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PROGRAMAÇÃO 

 

 

07/12 (QUINTA-FEIRA) 
 

07:30 às 08:30 – Credenciamento 

 

 

08:30 – ABERTURA 

  

- Profa. Dra. Sandra K. Araújo - Diretora do Centro de Ensino Superior do Seridó/UFRN 

- Prof. Dr. Diógenes Costa - Organizador do I WORKBIO (UFRN). 

 

09:00 às 10:00 - Palestra de Abertura: "Bosques Secos Tropicales" - Dra. Irma Trejo 

(Programa de Pós-Graduação em Geografia - Univ. Autônoma do México). 

 

10:00 às 10:30 - Coffee Break 

 

10:30 às 11:30 - Palestra: "Biogeografia de manguezais" - Profa. Dra. Cláudia Câmara 

do Vale (Programa de Pós-Graduação em Geografia/Univ. Fed. do Espírito Santo). 

 

11:30 às 14:00 – Intervalo 
 

14:00 - Reunião do Grupo de Trabalho em Biogeografia Aplicada. 
 

14:00 às 17:00 - Minicursos  

 

17:00 às 19:30 - Intervalo  

 

19:30 às 21:00 - Palestra:  "Ordencion de recursos naturales vinculados a areas 

protegidas" - Prof. Dr. Rafael Artigas Câmara (Programa de Pós-Graduação em 

Geografia Física/Univ. Sevilla - ES). 
 

 

 

 

08/12 (SEXTA-FEIRA) 

 
08:00 às 09:30 - SESSÕES ESPECIAIS 

 

09:30 às 10:00 - Coffee Break 
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10:00 às 12:00 - Mesa redonda "Biogeografia da Caatinga" 

Mediadora: Profa. Dra. Valéria Raquel Porto Lima (Depto. de Geografia - Univ. Estadual 

da Paraíba). 

  

- Debatedor 1 - Prof. Dr. Eduardo Viana (Programa de Pós-Graduação em Geografia - 

Univ. Fed. da Paraíba). 

- Debatedor 2 - Prof. Dr. Bartolomeu Souza (Programa de Pós-Graduação em Geografia 

- Univ. Fed. da Paraíba).  

- Debatedor 3 - Prof. Dr. Luiz Cestaro (Programa de Pós-Graduação em Geografia - Univ. 

Fed. do Rio Grande do Norte). 

  

12:00 às 14:00 – Intervalo 

  

14:00 às 15:30 - Mesa redonda: "Diálogos entre a Geodiversidade e os Serviços 

Ecossistêmicos". Mediador - Prof. Dr. Iaponan Cardins (Programa de Pós-Graduação em 

Geografia - Univ. Estadual do Ceará). 

 

- Debatedor 1 - Prof. Dr. Marcos Nascimento (Programa de Pós-Graduação em 

Geodinâmica e Geofísica - Univ. Fed. do Rio Grande do Norte). 

 - Debatedor 2 - Prof. Dr. Diógenes Costa (Programas de Pós-Graduação em Geografia - 

Univ. Fed. do Rio Grande do Norte). 

  

15:30 às 16:00 - Coffee Break 

 

16:00 às 18:00 - Mesa de Encerramento: "Reflexões sobre conceitos e temas em 

Biogeografia". Mediador - Prof. Dr. Luiz A. Cestaro (Programa de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Geografia - Univ. Fed. do Rio Grande do Norte). 

  

- Debatedor 1 - Prof. Dr. Adriano Figueiró (Programa de Pós-Graduação em Geografia - 

Univ. Fed. de Santa Maria). 

- Debatedora 2 - Profa. Dra. Sueli Furlan (Programa de Pós-Graduação em Geografia - 

Univ. de São Paulo). 

  

18:00 – ENCERRAMENTO   
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SESSÕES ESPECIAIS 

 

SESSÃO ESPECIAL 01 - BIOGEOGRAFIA ECOLÓGICA. 

Coordenador – Prof. Dr. Achilles d'Avila Chirol (UERJ) 

Local – Auditório Caatinga (Prédio de Pós-graduação) 

 

08:00 

David H. M. de 

Medeiros; Lidriana de S. 

Pinheiro.(Labomar/UFC) 

Efeitos da insuficiência pluviométrica na cobertura vegetal da 

planície estuarina do complexo Piranhas-Assú (Nordeste do 

Brasil) 

 

08:20 

Alexandro Solórzano; 

Jeanine Maria Felfili. 

(PUC-Rio) 

 

Efeito de variáveis climáticas na distribuição da vegetação 

lenhosa do cerradão em escala regional 

 

8:40 

Luciano de Almeida 

Lopes. (SEE-BA) 

Geofácie da mata do cascão: espaço verde soteropolitano 

 

 

09:00 

Alisson M. de Oliveira; 

Diógenes F. da S. Costa; 

Rodrigo de F. 

Amorim.(PPGE/UFRN) 

Implicações das oscilações climáticas do Quaternário tardio na 

evolução da vegetação do Nordeste setentrional 

 

09:20 

Achilles D`Avila Chirol; 

Ana L. C. Netto; DanieL 

V. Perez. (UERJ) 

Relações solo-fauna durante sucessão florestal em áreas de 

clareiras por movimento de massa em Mata Atlântica 

 

 

SESSÃO ESPECIAL 02 - BIOGEOGRAFIA E CONSERVAÇÃO. 

Coordenadora – Profa. Dra. Larissa Monteiro Rafael (UFS) 

Local – Sala Juazeiro (Prédio de Pós-graduação) 

 

08:00 

Ivan de M. E Silva 

Junior; Rosiléia O. de 

Almeida.(UFBA/UEFS) 

Biogeografias do Sul: visibilizando saberes, conservando 

biodiversidade  

 

08:20 

Leandro de C. Lima; 

Lucas M. Silva; Lucas 

P. de Carvalho; 

Guilherme A. da S. 

Lemos.(PPGE/UFRN) 

Cartografia aplicada a conservação da Biodiversidade: o caso 

da Bacia do Rio Doce – Extremoz/RN 

 

 

08:40 

Alexsandro Silva 

Souza; Valéria R. 

Porto de Lima. 

(UEPB) 

Conflitos de uso e ameaças a paisagem da Unidade de 

Conservação Parque Estadual do Poeta e Repentista Juvenal de 

Oliveira, Campina Grande - PB: uma proposta de intervenção 

 

09:00 

Ingride N. Miguel 

Santos; Bartira A. de  

Melo; André Ágassi R. 

Lapa; Larissa M. 

Rafael. (UFS) 

Plano de Manejo: status no estado de Sergipe e potencialidades 

para novas abordagens 
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SESSÃO ESPECIAL 03 – BIOGEOGRAFIA, MEIO AMBIENTE E ENSINO. 

Coordenador – Prof. Dr. Iaponan Cardins de Sousa Almeida (UECE). 

Local – Sala Mulungú 

 

 

08:00 

Espedito L. de C. 

Segundo; Sílvio P. de 

M. Galvão; Pedro H. 

G. de Lima; Ridon D. 

B. Filho.(UFRN) 

Estudo de caso: Análise Ambiental da Implantação de Abatedouro 

no Município de São Gonçalo do Amarante/RN 

 

 

08:20 

Joyce Clara V. 

Ferreira;  

Ana B. C. Maciel; 

Cleanto C. L. da 

Silva; Zuleide M. C. 

Lima.(PPGE/UFRN) 

Geodiversidade e geoconservação do estuário e manguezal rio 

Potengi: teoria e prática com alunos da Escola Municipal 

Terezinha Paulino 

08:40 Carlos A. B. Alves; 

Márcio Balbino; 

Cavalcante L. V. de 

Arruada; Ramon S. 

Souza. (UERN) 

Percepção entomológica por discentes do Ensino Fundamental em 

Ciências em vistas a proteção da biodiversidade 

 

 

09:00 

Sílvio P. de M. 

Galvão; E. L.de C. 

Segundo; Pedro H. 

G. de Lima; Ridon D. 

Borges Filho. 

(UFRN) 

Ocupação Urbana em Área de Dunas no Loteamento Água das 

Fontes no Município de São Gonçalo do Amarante/RN 

 

09:20 

Monique H. C. S. 

Farias; C. N. 

Silva.(UEPA) 

Os Desafios da Gestão de Recursos Hídricos segundo o Plano 

Diretor do Município de Belém (PA) 

 

 

SESSÃO ESPECIAL 04 - SIG E SENSORIAMENTO REMOTO APLICADO A 

BIOGEOGRAFIA. 

Coordenador - Prof. Dr. Luis Felipe Umbelino dos Santos (IFF) 

Local – Sala das Caibreiras 

 

 

 

08:00 

Wilmar Wan-De-

Rey De B. Júnior; 

José A. F. da Silva; 

Jader L. Júnior; 

Marcos A. C. 

Moreira; Luís F. U. 

dos Santos (IFF) 

Análise da paisagem com o uso de geotecnologias: uma proposta 

metodologica para o planejamento territorial da região 

hidrográfica VIII – RJ 

 

08:20 

Jânio C. F. Guedes; 

Luiz Antonio 

Cestaro. (UFRN) 

Estratégia para acurácia de mapas de cobertura da terra no 

semiárido brasileiro: Estudo de caso no município de Martins/RN 
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08:40 

Edcassio N. Avelino 

(IFBA) 

Expansão da fronteira agrícola sobre o Cerrado: o mapeamento 

do uso da terra no município de Diamantino-MT 

 

09:00 

Francílio A. Santos. 

(UECE) 

Uso de índice espectral para monitoramento da cobertura vegetal 

no município de Juazeiro do Piauí 

 

09:20 

Marceu de Melo; 

Luiz Antonio 

Cestaro; Frederico 

Fonseca Galvão. 

(PPGE/UFRN) 

Fotografias aéreas, feições geomorfológicas, áreas de preservação 

permanente e megaprojeto de infraestrutura urbana/hoteleira – 

análise de um trecho da paisagem costeira – Via Costeira de 

Natal/RN 

 

09:40 

Denize M. dos 

Anjos; Danilo de M. 

A. Soares; Ivonete A. 

Bakke. (UFCG) 

Utilização de imagem Sentinel 2A para caracterização da 

cobertura vegetal da microbacia do Rio da Cruz na Paraíba 

 

 

 

SESSÃO ESPECIAL 05 - BIOGEOGRAFIA DA CAATINGA.  

Coordenadora: Profa. Dra. Jacimária Fonseca (UERN) 

Local – Sala das Juremas 

 

 

08:00 

Márcio B. 

Cavalcante; Carlos 

A. B. Alves; Ginaldo 

R. da Silva; Luciene 

V. de Arruda. 

(UEPB) 

Caracterização Fitogeográfica em Unidade de Conservação como 

subsídio à proteção de espécies da Caatinga 

 

08:20 

Losângela Martins de 

Sousa; Vládia Pinto 

Vidal de Oliveira; 

Carlos Lineu Frota 

Bezerra. (UERN) 

Composição florística da sub-bacia hidrográfica do rio Figueiredo 

-  Ceará – Brasil 

 

 

08:40 

Lays Barbosa; Lucas 

S. Cavalcanti; Chris 

Faria da Fonseca 

Andrade. (UFPE) 

Contribuição    à  fitossociologia do município de Curaçá- BA 

 

09:00 

Adão B. De Araújo; 

Assíria M. F. 

Nóbrega; Manoel C. 

de S. Paulo; Lúcio V. 

C. de Araújo; Josias 

D. S. de Lucena. 

(UFPE) 

Diversidade florística e estudo fitossociológico de Mimosa 

tenuiflora (Willd.) Poir. em fragmento de caatinga no Sertão 

paraibano 

 

 

 

09:20 

Jacimária F. de 

Medeiros; Luiz 

Antonio Cestaro. 

(UERN) 

Os brejos de altitude no contexto das áreas de exceção do nordeste 

brasileiro 
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09:40 

Erimágna de Morais 

Rodrigues. (UEPB) 

 

Similaridade e polinização de Fabaceae Lind. em um ambiente 

rochoso no semiárido paraibano 

 

 

 

SESSÃO ESPECIAL 06 – BIOGEOGRAFIA E SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS. 

Coordenador – Prof. Dr. Diógenes Costa (UFRN) 

Local – Sala das Faveleiras 

 

 

08:00 

Dayane R. C. 

Guedes; Luiz A. 

Cestaro; Diógenes F. 

da Silva. Costa. 

(PPGE/UFRN) 

Identificação dos Serviços Ecossistêmicos fornecidos pelo 

manguezal em dois sistemas estuarinos no Rio Grande do Norte – 

Brasil 

 

 

08:20 

Nayara M. Santos; 

Thiara O. Rabelo; 

Andreza dos S. 

Louzeiro; Luiz A. 

Cestaro; Diógenes F. 

da Silva Costa. 

(PPGE/UFRN) 

Identificação dos Serviços Ecossistêmicos prestados pelo 

manguezal da Ilha do Maranhão – MA, Brasil 

 

 

08:40 

Isailma S. Araújo; 

Ana B. C. Maciel; 

Joyce C. V. Ferreira; 

Zuleide M. C. Lima. 

(PPGE/UFRN) 

Identificação de serviços ecossistêmicos na praia de Ponta Negra, 

Natal - RN 

 

09:00 

Thiara O. Rabelo; 

Nayara M. Santos; 

Diógenes F. S. Costa; 

Marcos A. L. 

Nascimento; Zuleide 

M. C. Lima. 

(PPGE/UFRN) 

A contribuição da geodiversidade na prestação dos serviços 

ecossistêmicos do manguezal 

 

 

 

 

09:20 

Yuri M. Macedo; 

Elza Edimara S. da 

Silva; João C. 

Saraiva Junior; 

Sanclair S. Medeiros; 

Vinicius M. M. 

Oliveira; Luiz A. 

Cestaro; Diógenes F. 

da Silva Costa. 

(PPGE/UFRN) 

Serviços ecossistêmicos prestados pelas unidades geoambientais no 

município de São Miguel do Gostoso/RN 

 

 

09:40 

Leandro F. Menezes; 

Rogério S. Ferreira; 

Leonardo M. 

Ferreira; Cláudia A. 

B. Fonseca; 

Serviços ecossistêmicos e ambientais na área do projeto 

Geoparque Cariri Paraibano/PB 
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Diógenes F. da Silva 

Costa. 

(PPGG/UFPB) 
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SESSÃO ESPECIAL 01 - BIOGEOGRAFIA ECOLÓGICA 

Coordenador – Prof. Dr. Achilles d'Avila Chirol (UERJ) 

Local – Auditório Caatinga (Prédio de Pós-graduação) 

 

 

EFEITOS DA INSUFICIÊNCIA PLUVIOMÉTRICA NA COBERTURA 

VEGETAL DA PLANÍCIE ESTUARINA DO COMPLEXO PIRANHAS-ASSÚ 

(NORDESTE DO BRASIL) 

 

MEDEIROS1, D. H. M.; PINHEIRO, L. S.  
 

1Programa de Pós-Graduação em Ciências Marinhas 

Tropicais/Labomar - Instituto de Ciências do Mar - Universidade 

Federal do Ceará (UFC)  
davidgeo.ambiental@yahoo.com.br 

 

 

 

Resumo  

Esta pesquisa objetiva identificar as variações da cobertura vegetal entre os anos de 2012 

e 2015 no complexo estuarino do Rio Piranhas-Assú (RN). Foi realizado balanço hídrico, 

a partir de dados de precipitação, temperatura e evapotranspiração potencial. Foram 

obtidas imagens do LandSat 8 para monitoramento temporal da cobertura vegetal através 

da técnica de SAVI. O balanço hídrico ratificou a propensão do ambiente aos efeitos da 

deficiência hídrica, mesmo em períodos de maior precipitação, com o maior déficit 

hídrico registrado em agosto (2012) e dezembro (2015), atingindo aproximadamente -190 

mm. Alguns trechos com predominância de solo exposto em 2015 eram ocupados 

predominantemente por vegetação em 2013. Para os fragmentos de vegetação observou-

se diminuição de até 41,8%, aumentando a exposição direta dos solos. Portanto, a 

metodologia utilizada apresentou-se como alternativa viável para estudos relacionados às 

variações temporais da cobertura vegetal. 

Palavras-chave: cobertura vegetal, estuário, semiárido. 

 

 

 

 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNzquWo9_XAhXII5AKHRyYApsQFghRMA0&url=http%3A%2F%2Fwww.ufc.br%2Fcontatos%2F786-instituto-de-ciencias-do-mar-labomar&usg=AOvVaw2MEDzWq68C1cR3N3_8-TPz
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNzquWo9_XAhXII5AKHRyYApsQFghRMA0&url=http%3A%2F%2Fwww.ufc.br%2Fcontatos%2F786-instituto-de-ciencias-do-mar-labomar&usg=AOvVaw2MEDzWq68C1cR3N3_8-TPz
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EFEITO DE VARIÁVEIS CLIMÁTICAS NA DISTRIBUIÇÃO DA VEGETAÇÃO 

LENHOSA DO CERRADÃO EM ESCALA REGIONAL 

SOLÓRZANO1, A.; FELFILI, J. M. 

 
1 Alexandro Solórzano, Professor do Departamento de Geografia e 

Meio Ambiente/ Laboratório de Biogeografia e Ecologia Histórica, 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 

RJ, Brasil 

alexandrosol@gmail.com 

 

 

 

Resumo  

Alguns estudos fitogeográficos do cerrado lato sensu chamaram atenção para o gradiente 

latitudinal-climático que atua na diferenciação da vegetação em distintos conjuntos 

florísticos. No entanto, pouco se sabe sobre a distribuição da vegetação do cerradão em 

escala regional. O objetivo do presente trabalho foi investigar a influência dos 

condicionantes climáticos na variabilidade florística do componente lenhoso do cerradão. 

O trabalho foi realizado em seis áreas, distribuídas em porções marginais e centrais do 

bioma Cerrado nos estados de MG, MS, MT, TO, PI e no DF. Para análise das interações 

entre a vegetação e as variáveis ambientais realizou-se a Análise de Correspondência 

Canônica (CCA). Foram utilizadas as seguintes variáveis na análise: precipitação anual, 

evapotranspiração potencial anual e latitude. A CCA indicou a separação da área do PI, 

relacionada positivamente com o primeiro eixo, ou seja, o gradiente de estacionalidade 

climática. O segundo eixo foi relacionado com a evapotranspiração potencial anual. A 

vegetação lenhosa do cerradão apresentou-se heterogênea com a variação da composição 

florística, bastante associada a um gradiente climático diretamente associado à variação 

latitudinal das áreas estudadas. Portanto, o padrão geral climático-latitudinal da 

distribuição da flora lenhosa do cerradão corrobora o padrão geral encontrado para o 

cerrado lato sensu. 

Palavras-chave: CCA, composição florística, escala regional. 
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GEOFÁCIE DA MATA DO CASCÃO: ESPAÇO VERDE SOTEROPOLITANO 

 

LOPES1, L. A. 

 

1 Geógrafo, Biogeógrafo e Professor de Geografia e de Cartografia da 

Secretaria da Educação do Estado da Bahia  

lucienbr@yahoo.com 

 

Resumo  

Os estudos dos espaços verdes suscitam questões sobre o meio ambiente pertinentes à 

qualidade ambiental e de vida (NIMER, 1974), engendrando estudos tanto na dimensão 

quantitativa de perda do espaço verde (redução, degradação e regeneração e os impactos 

antropogênicos) bem como qualitativa (levantamentos avifaunísticos, extinção de 

espécies, redução da floro-diversidade, introdução de espécies exóticas). As alterações 

antrópicas nesses geossistemas exigem tomada de ação para mitigar tais efeitos 

(BANDEIRA, 1995). Entender uma área verde no espaço urbano é inseri-la nas 

discussões sobre o seu planejamento e gestão, em que pese o aumento do índice de 

arborização urbana (PONTES e CARVALHO, 2001, ROMARIZ, 1976), pois as 

formações vegetais também cumprem papel de barreira sonora e conforto térmico. Os 

estudos geossistêmicos colaboram na metodologia do trabalho aqui proposto 

(BERTRAND, 1971), que apresenta diagnóstico ambiental de um fragmento de Mata 

Atlântica, denominado aqui de Mata do Cascão, localizado no miolo soteropolitano. Até 

o ano de conclusão deste trabalho, existiam várias pesquisas sendo realizadas da 

microfauna – lagartos, artrópodes e borboletas. A pesquisa investigou em que medida as 

ações antrópicas no espaço verde em questão comprometem a qualidade ambiental. No 

Sistema de Áreas de Valor Ambiental e Cultural municipal, o espaço é categorizado como 

Área de Proteção de Recursos Naturais e Parque da Natureza, não sendo identificada 

categoria correspondente no SNUC. A coleta de frutas, pesca e banhos são considerados 

impactos na geofácie de estudo, que possui uma geodiversidade estudada 

incipientemente. Por estas razões, sugerimos: parceria entre o batalhão que admnistra o 

espaço e as comunidades do entorno; monitoramento da despoluição das águas do Dique 

do Rio Cascão; estudo geofitoambiental no uso do solo. Este trabalho concluiu que a Mata 

do Cascão desempenha um importante papel no conforto ambiental em escala 

microclimática; que o espaço verde tem comprometimento ambiental, necessitando de 

planejamento e manejo adequados.  

 

Palavras-chave: Espaço Verde, Geossistema, Geofácie, Mata do Cascão, Fitogeografia. 
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IMPLICAÇÕES DAS OSCILAÇÕES CLIMÁTICAS DO QUATERNÁRIO 

TARDIO NA EVOLUÇÃO DA FISIONOMIA DA VEGETAÇÃO DO 

SEMIÁRIDO DO NORDESTE SETENTRIONAL 

 

OLIVEIRA1, A. M.; COSTA, D. F. S.; AMORIM, R. F. 

 
1 Programa de Pós-graduação e Pesquisa em Geografia (PPGE) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

alissonoliveira.lama@gmail.com 

 

 

Resumo  

A cobertura vegetal de Caatinga na porção semiárida do Nordeste sententrional do Brasil é 

fisionomicamente caracterizada por ser arbustiva, com indivíduos espaçados entre si e 

apresentando um estrato herbáceo bem definido, sendo este estrato vegetal composto por 

plantas anuais. Devido à intensa alteração da cobertura vegetal, não há fragmentos ou 

formações vegetais remanescentes pré-colonização, dificultando a iniciativa de inferências 

acerca de uma fisionomia vegetal da Caatinga antes da chagada dos colonos. No contexto de 

estudos paleoambientais e dinâmica fisionômica e biogeográfica no Quaternário, a cobertura 

vegetal da área carece de informações, e aproveitando esta lacuna, este trabalho objetiva 

realizar uma discussão sobre a evolução paleoambiental para o Nordeste Setentrional. As 

interpretações das condições paleoambientais do semiárido do Nordeste Setentrional 

permitem inferir que a fisionomia da Caatinga oscilou entre savanas com condições de 

manter uma megafauna pleistocênica e fisionomias florestais entre 42 mil anos A.P. e 11.800 

anos A.P. Sua atual fisionomia é resultados de ações humanas que começaram no século 

VXII.   

Palavras-chave: Caatinga, Quaternário tardio, Savana. 
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RELAÇÕES SOLO-FAUNA DURANTE SUCESSÃO FLORESTAL EM ÁREAS 

DE CLAREIRAS POR MOVIMENTO DE MASSA EM MATA ATLÂNTICA 

 

CHIROL1, A.A.; COELHO NETTO, A. L.; PEREZ, D. V. 
 

1Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) 
achilles.chirol@uerj.br 

 

Resumo  

Os movimentos de massa são feições naturais do Ambiente de Mata Atlântica, trazendo 

diversas transformações na paisagem, tanto do ponto de vista ecológico como 

hidrológico. O presente trabalho observou como se dá a recuperação dos nutrientes do 

solo e da fauna de microartrópodes em três áreas de deslizamento, levando em conta as 

características morfológicas de cada uma, que variam em tamanho e forma, sempre as 

comparando com uma área de floresta clímax local. Observou-se que as clareiras de maior 

porte apresentam condições menos favoráveis a sucessão, assim como maior propagação 

de efeito de borda. A densidade da fauna diferiu sensivelmente entre as áreas de clareira 

e a da floresta, assim como os principais nutrientes do solo, com maiores teores na floresta 

e no topo do solo, principalmente o fósforo. A diversidade de habitats que são criados por 

estas clareiras pode estar fortemente associada à biodiversidade elevada típica destes 

ecossistemas, influenciando diretamente na sua dinâmica na resiliência deste. 

Palavras-chave: Sucessão Florestal, Movimentos de Massa, Mata Atlântica. 
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SESSÃO ESPECIAL 02 - BIOGEOGRAFIA E CONSERVAÇÃO 

Coordenadora – Profa. Dra. Larissa Monteiro Rafael (UFAL) 

Local – Sala Juazeiro (Prédio de Pós-Graduação/CERES) 

 

 

BIOGEOGRAFIAS DO SUL: VISIBILIZANDO SABERES, CONSERVANDO 

BIODIVERSIDADE 

SILVA JUNIOR1, I.M.; ALMEIDA, R.O. 

1 Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências 

(UFBA/UEFS)  
ivan.matos@ifba.edu.br 

Resumo 

Uma das questões mais recorrentes na biogeografia, se não a mais fundamental, diz 

respeito àquela que busca compreender como e por que os organismos vivos se distribuem 

na superfície da Terra. Uma indagação que tem mobilizado inúmeras gerações de 

naturalistas, biogeógrafos e demais profissionais interessados pela biodiversidade em 

suas diferentes escalas espaço-temporais. Questão fundamental que tem sido, por vezes, 

resgatada, a fim de fomentar propostas de conservação, em razão dos inúmeros processos 

de ordem antropogênica de alteração da rede de vida no contexto das paisagens. É sabido, 

sobretudo, que a diversidade de biogeografias no âmbito da ciência é amplamente 

reconhecida por seus praticantes, expressa por uma infinidade de conceituações e aportes 

teórico-metodológicos de vários ramos científicos, especialmente na biogeografia da 

conservação. No entanto, o esforço epistemológico que tem alinhado tal questão de 

estudo, tem dedicado pouca atenção, aos saberes locais, que assinalam a ocorrência de 

biogeografias, e, portanto, de outras formas de explicar o mundo vivo em sua 

espacialidade. A essa diversidade de saberes importantes para a conservação, amparados 

na ecologia de saberes, denomina-se aqui por Biogeografias do Sul, ou seja, aqueles 

saberes que estabelecem outras formas de concessão de natureza para além da lógica da 

externalidade, vista enquanto recurso. Desse modo, o presente trabalho, que vem sendo 

realizado em nível de doutoramento, é inspirado nas Epistemologias do Sul, ou seja, nos 

estudos que buscam vizibilizar saberes historicamente subalternizados, estabelecendo 

relações entre o processo de visibilização destes conhecimentos e conservação da 

biodiversidade. A partir dessa perspectiva, há um esforço de problematização sobre as 

inúmeras formas de compreensão da espacialidade animal e vegetal, advindas de povos 

originários ou tradicionais, bem como de sua tradução intercultural numa perspectiva da 

ecologia de saberes, com o fito de assinalar a pluriversidade como condição sine qua non 

em programas de conservação da biodiversidade. 

Palavras-chave: Biodiversidade, Ecologia de saberes, Biogeografias, Decolonialidade 

epistêmica, Interculturalidade. 
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CARTOGRAFIA APLICADA A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: O 

CASO DA BACIA DO RIO DOCE – EXTREMOZ/RN 

 

LIMA1, L. C.; SILVA, L. M. C.; CARVALHO, L. P.; LEMOS, G. A. S. 

1Programa de Pós-graduação e Pesquisa em Geografia (PPGE) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

leandrolima190@yahoo.com.br 

 

Resumo 

Dentro de uma visão integrada, as Bacias Hidrográficas apresentam uma inter-relação das 

características geoambientais, relacionada aos comportamentos naturais e a influência das 

atividades humanas desenvolvidas. Todavia, o desequilibrio entre esses comportamentos 

geram impactos na Biodiversidade, causados desde processos erosivos até uma maior 

degradação ambiental da área. Tais processos são recorrentes na Bacia Hidrográfica do 

Rio Doce, ocasionado principalmente pela ação humana, frente ao crescimento urbano 

desordenado e os diferentes usos hídricos, que intensifica a ação natural. Nesse contexto, 

a Cartografia, enquanto uma ferramenta metodológica, se torna um importante aliado 

quanto ao planejamento da Bacia Hidrográfica e a conservação da sua Biodiversidade, 

principalmente na identificação e caracterização das unidades geoambientais e das áreas 

críticas. Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo discutir o uso da cartografia, 

como ferramenta metodológica de gestão, para o planejamento ambiental da Bacia 

Hidrográfica do Rio Doce, com vista a conservação da sua Biodiversidade. Para tanto, 

realizou-se como procedimentos metodológicos: um levantamento bibliográfico, baseado 

em autores como Guerra (2000, 1993), Christofoleti (1981), Tucci (1993), Campos 

(2001), bem como alguns autores que nos ajudaram a pensar o local, tendo como foco de 

estudo a Bacia do Rio Doce, como Silva (2016) e Faustino (2014); coleta documental e 

de dados secundários, em documento e sites oficiais como o IBGE, MMA, IDEMA e 

SEMARH; entrevistas e pesquisa de campo, para coleta de informações primárias, 

inclusive de ordem cartográfica, no qual compôs o mapeamento das áreas com potencial 

degradação da Biodiversidade, além do tratamento cartográfico dos dados no software 

ArcGis 10.3, para análise dos dados e elaboração dos mapas. Por fim, percebemos que a 

Cartografia é uma ferramenta importante ao buscarmos pensar a gestão de uma Bacia 

Hidrógrafica e na conservação da sua Biodiversidade, nos auxiliando nas análises 

integradas ao espacializar os fenômenos como um todo na Bacia. 

Palavras-chave: Cartografia, Conservação, Biodiversidade, Bacia Hidrográfica, Rio 

Doce. 
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CONFLITOS DE USO E AMEAÇAS A PAISAGEM DA UNIDADE DE 

CONSERVAÇÃO PARQUE ESTADUAL DO POETA E REPENTISTA 

JUVENAL DE OLIVEIRA, CAMPINA GRANDE - PB: UMA PROPOSTA DE 

INTERVENÇÃO 

 

SOUZA1, A. S.; LIMA, V. R. P.   

 

 
1Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) 

 alexsandrouepb@gmail.com 

 

Resumo 

Este artigo refere-se a um estudo realizado em uma Unidade de Conservação (UC) de 

proteção integral, buscando oferecer direcionamentos de planejamento com base no 

estudo da valoração da paisagem. A UC Parque Estadual do Poeta e Repentista Juvenal 

de Oliveira, localizada no município de Campina Grande – PB, não possui plano de 

manejo e carece de pesquisas científicas que justifiquem a sua implementação, pois se 

trata de uma UC não regulamentada e que sofre imposições de outras territorialidades. 

Assim, o objetivo geral foi identificar e analisar os principais conflitos de uso e 

consequentes ameaças aos recursos naturais da UC, buscando com isso ter elementos que 

orientem estratégias de planejamento. Os usos conflitantes identificados na UC e 

consequentes ameaças aos recursos naturais são eminentes e inobservante às leis 

ambientais, necessitando de intervenções urgentes para reverter o quadro de degradação. 

As paisagens da UC se mostram com potencialidades enquanto provedoras de serviços 

ecossistêmicos, o que justifica a necessidade de implementação da área protegida. 

Palavras-chave: Usos Conflitantes, Valoração da Paisagem, Estratégias de 

Planejamento. 
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PLANO DE MANEJO: STATUS NO ESTADO DE SERGIPE E 

POTENCIALIDADES PARA NOVAS ABORDAGENS 

 

SANTOS1, I. N. M.; MELO, B. A.; LAPA, A. A. R.; RAFAEL, L. 

M. 

1Universidade Federal de Sergipe (UFS) 

ingridmigueel@outlook.com 

Resumo 

No Brasil, os Planos de Manejo (PM) são documentos de elaboração obrigatória até um 

prazo de 5 anos após a criação da Unidade de Conservação - UC (Lei Federal 9.985/2000). 

Sendo ferramenta central para a gestão de todas as categorias de UC, observa-se contudo 

que muitas das Unidades ainda não possuem um plano ou, quando elaborados, encontram 

barreiras para sua implementação. O estado de Sergipe reflete esse contexo nacional: 

aproximadamente 33% das UC possuem esse documento. Assim, o estudo visou 

investigar a seguinte questão: Considerando as barreiras encontradas na elaboração e 

implementação de PM na América Latina (AMEND et al., 2002) como essa realidade se 

aplica os planos do estado de Sergipe? Verificou-se que (1) os planos analisados, diferente 

do contexto da América Latina, realizaram um diagnóstico do meio físico-biótico; (2) as 

Unidades que possuem maior deficiência no que tange a falta de recursos financeiros e 

humanos são aquelas com menor articulação com instituições parceiras e a comunidade 

local; (3) o tempo para elaboração dos planos segue a tendência da América Latina, sendo 

superiores a 3 anos a partir da data de criação da UC. (4) a concentração no descritivo e 

operativo e lacunas em estabelecer estratégias para o alcançe dos objetivos foi verificada 

na totalidade dos planos analisados. Assim, a maior parte das barreiras encontradas para 

o contexto da América Latina pode ser aplicado ao estado de Sergipe, à exceção do 

diagnóstico físico-biótico. Essa condição enfatiza, primeiramente, a importância da rede 

gestora para suprir a carência de recursos financeiros e humanos na elaboração do PM e, 

ainda, a necessidade em se estabelecer estratégias de conservação da Biodiversidade 

como produto para a sua implementação. Finalmente, observa-se a necessidade da 

elaboração de PM mais integrados ao contexto da unidade, perspectiva que pode auxiliar 

na celeridade da elaboração desse documento. 

Palavras-chave: Planejamento e Gestão da Conservação, Caatinga, Mata Atlântica. 
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SESSÃO ESPECIAL 03 - BIOGEOGRAFIA, MEIO 

AMBIENTE E ENSINO 

Coordenador – Dr. Iaponan Cardins de Sousa Almeida (UECE). 

Local – Sala Mulungú 

 

 

ESTUDO DE CASO: ANÁLISE AMBIENTAL DA IMPLANTAÇÃO DE 

ABATEDOURO NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN 

SEGUNDO¹, E.L.C; GALVÃO, S.P.M..; LIMA, P.H.G.; FILHO, R. 

D. B. 
 

1Universidade Federal do rio Grande do Norte (UFRN) 

espedito_19@hotmail.com 

 

Resumo  

Este trabalho relata o estudo de caso para análise das alternativas locacionais para futura 

implantação de um empreendimento de suporte a agroindústria local denominado de 

Abatedouro Público, com vista a uma breve análise dos impactos ambientais e 

infraestrutura que necessitam para a viabilidade de tal atividade. Foram analisadas 3 (três) 

áreas no município, o qual estas estão inseridas em área de dunas, planície fluvial e 

tabuleiros. Através das observações in loco e fotointerpretação do mapeamento em 

software SIG - Sistema de Informação Geográfica, elaborado da integração das 

características ambientais das áreas de interesse (relevo, vegetação, solos e hidrografia), 

foi possível determinar a melhor área para implantação de tal empreendimento. 

Palavras-chave: Viabilidade ambiental, impacto ambiental, abatedouro público. 
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GEODIVERSIDADE E GEOCONSERVAÇÃO DO ESTUÁRIO E MANGUEZAL 

RIO POTENGI: TEORIA E PRÁTICA COM ALUNOS DA ESCOLA 

MUNICIPAL TEREZINHA PAULINO 

 

FERREIRA1, J. C. V.; MACIEL, A. B. C.; SILVA, C. C. L.; LIMA, 

Z. M. C.  
 

1Programa de Pós-graduação e Pesquisa em Geografia  (PPGE) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

joyceclara@hotmail.com 

 

Resumo  

A educação ambiental serve como uma ferramenta de conscientização e de intervenção, 

através dela é possível compreender a complexidade dos sistemas ambientais aos quais 

se está inserido. Diante disso, o objetivo da pesquisa foi trabalhar a temática da 

geodiversidade e geoconservação do estuário e manguezal do rio Potengi junto aos alunos 

do 8º ano da Escola Municipal Professora Terezinha Paulino de Lima durante a semana 

do meio ambiente. Além disso, buscou-se discutir os conceitos de geodiversidade e 

geoconservação, apresentar exemplos de geodiversidade e práticas da geoconservação no 

Brasil, além de avaliar o entendimento dos alunos mediante às técnicas de ensino 

utilizadas. Os procedimentos metodológicos utilizados foram: o levantamento 

bibliográfico acerca da temática da geodiversidade e da geoconservação, elaboração de 

palestra e de duas oficinas voltadas para os alunos; e a realização de trabalho de campo 

destinado ao estuário e manguezal do rio Potengi, situado na cidade de Natal-RN. Diante 

disso, ao trabalhar com a temática da geodiversidade e da geoconservação de Natal, os 

alunos puderam conhecer seu município do ponto de vista ambiental e espacial, entender 

o conceito de geosiversidade, atentar para importância de conservá-la e desenvolver 

trabalhos em equipe. 

Palavras-chave: Geodiversidade; Geoconservação; Escola Municipal Professora 

Terezinha Paulino de Lima/Natal/RN. 
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PERCEPÇÃO ENTOMOLÓGICA POR DISCENTES DO ENSINO 

FUNDAMENTAL EM CIÊNCIAS EM VISTAS A PROTEÇÃO DA 

BIODIVERSIDADE 

ALVES¹, C. A. B.; CAVALCANTE, M. B.; ARRUDA, L. V.; 

SOUZA, R. S. 
 

1Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN) 

C_belarminoalves@hotmail.com 

 

 

Resumo  

Os insetos são seres que se encontram em maior abundância e com diversas funções no 

planeta sendo apenas 10% que prejudica o homem, no entanto, existe ainda uma visão 

negativa em relação ao mundo dos insetos. A pesquisa analisou a percepção entomológica 

dos discentes quanto ao conhecimento que possuem sobre os insetos. O estudo foi 

realizado através de questionários não estruturados composto por quatro questões para 37 

e 35 discentes nas séries de 8º e 9º ano respectivamente totalizando 72 discentes na Escola 

Estadual Ministro José Américo de Almeida na cidade de Areia - PB. Ao analisar os 

questionários, constatou-se que 84,61% dos discentes classificaram de maneira correta os 

organismos pertencentes à classe insecta, e os demais indivíduos “insetos” eram de outras 

categorias taxonômicas amphibia, arachnida, chilopoda, gastropoda, hirudínea, 

mammalia, oligochaeta e reptilia. Essa visão pode ser explicada pela hipótese da 

ambivalência entomoprojetiva, onde os seres humanos tendem a projetar sentimentos de 

nocividade, periculosidade, irritabilidade, repugnância e menosprezo aos animais 

determinados culturalmente como "insetos" e classificá-los em uma mesma categoria. 

Nesse sentido, os discentes ainda tem pouco conhecimento sobre os aspectos positivo dos 

insetos sendo necessário que os docentes busquem formas para transmitir o tema. 

Palavras-chave: Biodiversidade, Entomologia, Meio ambiente. 
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OCUPAÇÃO URBANA EM ÁREA DE DUNAS NO LOTEAMENTO ÁGUA DAS 

FONTES NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN  

 

GALVÃO1, S.P.M.; SEGUNDO, E.L.C.; LIMA, P.H. G.; FILHO, 

R.D.B.  

 

1Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 
silvio_galvao@hotmail.com   

Resumo  

Os Ecossistemas Dunares tem grande importância pela sua ampla diversidade. No 

município de São Gonçalo do Amarante/RN existe apenas uma pequena área de dunas, à 

nordeste, o qual a anos vem sofrendo intervenção antrópica. O presente trabalho busca 

analisar a ocupação urbana em área de dunas no município, no que diz respeito a abertura 

de uma rua no Loteamento Água das Fontes. Para tal, foram utilizados software SIG - 

Sistema de Informação Geográfica e visita In loco. A partir desta análise de viabilidade 

ambiental, foi possível identificar passíveis a vulnerabilidade ambiental para tal 

intervenção, em áreas de dunas e lagoas interdunares. 

Palavras-chave: Dunas, Vulnerabilidade Ambiental, Ocupação Urbana. 
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OS DESAFIOS DA GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS SEGUNDO O PLANO 

DIRETOR DO MUNICÍPIO DE BELÉM (PA) 

FARIAS1, M.H.C.S.; SILVA, C. N.  

1Universidade do Estado do Pará (UEPA) 

 adm.moniquefarias@gmail.com 

Resumo 

No campo da política urbana brasileira, do ponto de vista dos municípios, o Plano Diretor 

Municipal transformou-se no principal instrumento para a gestão territorial, definindo 

parâmetros para o cumprimento da função social da cidade e da propriedade. Os 

instrumentos de controle do uso e ocupação do solo deveriam ser utilizados de forma 

complementar aos instrumentos do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos. O 

objetivo é analisar a relação da gestão da água com a gestão urbana, por meio das 

disposições contidas no Plano Diretor do Município de Belém, estado do Pará. As bacias 

hidrográficas do Município de Belém são formadas por lagos, rios e igarapés que 

entrecortam os ambientes urbano e natural.  Por meio de seu Plano Diretor, instituído pela 

Lei Nº 8.655, de 30 de julho de 2008, foram instituídos, ao longo da rede hídrica que 

compõe o Município, Corredores de Integração Ecológica, que têm como objetivos: 

propiciar e estimular transformações urbanas estruturais visando um processo de 

desenvolvimento sustentável; proteger e preservar a biodiversidade, os recursos e os 

elementos de conservação natural; estimular a preservação das áreas de preservação 

permanente, das matas ciliares do Município de Belém e a recuperação de áreas 

ambientalmente degradadas junto aos cursos d’água; ampliar progressiva e 

continuamente as áreas verdes permeáveis, de modo a diminuir os fatores causadores de 

alagamento e seus respectivos danos, aumentando a penetração das águas pluviais no 

solo. Para a efetiva implementação dos programas de Corredores de Integração Ecológica, 

é prevista uma faixa de domínio ao longo dos cursos d’água, determinando larguras 

mínimas e máximas, conforme os cursos d’água com presença de vegetação ainda 

preservada e de acordo com orla continental, orla urbanizada das ilhas e cursos d’água 

com presença de vegetação já modificada por ação antrópica, ou em processo de 

degradação. 

Palavras-chave: Conservação, Desenvolvimento, Política Urbana.  
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ANÁLISE DA PAISAGEM COM O USO DE GEOTECNOLOGIAS: UMA 

PROPOSTA METODOLOGICA PARA O PLANEJAMENTO TERRITORIAL 

DA REGIÃO HIDROGRÁFICA VIII – RJ 

 

BARROS JUNIOR1, W. W.; FERREIRA DA SILVA, J. A.; LUGON 

Jr. J., MOREIRA, M. A. C.; SANTOS, L. F. U.  
 

1Instituto Federal Fluminense (IFF)  

wilmarwjr@gmail.com 

 

Resumo  

As Geotecnologias são excelentes instrumentos para gestão ambiental pela sua 

capacidade de integração de ferramentas e técnicas de modelagem dos fenômenos 

ambientais. Tendo como base o conceito de Análise da Paisagem é possível reconhecer 

os potenciais e as fragilidades de uma determinada área geográfica. A Região 

Hidrográfica VIII (RH-VIII), área de atuação do Comitê das Bacias Hidrográficas dos 

Rios Macaé e das Ostras (CBH Macaé/Ostras), apresenta alto grau de degradação 

ambiental devido à ocupação intensiva de terras impróprias ao uso. A preocupação com 

a gestão ambiental da região se manifesta a nível nacional, pois além do abastecimento 

público suas águas suprem boa parte das necessidades das indústrias de petróleo 

instaladas na região. Os módulos de Análise de Múltiplos Critérios (AMC) dos Sistemas 

de Informações Geográficas (SIG) se apresentam como uma ferramenta viável em 

estudos de ordenamento territorial. Busca-se com a pesquisa fazer uma revisão da 

literatura visando adequar proposta metodológica para planejamento territorial da RH-

VIII. 

Palavras-chave: Ecologia de Paisagem, Gestão e Planejamento Territorial, Apoio à 

Tomada de Decisão. 
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NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO: ESTUDO DE CASO NO MUNICÍPIO DE 

MARTINS/RN 

GUEDES1, J. C. F; CESTARO, L. A.   
 

1Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

janiocf.guedes@gmail.com 

 

Resumo  

Estudos relacionados ao desenvolvimento sustentável e ao planejamento adequado dos 

recursos naturais são um dos desafios da sociedade atual, caracterizando padrões 

ambientais como, por exemplo, o levantamento da cobertura da terra. Com o advento das 

geotecnologias, estudos acerca da cobertura da terra, possibilitam gerar mapas 

distinguindo diferentes tipos de cobertura da terra. Por sua vez, a exatidão de um mapa é 

uma etapa primordial no final de qualquer classificação. A avaliação da acurácia de 

mapas, por sua vez, permite verificar erros oriundos da classificação. Pretende-se com 

este trabalho aplicar estratégias para verificar a acurácia de mapas de cobertura da terra. 

Para tanto, utilizou-se de um mapa de uso e cobertura da terra do município de 

Martins/RN, realizado pelo INPE em 2011, e o software ArcGis 10.2. Em campo foram 

observados e coletados às coordenadas de 125 pontos de controle, e posteriormente 

elaborado uma matriz de confusão e aplicados o índice de Exatidão Global e o índice 

Kappa. Em suma, a classificação do INPE obteve um índice de Exatidão Global de 

55,20%, e um índice Kappa de 43,21%, enquadrando-se como “Boa” segundo Landis & 

Kock (1977). 

Palavras-chave: Sensoriamento Remoto, Validação de mapeamentos, Cobertura da 

terra. 
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EXPANSÃO DA FRONTEIRA AGRÍCOLA SOBRE O CERRADO: O 

MAPEAMENTO DO USO DA TERRA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT 

 

AVELINO1, E. N. 
 

1Instituto Federal da Bahia (IFBA)  

ed.avelino@hotmail.com   

 

Resumo  

A expansão da fronteira agrícola no Centro-Oeste brasileiro deu-se por meio da 

transformação das áreas ocupadas pelo bioma Cerrado em terras de cultivos agrícolas 

ligados ao agronegócio. Este artigo tem o objetivo de elaborar o mapeamento do uso da 

terra, no contexto do município de Diamantino, estado de Mato Grosso. A pesquisa 

fundamentou-se nas concepções teóricas de Natureza (PORTO-GONÇALVES, 2006); 

Geografia Socioambiental (Mendonça, 2001); Sensoriamento Remoto (NOVO, 2008); e 

Sensoriamento Remoto da Vegetação (PONZONI, 2012), buscando aplicar a técnica de 

classificação supervisionada, método MAXVER sobre as cenas da imagem do satélite 

Landsat 8, sensor OLI, órbita 227, ponto 70, de 17/09/2016. Os resultados mostraram que 

as lavouras com cultivo mecanizado ocupam 60,5% da área estudada enquanto o Cerrado 

florestal e savânico distribuem-se por 39,4%. Os resultados podem contribuir para a 

gestão territorial.  

Palavras-chave: Fronteira agrícola, Cerrado, Uso da terra.  
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FOTOGRAFIAS AÉREAS, FEIÇÕES GEOMORFOLÓGICAS, ÁREAS DE 

PRESERVAÇÃO PERMANENTE E MEGAPROJETO DE INFRAESTRUTURA 

URBANA/HOTELEIRA – ANÁLISE DE UM TRECHO DA PAISAGEM 

COSTEIRA – VIA COSTEIRA DE NATAL/RN 
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Resumo 

O litoral do planeta é considerado ambiente de relativa fragilidade, sustenta diversas 

atividades econômicas e abriga grande parte da população mundial. O desenvolvimento 

da atividade turística no RN está diretamente associada ao litoral e adquiriu maior 

relevância no final da década de 1970 e início dos anos 1980, no contexto da política dos 

megaprojetos turísticos, através da implantação do projeto Via Costeira, que objetivava 

dotar a capital de infraestrutura hoteleira. O projeto gerou muita polêmica, sofreu críticas 

e reformulações, devido às características naturais da área proposta, majoritariamente 

coberta por dunas não vegetadas e alguns trechos cobertos por Mata Atlântica, mas foi 

aprovado. O objetivo deste trabalho foi verificar quais elementos geomorfológicos foram 

afetados para a implantação do projeto e, a partir destes, delimitar as áreas de preservação 

permanente (APPs) definidas pela legislação. Os resultados demonstraram que o projeto 

foi realizado sobre APPs e que a justificativa de utilidade pública é parcialmente 

questionável, pois havia outras áreas da cidade compatíveis com o uso hoteleiro e o uso 

social da área pela população local não foi efetivado. Concluímos que a medida mais 

adequada é declarar os trechos não ocupados como áreas non aedificandi e executar 

projetos de recuperação das áreas degradadas. 

Palavras-chave: Áreas de Preservação Permanente, feições geomorfológicas, litoral. 
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USO DE ÍNDICE ESPECTRAL PARA MONITORAMENTO DA COBERTURA 

VEGETAL NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ 

 

SANTOS1, F.A. 

 
1Universidade Estadual do Ceará (UECE) 

francilio.amorim@ifpi.edu.br 

 

 

Resumo 

O objetivo do estudo foi realizar uma análise espaço-temporal das condições da cobertura 

vegetal no município de Juazeiro do Piauí, por meio do índice de vegetação ajustado ao 

solo (IVAS). Para operacionalização e análise espaço-temporal da cobertura vegetal 

foram adquiridas imagens da série Landsat, para os anos de 1997, 2006 e 2016. O 

município estudado apresenta distintas fisionomias para a vegetação do tipo caatinga, que 

varia do porte herbáceo a arbustivo e arbóreo, além da presença de cerrado rupestre. Os 

resultados indicaram predomínio das classes de vegetação com atividade fotossintética 

alta a muito alta nos anos de 1997, ocupando 41,6% do município, e 2006, distribuindo-

se por 58,2% da área. Por outro lado, houve significativa redução de ambas as classes em 

relação ao ano de 2016, quando figurou apenas a classe de atividade fotossintética alta, 

encontrada em 0,03% do município. Essas mudanças nos padrões fisionômicos da 

vegetação devem está ligadas à ocorrência dos fenômenos oceânicos El niño e La niña. 

Desse modo, fica evidente a importância do monitoramento da cobertura vegetal por meio 

do uso de índices espectrais, visto que a redução da vegetação pode gerar o 

desencadeamento de processos erosivos e, posterior, desequilíbrios nos sistemas 

ambientais. 

Palavras-chave: Vegetação, Área Suscetível à Desertificação, IVAS. 
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UTILIZAÇÃO DE IMAGEM SENTINEL 2A PARA CARACTERIZAÇÃO DA 

COBERTURA VEGETAL DA MICROBACIA DO RIO DA CRUZ NA PARAÍBA  
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Resumo 

A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro rico e complexo em sua biodiversidade, 

no entanto, seus ecossistemas encontram-se sob a constante ameaça da degradação devido 

aos impactos ambientais ocasionados pela ação antrópica. Neste contexto, as 

geotecnologias vêm se apresentando como importantes ferramentas para aprofundar o 

conhecimento sobre esse ambiente e suas transformações. O objetivo do trabalho foi 

comparar se comporta a cobertura vegetal obtida por meio dos índices de vegetação NDVI 

(Normalized Difference Vegetation Index) e SAVI (Soil Ajusted Vegetation Index) na 

microbacia do Rio da Cruz. Para o tratamento digital das imagens foram utilizadas as 

bandas8 e banda4 do satélite Sentinel 2A referente a maio de 2017. Os dois índices 

apresentaram diferenças entre os valores mínimos e máximos devido a adição da 

constante “L” no algoritmo que compõe o índice SAVI, proporcionando uma escala mais 

ampla da vegetação. Com base no processamento dos índices de vegetação destaca-se que 

tanto o NDVI quanto o SAVI, apresentaram resultados aproximados da realidade e que 

podem contribuir para diagnósticos ambientais como mapeamento da cobertura vegetal e 

de outras categorias de análise. 

Palavras-chave: Geoprocessamento, Semiárido, SIG, Desmatamento e Meio 

Ambiente. 
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CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA EM UNIDADE DE 

CONSERVAÇÃO COMO SUBSÍDIO À PROTEÇÃO DE ESPÉCIES DA 

CAATINGA 

 

CAVALCANTE1, M. B.; ALVES, C. A. B.; SILVA, G. R.; SILVA, 

M. A. P. 
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Resumo  

Atualmente os estudos sobre a biogeografia e fitogeografia são insuficientes na produção 

acadêmica da ciência geográfica. No caso desses estudos em Unidades de Conservação, 

ainda torna-se mais escassos, em especial, em área da caatinga nordestina. Diante do 

exposto, a presente pesquisa teve como objetivo caracterizar a fitogeografia do Parque 

Estadual da Pedra da Boca, localizado em Araruna - PB, como subsídio à proteção de 

espécies endêmicas do bioma caatinga da área. Sendo assim, a metodologia foi dividida 

em três etapas: pesquisa bibliográfica e documental, elaboração dos instrumentos de 

pesquisa de campo, trabalhos de campo, sistematização e análise dos dados. Diante dos 

resultados, o ambiente fitogeográfico do PEPB é de Savana Estépica nordestina - 

Caatinga, alcançando seus aspectos hipoxerófila e hiperxerófila. Na região, além da 

Caatinga, ainda se podem observar algumas espécies de mata serrana, vegetação do tipo 

subcaducifólia que aparece nas áreas mais úmidas, próximas às vertentes. Diante dos 

resultados, conclui-se que o Parque Estadual da Pedra da Boca por sua função precípua 

de proteção de recursos naturais, são fornecedoras de serviços ambientais por excelência 

a região. Entre elas a proteção da fauna e flora endêmica do bioma caatinga. 

Palavras-chave: Caatinga, Biogeografia, Unidades de Conservação. 
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COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA DA SUB-BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 
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SOUSA1, L. M.M.; OLIVEIRA, V. P. V.; BEZERRA, C. L. F. 
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Resumo  

A degradação ambiental é um problema sério que acomete os recursos naturais, podendo 

estar relacionado com as atividades humanas pautadas em práticas inadequadas. O 

presente trabalho objetivou realizar uma listagem da composição florística da Sub-bacia 

hidrográfica do rio Figueiredo para perceber a degradação ambiental a partir da perda da 

biodiversidade. Os procedimentos metodológicos foram: após a delimitação da sub-bacia 

e dos seus sistemas ambientais realizou-se a listagem da composição florística com base 

em trabalhos de campo onde foram aplicadas fichas de campo com auxílio de um mateiro. 

Para cada sistema foi identificada uma parcela medido 30x30m onde realizou-se a 

listagem da composição florística. Para a identificação das espécies buscou-se identificar 

os nomes científicos e suas famílias através de sites especializados e trabalhos publicados 

(CEARÁ, 2006), (BRASIL, 2012). Os resultados mostraram que a Sub-bacia apresenta 

composição florística baixa. A maior riqueza florística foi registrada no Maciço do 

Pereiro e a menor na Planície Fluvial. Das 64 espécies encontradas na área 32 apresentam 

baixa frequência e apenas 5 alta frequência. Considerando todos os sistemas, verifica-se 

que o índice de semelhança entre si é baixo, com algumas exceções. Umas das 

justificativas para tal fato se refere a relação uso/capacidade suporte do ambiente.  

Palavras-chave: Bacia hidrográfica, degradação ambiental, riqueza florística. 
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CONTRIBUIÇÃO À FITOSSOCIOLOGIA DO MUNICÍPIO DE CURAÇÁ- BA 
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Resumo 

A Fitossociologia, possibilita o conhecimento e investigação da dinâmica das relações de 

interdependências e distribuição espacial de espécies vegetais inseridas em dada 

comunidade vegetal, de maneira que permite o levantamento de dados que contribuem 

para o manejo e preservação de áreas de interesse. Nesse sentido, objetivou-se reconhecer 

comunidades de plantas no município de Curaçá-Ba. O referido município está localizado 

na mesorregião do Vale-São Franciscano, ocupando cerca de 5.935, 944 km2. A se.de do 

município está localizada entre as coordenadas geográficas 30°53’58’’ S e 08°59’04’’ 

WGr. O trabalho foi realizado no período de 03 a 08 de julho de 2017 no município de 

Curaçá-Ba. Foram descritas 28 parcelas de 20m X 20m, perfazendo uma área de 0.002 

hectares. Foi descrita  a composição florística, a fitossociologia, e o valor de cobertura e 

abundância. Foi usada a escala de cobertura e abundância desenvolvida pelo estudioso 

Josias Braun-Blaquet.  Além disso, foram coletadas espécies desconhecidas para posterior  

identificação no herbário do Instututo Agronômico de Pernambuco. Como critério de 

inclusão dos gêneros dominantes utilizou-se apenas os gêneros com valores de cobertura 

e abundância ≥ 02. Para a área de estudo, nenhum gênero dominante apresentou valor de 

cobertura e abundância maior que 03. Verificou-se que os gêneros de espécie vegetal 

dominantes foram: Cenostigma, Calliandra, Aspidosperma, Cnidoscolus, Aristida,  

Anadenanthera, Ziziphus, Pithecellobium, Sideroxylum, Commiphora, Amburana, 

Encholirium, Neoglaziovia,Cynophalla, Cordia, Erytroxylum, Handroanthus, Spondias, 

Schinopsi, Croton, Bromelia, Mimosa, Tacinga, Miracrodruon, Senna, Sesuvium..Em 

três dos quatro tipos de caatinga que foram encontrados nas parcelas, é a Cenostigma, o 

gênero mais representantativo, ocorrendo  em 25 das 28 parcelas. Seguido do gênero 

Croton, que ocorre em 10 parcelas, porém, apenas na caatinga arbustiva aberta e na 

caatinga florestal aberta. Os gêneros que apresentaram menor representatividade no total 

da área pesquisada foram: Ziziphus, Pithecellobium, Sideroxylum, Amburana.  

Palavras-chave: Fitossociologia, Escala de cobertura e dominância, Caatinga. 
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Resumo 

A caatinga é a vegetação abundante nas áreas semiáridas do Brasil, abrigando espécies 

com mecanismos de adaptação às condições climáticas da região. Mimosa tenuiflora 

(Willd.) Poir. conhecida popularmente como jurema-preta, tem grande relevância para a 

população local, pela diversidade de usos. Diante desse contexto, objetivou-se estudar a 

diversidade florística e estimar os parâmetros fitossociológicos de Mimosa tenuiflora na 

Fazenda Verdes Pastos, município de São Mamede, Paraíba. A área de estudo apresenta 

sete hectares e há cerca de 30 anos era utilizada para o cultivo do algodão, desde então a 

área ficou em pousio e seus recursos florestais mantidos sem alterações. Foram 

demarcadas 20 parcelas de dimensões 20 m x 20 m, distribuídas sistematicamente. Todos 

os indivíduos vivos ou mortos ainda em pé com circunferência a altura do peito maior ou 

igual a 6 cm (CAP ≥ 6 cm) foram amostrados e tiveram suas CAP medidos. Os dados 

coletados possibilitaram a estimativa dos parâmetros fitossociológicos da espécie: 

densidade, frequência, dominância e o valor de importância. Também foi calculado o 

índice de diversidade de Shannon-Weaver. Mimosa tenuiflora foi a espécie mais 

importante no fragmento estudado, apresentando um valor de importância de 46,95 %. A 

espécie apresentou elevados valores absolutos de densidade (1257,5 ind.ha-1), frequência 

(100 %) e dominância (4,85 m2.ha-1), confirmando a relevância ecológica para a 

comunidade florestal analisada. O índice de Shannon (1,41 nats.ind-1) indicou uma baixa 

diversidade florística na área. A jurema-preta é uma espécie pioneira, colonizadora de 

áreas em estado de degradação e de grande potencial como recuperadora de solos 

erodidos, caracterizada como uma espécie indicadora de área em sucessão secundária 

progressiva ou em recuperação. Mimosa tenuiflora é a espécie mais importante no 

ambiente, indicando que o fragmento encontra-se em estágio inicial de sucessão ecológica 

e sugerindo uma lenta recuperação após a degradação. 

Palavras-chave: Semiárido, Jurema-preta, Degradação. 
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Resumo  

O Nordeste do Brasil se constitui como uma região bastante heterogênea no tocante às 

condições ambientais, abrigando as zonas: litorânea, agreste e sertão, sendo esta última 

denominada região Semiárida. O contexto do Semiárido nordestino é marcado 

tipicamente por uma superfície pediplanada, com predomínio das formas suaves 

onduladas que caracterizam a Depressão Sertaneja. Sobre esta unidade geomorfológica, 

despontam outras formas de relevo como, planaltos, maciços residuais, chapadas, dentre 

outras. Com efeito, qualquer espaço localizado na região semiárida que apresente 

heterogeneidade no comportamento dos seus elementos físicos constitui-se como uma 

área de exceção, se diferenciando em relação ao seu entorno ou aos cenários comuns 

encontrados. Tendo em vista a dinâmica natural evidenciada pelos Brejos de Altitudes, é 

correto defini-los com caráter excepcional. Neste sentido, o presente trabalho objetiva 

realizar uma atualização conceitual acerca dos Brejos de Altitude nordestinos, 

enfatizando as conceituações científicas e os diferentes enfoques de abordagem, além da 

distribuição ao longo do espaço nordestino, com ênfase para aqueles situados no estado 

do Rio Grande do Norte. O arcabouço téorico-metodológico para este trabalho, ampara-

se em obras clássicas como Vasconcelos Sobrinho (1949; 1971); Lins (1989); Ab’Sáber 

(1999); Tabarelli e Santos (2004); Sousa e Oliveira (2006); Freire (2007); Rodriguez et 

al. (2004).  

Palavras-chave: Nordeste, Áreas de Exceção, Brejos de Altitude. 
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Resumo 

No Semiárido brasileiro é comum a presença de afloramentos rochosos, aos quais muitas 

espécies vegetais se adaptaram. Nesses ambientes, a família Fabaceae destaca-se por 

geralmente apresentar o maior número de espécies, inclusive no Semiárido. O bioma 

Caatinga é fortemente marcado pela sazonalidade climática, onde as chuvas estão 

distribuídas em um curto período de tempo e é durante a estação chuvosa, que a vegetação 

se reestabelece, apresentando crescimento rápido. Durante esse período curto, a fase de 

reprodução é iniciada, através da síndrome de polinização. Paradoxalmente estudos 

florísticos e abordagens sobre síndromes florais são ainda incipientes nessa região natural 

do planeta, especialmente no setor ao Norte do rio São Francisco. Neste contexto, o 

presente estudo consiste no levantamento e análise de similaridade florística de Fabaceae, 

em um afloramento rochoso localizado no Semiárido paraibano, Nordeste brasileiro, e na 

detecção das síndromes de polinização e de dispersão das espécies registradas. Foram 

feitas coletas quinzenais no período de maio de 2016 a junho de 2017. O material coletado 

foi herborizado de acordo com as técnicas empregadas em estudos taxonômicos. Com 

base no levantamento florístico, foi elaborada uma matriz binária de presença/ausência 

de espécies e posteriormente, feitos os cálculos de similaridade florística, sendo utilizado 

o índice de Jaccard. A confecção da matriz foi baseada em consultas a artigos publicados 

em revistas nacionais e ou internacionais incluindo Fabaceae e em checklists enfocando 

a Flora da Caatinga do Nordeste brasileiro. A síndrome de polinização, foi elaborada 

através da literatura especializada. Os resultados mostram uma similaridade maior entre 

áreas assentadas geograficamente próximas, embora espécies apresentem-se distribuídas 

em todos os afloramentos presentes no Nordeste do Brasil, os resultados mostram também 

que o tipo de substrato influencia na distribuição e similaridade das espécies nos 

afloramentos onde se encontram. No que tange às síndromes de polinização, a família 

Fabaceae Lindl. predomina as espécies melitófilas, embora haja polinização também por 

morcegos, pássaros e mariposas.  
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Resumo 

O manguezal proporciona uma série de serviços ecossistêmicos (SE) necessários para a 

manutenção das comunidades humanas que habitam o entorno desses ambientes. Pois 

muitas comunidades que vivem no litoral tiram seu sustento dos manguezais através da 

pesca artesanal e de subsistência. Esta pesquisa foi realizada em duas áreas de estudo, 

com enfoque no ecossistema de manguezal em estuários que apresentam condições físicas 

diferentes, com o objetivo de identificar os serviços ecossistêmicos de provisão prestados 

pelo ambiente de manguezal no Rio Tubarão, localizado no litoral setentrional do Rio 

Grande Norte e no manguezal do rio Ceará-Mirim, situado no litoral oriental potiguar. 

Para a identificação dos SE, foi utilizado como conceito chave, o aporte teórico elaborado 

pelo sistema de classificação CICES (Common International Classification of Ecosystem 

Services) (2010), onde se entende os serviços ecossistêmicos como as contribuições que 

os ecossistemas fazem para o bem-estar humano. No entanto, na pesquisa é trabalhado 

apenas os serviços de provisão que incluem os produtos e materiais obtidos a partir do 

ecossistema. Logo, a tabela proposta pela CICES foi adaptada aos serviços que dispõe 

nas áreas de estudos. Foi realizada a listagem dos possíveis serviços ecossistêmicos de 

provisão associados ao manguezal das áreas de estudo a partir de uma revisão 

bibliográfica e de observações em campo. A identificação dos serviços na RDSEPT 

consiste numa tabela com três classes de serviços de provisão: Plantas selvagens, algas, 

onde a folha do mangue é utilizada como fonte de alimentação do gado. Os animais 

selvagens, com a captura crustáceos e mariscos para geração de renda e subsistência e 

Fibras/materiais de plantas e animais para uso direto ou transformação, com o uso da 

madeira para utilização de lenha para fogões, cercas e embarcações. Já, no manguezal do 

Ceará-Mirim, foi destacado quatro classes de serviços de provisão: Os animais selvagens, 

com a pesca comercial e subsistência; Animais de aquicultura, devido a área apresentar a 

atividade de carcinicultura; Fibras/materiais de plantas e animais para uso direto ou 
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transformação, com o uso da madeira do mangue para a produção de lanças, que são 

utilizadas pelos balseiros para remar na travessia do rio e Materiais genéticos da biota, 

onde existe projetos de recuperação de áreas com uso de propágulos. Portanto, a partir da 

identificação SE é possível observar que o ecossistema de manguezal desempenhada um 

papel importante, para as comunidades locais que se beneficiam de forma direta e indireta 

dos bens e serviços prestados pelo manguezal, retirando localmente o sustento de suas 

respectivas famílias. 

Palavras-chave: Manguezal, Serviços Ecossistêmicos, CICES. 
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Resumo  

Os manguezais são importantes ecossistemas que produzem uma gama de serviços 

ecossistêmicos (SE). Na Ilha do Maranhão esses ambientes são bastante expressivos, 

porém devido ao crescimento urbano, essas áreas têm sido intensamente degradadas. O 

objetivo desta pesquisa foi identificar e classificar os SE de provisão, 

regulação/manutenção e culturais prestados pelos manguezais da Ilha do Maranhão. Para 

isto foi utilizado a Classificação Internacional Comum dos Serviços Ecossistêmicos 

(CICES) como base para identificação destes SE, assim como levantamento e análise de 

material bibliográfico e cartográfico. Os serviços identificados variaram desde a 

utilização da flora do mangue como fonte de energia, contribuições físico-quimicas para 

manutenção da qualidade da água, até do manguezal como inspiração para composição 

de músicas e poemas. Contudo, ainda são incipientes os trabalhos que abordam os SE na 

Ilha do Maranhão. Porém muitas pesquisas já fazem menção as funções destes 

ecossistemas e consequentemente aos serviços que podem ser prestados. 

Palavras-chave: Serviços Ecossistêmicos, Manguezal, Ilha do Maranhão. 
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Resumo  

O município de Natal - RN apresenta uma forte ocupação de sua zona costeira, sendo um 

local de constante especulação imobiliária que tem acarretado diversos problemas de 

ordem ambiental. O objetivo dessa pesquisa é identificar os serviços ecossistêmicos 

prestados pela praia de Ponta Negra, serviços esses agrupados nas classes de Regulação 

e Manutenção, Provisão e Culturais. A escolha dessa praia deve-se ao fato de ser uma das 

mais famosas do estado e, consequentemente, uma das mais frequentadas por turistas e 

também pela população local. A praia de Ponta Negra apresenta um nível de uso 

extremamente elevado e sua ocupação vem causando sérios prejuízos ambientais e 

também financeiros à toda a população de Natal. 

Palavras-chave: Serviços Ecossistêmicos, Gestão Costeira, Resiliência dos 

Ecossistemas. 
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Resumo  

Os Serviços Ecossistêmicos (SE) são bens tangíveis e intangíveis produzidos pelos 

ecossistemas, utilizados pela sociedade em busca do bem estar humano. Porém, mais 

recentemente tem se considerado a diversidade das características abióticas de uma 

paisagem para fins de conservação, ou seja, considerando a geodiversidade local e sua 

contribuição para a prestação destes serviços. O ecossistema manguezal caracteriza-se 

como uma área de elevada importância ecológica. Neste ambiente ocorrem áreas de 

intensos processos biológicos e geoquímicos, além de representar fonte de alimento e 

renda para populações ribeirinhas. Contudo, para que seja possível essa intensa 

produtividade, o manguezal depende do aporte de sedimentos fluviais e marinhos, 

oscilações da maré, redução da energia de ondas, relevo plano e etc. Considerando estes 

pressupostos, o objetivo deste trabalho foi analisar a importância de compreender a 

relação entre Geodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, enfatizando a influência dos 

recursos abióticos na dinâmica de prestação dos serviços por este ecossistema. 

Palavras-chave: Serviços Ecossistêmicos, Geodiversidade, Manguezal.  
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Resumo 

A exploração dos recursos naturais é realizada de acordo com as necessidades da 

sociedade e condições ambientais dos lugares. Nesse sentido, os benefícios 

proporcionados pelo beneficiamento da natureza podem ser denominados serviços 

ambientais.  No entanto, mesmo que a sociedade não explore diretamente, mas seja 

beneficiada por alguma interação, o serviço também é prestado. Os serviços ou papéis 

desempenhados pelos elementos da paisagem mudam de acordo com o padrão cultural e 

geodinâmico natural, processos esses que convergem para uma determinada porção do 

espaço tornando tal interação única e possível de análise. Assim, o objetivo deste trabalho 

é identificar os serviços ecossistêmicos e geossistêmicos encontrados nas unidades 

geoambientais de São Miguel do Gostoso, município costeiro do Rio Grande do Norte. A 

metodologia é baseada na revisão da literatura, trabalhos de campo e elaboração de 

produtos cartográficos. Os resultados apontam que nas unidades geoambientais de São 

Miguel do Gostoso: Planície Costeira, Planície Fluviolacustre lagunar, Tabuleiro Costeiro 

e Baixo Platô existem serviços semelhantes desempenhados pela vegetação e solo e 

serviços particulares de influência locacional. Percebeu-se ainda, que os serviços 

apresentam diferentes extensões temporais com frequências diárias e outras de caráter 

anual. 

Palavras-chave: Serviços ecossistêmicos, Serviços geossistêmicos, São Miguel do 

Gostoso/RN. 
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Resumo 

Este artigo tem como objetivo aplicar a metodologia CICES (Common International 

Classification of Ecosystem Services) para uma leitura dos serviços ecossistêmicos e 

ambientais da área do Projeto Geoparque Cariri Paraibano/PB, apresentando a descrição 

dos serviços: Provisão, Nutrição, Regulação e Manutenção e Cultural,  com o 

mapeamento das classes de cobertura da terra representativas dos principais habitats da 

área, e determinando suas fontes de base biótica, abiótica ou mista, para contexto dos 

serviços ecossistêmicos e geodiversidade. Neste caso, este trabalho reconhece e trata dos 

serviços ecossistêmicos enquanto oferta de bens e serviços de importância fundamental 

para o bem-estar humano, constituindo-se nos meios de sobrevivência das comunidades 

bióticas e de elementos abióticos. Gerando fluxos de serviços diretos e indiretamente 

(tangíveis e intangíveis) conhecidos como capital natural. Sendo a bordado também a 

geodiversidade, enquanto conjunto de elementos abióticos, que incluem os processos, os 

elementos naturais e substrato da superfície terrestre oferecem e sustentam os serviços 

vitais da biodiversidade, na qual desenvolvem-se as mais diversas intervenções 

antrópicas. 

Palavras-chave: Serviços Ecossistêmicos, Geodiversidade, Mapeamento Ecossistêmico, 

Geoparque do Cariri Paraibano. 
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