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O estudo apresenta o roteiro metodológico do desenvolvimento do SIG MARISCO (Sistema de Monitoramento 
de Áreas de Risco) que através de técnicas de Geoprocessamento, associadas a um banco de dados ambientais e 
socioeconômicos, busca a obtenção das Cartas de Vulnerabilidade a derrame de óleo da região do campo 
petrolífero do Canto do Amaro, localizado no estuário do Rio Mossoró (RN- Brasil), tendo como objetivo final 
se estabelecer as bases temáticas para elaboração de planos de contingência a desastres a vazamentos em áreas 
de fortes atividades de exploração de petróleo. Esta frágil região estuarina (principal alvo da exploração de 
petróleo no RN) é uma área caracterizada pela intensa interferência de atividades antrópicas, destacando-se uma 
malha de mais de 1.700 poços de petróleo, dutos e estruturas de armazenamento e transporte de gás e óleo, 
lagoas de estabilização e de tratamento de dejetos, estações coletoras e de bombeamento além de um pólo 
salineiro e largas áreas com atividades da carcinicultura. A sistemática metodológica deste estudo foca 
principalmente o monitoramento geoambiental por meio da análise de imagens multitemporais de sensores 
orbitais Spot (2000 a 2004) e Ikonos (2003) georreferenciados, e com verificação e controle de GPS (L1/L2) em 
campo e fotografias de levantamentos aéreos de baixa altitude. Os produtos sensores foram analisados por meio 
de técnicas processamento digital de imagem (PDI), associadas a técnicas tradicionais de mapeamento, para 
produção de mapas temáticos índices em escalas de detalhe (1:25.000) e semi-detalhe (1:50.000), gerando cartas 
de informações geológicas, geomorfológicas, pedológicas, de vegetação, de uso e ocupação do solo e 
vulnerabilidade natural e ambiental à ocupação e atividade exploratória petrolífera. O cruzamento dos mapas foi 
baseado no conceito de estabilidade de unidade considerando-se a análise ecodinâmica descrita por Tricart 
(1977) avaliando-se a inter-relação entre os processos de morfogênese e pedogênese, integradas a análises do 
tipo de rocha, solo, relevo, vegetação, e da carta de uso e ocupação do solo. O cruzamento dos mapas foi 
realizado utilizando-se o módulo Geoprocessing Wizard do software ArcGis, e a integração dos dados temáticos 
foi feita segundo modelo adaptado para esta analise e baseado nos modelos utilizados por Barbosa (1997), 
Crepani (1996) e Grigio (2003). Pode-se observar que a escolha da bacia hidrográfica como o principal 
componentes espacial do modelamento ambiental, atendeu perfeitamente as analises que sobre esta foram 
desenvolvidos. O uso de um SIG neste caso permitiu conduzir a uma coexistência interativa entre mais de um 
espaço-problema e mais de um espaço-solução; com o estabelecimento de níveis de classificação para as metas e 
objetivos. O SIG MARISCO munido de todas suas ferramentas de consulta, analise, e modelamento facilita a 
tomada de decisões, principalmente quando estas necessitam ser estabelecidas em processo de urgência e 
visualizadas em conjunto por um grupo de analistas posicionados em diferentes locais, melhorando 
significativamente a capacidades de gerenciamento dos diferentes modelos de dados geográficos bem como as 
possibilidades de consulta à base de dados espacial.  
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