandense. (79)
MUNICÍPIOS
LITORANEOS
Guamaré
Macau
Carnaubais
Areia Branca
Grossos

DISTRITOS
Guamaré
Macau
Carnaubais
Areia Branca
Grossos

Mossoró

AREA (km²)
286
834
1.012
548
257
INTERIORANOS
2.838

Mossoró
*
Baraúna
Alto do Rodrigues Alto do Rodrigues
191
Pendência
Pendência
367
Fonte: Sinopse preliminar do Censo Demográfico. Fundação
IBGE. 1980.
O mais representativo é o Grupo Apodi constando de duas
Formações: O Arenito Açu corresponde ao pacote de clásticos
basais, enquanto as camadas carbonáticas sobrepostas foram
denominadas de Calcário Jandaíra, KREIDLER & ANDERY
(1950) apaud RADAMBRASIL (1981).
O relevo é modesto, constituindo-se como o mais representativo, a Serra do Carmo que chega a 250m de altitude, es*

Elevado a município em 1982.
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tende-se no sentido NE – SO, recebendo o seu trecho Norte a
denominação de Serra do Mel.
Tal relevo tem um comprimento aproximadamente de 41
km e largura de 17km, situando-se entre os Rios do Carmo e
Riacho do Umbuzeiro, portanto abrangendo os municípios de
Mossoró, Carnaubais e Areia Branca.
A Serra do Mangue Seco no município de Guamaré é um
relevo pouco expressivo em área com altitude apenas de 100m.
A chapada do Apodi situada entre os rios Apodi no RN e
Jaguaribe no CE, constitui-se num amplo relevo plano com suave inclinação para o Norte, atingindo apenas a 100m os pontos
mais elevados dentro da microrregião Salineira. De acordo com
MABESOONE (1973) a Chapada do Apodi pertence a “superfície dos tabuleiros” que caracteriza toda zona sub-litorânea.
A drenagem endorreica ou interna é freqüente nos municípios de Carnaubais, Macau e Guamaré como pode ser vista pelas
inúmeras lagoas e extenso lagamar cujas águas continentais repousam represadas por sedimentos clásticos arenosos que impedem seu trajeto até o mar.
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5. ASPECTOS CLIMÁTICOS
As condições ambientais na microrregião em estudo, no
que se referem aos aspectos climáticos não diferem muito das
demais áreas do Nordeste semi-árido quando se aborda o ritmo
das precipitações e as temperaturas elevadas durante todo o ano.
No entanto, diferença se faz sentir quanto a maior concentração das precipitações e maior aridez levando-se em consideração a permanência e a intensidade dos ventos.
A Tabela 2 mostra a distribuição da precipitação média
mensal em sete localidades da microrregião Salineira.
Os totais pluviométricos não ultrapassam aos 660mm no
local mais chuvoso, valendo lembrar que a menor ocorrência de
chuva foi registrada para Macau, que fica na orla marítima com
459mm. Há inclusive um decréscimo de precipitação do interior
para o litoral, bastando observar os totais para Macau, e Areia
Branca na costa e Carnaubais e Mossoró no interior.
BORGES (1983) analisando a variabilidade de pluviométrica
mostra que o fluxo se intensifica na medida em que vai se inferiorizando e atingindo a cidade de Mossoró e a Chapada do Apodi.
Os totais anuais, embora baixos, apresentam durante o ano
excedente hídrico nos meses de março a abril, segundo o método
de BAGNOULS & GAUSSEN (1957) que considera a precipitação mensal acima de 100mm como excedente para os vegetais,
construindo-se uma parte dessa água em Run-off (lençol de escoamento superficial).
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Ao lado dos totais pluviométricos sempre inferiores a 660
mm junte-se o fato das concentrações da precipitação durante o
ano, Tabela 3.
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37,3

50,7

32,4

31,9

25,2

34,9

Fevereiro

94,4

95,8

101,9

59,0

78,2

52,3

90,0

Março

158,8

137,8

153,3

134,3

145,9

118,7

145,6

Abril

180,0

161,1

159,8

153,8

140,6

124,0

146,5

Maio

96,8

85,3

96,8

74,1

71,6

56,4

74,0

Junho

42,0

33,8

41,9

26,7

31,7

37,9

43,3

Julho

25,5

11,6

15,5

11,4

13,0

19,0

32,1

Agosto

10,3

2,1

7,6

2,3

5,7

8,8

3,9

Setembro

4,8

1,4

1,6

0,5

2,3

2,5

2,6

Outubro

0,9

0,7

1,6

1,8

1,8

2,0

0,7

Novembro

2,7

2,3

8,8

3,1

2,1

0,2

2,0

Dezembro

5,1

7,9

14,7

11,1

11,1

10,7

9,8

658,7

571,3

617,4

489,1

514,5

459,7

585,4

Total

HIPOLITO

PENDÊNCIA
MOS HONORIO

MACAU

36,8

MOSSORÓ

Janeiro

MESES
POSTO

AREIA
BRANCA

PENDENCIA

CARNAUBAIS

TABELA 2 – Precipitações pluviométricas de sete localidades
na Microrregião Salineira.

Fonte: Dados pluviométricos mensais “In Natura”. MINTERSUNDENE-DRN
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TABELA 3 – Precipitação pluviométrica anual e percentual de
concentração em dois e quatro meses, em sete localidades da Microrregião Salineira - RN.
LOCALIDADES
Macau
Mossoró-Hipólito
Pendência
Areia Branca
Mossoró-Mossoró
Carnaubais
Pend. Mons.
Honório

PRECIPITAÇÃO
2 meses
52,8
58,8
55,5
52,3
50,7
51,4

CONCENTRAÇAO
4 meses
76,4
86,1
85,7
84,0
82,9
80,5

TOTAL
mm
459,7
489,7
514,5
571,3
617,4
658,7

50,0

77,9

585,4

Mais de 50% das chuvas da região precipitam-se em dois
meses apenas e se considerados quatro meses são registrados
mais de 80% das precipitações.
O regime de chuvas altamente concentrado e as temperaturas elevadas proporcionam um longo e intenso período seco com
duração provável de 8 a 10 meses.
Esses aspectos reunidos às condições geológicas e pedológicas impõem à cobertura vegetal uma seleção natural, ficandose apenas aqueles indivíduos cujos mecanismos para sobrevivência sejam harmônicos a tais condições.
O trecho do litoral de Macau a Areia Branca é o mais seco
em toda a área, situando-se aí um dos lados de um polígono de
maior secura dentro da microrregião formado pelas linhas que
16
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unem Areia Branca a Hipólito no município de Pendência e daí
a Macau na foz do Rio Piranhas ou Açu. Figura 2. A grande
mancha de terreno salino encontrada na foz do referido Rio Penetra para o interior até cerca de 25 ou 30km com uma largura
média de 30km. As condições ambientais de pequena declividade proporcionam a penetração da maré até grande distância para
o interior (20km) que reunidas as chuvas escassas e concentradas durante o ano favorecem a ocorrência de grandes salinas
naturais. Esses terrenos podem ser vistos ladeando o Rio como
verdadeiros desertos quanto à vida vegetal.
Nem toda a microrregião suporta esta aridez acentuada
como o polígono junto ao litoral Macau – Areia Branca.
Ao Sul e Oeste da área de estudo assim como o extremo
leste a precipitação é mais elevada, embora muito concentrada.
Na Tabela 4 as precipitações situam-se aproximadamente entre 700 e 1.000mm anuais. Estas localidades encontram-se no extremo Oeste e Sul da microrregião bem como no extremo Leste em
Guamaré, depois do Polígono mais seco de Macau – Areia Branca.
Embora com totais anuais um pouco superiores aqueles
das localidades encontradas na Tabela 2 estas áreas apresentam
o mesmo ritmo para precipitações com altas concentrações durante o ano, como pode ser visto na Tabela 5, um longo período
seco que vai do inverno, à primavera e chega até o verão (julho
a dezembro) e excedentes hídricos de 3 a 4 meses (fevereiro a
maio). Estes fatos podem ser observados nos diagramas climáticos das Figuras 3A, 3B e 3C.
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PERÍODO

1963-80

1965-75

1963-80

1963-80

1962-80

1963-80

1963-80

ALTITUDE

115 m

100 m

20 m

105 m

110 m

4m

5m

PORTO
MESES

Mossoró
Santana

Mossoró
Alagoinha

Mossoró S.
Francisco

Mossoró
Veneza

Baraúnas

Grossos

Guamaré

TABELA 4 – Precipitações pluviométricas médias
anuais na Microrregião Salineira.

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro

70,4
113,2
155,6
164,6
96,5
47,8
24,0
5,2
3,4

87,0
110,3
281,9
258,3
171,4
80,0
53,6
19,8
3,8

45,2
109,4
123,8
195,5
138,8
80,7
50,5
8,2
7,4

52,8
114,5
198,9
182,2
116,3
66,2
41,3
7,7
4,3

53,1
108,2
199,1
162,3
122,4
58,4
30,2
5,0
3,5

99,8
116,4
177,2
264,7
145,6
43,3
15,3
3,2
11,1

40,8
103,3
187,4
201,2
151,3
80,3
71,5
12,4
7,0

Outubro

3,0

5,8

1,2

1,5

0,4

3,1

0,3

Novembro

4,4

0,6

2,0

0,6

1,0

3,9

3,1

Dezembro

19,1

6,5

28,8

24,3

11,6

8,6

12,1

707,4

1079,1

876,5

810,6

755,2

892,2

867,7

Total

Fonte:Dados pluviométricos. Recursos Hídricos. MINTER/DNOCS/COMAI.
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TABELA 5 – Precipitação pluviométrica anual e percentual de
concentração em dois e quatro meses na Microrregião Salineira – RN.
LOCALIDADES

MossoróSantana
MossoróAlagoinha
Mossoró-S.
Francisco
MossoróVeneza
Baraúnas
Grossos
Guamaré

PRECIPITAÇÃO
2 meses

CONCENTRAÇAO
4 meses

TOTAL
mm

45,0

74,9

107,4

50,0

76,2

1.079,1

46,7

74,4

876,5

47,0

75,5

810,6

47,8
49,5
44,8

78,4
78,9
73,8

755,2
892,2
867,7
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6. O MOSAICO DOS SOLOS
Os solos da área em estudo são geralmente profundos
(1,20m a 2,20m) com exceção da classe Rendzina, bem drenados, em sua maioria e eutróficos. Constituem-se de quinze associações dominando os Latosol e Cambisol.
São solos autóctones desenvolvidos a partir de sedimentos
arenosos e areno-argilosos dos Grupos Apodi e Barreiras com
relevo plano ou suave ondulado.
O Latosol Vermelho Amarelo Eutrófico ocorre nas áreas
do litoral norte, abrangendo o município de Grossos e o norte de
Mossoró a esquerda do Rio Apodi, logo após a mancha do Solonchak Solonetizico, que aparece em ampla faixa ladeando o
Rio Apodi desde a cidade de Mossoró até a foz. Repete-se esta
mancha, abrangendo quase todo o município, em Carnaubais e
Areia Branca.
Sobre este solo domina a vegetação de caatinga arbustiva
densa com espécies de marmeleiro, Catanduva, catingueira, mofundo e jurema.
O Cambisol ocorre nos municípios de Baraúnas parte oeste de Mossoró, municípios de Alto do Rodrigues e Pendência.
São solos acentuadamente drenados, profundos, de fertilidade alta, derivados do calcário jandaíra em área de relevo plano. Estes solos dispõem de boa reserva de materiais primários,
de fácil intemperização (calcário e feldspato) que constituem
fonte potencial de nutrientes para as plantas.

24

www.colecaomossoroense.org.br

A Rendzina é uma classe de solo que aparece ao Sul do
município de Mossoró desde os terrenos situados à esquerda do
Rio Apodi, nos interflúvios entre os Rios Apodi e do Carmo e
novamente à direita do Rio do Carmo, depois da larga faixa de
Vertisol que acompanha este Rio.
Tal classe é constituída por solos relativamente rasos, derivados do calcário, de drenagem moderada a imperfeita, alcalinos, capacidade de troca de cátions muito alta.
São desenvolvidos a partir de calcário da Formação Jandaíra em área de relevo plano.
A erosão é nula e laminar ligeira. Recobrindo toda a superfície dos solos existe grande quantidade de cascalho e calhaus do material originário, constando-se também sua ocorrência na massa do solo.
Estes são solos de alta fertilidade natural, com elevada
soma de bases trocáveis, porém com teores baixos em fósforo
assimilável.
Os terrenos que compreendem o município de Guamaré e
o Oeste do município de Macau apresentam uma grande mancha
de Areias Quartzosas Distróficas. Estes solos são profundos e
bem drenados, no entanto tem muito forte limitação pela falta
d’água. São solos ácidos, com baixos teores de argila, baixa saturação de bases, alta a média saturação com alumínio trocável.
A reserva potencial de elementos úteis às plantas é extremamente baixa, em decorrência de predomínio quase total do quartzo.
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Estas são as classes mais representativas. Na Microrregião
os Podzolicos, Vertisolos, Aluviões e Litolicos aparecem em
pequenas manchas.
Os Solonchak Solonetizico integram uma classe de solos
halomórficos, com altos teores de sódio trocável. Apresentam
geralmente horizonte sálico e crostas superficiais de sais cristalinos no período seco.
São encontrados em largas faixas nas várzeas dos Rios
Apodi e seu maior afluente o Rio do Carmo a partir de Mossoró
até o mar, bem como no Rio Açu desde a cidade de Alto do Rodrigues, atingindo, portanto grande parte dos municípios de Alto
do Rodrigues, Pendência, Carnaubais e Macau.
Estas duas áreas isto é, os baixos cursos do Apodi e Açu
são as mais representativas e principalmente em Macau estes
solos chegam a formar extensos “desertos salinos” desprovidos
de qualquer vegetação. Em outras áreas dominam as plantas
halófitas representadas por perrexiu e brêdo nas partes mais baixas e junco, vassourinha beldroega, gramíneas e muita carnaubeiras nas partes mais altas (JACOMINE et alii. 1971).
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7. COBERTURA VEGETAL
Todo espaço da área de estudo suporta uma vegetação xerófila. Apesar da localização da microrregião em baixa latitude e
junto ao mar, os ventos secos, as chuvas concentradas em poucos meses, as altas temperaturas e o relevo inexpressivo são fatores que aliados a grande permeabilidade dos solos justificam a
ocorrência da vegetação xerófila em toda área.
Na faixa costeira Leste do Nordeste domina a Zona da
Mata. Na faixa costeira do litoral Norte da Região Nordeste, a
vegetação xerófila chega até o mar. No entanto, nenhuma outra
área do litoral Norte apresenta uma semi-aridez tão acentuada
como acontece na microrregião Salineira. Tal semi-aridez encontra-se facilmente representada na fisionomia e composição
da comunidade vegetal. Junte-se a este fato a natureza do substrato, a grande permeabilidade dos terrenos e, portanto a profundidade do lençol freático.
Para estudo da vegetação será considerada como faixa costeira a planície litorânea e as dunas.
A planície litorânea, sempre sujeita à violência dos ventos,
apresenta largura variável de 0 a 200m como ocorre junto as
falésias vivas em Tibau quando por ocasião das marés altas o
mar invade toda a planície até a base das dunas expondo por
abrasão o Grupo Barreiras.
A vida vegetal fica restrita à população de halófitas localizadas em áreas abrigadas, tais como:
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Iresina postulacoides
Fimbristylis glomerata
Ipamoea pescaprae
Sporobolus virginicus
Stemodia marítima
Em continuação à planície litorânea, sempre arenosa, as
areias se acumulam junto aos primeiros obstáculos encontrados
e da sucessão destes depósitos formam-se as Dunas. A maioria
dos obstáculos acima referidos são antigas falésias constituídas
de material de Grupo Barreiras, como pode ser visto em Redonda e na Ponta do Mel, município de Areia Branca e em Tibau,
município de Grossos. Abrigam uma vegetação de:
Calotropis procera – Hortência
Jatropha pohliana – pinhão
Waltheria indica
Croton sp
Jatropha mutabilis – pinhão miúdo
Ainda em ambientes de Dunas encontram-se espécies típicas de caatinga, tais como:
Bumelia sartorum – quixabeira
Aspidosperma pyrifolium – pereiro
Bursera leptophloeos – imburana vermelha
Cereus sp – facheiro
28
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Mimosa sp – jurema
Copaifera sp – podoeiro
Calliandra depauperata – carqueja
Caesalpinia férrea – jucá
Já foi aqui referenciado que a caatinga chega até o mar no
litoral Norte do Nordeste, mais especialmente neste trecho que
corresponde a faixa costeira de Macau a Guamaré. Na verdade
as areias das Dunas impulsionadas pelo vento atingem o interior.
As plantas de caatingas acima citadas parecem nascer das dunas
quando na realidade elas estão afogadas pela invasão das areias
rumo ao interior. Nos trechos de Areia Branca e Porto do Mangue, no município de Carnaubais, os lençóis arenosos chegam a
5km para o interior. O hábito das plantas de caatinga é aqui modificado tendo em vista a violência do vento, os sais acumulados
nas folhas e caules e o substrato predominante de sílica. A imburana vermelha (Bursera leptophloeos) atinge a esse ambiente,
apresentando menor porte e menor diâmetro, se comparada a
indivíduos da mesma espécie em áreas interioranas em solos
eutróficos. Nestas condições chega-se a reconhecer dois tipos de
imburana. A imburana-vermelha ou do sertão (Bursera leptophloeos) e a imburana-branca, que do ponto de vista taxonômico
não deferiu da anterior. No entanto, o ritidoma não apresenta as
placas laranjas-avermelhadas sobre o caule que são substituídas
por outras tantas ao longo da vida da planta, mas sim caules finos, pouco tortuosos e esbranquiçados.

29

www.colecaomossoroense.org.br

Ainda na faixa litorânea a acumulação de areia proporciona a ocorrência de algumas lagoas à retaguarda das dunas não
favorecendo, no entanto, ao aparecimento das florestas lacustres
como ocorre nas lagoas de áreas próximas, na costa cearense.
Mais uma vez é demonstrado pela cobertura vegetal (fisionomia
e flora) que a extrema semi-aridez desta área, aliada a alta salinidade e a violência do vento justificam a baixa diversidade em
espécies, mesmo xerófilas e a ausência de florestas.
A amostragem realizada no município de Guamaré (Tabela 6) expressa a baixa densidade vegetal. Em areias distróficas,
como ocorre em Guamaré, a Catanduva (Piptadenia pbliqua) é a
espécie que apresenta mais alta densidade. Mesmo assim, a presença da Catanduva tornou-se mais freqüente e a densidade duplicou quando se realizou amostragem em solos arenosos eutróficos, como na Serra do Mel. A densidade alta de Catanduva,
aliada a presença de sipauba (Thiloa glaucocarpa) e maniçoba
(Manihot glaziovii) na Serra do Mel, imprimem a fisionomia de
Mata Seca, hoje já muito substituída pelo cajueiro, suporte econômico das Agro-vilas.
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TABELA 6 – Densidade Média (Indivíduos/ha) por espécies
encontradas em cada amostra.
ESPÉCIES
Ameixa
Aroeira
Bugi
Bom-nome
Burraleiteira
Calumbi
Catanduva
Catingueira
Embirataia
Espinheiro
Grangeiro
Imbiratanha
Imburanavermelha
João-mole
Juazeiro
Jucá
Juremabranca
Jurema-deembira
Juremapreta
Maniçoba
Marmeleirobranco

A1

A2
40

A3
300

A4
20

A5

A6

A7

A8

20
640
60

100
60

20
180

100
320
60

20

20

40

160

100

20

20

140

20

20
40

40

160

200

20

60
40
20

60

60

120

60

20
20

20

20

60
20

20

80
20

31

40
260

www.colecaomossoroense.org.br
Marmeleiropreto
Mofumbo
Mororó
Pacote
Pau-branco
Pau-brancolouro
Pau-darcoroxo
Pau-de-leite
Pereiropreto
Pinhão
Sabiá
Sipaúba
Quixabeira
TOTAL

100

140
80
40

240

460

180

220

300

20

120

100
500

120

140

80

240

100

40
40
20
20

560

860

160

1.360
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780
20
1.240

80
1.380

180
1.180
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TABELA 7 – Código e localização das áreas de amostragem.
CÓDIGO
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

MUNICIPIO
Guamaré
Alto do Rodrigues
Baraúna
Mossoró
Mossoró
Mossoró
Areia Branca
Carnaubais

LOCALIDADES
Umarizeiro de Baixo
Fazenda Juazeirinho
Velame
Panela do Amaro
Javari
Sussuarana
Serra do Mel
Massapê

A Tabela 6 reunida à Tabela 7 mostram os resultados, em
termos de Densidade vegetal, obtidos em oito localidades distribuídas por toda microrregião, constando cada uma de cinco repetições, portanto, quarenta parcelas de 10 x 10m. As espécies
vegetais registradas na área encontram-se na Tabela 8.
Em Guamaré, município litorâneo, com relevo plano e
modesto em altitude, destacando-se apenas a Serra do Mangue
Seco com 100m de altura na planura dominada por solos de Areias Quartzozas Distróficas ocorre a mais baixa densidade vegetal 550 I/ha (Tabela 6). Além de baixa a densidade dos indivíduos é baixo, ainda, o número de espécies vegetais encontradas,
demonstrando uma flora pobre. Entre as espécies encontram-se
em ordem decrescente quanto à densidade a Catanduva seguida
com grande diferença das demais: marmeleiro-preto, catinguei-
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ra, imburana-vermelha, jurema-branca, jurema-preta e marmeleiro-branco.
Os rios que drenam para a baia de Guamaré abrigam espessas florestas de Mangues em seus baixos cursos. Os terrenos
planos que lhes ficam a retaguarda suportam extensos desertos
salinos onde proliferam ervas halófitas esparsas.
A análise vegetal realizada no município de Alto do Rodrigues ocorreu na localidade Faz. Juazeirinho sobre Cambisol.
A fisionomia vegetal apresenta aspecto de uma floresta aberta
com espécies de caatinga, como pode ser visto na Tabela 6, onde
a imburana-vermelha, burra-leiteira, jurema-branca, juazeiro,
embiratanha, catingueira e outras encontram-se em porte arbóreo com 8 a 10m. A flora é visivelmente mais diversificada do
que em Guamaré.
O município de Baraúna, representado pela amostragem
realizada na localidade Velame, situa-se sobre a Chapada do
Apodi. As espessas florestas que antes cobriam esta região foram dizimadas por inúmeras serrarias que exploram a madeira,
restando hoje muito pouco destas florestas. O pau-branco, aroeira e catingueira tem hoje a mais alta densidade em áreas que se
encontram em regeneração dos repetidos cortes e que antes como atestam os moradores da região abrigavam: pau-d’arco, freijorge, sabiá, cumaru, craibeita, par-ferro, angico, etc.
As madeiras de valor econômico maior, para a época, foram devoradas pelas serrarias. A falta de reposição destas espécies por meio de um reflorestamento orientado e a não regenera-
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ção natural pela modificação ecológica do ambiente com a retirada da floresta está empobrecendo a flora da região.
O município de Mossoró contou com 3 amostragens tendo
em vista a sua área e a diversificação encontrada na vegetação.
As amostragens verificam-se nas localidades de Sussuarana a
NE do município, na Faz. Javari a Leste e ao Sul na localidade
de Panela do Amaro. Sem dúvida a maior densidade vegetal, o
maior número em espécie e o maior porte foram encontrados
sobre os solos podzólicos em Sussuarana. As duas outras localidades apresentam também altas densidades embora um menor
número de espécies. Encontram-se sobre rasos solos de Rendzina e apresentam uma fisionomia arbustiva e uma distribuição
horizontal esparsa. Enquanto em Sussuarana as espécies de mais
alta densidade foram o pau-branco-louro, marmeleiro-preto e
bom-nome, mas outras duas localidades o pinhão, marmeleiropreto e catingueira tiveram maior destaque numericamente.
Duas espécies merecem destaque, a Auxemma glazioviana (pau-branco-louro) e pinhão (Jatropha pohliana). A primeira
arbórea, cujo fuste retilíneo é utilizado em construções e marcenaria, apresenta uma distribuição quase que restrita a Chapada
do Apodi. Exemplares isolados foram registrados sobre a Serra
do Quati município de Santa Quitéria-CE e no sertão
baiano uma só ocorrência. A segunda espécie a Jatropha pohliana, como os demais pinhões e a favela (Cnidoscolus phyllacanthus) são encontrados em mais alta densidade em solos com
argila de atividade alta e imperfeitamente drenados como acontece nas áreas com Vertisol e Rendzina. A presença destas espé35
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cies sobre solos com estas características sugere, uma relação de
afinidade que encontra-se a merecer estudos de química dos
solos e nutrição da planta.
A localidade amostrada na Serra do Mel, município de Areia Branca, apresenta uma comunidade vegetal densa constituída principalmente de Catanduva. A sipaúba e o marmeleiropreto espécies que vem a seguir em densidade (Tabela 6) completam a fisionomia florestal da Serra do Mel. No entanto, a
composição de flora é pobre e o Latosol profundo proporciona
habitat excelente para a Catanduva que se desenvolve bem em
solos silicosos.
O município de Carnaubais abriga ampla várzea do Rio
Piranhas ou Açu onde a população exclusivamente de carnaúba
cobre por mais de 1km os aluviões e o vertisol que se encontram
nas margens do Rio. Os terrenos elevados que constituem a Serra do Mel abrangem o oeste deste município e são mais conhecidos com o nome de Serra do Cajueiro. Extensos lençóis erenosos cobrem o Norte do município desde o Porto do Mangue,
Morro do Rosado até a Ponta do Mel. Abaixo da Serra do Cajueiro na localidade Massapê foi realizada amostragem da vegetação e do solo. Sobre um Latosol Eutrófico encontrou-se marmeleiro-branco e preto em exemplares arbóreo, imburanavermelha, pau-branco-louro, etc.
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8. CONCLUSÕES
A área de estudo compreendendo uma superfície de 6.334
km² o que representa 11,9% do Estado, abrange 9 (nove) municípios, sendo cinco litorâneos e 4 (quatro) interioranos.
As precipitações apresentam baixos totais, como pode ser
visto na Tabela 2, além de uma inversão da distribuição destes
totais. No vizinho Estado do Ceará os mais altos totais pluviométricos, na faixa litorânea, são encontrados nos postos localizados próximos ao mar, a não ser que terrenos elevados (serras
ou serrotes) situados por chuvas orográficas apresentem maior
pluviosidade.
Areia Branca, situada na desembocadura do Rio Apodi,
apresenta apenas 560mm anuais de chuvas, enquanto, Mossoró,
que dista 35km do mar, em linha reta, apresenta chuvas anuais
de 642mm.
Dois fatores agravam a semi-aridez desta área, mesmo
sem levar em costa a pequena altura das precipitações. Assim, a
concentração da chuva em poucos meses e alta permeabilidade
dos solos fazem com que a água seja escassa na superfície durante a maior parte do ano, ou seja, muito profunda.
Sobre estes terrenos de natureza sedimentar, do Cretáceo
Superior, a água superficial concentra-se principalmente nos
Rios Apodi e Açu. As largas várzeas delineadas pelas enchentes
anuais abrigam populações densas de Carnaubais (Copernicia
prunifera).
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Junto às suas desembocaduras, a baixa declividade permite
a ocorrência de terrenos banhados periodicamente, no momento
de marés altas por água salgada e doce na baixa mar, favorecendo o aparecimento de extensos mangues ou de amplas áreas planas, verdadeiros desertos sem nenhuma vegetação, que são aproveitadas para salinas. Este fato é mais representativo junto a
Macau e Areia Branca foz, respectivamente, do Açu e Apodi.
O litoral bastante recortado, junto às desembocaduras e na
baia de Guamaré, apresenta trechos com praia e falésia como
pode ser visto na Ponta do Mel, município de Areia Branca.
Após a praia, a falésia e as dunas não há floresta ou em
manchas como se encontram em outros trechos do litoral nordestino, mas uma associação de Catanduva (Piptadenia obliqua)
e Marmeleiro (Croton sonderianus) etc., forma uma comunidade
de flora pobre.
Sobre os interflúvios a ocorrência de vegetação xerófila
registrada em 40 parcelas de 100m² cada uma apresenta diferença de composição e de densidade como pode ser visto na Tabela
3, e o código referente a cada local amostrado na Tabela 4.
Marmeleiro-preto e Catingueira (Caesalpinia pyramidalis)
são as espécies mais fundidas na região com freqüência de
100% e alta densidade, 200 e 117 Indivíduos/ha respectivamente, enquanto a Catanduva também com alta densidade média,
132 Indivíduos/ha, fica concentrada nos terrenos arenosos profundos.
Bom-nome (Maytenus rigida) e quixabeira (Bumelia sartorum) foram encontradas preferencialmente em solos argilosos
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decorrentes de calcário. O pau-branco-louro (Auxemma glazioviana) é encontrado sobre a chapada do Apodi na divisa com o
Ceará preferencialmente sobre os solos decorrentes do Arenito
Açu já no município de Baraúnas. Transpondo o divisor d’água,
a Serra do Mel, encontra-se novamente o Pau-branco-louro na
meia encosta voltada para o centro da bacia do Rio Açu no município de Açu. Esta espécie antes encontrada somente em terrenos sedimentares do RN e CE próximo à divisa, foi registrada
também sobre a Serra do Quati-CE, município de Santa Quitéria
e sertão baiano.
Toda vegetação da microrregião é xerófila a exceção dos
carnaubais das amplas várzeas do Apodi e Açu e dos espessos
mangues que lhes seguem em direção ao mar.
As condições ambientais severas, em especial, no que se
refere ao clima e a grande permeabilidade dos solos selecionaram entre as xerófilas, aquelas mais resistentes a tais condições.
A diversidade de fisionomias e a variação nos conjuntos florísticos de um a outro local estão na dependência dos solos que as
suportam aliadas as faixas de amplitude ecológica de cada espécie.
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ANEXOS
TABELA 8 – Nomes Populares, Científicos e Famílias encontradas na Microrregião Salineira Norte Riograndense.
NOME POPULAR
Ameixa
Angico-vermelho
Aroeira
Barba-de-soinho
Bredo
Bom-nome
Burra-leiteira
Bugi
Catanduva
Catingueira
Calumbi
Carnaúba
Carqueja
Cabeça-branca
Camará
Cedro
Coqueiro
Cumarú

NOME CIENTÍFICO
Ximenia americana L.
Anadenanthera macrocarpa
Benth.
Astronium urudeuva Engl.
Calliandra sp.
Portulaca sp.
Maytenus rígida M.
Sapium sp.
Dalbergia ecastoplyllum
Taub.
Piptadenia obliqua (Pers)
Macbr.
Caesalpinia pyramidalis
Tul.
Mimose malacocentra M.
Copernicia prunifera Mill.
Calliandra depauperata
Benth.
Froelichia sp.
Lantana camara L.
Cedrela odorata L.
Cocos nucifera L.
Torresea cearensis Fr. All.
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FAMÍLIA
Olacaceae
Leguminosae
Anacardiaceae
Leguminosae
Portulacaceae
Celastraceae
Euphorbiaceae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Palmaceae
Leguminosae
Amarathaceae
Verbenaceae
Miliaceae
Palmaceae
Leguminosae
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Embirataia
Embiratanha
Espinheiro
Facheiro
Favela
NOME POPULAR
Freijorge
Imburana-vermelha
João-mole
Juazeiro
Jucá
Jurema-branca
Jurema-de-embira
Jurema-preta
Jureminha
Mandacarú
Maniçoba
Marmeleiro-branco
Marmeleiro-preto
Mofumbo
Mororó-preto
Mulungú
Murici
Pacoté
Palma-miúda

Bombax sp.
Pithecolobium diversofolium Benth.
Cereus squamosus Guerk.
Cnidoscolus phyllacanthus
Pax E. K. Hoffm.
NOME CIENTIFICO
Cordia trichotoma Vell.
Bursera leptrophlosos Engl.
Pisonia tomentosa Casar.
Ziziphus joazeiro M.
Caesalpinia férrea M.
Pithecellobium foliolosum
Benth.
Mimosa sp.
Mimosa hostilis Benth.
Mimosa platyoarpa Duchr.
Cereus jamaracú P. D. C.
Manihot glaziovii Muelli.
Croton jacobinensis Baill.
Croton sonderianus Mul.
Ang.
Combretum leprosum M.
Bauhinia cheilantha Steud.
Erythrina velutina Willd.
Byrsonima crassifólia H. B.
K.
Cochlospermum regium (M.
ESCH) Pilg.
Opuntia sp.
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Rubiaceae
Bombacaceae
Leguminosae
Cactaceae
Euphorbiaceae
FAMILIA
Borraginaceae
Burseraceae
Nyetaginaceae
Phamnaceae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Cactaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Combretaceae
Leguminosae
Leguminosae
Malphigiaceae
Cochospermaceae
Cactaceae
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Pau-branco
Pau-branco-louro
Pau-d’arco-roxo
Pau-de-Leite
Pereiro
Pinhão-miúdo
Pinhão-bravo
Quixabeira
Sabiá
Sipaúba
Tamarindo
NOME POPULAR
Urtinga-branca

Auxema oncocalux Taub.
Auxema glazioviana Taub.
Tabebuia avellanedae Lor.
Euphorbia phosphorea M.
Aspidosperma pirifolium M.
Jatropha mutabilis Polhl.
Jatropha pohliana M. Arg.
Bumelia sartorum M.
Mimosa caesalpinifolia
Benth.
Thiloa glaucocarpa Eichl.
Tamarindus indica L.
NOME CIENTIFICO
Cnidosculos sp.

Boraginaceae
Boraginaceae
Bignoneaceae
Euphorbiaceae
Apocynaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Sapotaceae
Leguminosae
Combretaceae
Leguminosae
FAMILIA
Urticaceae

As plantas encontram-se depositadas no HERBÁRIO PRISCO
BEZERRA e foram identificadas por AFRANIO FERNANDES.
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