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Resumo:

O presente trabalho estuda os riscos ambientais no Litoral do município de Areia 
Branca (Nordeste do Brasil) tendo como principal objetivo identificar e avaliar riscos 
ambientais a partir de uma abordagem sistêmica do ambiente, fundamentada em trabalho de 
campo e percepção da população. Os riscos identificados foram analisados em função da 
severidade dos processos perigosos, com vista a auxiliar a adoção de ações de monitorização 
e mitigação do risco, especialmente, no que tange ao planeamento e ordenamento do 
território.
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Abstract:

Environmental risks in the Coast: analytical exercise in the town of Areia Branca (Northeastern 
Brazil)

This present study relates the environmental risks in the Coast of Areia Branca 
(Northeastern Brazil) with the main aim to identify and assess environmental risks in an 
appliance context of territorial planning and management. The methods of study were based 
on empirical observations in land and perception of the population of study area. The 
identified risks were analyzed according to the severity of hazardous processes aiming to 
assist the implementation of measures for monitoring and risk mitigation, particularly in 
respect to territorial planning and management.

Keywords: Environmental hazards. Territorial planning and management. Landscape. 
Tourism.
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Introdução

O presente estudo aborda a questão dos riscos ambientais no município de Areia Branca, 
situado no estado do Rio Grande do Norte, Região Nordeste do Brasil (Figura 1), com objetivo de 
identificar e avaliar os principais riscos relacionados com a dinâmica recente da paisagem, com 
vista a subsidiar ações de planeamento e gestão ambiental e territorial na escala municipal.

Atualmente, o estudo dos riscos ambientais assume grande relevância, especialmente 
no que respeita à sua aplicação nos processos de planeamento e ordenamento territorial. 
Isso decorre de uma maior frequência de eventos extremos em que os danos sobre sociedade 
(pessoas e bens) têm alcançado status de verdadeiras catástrofes em muitos lugares do mundo. 
Tempestades tropicais, furacões, tornados, ondas de calor, inundações são alguns exemplos dos 
fenómenos mais recorrentes nos últimos anos e que têm ocupado bastante espaço na mídia 
internacional e no âmbito académico, especialmente em função de suas intensidades e dos 
danos que causaram.

Em muitos casos, todavia, nem sempre é a severidade do fenómeno a principal responsável 
pelos danos, mas principalmente a vulnerabilidade das pessoas e dos territórios que é elevada. 
Isso se deve, na maioria das vezes, à ocupação de áreas instáveis, frágeis ambientalmente e 
muito suscetíveis a processos perigosos, reforçando as teorias de que o risco, na verdade, é uma 
construção social (Cutter, 2003; Veyret e reguezza, 2005; Veyret e riChemond, 2007). 

Isto deixa claro que os danos associados aos riscos poderiam ser evitados ou, ao menos, 
minimizados, caso as ocupações se estabelecessem mediante um planeamento e ordenamento 
territorial que levasse em consideração a dinâmica ambiental, com um prévio conhecimento 
dos processos perigosos atuantes e os riscos ambientais associados. Contudo isto nem sempre 
foi possível devido a uma série de fatores, como: a necessidade de localização de cidades 
em locais próximos das fontes de recursos necessárias à sua subsistência; o baixo nível de 
degradação ambiental em determinadas épocas de ocupação, reduzindo os riscos decorrentes 

Figura 1
Localização da área de estudo.

Wendson Medeiros, Lúcio Cunha e António Campar de Almeida



715

da ação antrópica predatória no ambiente; a falta de conhecimento e tecnologias relacionadas à 
questão ambiental em determinadas épocas históricas; ou, por outro lado, a crença do domínio 
da natureza e dos processos perigosos, por meio das tecnologias disponíveis, entre outros.

Diante do exposto, é quase inconcebível que ainda ocorra a ocupação de áreas de risco 
sem que se levem em consideração medidas preventivas de gestão. Em Areia Branca, por 
exemplo, a ausência de cultura do risco nos processos de planeamento (medeiros et al., 2012a) 
e a expetativa de ocupação de sua zona costeira, caracterizada por uma ocupação dispersa 
e de baixa densidade, pela atividade turística podem induzir a continuidade de processos de 
ocupação de áreas consideradas instáveis e onde se venham manifestar situações de risco 
que ponham em risco toda a sociedade, inclusive, a própria atividade turística. Mas, como é 
um território onde a ocupação turística ainda é incipiente, é possível estudar previamente 
os riscos ambientais com intuito de orientar um ordenamento territorial mais seguro e 
sustentável.

É nesse contexto que se fundamenta o presente trabalho, com objetivo de se conhecer 
e avaliar os principais riscos ambientais que ameaçam o litoral de Areia Branca, como pano 
de fundo para o ordenamento territorial. E, sob essa ótica de prevenção, o risco assume um 
caráter em que se combinam a atuação da dinâmica da natureza e da sociedade, sendo, 
portanto, definido como o conjunto de processos ambientais perigosos, quer através da sua 
dimensão espacio-temporal, a perigosidade, quer através dos seus reflexos na sociedade, a 
vulnerabilidade (medeiros et al., 2012a).

Breve caracterização da área de estudo

O município de Areia Branca está localizado na zona semiárida do Nordeste brasileiro, no 
litoral da Costa Branca do Estado do Rio Grande do Norte, onde o sertão encontra o mar. 

Fisiograficamente, a paisagem é em grande parte determinada pelo clima semiárido 
quente e seco, com pronunciada escassez pluviométrica (média de 7 a 8 meses secos) e elevadas 
temperaturas ao longo do ano. A vegetação original dominante é a Caatinga hipoxerófila, que 
se apresenta com acentuado processo de antropização. O relevo é predominantemente plano, 
caracterizado por um modelado resultante de intensa atuação de trabalhos marinhos, fluviais 
e eólicos. Destacam-se uma vasta planície flúvio-marinha, que acompanha todo o sistema 
estuarino do rio Apodi-Mossoró, uma planície costeira, recortada sob a forma de pequenas 
baías em formato de zeta, com praias recentes, e terraços fluviais associados à unidade dos 
tabuleiros costeiros. As altitudes são modestas, nunca ultrapassando os 200 metros, com uma 
monotonia interrompida pela ondulação de um vasto campo de dunas móveis e pelos declives 
abruptos de falésias arenosas, na porção Leste do território, com altitudes inferiores aos 100 
metros. 

Do ponto de vista da dinâmica territorial, Areia Branca teve uma ocupação histórica 
iniciada no séc. XVII, vinculada ao município de Mossoró, mas que só assume um efetivo 
significado urbano no século XX. Apesar disso, as condições naturais favoráveis – ressalte-se 
a existência do estuário do rio Apodi-Mossoró, uma vasta planície flúvio-marinha e a escassez 
pluviométrica – favoreceram o surgimento de salinas artesanais com vista à produção de sal 
marinho. Esta atividade marca a paisagem do município desde o século XIX (Felipe, 1986, 
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gurgel, 2002). Atualmente, esta atividade ocupa quase a totalidade da planície flúvio-marinha, 
correspondendo a uma área de 31 km2 (medeiros et al., 2011) do território do município, que 
possui área de 357,6 km2 (iBge, 2012).

No século XX, Areia Branca, junto com Mossoró, Grossos, Macau e Galinhos passaram a 
assumir posição de destaque no cenário económico nacional, sendo hoje responsáveis por cerca 
de 90% de toda a produção de sal marinho do Brasil.

Mas, não são apenas as salinas que marcam a paisagem do município. A atividade 
petrolífera, impulsionada a partir de meados da década de 80 do século XX, produziu mudanças 
significativas na paisagem local. Nos limites com o município de Mossoró, a Sul, está concentrado 
o maior campo produtor de petróleo em terra do Brasil, o Canto do Amaro. Logo, na paisagem 
areia-branquense são comuns os cavalos mecânicos bombeadores do óleo, as estações coletoras 
e de tratamento do óleo bruto e as condutas no seio da caatinga que servem tanto para escoar 
o óleo, como para abastecer de água as unidades produtoras. De acordo com medeiros et al. 
(2011), em 2006 esta atividade estava distribuída por uma área de 1,24 km2, ocupando, 
principalmente, os tabuleiros costeiros.

Vale destacar, ainda, a introdução da atividade de aquacultura, visando à criação de 
camarões exóticos do tipo Litopenaeus vannamei. Esta atividade, embora pouco significativa do 
ponto de vista de alterações na paisagem, visto que os tanques de água represada já eram comuns 
nas salinas, distribuiu-se pelo território em áreas da planície flúvio-marinha e nas proximidades 
de campos de dunas, ocupando aproximadamente 0,79 km2 do território municipal (medeiros et 
al., 2011), tendo sido substituída, quase na sua totalidade, pela atividade salineira. 

Por fim, caracterizando a dinâmica territorial recente do município, duas outras atividades 
se mostram importantes: o turismo e a produção de energia eólica. A primeira apropria-se do 
cenário natural e construído do município, de forma conjugada: belas praias, falésias e dunas 
contrastando com os cavalos mecânicos do petróleo e as “dunas” de sal. Importante também 
para o turismo, do ponto de vista humano, é a dualidade existente a nível do ser humano, 
dividido entre a pesca e a pecuária, uma vez que o encontro do sertão com o mar torna 
este lugar muito particular no contexto do Nordeste do Brasil. Já a energia eólica, com início 
de instalação de algumas usinas, promete causar um forte impacto visual na paisagem do 
município, desenvolvendo-se tanto no interior, onde predomina a mata de Caatinga, quanto no 
litoral, nas dunas e falésias.

Procedimentos metodológicos

Os métodos que orientam este estudo estão, de modo geral, fundamentados na abordagem 
sistêmica do ambiente, onde se consideram as relações interativas e interdependentes entre 
os diversos elementos do ambiente como geradores ou intensificadores de riscos ambientais. 
Desse modo, compreende-se que a paisagem, como resultado da interação entre processos 
naturais e antrópicos, é o locus onde os riscos se manifestam. Assim, uma das etapas deste 
trabalho consistiu em observações empíricas no terreno, com o intuito de identificar os 
principais processos perigosos que geram situações de risco no território analisado. Como forma 
de selecionar os principais perigos identificados, levou-se em consideração a percepção da 
população da área de estudo, conforme medeiros et al. (2012b). 
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Em um segundo momento, os riscos foram avaliados por meio de um método que reúne 
uma metodologia proposta pela Oregon Natural Hazards Workgroup - ONHW (2007), denominado 
Método de Análise de Riscos, com o modelo conceptual de análise de riscos proposto por Julião 
et al. (2009). 

O método da ONHW consiste basicamente na produção de um ranking por meio da 
atribuição de valores (severidade) às quatro categorias de análise consideradas, quais sejam: 
história, vulnerabilidade, ameaça máxima e probabilidade. Estes valores atribuídos devem 
refletir a severidade dos processos perigosos analisados. Cada categoria possui um fator de 
ponderação previamente definido, que deverá ser multiplicado pelos valores de severidade 
atribuídos. Em seguida, o resultado obtido para cada categoria é somado com os resultados das 
outras categorias, gerando uma pontuação total que pode ser hierarquizada do maior para o 
menor valor. Essa hierarquização visa auxiliar aos governos locais nos processos de planeamento 
e gestão dos riscos, uma vez que possibilitam identificar quais os processos perigosos que 
deverão receber maior atenção e prioridade no processo (maiores valores).

As categorias e parâmetros de análise, bem como suas definições aplicadas a este 
exercício encontram-se no Quadro I, a seguir.

Apoiado nesta conceção, os riscos foram analisados, ainda, de acordo com a sua origem, 
sendo classificados de acordo com o fenómeno gerador predominante. Se predomina a ação de 
um processo ou fenómeno natural, diz-se que o risco é de origem natural. Se, no entanto, a 
origem está associada principalmente a alterações humanas na paisagem, diz-se que o risco é 

Quadro I
Categorias e parâmetros da análise de riscos

CATEGORIAS DEFINIÇÃO PARÂMETROS ESCALA DE VALORES

História 
(FP = 2)

Corresponde ao registo de eventos 
ocorridos no passado, na área de 
estudo.

Alta: quando há registos de 4 ou mais eventos nos 
últimos 100 anos. 8 a 10

Média: quando há registos de 2 a 3 eventos nos úl-
timos 100 anos. 4 a 7

Baixa: quando há no máximo 1 registo de evento nos 
últimos 100 anos. 1 a 3

Vulnerabilidade
(FP = 5)

Relacionada ao grau de perda 
de um elemento ou conjunto de 
elementos expostos, em função 
da ocorrência de um processo 
perigoso. Envolve todos os ele-
mentos da sociedade expostos ao 
risco (população, propriedades, 
estruturas etc.).

Alta: quando o evento provável afeta mais de 10% 
da população e/ou bens expostos. 8 a 10

Média: quando o evento provável afeta entre 1 e 
10% da população e/ou bens expostos. 4 a 7

Baixa: quando o evento provável afeta no máximo 
1% da população e/ou bens expostos. 1 a 3

Ameaça 
Máxima
(FP = 10)

Relacionada ao pior cenário 
provável de ocorrer, com danos 
máximos à população e aos bens 
expostos.

Alta: quando o evento provável afeta mais de 25% 
da população e/ou bens expostos. 8 a 10

Média: quando o evento provável afeta entre 5% e 
25% da população e/ou bens expostos. 4 a 7

Baixa: quando o evento provável afeta no máximo 
5% da população e/ou bens expostos. 1 a 3

Probabilidade
(FP =7)

Relacionada à probabilidade de 
ocorrência futura, em um dado 
período de tempo.

Alta: quando há probabilidade de ocorrência de 1 
(um) incidente num período de 10 a 35 anos. 8 a 10

Média: quando há probabilidade de ocorrência de 1 
(um) incidente num período de 35 a 70 anos. 4 a 7

Baixa: quando há probabilidade de ocorrência de 1 
(um) incidente num período de 75 a 100 anos. 1 a 3

Fonte: Elaborado e adaptado com base em ONHW (2007) e Julião et al. (2009).
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antrópico ou tecnológico. Caso não seja possível determinar a atuação mais predominantemente 
da natureza, ou quando o risco envolve algum fator tecnológico ou humano e quando esse se 
combina com elementos naturais, diz-se que o risco é misto.

Os resultados, de acordo com esse método, foram apresentados em uma matriz de riscos 
e, onde os valores permitiram, foi estabelecido um ranking de modo a mostrar quais os riscos 
que devem ser considerados prioritários num processo de planeamento ou gestão em escala 
municipal. Em seguida, de modo a complementar a análise, fez-se uma descrição envolvendo 
os fatores geradores e intervenientes nos riscos, principalmente no que respeita às suas causas 
e consequências, sempre com ênfase ao processo de ordenamento territorial.

Ressalta-se aqui, todavia, que embora seja uma metodologia de caráter multidisciplinar, por 
se tratar de um exercício realizado por Geógrafos, restringe-se a uma análise sob a ótica particular 
desse profissional. É, portanto, de caráter subjetivo e visa contribuir para aprofundamento das 
discussões acerca da temática dos riscos ambientais em municípios com pouca experiência no 
tratamento dessas questões, como é o caso de Areia Branca, em particular.

Resultados e Discussão

Ao longo da pesquisa, muitos riscos puderam ser identificados, seja no campo, seja na 
literatura. No entanto, com vistas a uniformizar a listagem de riscos em avaliação, levou-se 
em consideração, também, a percepção da população. Desse modo, foram selecionados para 
análise os riscos identificados que também foram citados pela população da área de estudo, 
de acordo com o estudo de medeiros et al. (2012b). Estes riscos e sua análise foram inseridos na 
matriz (Quadro II) a seguir:

De acordo com os resultados obtidos, pode-se realizar uma hierarquização dos principais 
perigos identificados. Assim, observa-se que as inundações são o perigo mais preocupante, 
atingindo um score de 206 pontos, determinando a sua grande prioridade em qualquer tarefa de 
planeamento e gestão do risco a nível municipal. Segue-se a este risco o avanço de dunas, com 
176 pontos; a poluição ambiental (170) e o avanço do mar (168), que também assumem grande 
relevância. Por fim, os incêndios aparecem com 98 pontos.

Apesar do ranking estabelecido em razão das 4 categorias analisadas, todos os riscos 
analisados possuem relevância no processo de planeamento e gestão municipal, tanto em 

Quadro II
Matriz de análise de riscos

PERIGO ORIGEM
HISTÓRIA (F=2)

VULNERABILIDADE 
(F=5)

AMEAÇA MÁXIMA 
(F=10)

PROBABILIDADE 
(F=7)

SEVERIDADE 
(Score) 

P ST P ST P ST P ST ∑ST

Avanço do mar N 6 12 4 20 8 80 8 56 168

Inundações M 8 16 8 40 8 80 10 70 206

Avanço de dunas N 8 16 5 25 6 60 10 70 176

Incêndios M 1 2 3 15 6 60 3 21 98

Poluição ambiental T 8 16 5 30 8 80 7 49 170

Legenda: N – Natural; M – Mista; T – Tecnológica. F – Fator de ponderação; P – Pontuação atribuída; ST – Subtotal =FxP).
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função das características inerentes ao município, do ponto de vista natural e humano, quanto 
em função das particularidades de cada risco. Com o intuito de identificar tais particularidades, 
far-se-á a seguir, como complemento à matriz, uma breve descrição de cada risco, contemplando 
aspetos relacionados à sua origem e principais consequências associadas em função de suas 
características intrínsecas no contexto ambiental local.

Inundações

As inundações são processos relacionados com a dinâmica hidrológica, podendo ser 
consequência de cheias fluviais (ramos, 2005) relacionadas, em regra, com precipitações 
excessivas (zêzere et al., 2006). Nesse caso, as inundações podem assumir uma origem 
tipicamente natural. Contudo, outros fatores podem concorrer para os efeitos nefastos das 
inundações, como a ocupação antrópica de áreas inundáveis (reBelo, 2001) e de áreas costeiras 
rebaixadas, sujeitas à frequente ação das marés.

Em Areia Branca, as inundações mais preocupantes são as de caráter pluvial. Esse 
processo decorre principalmente da combinação de fatores naturais e antrópicos, o que o 
caracteriza como um risco misto. A ocorrência de precipitações pluviométricas intensas, de tipo 
torrencial, associada à ocupação urbana densa em área de planície de inundação e favorecida 
pelo deficiente sistema de drenagem das águas pluviais são os principais fatores que concorrem 
para as inundações (silVa e medeiros, 2008; medeiros, 2011). Associa-se a isto a contribuição da 
atividade salineira que, ao ocupar a quase totalidade da planície flúvio-marinha adjacente à 
cidade de Areia Branca, propiciou mudanças significativas na drenagem natural local. Com isso, 
os barramentos construídos para a acumulação de águas salinas para a produção de sal, impedem 
a entrada de águas pluviais nesta parte da planície, ficando os volumes hídricos acumulados na 
área urbana. Os danos decorrentes desse processo estão associados a alagamentos em várias 
ruas do centro da cidade e de bairros periféricos, prejudicando a normalidade dos serviços 
e produzindo cenários de risco diversos, diretamente relacionados com a própria inundação 
e, indiretamente, com o aumento da probabilidade de transmissão de doenças por meio de 
veiculação hídrica, incluindo aí a criação de ambientes propícios ao desenvolvimento do 
mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

Convém destacar, ainda, a participação de inundações de caráter flúvio-marinho, 
favorecidas pelo assoreamento significativo verificado na foz do rio Apodi-Mossoró e pela ação 
das marés, principalmente, no período chuvoso. As ruas adjacentes ao cais do Porto são as 
principais afetadas por este processo perigoso.

Avanço de dunas

O avanço de dunas em Areia Branca é tipicamente originado por fatores naturais. 
Deve-se à forte dinâmica eólica caracterizada pela atuação constante de ventos de direção 
predominante ESE, combinada com a existência de um extenso campo dunar móvel, com idades 
em torno de 24.700 a 9.400 anos (Barreto et al., 2004), que se distribuem pelas comunidades de 
Baixa Grande, Redonda, Cristóvão e Ponta do Mel.
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Estas dunas migram constantemente de acordo com a direção preferencial dos ventos, 
ocasionando danos diversos como interrupção de vias de acesso, colmatagem de áreas de 
planícies de inundação e invasão de áreas urbanas. medeiros et al. (2012a) registaram um avanço 
médio de 25,75 m/ano na comunidade de Baixa Grande, onde já se identifica a colmatagem de 
corpos d’água.

Este processo constitui uma ameaça permanente a estruturas e comunidades (Figura 2), 
podendo vir a interferir no normal funcionamento da atividade de produção de energia eólica, 
recentemente instalada. Isto porque as areias tendem a soterrar os aerogeradores, como já 
ocorre com a posteação da rede elétrica atualmente. No que respeita as comunidades, a 
povoação de Redonda é a mais ameaçada por estar situada no percurso de avanço das dunas. Os 
seus moradores atuais temem que o processo possa obrigar a uma nova mudança de localização, 
como já ocorreu três vezes no passado.

Poluição ambiental

Poluição, de modo geral, diz respeito ao lançamento de materiais, partículas, gases no 
ambiente que implicam degradação ambiental. De caráter eminentemente negativo, é originária 
das ações antrópicas, estando relacionada principalmente com as atividades produtivas indus-
triais e seus processos tecnológicos. Trata-se, portanto, de um risco tecnológico. 

A poluição pode ser originada por fontes pontuais ou difusas. As fontes pontuais, ou fixas, 
estão associadas às indústrias, por exemplo. As fontes móveis, por sua vez, estão associadas 
aos meios de transporte (derísio, 1994). No município de Areia Branca a dinâmica produtiva 
instalada possibilita a existência destas fontes de poluição, que estão associadas diretamente às 
principais atividades económicas de forte potencial poluidor, como a salineira e a petrolífera.

A salinocultura é a atividade mais antiga em funcionamento, tendo sido instalada ainda 
no século XIX (Felipe, 1986; gurgel, 2002). Contudo, foi a partir do seu processo de mecanização 
em meados da década de 1980 (Felipe, 1986) que os riscos de poluição e contaminação dos solos 
e dos recursos hídricos se acentuaram. 

Atualmente, esta atividade encontra-se instalada em praticamente toda a planície 
flúvio-marinha, tendo provocado ao longo de décadas de exploração do sal diversas ações de 

Figura 2
Dunas avançam sobre vias de acesso (A - ago/2010) e ameaçam comunidades costeiras (B - dez/2011).
Fotos: Wendson Medeiros.
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artificialização da drenagem natural, como o represamento de cursos de água e a devastação de 
mangais. Um tipo de poluição comumente associado a esta atividade é a salinização dos solos e 
dos recursos hídricos. Como exemplo, pode-se citar o processo de salinização do rio do Carmo, 
afluente do rio Mossoró, ocorrido em 1998, devido ao lançamento in natura dos efluentes das 
salinas diretamente nesse rio. Como principal consequência desse processo houve a morte 
de toda a fauna bentónica, ficando esse evento conhecido como um dos grandes acidentes 
ambientais do Rio Grande do Norte (oliVeira, 2001).

Além deste evento, pode-se citar, atualmente, a salinização da Lagoa de São José, na 
zona rural de Areia Branca, em consequência do lançamento de efluentes das salinas, bem como 
a intensificação da salinização dos solos adjacentes, resultando ainda na morte de diversas 
árvores de algarobas (Prosopis juliflora) introduzidas naquela área (Figura 3).

A atividade petrolífera, por exemplo, se desenvolve em grande parte do território, 
ocupando áreas nos tabuleiros e na planície costeira. Envolve atividades de perfuração de 
poços, produção de gás natural e óleo bruto, escoamento da produção por meio de oleodutos 
e de camiões, bem como atividades de manutenção de poços, máquinas e tubulações. Como 
se desenvolvem em ambientes relativamente sensíveis e de alta vulnerabilidade ambiental 
(Boori e amaro, 2011), o risco de contaminação de solos e corpos de água por hidrocarbonetos 
e outros poluentes persistentes associados à atividade petrolífera é muito alto e preocupante. 
São frequentes os casos de vazamentos pontuais em áreas de produção, contudo a dificuldade 
de acesso às áreas produtivas, tendo em vista a privatização dos acessos pelas empresas 
petrolíferas, dificulta, muitas vezes, a identificação da gravidade desses problemas.

Somando-se a tudo isso, têm-se as atividades domésticas instaladas na área urbana, 
que é concentradora de diversos tipos de poluição. Nessa área, assentada predominantemente 
na planície flúvio-marinha, a ausência de saneamento básico é um fator intensificador do 
risco de poluição ambiental. Geralmente, grande parte dos efluentes domésticos é lançada in 
natura em uma vala que circunda a cidade, em sua porção meridional, nos limites com tanques 
produtores das salinas. No caso dos resíduos sólidos produzidos, estes são depositados em um 
aterro sanitário que se encontra atualmente com sua capacidade de receção e tratamento 
esgotadas, tendo-se tornado num verdadeiro lixão a céu aberto.

Figura 3
Salinização dos solos (A - ago/2010) e morte de vegetação de algarobas (B - ago/2011) na Lagoa de São José.
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Avanço do mar

O termo avanço do mar é aqui adotado de modo genérico, abrangendo tanto os processos 
de elevação do nível do mar, como também os processos de erosão costeira e de recuo da linha 
de costa, todos interligados entre si.

De modo geral, trata-se de um fenómeno de caráter global, que tem sua origem em 
processos naturais geralmente associados a mudanças climáticas e à dinâmica interna da Terra 
(suguio, 2001). Os principais efeitos desse processo são muitas vezes mais sentidos em áreas de 
intensa ocupação costeira, especialmente em função de um processo de conquista de terras ao 
mar (reBelo, 2006).

Em Areia Branca, esse processo assume algumas particularidades uma vez que não se 
constitui, ainda, uma ameaça frequente às comunidades litorais, haja vista se manifestar em 
áreas de baixa ocupação humana. Contudo, vários danos têm sido já identificados ao longo da 
costa, como a derrubada de árvores e recuo da linha de costa, nas praias de Morro Pintado e 
do Pontal, respectivamente (Figura 4). No caso da praia do Pontal, recentemente, o farol da 
Marinha do Brasil foi atingido pela ação erosiva das ondas entre os meses de janeiro e fevereiro 
de 2013.

As origens deste processo perigoso em Areia Branca podem estar relacionadas com uma 
conjunção de fatores, como a elevação do nível do mar e a ação das marés no período chuvoso, 
sendo predominantemente de origem natural. Além disso, a conformação geomorfológica da 
costa, com enseadas em formato de zeta, a tectónica local e a dinâmica de circulação costeira 
podem estar contribuindo para esse processo (Vital, 2006). Mas, não se descarta a participação 
do ser humano no processo. A construção de diversas barragens no rio Mossoró, ao longo do 
século XX, certamente contribuiu para a diminuição de sedimentos no litoral, e isto pode 
ser uma das causas da erosão. No entanto, o fato deste processo não ser tão significativo, 
pode estar atrelado à direção da deriva litoral, que é de E-W. Assim, como Areia Branca se 
encontra à barlamar da deriva, os efeitos erosivos de maior intensidade são verificados no 
município de Grossos, situado a Oeste do estuário do rio Mossoró. Tendo em vista a sua reduzida 

Figura 4
Evolução da erosão costeira entre os períodos de 2011 (A) e 2013 (B) ameaça a estrutura do Farol de Areia Branca e provoca 
danos à biota.
Fotos: Wendson Medeiros.
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vulnerabilidade, traduzida pela baixa ocupação nas áreas onde o processo de recuo é mais 
presente, trata-se de um risco ainda pouco preocupante, mas que não pode ser negligenciado 
pelas políticas públicas no processo de ordenamento territorial, principalmente em função do 
advento da atividade turística na região.

Incêndios florestais

Os incêndios florestais constituem uma ameaça permanente em áreas de interface entre 
o espaço urbano e as florestas (soto, 2012), como ocorrem em áreas de expansão urbana e 
periurbanas, onde as vulnerabilidades são maiores. Sua origem nem sempre é bem definida, 
podendo decorrer de fenómenos naturais, como faíscas em períodos de trovoadas, ou 
antrópicos, quando estão geralmente associados a práticas agrícolas, ou mesmo criminosas. 
Entretanto, na grande maioria, decorrem da combinação dos dois fatores, ou seja de fatores 
humanos, ajudados pelas condições naturais de clima e vegetação, sendo, por isso, um risco 
misto (lourenço, 2004).

No município de Areia Branca, os incêndios são raros. Quando ocorrem, geralmente estão 
relacionados com processos tecnológicos, sejam vinculados a práticas agrícolas (queimadas 
com intuito de preparar o terreno para o plantio) ou a acidentes envolvendo explosões na 
atividade petrolífera. Porém, em ambos os casos, os incêndios não se propagam devido a certo 
controlo tanto pelo homem, agricultor, como pela atividade petrolífera, que possui planos de 
prevenção e contingenciamento do risco (Figura 5A).

Apesar disso, o risco não pode ser negligenciado, pois as características climáticas 
(clima semiárido rigoroso muito seco e muito quente, atuação constante dos ventos alísios), 
a presença de biomassa combustível (mata de Caatinga lenhosa e muito seca no período 
desfavorável) (Figura 5B) e de solos muito secos, podem contribuir para uma propagação 
rápida e, logo, para incêndios de grandes dimensões. Junta-se a isso o fato de não haver no 
município efetivo de corpo de bombeiros, sendo o mais próximo distante 42 km, na cidade de 
Mossoró. 

Figura 5
Aviso de risco de explosão em unidade produtora de petróleo (A) e aspetos da Caatinga seca (B) em Areia Branca.
Fotos: Wendson Medeiros - ago/2010).
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Considerações finais

Este estudo consiste num exercício com vista a auxiliar os processos de ordenamento 
territorial no município de Areia Branca, especialmente, no que respeita à ocupação de 
novas áreas na zona costeira em detrimento do turismo. Assim, coaduna com a ênfase dada 
pelo professor Fernando Rebelo (2010) acerca da importância do estudo prévio dos riscos 
nesses territórios à espera de ocupação. Dessa forma, é possível orientar, de modo seguro, 
a ocupação turística e evitar problemas futuros de contenção dos riscos que impliquem altos 
recursos financeiros e humanos e que, na maior parte das vezes, não resolvem por completo 
os problemas.

Sabe-se, contudo, que, por se tratar de um exercício desenvolvido sob a ótica da Geografia 
Física, este deve ser complementado e atualizado, levando-se em conta a participação de 
profissionais das mais diversas áreas do conhecimento, bem como da população interessada, 
de modo a garantir os princípios de um ordenamento pautado numa gestão participativa 
e democrática. Assim, ter-se-ia um estudo de cunho multidisciplinar, de acordo com as 
prerrogativas para a aplicação da metodologia ora em uso. 

Portanto, espera-se que, mesmo sem a pretensão de assumir os resultados como uma 
verdade absoluta, este estudo possa vir a contribuir para o desenvolvimento de pesquisas 
acerca dos riscos, de modo a testar e aprimorar as metodologias de análise, bem como ser de 
utilidade para gestores ambientais em diversas escalas de uso do território.

De modo geral, o estudo aponta para uma necessidade clara de monitorizar os processos 
perigosos identificados, com vista a propor um ordenamento territorial mais adequado para a 
minimização dos riscos e, consequentemente, das suas vulnerabilidades. Mesmo com o município 
apresentando algumas características favoráveis a minimização de alguns tipos de riscos, como 
a presença de beach rocks em algumas praias, agindo na diminuição do poder erosivo das ondas; 
e, baixa densidade da ocupação na maior parte do território em risco. 

Porém, com o advento da atividade de aproveitamento da energia eólica e do 
turismo, caso se mantenham os padrões de uso e ocupação do território, faz-se necessário e 
premente considerar os condicionantes ambientais e legais, baseados em estudos de riscos, 
sob pena de agravamento da situação. Por isso, para esse município a adoção de planos 
de ordenamento territorial em função dos riscos ambientais, algo inexistente no âmbito 
dos planos municipais, é uma oportunidade real, pois pode ser posto em prática antes da 
ocupação se consolidar.

Por fim, ressalta-se a necessidade de adoção de políticas públicas que levem em 
consideração os condicionantes ambientais em escala local, e preferencialmente de modo 
prévio e preventivo, como é a premissa básica do planeamento ambiental. Assim é possível 
minimizar os danos associados aos riscos, principalmente com um ordenamento que reforce a 
redução das vulnerabilidades.
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