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“Se eu vi mais longe, foi por estar 

sobre ombros de gigantes”. 

Isaac Newton  



 

 
 

RESUMO 

 

Preocupação adotada por ambientalistas proporcionam uma diversidade de 

estudos que insere o homem como principal fator de modificação dos 

ambientes naturais no planeta. As formas de ocupação do Nordeste brasileiro 

são estruturadas, principalmente, na agricultura e pecuária, atividades que dão 

base à economia regional, esse fator é o que possibilita uma reestruturação 

diversificada na paisagem, pois a partir das ações humanas se intensificam os 

processos de modificação na mesma. Com o avançado aparato tecnológico 

proporcionado pela cartografia temática, a análise e estudo dos ambientes 

modificados pela ação antrópica ficou mais rápida e precisa. Nesse contexto, o 

planejamento territorial é auxiliador na tomada de decisões e desenvolvimento 

integrado na área de municípios, garantindo a definição e organização do 

território e região, com relação à ocupação e desenvolvimento de atividades, 

provocando a diminuição de impactos e danos ao meio ambiente de forma 

negativa. A área de estudo desta pesquisa, por sua vez, é o município de Assú, 

que se encontra localizado na região Oeste do Estado do Rio Grande do Norte. 

Esse estudo se dispõe a analisar a vulnerabilidade ambiental e natural, e os 

processos de uso e ocupação no município de Assú/RN. Inicialmente, 

procedeu-se à elaboração dos mapas temáticos de: solo; vegetação; geologia; 

geomorfologia e uso e ocupação. Com a execução dos mesmos pode-se 

então, posteriormente, elaborar os mapas de vulnerabilidade natural e 

ambiental. Os mapas de uso e ocupação deram suporte para uma análise 

multitemporal que compreendeu os anos de 1977, 1987, 1998, 2008 e 2018, 

proporcionando uma visão da dinâmica das formas de uso, num período de 40 

anos. Com isso pode-se observar que com relação à vulnerabilidade ambiental 

o município encontra-se inserido, em sua maior parte, em áreas de média 

vulnerabilidade, relacionados à vulnerabilidade ambiental, essa também é 

inserida, em sua maior parte a áreas de média vulnerabilidade, no entanto 

enfatiza-se o alto crescimento das áreas de alta vulnerabilidade, 

proporcionados por uso e ocupação de atividades degradantes identificadas na 

área de estudo. Esse estudo oferece importantes subsídios para a 

implementação de políticas públicas de ordenamento do território, permitindo a 



 

 
 

compreensão da dinâmica territorial e como acontece essa influência ao meio 

ambiente.  

 

Palavras – Chave: Paisagem; Cartografia Temática; Ordenamento Territorial. 

  



 

 
 

ABSTRACT 

The environmentalists have adopted a concern that provide a variety of studies 

that places man as an indispensable factor of modification of natural 

environments on the planet. The Brazilian Northeast occupation means are 

structured mainly on agriculture and livestock activities that underlie the regional 

economy, this factor is what enables a diverse restructuring the landscape as 

from human actions intensify processes for modifying the same. Through 

advanced technological apparatus provided by thematic mapping, analysis and 

study of environments modified by human action was faster and more accurate. 

Following this, the territorial planning is to assist in decision-making and 

integrated development in the area of municipalities, ensuring the definition and 

organization of the territory and region with respect to the occupation and 

development activities, engendering a reduction of impacts and damages to the 

environment in a negative way. The study area of this research, for its part, is 

the municipality of Assú, which is located in the western region of the state of 

Rio Grande do Norte. This study is devoted to analyzing the environmental and 

natural vulnerability and the processes of use and occupation in the municipality 

of Assú/RN. Initially derived from the preparation of thematic maps: soil; 

vegetation; geology; geomorphology and use and occupation. With their 

implementation can then subsequently develop the natural and environmental 

vulnerability maps. The use and occupancy maps provided support for a multi-

temporal analysis, which comprised the years 1977, 1987, 1998, 2008 and 

2018, providing insight into the dynamics of the forms of use over a period of 40 

years. Thus it can be seen that with respect to environmental vulnerability the 

municipality is inserted, mostly in areas of medium vulnerability, related to 

environmental vulnerability, this is also inserted in its most vulnerable areas of 

medium vulnerability, however it emphasized that the high growth of areas of 

high vulnerability, provided by use and occupation of degrading activities 

identified in the study area. This study provides important information for the 

implementation of public policy planning, granting the understanding of the 

territorial dynamics and how this influence happens to the environment.  

 

Keywords: Landscape; Thematic Cartography; Territorial Planning. 
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1. INTRODUÇÃO. 

 

 Historicamente a humanidade não se preocupava com questões 

voltadas à preservação dos recursos naturais, pois tinham uma visão de que 

esses recursos eram inesgotáveis. No ano de 1972, na Conferência das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente, realizado na cidade de Estocolmo – 

Suécia, os diálogos e palestras chegaram à conclusão de que ao fim do século 

XX o homem seria o agente principal nas transformações desenvolvidas no 

planeta terra.  

Essa preocupação ocasionou o desenvolvimento de diversas formas de 

estudos que proporcionassem um entendimento mais amplo sobre os impactos 

ambientais ocasionados, pelo homem, e possíveis formas de prevenção e 

diminuição desses impactos, com ações sustentáveis, em áreas mais sensíveis 

a possíveis modificações. Nesse sentido, convém compreender que cada 

porção do espaço responde de forma diferenciada a mudanças ambientais e 

processos de uso e ocupação.  

Estudos sobre conservação e planejamento territorial estão cada vez 

mais presentes nos meios acadêmicos dando suporte para a diminuição de 

impactos e uma melhoria nas inter-relações homem/natureza. As 

representações gráficas, por meio de mapas temáticos, proporcionam 

atualmente uma área de grande expansão no mercado pois garante de forma 

mais rápida e eficaz uma análise do terreno e das informações ambientais.  

De acordo com Lopes (2018, p. 9) “a interpretação e a avaliação das 

variáveis ambientais representadas na forma de mapas têm sido abordadas 

com base em métodos analíticos e/ou sintéticos”. Os termos analíticos são 

voltados a análises particulares, separados por classes, por exemplo: solos, 

vegetação, clima, geologia, geomorfologia e uso e ocupação, em sequência 

esses dados são sobrepostos, gerando mapas de diagnósticos, como por 

exemplo: risco de erosão dos solos, regime hídrico, vulnerabilidade natural e 

fragilidade ambiental, etc. Já os métodos sintéticos são considerados a partir 

da interpretação da superfície do solo formando uma integralidade, 

interdependentes, proporcionando diretrizes para uso e ocupação, como a 

busca do entendimento da construção, dinâmica e estrutura das paisagens, e 
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por consequência, gera mais conhecimento das relações homem e natureza 

(PAESE, 1997).  

A ocupação do semiárido nordestino, sempre se dispôs a locais onde a 

população tivesse acesso a água, com mais facilidade para suprir 

necessidades de dessedentação de animais e populacional, como também 

para a produção de alimentos. As áreas mais procuradas eram então as 

próximas a rios, onde se formam os vales, dando assim suporte para as 

atividades agropastoris.  

Com o exposto torna-se perceptível que os estudos de análise e 

planejamento territorial é um processo dinâmico que proporciona uma 

compreensão das formas de ocupação do passado, para se compreender 

situações atuais e modificar modelos futuros, fornecendo soluções de forma a 

satisfazer e melhorar a tomada de decisões.  

A partir dessa perspectiva é que se insere a área de estudo desta 

pesquisa, o município de Assú, que se encontra localizado na região Oeste do 

Estado do Rio Grande do Norte, e de acordo com o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2010) compreende a uma área total de 

aproximadamente 1.300 km2, e por se tratar de uma área de vale dispõe de 

água e solos férteis, possibilitando assim a implantação de atividades 

agrícolas, pastoris, ceramistas, entre outras. 

Esse município possui vegetação de Caatinga “adaptada a solos secos, 

clima de sol forte o ano todo, com temperaturas elevadas, chuvas escassas e 

irregulares, com secas periódicas” (PRUDÉNCIO; CÂNDIDO, 2009). A respeito 

de sua aparente instabilidade ecodinâmica, a ação antrópica no município de 

Assú tem possibilitado modificações ao ambiente, ocasionando a destruição 

das florestas nativas e o esgotamento de solos. Esse processo, por sua vez, 

acaba por gerar processos erosivos, que por deixarem expostos os solos à 

ação das chuvas, provocam o carreamento dos mesmos para as áreas mais 

baixas ocasionando o assoreamento de rios, lagos e lagoas. 

Diante dessa perspectiva, cabe verificar que para se compreender os 

danos ocasionados em determinadas áreas há de se avaliar os níveis de 

vulnerabilidade, bem como, entender como as relações do uso e ocupação 

influencia na dinâmica espacial dessas áreas. 
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Sendo assim, este estudo tem como objetivo geral: analisar a 

Vulnerabilidade Ambientai e Natural, e os processos de Uso e Ocupação no 

município de Assú/RN. Como objetivos específicos, busca-se: caracterizar os 

aspectos físicos naturais do município; compilar, processar e integrar as 

informações obtidas em ambiente SIG; confeccionar os mapas temáticos: 

geologia simplificada, unidades geomorfológicas, associação de solos e 

vegetação a partir da digitalização de mapas previamente obtidos; especializar 

os processos de uso e ocupação do solo desde o período de 1977 a 2018 e por 

fim, identificar e avaliar os principais impactos ambientais negativos e as suas 

implicações nas mudanças espaciais do meio ambiente.   

Essa dissertação encontra-se estruturada da seguinte forma: Uma 

introdução que apresenta a perspectiva da problemática e justificativa, além do 

objetivo dessa pesquisa; seguido de um primeiro capítulo que é composto pelo 

referencial teórico que dará informações com relação a paisagem, teoria 

ecodinâmica, vulnerabilidade natural, ambiental, uso e ocupação dos solos e 

degradação e impactos ambientais negativos; o segundo capítulo é 

apresentado a metodologia que serviu de condutor ao desenvolvimento da 

pesquisa; o terceiro capítulo traz como foco apresentar uma caracterização da 

área de estudo; o quarto capítulo apontará os resultados que compreendem a 

vulnerabilidade ambiental e natural do município de estudo; o quinto capítulo 

fará uma análise multitemporal dos processos de uso e ocupação desde o ano 

de 1977 a 2018; o sexto capítulo é composto pela caracterização de 

degradação ambiental, ou o impacto ambiental negativo,  no município, e por 

último é apresentado as conclusões e considerações finais da pesquisa.  

Os resultados desta pesquisa disponibilizam para a população, bem 

como ao poder público, material de imensa importância para auxiliar na tomada 

de decisões e planejamento do território, permitindo uma maior interação entre 

a sociedade e o ambiente. 
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2. O GEOSSISTEMA NA CONTRIBUIÇÃO DOS ESTUDOS DE 

PAISAGEM. 

 

Dentro do campo cientifico o conhecimento geográfico tem se 

consolidado tentando se aproximar de uma visão integrada dentro das ciências 

sociais e naturais com o entendimento de interação da natureza com o homem. 

De acordo com Silveira (2009) dispõe de cinco conceitos-chave para análise, 

são eles: espaço, lugar, território, região e paisagem.  

Essa base conceitual é complexa e abrange a superfície terrestre como 

objeto de estudo, a qual é dinâmica e está em constante transformação 

(SILVEIRA, 2009), da mesma maneira os conceitos citados, anteriormente, 

dispõem de diversas discursões entre os geógrafos, que buscam estabelecer 

linhas de pensamento para o entendimento das vastas questões que surgem, 

no intuito de desenvolvimento das pesquisas.  

  As formas de análise de paisagem são variadas e ganham as 

dimensões mais diversas, e começam a ser utilizadas por outras áreas de 

conhecimento. Sobre essa afirmação Maximiano (2004) destaca que em cada 

época, a compreensão foi influenciada pela filosofia, busca da estética, política, 

religião, ciência, dentre outros aspectos. 

As diversas áreas de estudo que utilizam o conceito paisagem para se 

desguiarem a uma determinada porção do espaço, passou então a utilizar de 

amplos conceitos determinando a mesma, o que possibilitou um emaranhado 

desconexo de versões para o termo, contendo uma certa base estrutural, 

porém se divergindo conforme a área de atuação disciplinar. 

 

Para o sociólogo ou o economista, a paisagem é a base do 

meio físico, onde o homem em coletividade a utiliza, ou não, e 

a transforma segundo diferentes critérios. Para o botânico ou 

ecólogo, a paisagem significa, antes de mais nada, um 

conjunto de organismos num meio físico, cujas propriedades 

podem ser explicadas segundo leis ou modelos, com ajuda das 

ciências físicas e ou biológicas (KOTLER 1976, apud LIMA, 

2009, p. 17). 

 

Não se estendendo a outras ciências, entretanto, e focado para o 

entendimento geográfico, Paul Claval, em seu entendimento, compreende a 

paisagem como sendo: 
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“os espaços humanizados superpõem múltiplas lógicas: eles 
são em parte funcionais em parte simbólicos. A cultura marca-
os de diversas maneiras: modela-os através das tecnologias 
empregadas para explorar as terras ou construir os 
equipamentos e as habitações; molda-os através das 
preferências e os valores que dão as sociedades suas 
capacidades de estruturar espaços mais ou menos extensos e 
explicam o lugar atribuído as diversas facetas da vida social; 
ajuda enfim a concebê-los através das representações que dão 
um sentido ao grupo, ao meio em que vive e ao destino de 

cada um” (CLAVAL, 1999 p. 296). 
 

 Nesse sentido, o homem, então se concretiza na medida que atua na 

função de agente transformador, imprimindo as suas convicções e atribuindo 

conforme os laços culturais um sentido a paisagem, “Dessa forma, a paisagem 

é concebida como uma representação cultural” (SILVEIRA, 2009, p. 5). 

No entanto, o entendimento de Bertrand (2007, p. 7) sobre paisagem é: 

“numa determinada porção do espaço, o resultado da combinação dinâmica, 

portanto instável, de elementos físicos, biológicos e antrópicos”. Esses 

elementos são interdependentes, e a união dos mesmos proporciona 

particularidade, e alto sustentação do ambiente, que por sua vez encontrasse 

em constante processo de evolução. A paisagem, de acordo com essa 

afirmação, então não se difunde no que seria humano ou físico, elas se unem 

em um aspecto sistêmico com interações mutuas, contrariando por sua vez a 

colocação positivista mencionada anteriormente.  

 Já a Teoria Geral dos Sistemas (TGS) desenvolvida por Bertalanffy 

(1968), desenvolveu papel fundamental na análise de paisagem, pois propôs 

“métodos matemáticos para análise de fenômenos biológicos para as ciências 

sociais e do comportamento” (CALDERANO FILHO, 2003, p. 22).Chorlley e 

Kennedy (1971) ao se basearem nas ideias de sistemas abertos e fechados, 

propuseram uma adaptação para que essas pudessem fazer parte de estudos 

geográficos, estudos esses voltados para análises ambientais de paisagens.  

Tais métodos, consistem em uma abordagem que busca no âmbito 

paisagístico a análise de maneira integrada dos elementos, nessa perspectiva, 

“trouxe o olhar sobre a paisagem analisando-a pela funcionalidade sistêmica” 

(ZACHARIAS, 2010, p. 55).  

Para analisar o funcionamento da paisagem de forma sistêmica, deve-se 

levar em consideração a abordagem de um sistema aberto, no qual há troca de 
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energia e matéria com o ambiente exterior. Isso na proporção de uma área, nos 

permite analisar as diversas e complexas inter-relações que cotidianamente 

são estabelecidas entre a sociedade e o ambiente de determinadas porções do 

espaço. Sobe esse aspecto Chorlley e Kennedy (1971), propõem que para se 

diagnosticar estudos ambientais da paisagem é necessário compreender 

seguindo quatro níveis de análise, esses de acordo com Zacharias (2010), são 

“dependentes e indissociáveis”. Os referidos níveis são:  

 

Nível morfológico: preocupa-se em individualizar, hierarquizar e 

caracterizar os sistemas da paisagem e suas respectivas 

partes e componentes. Nível em sequência: destina-se a 

levantar os fluxos de matéria (massa) e energia que circulam 

entre as partes componentes do sistema. Nível de processo 

resposta: fornece a compreensão integrada do sistema (a 

análise) que é obtida a partir da integração das análises nos 

níveis morfológicos e encadeantes. Nível controle: destina-se a 

favorecer simulações previsões e prognósticos analisados 

dentro de cada subsistema da paisagem (ZACHARIAS, 2010, 

p. 60). 

 

A utilização da visão sistêmica fornece um avanço para os estudos 

geográficos, no âmbito da análise das paisagens, pois conforme Zacharias 

(2010, p. 60) proporcionou “inovadoras formas de entender a complexidade da 

natureza, abrindo caminho para estudá-la como um todo, a partir da integração 

de seus elementos”.  

 O geossistema, então, ao ponto de vista de Bertrand é a “combinação 

especializada onde interagem elementos abióticos, elementos bióticos e 

elementos antrópicos” (BERTRAND, 2007 p. 277).  

Nesse contexto, a análise da paisagem passa a ter um valor crucial para 

o entendimento dos problemas ambientais. Tricart (1977) enfoca que: “a 

análise do geossistema se adéqua bem ao estudo da ecodinâmica dos 

ambientes” sendo um ponto norteador para a compreensão dos processos de 

danos ao meio ambiente. 

 

2.1 . Teoria Ecodinâmica da Paisagem. 

 

A teoria tem suas bases fundamentadas dentro do conceito da TGS, 

com influência do geossistema de Sochava. Nesse sentido, Tricart (1977) 
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enfoca os estudos de passagem através de um comportamento ecodinâmio 

(ZACHARIAS, 2010). No enfoque paisagístico as unidades de paisagens são 

caracterizadas com diferentes graus de fragilidade natural do ambiente. Essas 

são estabelecidas frente as ações humanas desenvolvidas na natureza.  

Para Tricart “uma unidade ecodinâmica se caracteriza por certa 

dinâmica do meio ambiente que tem repercussões mais ou menos imperativas 

sobre as biocenoses” (TRICART 1977 p. 32). Nesse ínterim, o autor estabelece 

três grandes grupos ecodinâmcos: 1) meios estáveis: onde prevalece a 

pedogênese; 2) meios intergrades ou meio transitório: onde há um balanço 

entre a pedogênese/morfogênese; 3) o meio instável: onde prevalece os 

aspectos morfogênicos.  

A partir dessa fundamentação diversas adaptações foram realizadas 

para estudos de identificação de vulnerabilidade em diversas áreas de estudo 

no campo ambiental, isso faz “da abordagem ecodinâmica um dos recursos 

mais utilizados nas pesquisas de geomorfologia ambiental levadas a efeito no 

Brasil” (MARQUES NETO, 2008, p. 83).  

O conceito ecodinâmico dentro do estudo de paisagem chega em um 

tempo que os estudiosos não se contentavam mais em estudar a paisagem 

descritiva ou quantitativamente, buscavam uma análise qualitativamente.  

Em âmbito regional os estudos da ecodinâmica proporcionam um amplo 

conhecimento da vulnerabilidade dos ambientes, pois une os aspectos sociais 

e ambientais. Tricart (1977) diz que “o conhecimento das estruturas dos 

sistemas naturais e sócio-econômicos permite apreciar certas dinâmicas, 

prever as modificações que podem decorrer da reorganização do território” 

(TRICART, 1977, p. 78).  

 

2.2  Vulnerabilidade. 

 

Diversas são as formas de atuação em todo o planeta de fatores 

naturais que proporcionam perdas e danos aos seres humanos, por exemplo: 

secas extremas e, enchentes avassaladoras, são registrados, diariamente, ao 

redor do mundo e notificadas nos mais diversos meios de comunicação. 

Estragos ocasionados por determinado fator em uma certa localidade, por 

exemplo, podem ser mais devastadores do que em outras, ocasionado por 
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“condições sócias subjacentes, que as tornam mais ou menos vulneráveis ao 

acontecimento” (CUTTER, 2001, p. 60). 

 Por se tratar de um tema relevância a vulnerabilidade aparece agora em 

três contextos social, tecnológico e ambiental e sua importância vai crescendo 

gradativamente (MARANDOLA; HOGAN, 2004). Cutter (2001) entende a 

vulnerabilidade como “potencial a perda”, e dessa forma diversas áreas de 

estudo utilizam esse termo para designar um determinado fenômeno. Grigio 

(2008, p. 06) reforça esse entendimento dizendo que “não existe consenso 

sobre definições apropriadas”.  

 Cutter (1996) identificou dezoito definições diferenciadas de 

vulnerabilidade, aplicadas em uma diversidade de temas. Essas definições 

foram divididas em três pontos principais: a primeira é definida como 

vulnerabilidade preexistente (biofísica ou tecnológica), a segunda é 

caracterizada pela vulnerabilidade como resposta moderada (tempered 

response) e por último a vulnerabilidade como risco de lugar (hazard of place).  

 A vulnerabilidade tem origem no potencial de perda e de impacto 

negativo que estes sistemas e/ou estruturas têm nas pessoas, ao falhar 

(CUTTER, 2001, p. 61). Os mais diversos campos científicos vêm 

desenvolvendo pesquisas ao entorno da ciência da vulnerabilidade que 

“fornece instrumentos que permitem investigar a forma como os fatores sociais 

interferem na natureza e no ambiente construído, redistribuindo o risco anterior 

ao acontecimento” (op, cit), “a vulnerabilidade é a componente mais importante 

do risco e o elemento principal dos impactos dos desastres” (ALEXANDER, 

2011, p. 9).  

 Nesse enfoque convém destacar de acordo com Alves (2006) as 

diferentes frentes de estudos envolvendo a vulnerabilidade social e a 

vulnerabilidade ambiental, a compreensão sobre vulnerabilidade social vem 

destacando ações voltadas a “indivíduos, famílias ou grupos sociais” (GRIGIO, 

2008, p. 7); já na Geografia e nos estudos sobre riscos e desastres naturais, a 

vulnerabilidade ambiental tem sido discutida em termos territoriais (regiões, 

ecossistemas) (CUTTER, 1996).  

Sendo assim, esta pesquisa utiliza-se das concepções da 

vulnerabilidade natural para designar fatores biofísicos, e da vulnerabilidade 

ambiental para descrever a inter-relação de fatores antrópicos, destacando 
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para esse fator o uso e ocupação do solo, tendo em vista as concepções 

conceituais de Cutter (1996) e Grigio (2008). 

 

2.3  Estudos de usos e ocupação do solo. 

 

Com relação aos estudos de uso e ocupação e/ou uso da terra no Brasil, 

esses se iniciam a partir da década de 1930, formulados inicialmente com os 

estudos de colonização, especificamente “do sul do Brasil pela imigração ou os 

que se dedicaram à análise da ocupação da Amazônia” (IBGE, 2013 p. 29). 

Esses trabalhos, posteriormente, ganham maiores dimensões com o início do 

mapeamento de todo o território nacional, com os programas RADAM e 

RADAM Brasil1.  

Legalmente, a Lei 6.766/1979 em seu capítulo V, Art. 12, § 3º veta a 

aprovação de loteamentos e desmembramento em áreas de risco definidas 

como não edificáveis no plano diretor ou em legislação (BRAIL, 1979). No 

entanto, a Constituição Federal de 1988, no seu Art. 30, diz que é de 

responsabilidade dos municípios promoverem, no que couber, adequado 

ordenamento territorial mediante planejamento, controle do uso, do 

parcelamento e da ocupação do solo urbano (BRASIL, 1988). 

 

O levantamento sobre a cobertura e o uso da Terra comporta 

análises e mapeamentos e é de grande utilidade para o 

conhecimento atualizado das formas de uso e de ocupação do 

espaço, constituindo importante ferramenta de planejamento e 

de orientação à tomada de decisão (IBGE, 2013 p. 37). 

 

 No toante a legislação ambiental o relevante é ressaltar que as Áreas de 

Preservação Permanente (APP), são:  

 

“Área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a 

função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 

paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar 

o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o 

bem-estar das populações humanas” (BRASIL, 2012). 

                                                           
1 Operado entre 1970 e 1985 no âmbito do Ministério das Minas e Energia, foi dedicado à cobertura de 

diversas regiões do território brasileiro (em especial a Amazônia) por imagens aéreas de radar, captadas 
por avião. 
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O uso do solo é entendido como a porção de um território reestruturado 

para a utilização e benefícios humanos, sendo importante na medida em que 

os efeitos do mau uso causam deterioração no ambiente. Segundo Santos 

(2004, p. 84), os estudos de uso e ocupação fornecem duas respostas:  

 

O potencial de uso da área (ou o uso adequado, com práticas 
adequadas, voltadas à conservação e proteção dos recursos) e 
a ocorrência de inadequação de uso (ou a ocorrência de 
conflitos envolvendo o uso atual e o uso recomendável) 
(SANTOS, 2004, p. 84).  

 

 Nesse contexto, é preciso entender esse processo no âmbito municipal, 

uma vez que para abarcar o “uso e ocupação é fundamental conhecer a 

história dos lugares para se poder entender a dinâmica que transforma o 

espaço, criando feições que vão se alternando ao longo do tempo” (COSTA, 

2003, p. 5). 

 A utilização do solo, de maneira desordenada, por sua vez, é o que 

provocam os processos de degradação e danos ao meio ambiente, 

ocasionando, por exemplo, posteriormente, erosão e/ou assoreamento das 

áreas. O conhecimento da distribuição espacial dos tipos de uso e da cobertura 

da terra é fundamental para orientar a utilização racional do espaço (IBGE 

2013, p. 38). Para Lang et al. (2009, p. 41) os “SIGs podem fornecer valiosas 

contribuições no apoio às tarefas e aos projetos de planejamento cada vez mi 

complexos”.  

 Na temática do meio ambiente esses estudos de uso e ocupação 

proporcionam um vasto conhecimento sobre a utilização e modificação de usos 

em determinadas porções do território, proporcionando assim, um 

conhecimento melhor do espaço. Sobre essa afirmação, o IBGE reforça que:  

 

[...] os levantamentos de uso e ocupação da Terra fornecem 
subsídios para as análises e avaliações dos impactos 
ambientais, como os provenientes de desmatamentos, da 
perda da biodiversidade, das mudanças climáticas, das 
doenças reincidentes, ou, ainda, os inúmeros impactos gerados 
pelos altos índices de urbanização e pelas transformações 
rurais que se cristalizam em um grande contingente de 
população sem emprego, vivendo nos limites das condições de 

sobrevivência (IBGE, 2013, p. 37). 
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O estudo da paisagem e dos aspectos ambientais pressupõe, portanto, 

uma série de conhecimentos e informações que podem ser trabalhados de 

maneira mais ágil, fácil e rápida com as novas tecnologias. 

 

“Essas técnicas ofereceram informações do território em 

escalas regionais, estaduais e locais satisfazendo, assim a 

necessidade da informação de quem esteja estudando a área, 

e quais os dados estejam querendo ser utilizados” (FITZ 2008, 

p.11). 

 

A utilização de novas tecnologias para mapear e identificar processos de 

uso e ocupação da terra, como o sensoriamento remoto torna-se, portanto, 

uma importante ferramenta para identificar os processos de mudanças e/ou 

alterações na cobertura do solo, possibilitando ações de planejamento mais 

eficazes. 

Sobre esse contexto, ressalte-se ser o sensoriamento remoto um meio 

que agiliza, por fatores digitais, a análise e processamento de dados, 

informando assim áreas que precisam ser preservadas e áreas que 

possibilitem o desenvolvimento de atividades mais racionais. Araújo Filho et. al. 

(2007, p. 171) explicam que a “obtenção de informações detalhadas e precisas 

sobre o espaço geográfico é uma condição necessária para as atividades de 

planejamento e tomada de decisões”. 

Assim, os dados fornecidos por trabalhos de uso e ocupação 

proporcionam ferramentas de suma importância para ações de planejamento 

ambiental uma vez que, de acordo com Santos (2004), retrata as atividades 

humanas que podem significar pressão e impactos sobre os elementos 

naturais. 

 

2.4  Impacto e Degradação ambiental. 

 

Os estudos sobre meio ambiente ganham força a partir da década de 

1970, com a Conferência de Estocolmo, diante a necessidade de preservação 

dos recursos naturais até então tidos como inesgotáveis (COSTA et. al, 2006).  

A própria palavra meio ambiente ganhou espaço nos mais diversos 

meios de comunicação, as ações voltadas a preocupação ambiental ganham 

mais forças a partir da Conferência Rio 92, “foi a partir de então, que passou a 
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ilustrar publicações, rádios e TVs como um novo ator social” (MIGUEL, 2007), 

proporcionado assim desde uma preocupação real a uma utilização, por vezes 

inadequada, para que as grandes corporações pudessem se promover mais.  

Nesse contexto, a expressão impacto ambiental vem sendo utilizada 

vastamente em trabalhos científicos no mundo todo. O termo impacto dentro da 

visão ambiental e de acordo com a legislação brasileira é determinado como:  

 

Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e 
biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de 
matéria ou energia resultante das atividades humanas que, 
direta ou indiretamente, afetam: I - a saúde, a segurança e o 
bem-estar da população; II - as atividades sociais e 
econômicas; III - a biota; IV - as condições estéticas e 
sanitárias do meio ambiente; V - a qualidade dos recursos 
ambientais (CONAMA, 1986). 

 

Para Santos (2004), entretanto, inúmeros pesquisadores tratam as 

alterações ocorridas por agentes naturais como efeitos ambientais, focando o 

termo impacto para as atividades de resultados humanos. Igualmente 

importante, destaque-se a necessidade de distinção entre o conceito de 

impacto positivo e de impacto negativo e a própria concepção de degradação 

ambiental, pois nem sempre uma alteração no ambiente por agente humano 

pode ser entendida como degradante ou gerar impactos não benéficos.  

Ações de melhoria ou substituição, por exemplo, de um forno a lenha por 

um forno a gás, trata-se de um impacto positivo, pois aquela indústria não 

derrubará mais a mata para o abastecimento dos seus fornos. 

No que diz respeito ao conceito de degradação ambiental esse é 

entendido pela Lei de Política Nacional do Meio Ambiente nº 6.938/81, como 

“alteração adversa das características do meio ambiente” (BRASIL, 1981). 

Trata-se, entretanto, de um conceito amplo, que segundo Sánchez (2013, p. 

27) pode ser definido como qualquer “alteração adversa da qualidade 

ambiente”, referente ao impacto ambiental negativo. 

A referida Lei n° 6.938/81 diz ainda no seu art. 3º, inciso III, que com 

relação a poluição de ambientes, a degradação da qualidade ambiental pode 

ser resultante de atividades que direta ou indiretamente: a) prejudiquem a 

saúde, a segurança e o bem-estar da população; b) criem condições adversas 

às atividades sociais e econômicas; c) afetem desfavoravelmente a biota; d) 
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afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; e) lancem 

matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos 

(BRASIL, 1981). 

As alterações negativas ao ambiente constituem e decorrem então das 

ações de origem antrópica, uma vez que “processos naturais não degradam 

ambientes, apenas causam mudanças” (JOHNSON et al., 1997, p. 583). “Se o 

ambiente pode ser degradado de diversas maneiras, a expressão área 

degradada sintetiza os resultados da degradação do solo, vegetação e das 

águas” (SÁNCHES, 2013. p. 28).  

Nesse contexto, com exemplo à degradação do solo e sobre essa 

perspectiva, a compreensão dessas alterações pode ser melhor entendida a 

partir do quadro abaixo (Quadro 01), os fatores facilitadores iram auxiliar, 

contribuir na degradação dos solos, enquanto os fatores diretos estarão 

provocando diretamente a degradação.  

 

Quadro 01 – Classificação dos fatores de degradação dos solos. 

 Ação antrópica Condições naturais 

 
 
 
Fatores Facilitadores 

 
- Desmatamento 
- Superpastoreio 
- Uso excessivo da 
vegetação 
- Talude de corte 
- Remoção de cobertura 
vegetal para o cultivo 
 

 
- Topografia 
- Textura do solo 
- Composição do solo 
- Cobertura vegetal 
- Regime hídrico 

 
 
 
 
 
 
 
Fatores Diretos 

 
 
- Uso de máquinas 
- Condução do gado 
- Encurtamento do pousio 
- Entrada excessiva de 
água e/ou drenagem 
insuficiente 
- Excesso de fertilização 
acida 
- Uso excessivo de 
produtos químicos/estrume 
- Disposição de resíduos 
domésticos/industriais 

 
 
 
 
 
 
- Chuvas fortes 
- Alagamentos 
- Ventos fortes 

Fonte: Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura – FAO, (1980). 
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  Outro ponto importante a ser considerado, diz respeito à classificação 

dos impactos ambientais. Em nosso convívio diário não é difícil perceber que 

os impactos positivos e negativos ao meio ambiente andam sempre presentes, 

se consolidando desde o despejo de lixo em local inadequado até a derrubada 

de uma área de vegetação nativa. O que se altera nesse caso é a intensidade 

e a frequência com que as ações são realizadas.  

Para Santos (2004), grande parte dos impactos é devida à 

inconsistência das ações que se sucedem, que não levam em consideração a 

realidade local.  Esses aspectos relacionam não apenas a classificação em 

impactos positivos e negativos, transcorrem por intensidade, duração, 

reversibilidade, relação direta ou indireta.  

Deve-se levar em consideração que nos estudos de impactos ambientais 

há uma distinção entre o que seriam os aspectos e os impactos propriamente 

observados. Para Sanchez (2013, p 36), enquanto o aspecto pode ser 

entendido como sendo “o mecanismo através do qual uma ação humana causa 

um impacto ambiental”, os impactos seriam as “consequências dos referidos 

mecanismos ou processos. 

 O tema de impacto ao meio ambiente é complexo e abrange uma gama 

de conceituações. No entanto, essa dissertação seguirá a modo de identificar 

na área de estudos os impactos ambientais negativos, o que por tanto, são 

caracterizados pela degradação ao meio ambiente. 
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3. METODOLOGIA. 

 

O trabalho foi dividido em etapas que compreendem a pesquisa, a 

análise e interpretação de resultados tais como:  

 

1. Levantamento bibliográfico e cartográfico – compreendeu no 

levantamento de dados preliminar do material cartográfico, imagens de 

satélite e dados secundários; 

2. Processamento e alimentação dos dados em ambiente SIG – 

abrangeu o pré-processamento, digitalização, processamento digital das 

imagens e o tratamento dos dados secundários, assim como a 

vetorização das cartas e imagens e o controle de campo;  

3. Analise da paisagem e da vulnerabilidade – envolveu o cruzamento 

dos dados das etapas anteriores para a obtenção dos mapas de 

vulnerabilidade natural e ambiental e análise e evolução do uso e 

ocupação do solo. 

 

3.1 Métodos de Trabalho. 

 

3.1.1 Seleção de material bibliográfico e cartográfico. 

 

Esta etapa consistiu no levantamento preliminar de material bibliográfico, 

cartográfico de satélite e dados secundários.  

 

O material cartográfico utilizado foi:  

 

 Carta Topográfica Folha 975 – SB.24 X-D-V – ASSU, Escala 1:100.000, 

elaborada   pela   Superintendência   de   Desenvolvimento   do   

Nordeste (SUDENE); Impressão 1972. 

 

As imagens adquiridas que deram suporte na execução do trabalho 

foram:  
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 Landsat – 2 RBV (Return Beam Vidicon) e MSS (Multispectral Scanner 

System); 

 Landsat – 5 (Land Remote Sensing Satélite) sensor TM (Thematic 

Mapper);  

 Landsat – 8 OLI (Operacional Terra Imager). 

 

Na órbita 215, ponto 64, foram selecionadas as imagens com melhor 

disponibilidade de visualização do terreno em estudo.  

Dessa maneira, foram utilizadas cinco imagens para o estudo com 

resolução espacial de 80 metros para o satélite Landsat 2, de 30 metros para o 

satélite Landsat – 5 e de 15 metros para o Landsat - 8. As datas das imagens 

são: 14 de julho de 1977, 02 de agosto de 1989, 11 de agosto de 1998, 05 de 

julho de 2008 e 03 de julho 2018.  

As imagens foram cedidas pelo Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE) e pela U.S. Geological Survey (USGS). 

 

3.1.2 Processamento de dados. 

 

A digitalização das cartas topográficas, o pré-procesamento, o 

processamento digital das imagens e os tratamentos dos dados secundários 

foram os itens que compreenderam esta etapa.  

 

3.1.3 Alimentação dos dados em ambiente SIG. 

 

Após a obtenção dos arquivos digitais georreferenciados dos 

documentos cartográficos e das imagens consideradas, esses dados foram 

inseridos em ambiente SIG [Software ArcGis 10.0] e [QGIS 2.14 ‘Essen’], 

dando-se início à vetorização, via tela (head-up). As visitas a campo 

compreenderam diversas etapas, a do início do trabalho compreendeu o 

reconhecimento visual da área de estudo.  

Posteriormente, foram realizadas visitas para auxiliar no processo de 

interpretação das imagens e registrar pontos relevantes com o auxílio de GPS 

(Garmin 12), assim como realizar o controle de campo propriamente, com o 

objetivo de dar subsídios ao fechamento das cartas de uso e ocupação do solo, 
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de geologia, geomorfologia e solos, através da identificação das classes de uso 

e ocupação do solo e verificação das unidades geológicas e geomorfológicas.  

A área de estudo foi percorrida através das vias de acesso principais, 

secundárias e trilhas, mobilizando-se com um veículo. Os pontos marcados 

pelo GPS estão registrados e plotados.  

 

3.1.4 Mapas Temáticos. 

 

Os dados procedentes das etapas anteriores (seleção, digitalização, pré-

processamento, processamento e vetorização do material cartográfico, das 

imagens de satélite e dados secundários), conformaram o banco de dados, do 

qual foi possível gerar os mapas temáticos necessários a este trabalho e dar 

procedência à etapa seguinte de processamento e análise dos dados. 

 Os mapas temáticos elaborados foram: Mapa Base; Mapa de Controle 

de Campo; Mapa de Uso e Ocupação do Solo; Mapa de Geomorfologia; Mapa 

de Geologia Simplificada, Mapa de Solos/Associação de Solos, Mapa de clima, 

Mapa de Vegetação, Mapa de Vulnerabilidade Natural e Mapa de 

Vulnerabilidade Ambiental.  

 

3.1.5 Processamento e análise dos dados em ambiente SIG. 

 

O processamento e a análise dos dados da área de estudo, em 

ambiente SIG, foram necessários para se obter a evolução do uso e ocupação 

do solo, identificação das áreas de Vulnerabilidade Natural e Ambiental.   

 

3.1.5.1 Vulnerabilidade natural e ambiental. 

 

A obtenção do mapa de vulnerabilidade ambiental do município de Assú 

foi operacionalizada em duas etapas. A primeira consistiu no cruzamento de 

mapas do banco de dados desse trabalho, resultando no mapa de 

vulnerabilidade natural. Na segunda etapa, com base no mapa de 

vulnerabilidade natural, foi realizado um segundo cruzamento que gerou o 

mapa de vulnerabilidade ambiental. 
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 Os mapas utilizados para a confecção do mapa de vulnerabilidade 

natural foram: geomorfologia, geologia simplificada, solos/associação de solos 

e vegetação. O cruzamento dos mapas foi baseado no conceito de estabilidade 

de cada unidade considerando-se o conceito de análise ecodinâmica de Tricart 

(1977), onde a estabilidade é classificada conforme Quadro 02.  

 

Quadro 02 – Valores de estabilidade de unidades de paisagem. 

Unidade Relação pedogênese/morfogênese Valor 

Estável Prevalece a pedogênese 1,0 

Intermediária Equilíbrio entre pedogênese e morfogênese 2,0 

Instável Prevalece a morfogênese 3,0 

Fonte: Motta et al., (1999), modificada de TRICART, (1977). 

 

As classes em cada mapa receberam valores numéricos, conforme 

Barbosa (1997), que estabeleceu um modelo com 21 classes de 

vulnerabilidade à erosão, distribuídas entre as situações de predomínio dos 

processos de pedogênese (os quais se atribuem valores próximos de 1,0), 

passando por situações intermediárias (as quais se atribuem valores ao redor 

de 2,0) e situações de predomínio erosivo modificador da forma do relevo, 

morfogênese (as quais se atribuem valores próximos de 3,0).  

O grau de vulnerabilidade estipulado a cada classe foi distribuído em 

uma escala de 1,0 a 3,0. Esse critério foi utilizado para os mapas de 

geomorfologia, de geologia simplificada e de solos/associação de solos. Para o 

caso do mapa de vegetação/biodiversidade, que foi elaborado a partir de dados 

obtidos do ano de 2018, o critério estabelecido foi: 3,0 para ambientes com 

baixa diversidade de espécies/formações incipientes, normalmente de 

pioneiras; 2,0 para ambientes com média diversidade de espécies, 

correspondendo a formações em estágio intermediário; e, por último, 1,0 para 

ambientes em estágio avançado-clímax, isto é, com alta diversidade de 

espécies.  

O cruzamento dos mapas foi realizado utilizando-se o ArcGis 10.0, que 

possibilitou o cruzamento entre dois mapas, a partir da ferramenta “Weighted 

Overlay”. Na sequência, após o cruzamento dos dois mapas resultantes dos 

cruzamentos anteriores foi calculado a média aritmética dos valores de 

vulnerabilidade para cada classe. O resultado da média aritmética foi 
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distribuído em três classes de vulnerabilidade natural conforme pode ser 

visualizado no Quadro 03: 

 

Quadro 03 – Vulnerabilidade Natural. 

VULNERABILIDADE NATURAL VALORES 

Baixa 1,0 

Média 2,0 

Alta 3,0 

Fonte: adaptado de Grigio, (2008). 

 

Para a obtenção do mapa de vulnerabilidade ambiental foi realizado o 

cruzamento entre o mapa de vulnerabilidade natural e o mapa de uso e 

ocupação do solo do ano mais atual, no caso desta pesquisa o utilizado foi, o 

ano de 2018. 

O critério estipulado para o mapa de uso e ocupação do solo terá como 

foco principal verificar o grau e tipo de antropização encontrados na área de 

estudo. Para o cruzamento adotou-se a mesma escala aplicada anteriormente, 

isto é, de 1 a 3. Para o caso do mapa de vulnerabilidade ambiental, após o 

cruzamento, calculou-se a média ponderada dos valores de vulnerabilidade de 

cada classe, sendo distribuídos também em três classes de vulnerabilidade 

ambiental. (Quadro 04) 

 

Quadro 04 – Vulnerabilidade Ambiental. 

VULNERABILIDADE AMBIENTAL VALORES 

Baixa 1,0 

Média 2,0 

Alta 3,0 

Fonte: adaptado de Grigio, (2008). 

 

Na tentativa de se obter um mapa de vulnerabilidade ambiental que 

representasse mais fielmente as peculiaridades da área de estudo, será 

aplicado um método de ponderação de fatores, que permitam a compensação 

entre os fatores através de um conjunto de pesos que indicam a importância 

relativa de cada fator. Os pesos de compensação indicarão a importância de 
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qualquer fator em relação aos demais, conforme pode ser visualizado na 

fórmula a seguir: 

  

 

0,2 x [tema 1] + 0,1 x [tema2] + 0,1 x [tema3] + 0,1 x [tema4] + 0,5 x [tema5] 

 

 

Ficando mais especificados os temas no quadro seguinte (Quadro 05): 

 

Quadro 05 – Especificação de temas e mapas da fórmula. 

TEMA MAPA 

1 Mapa de geomorfologia 

2 Mapa de geologia simplificado 

3 Mapa de solos/associação de solos 

4 Mapa de vegetação 

5 Mapa de uso e ocupação do solo 

Fonte: adaptado de Grigio, (2008). 

 

 Os níveis de vulnerabilidade, para cada classe foram estabelecidos 

conforme o quadro a seguir (Quadro 06):  

 

Quadro 06 – Grau de Vulnerabilidade das classes dos mapas temáticos.  

MAPA TEMÁTICO/CLASSE GRAU DE 

VULNERABILIDADE 

GEOLOGIA 

Formação Jucurutu 1,0 

Suíte Poço da Cruz 1,0 

Formação Caicó 1,0 

Formação Açu 2,0 

Grupo Barreiras Arenito e conglomerados 2,0 

Formação Jandaira 2,0 

Deposito Fluvio-Lacuste 3,0 

Depósitos Aluvionais Antigos 3,0 

Depósitos Coluvio-aluviais 3,0 
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Depósitos Aluvionais 3,0 

GEOMORFOLOGIA 

Depressão Interplanáltica do Apodi-Mossoró 1,0 

Planalto da Serra do Mel 1,0 

Depessão Interplanáltica do Piranhas-Açu 2,0 

Tabuleiros Interiores 2,0 

Inselbergs e Campos de Inselbergs 3,0 

Planicies Fluviais da Bacia do Piranhas-Açu 3,0 

CLASSES DE SOLOS PREDOMINANTES 

Planossolos 1,0 

Latossolos 1,0 

Luvissolos 2,0 

Chernossolos 2,0 

Argissolos 2,0 

Neossolos 3,0 

VEGETAÇÃO / BIODIVERSIDADE 

Caatinga Densa 1,0 

Caatinga Rala 2,0 

Área Urbana 3,0 

Pastagem 3,0 

Agricultura 3,0 

Campo de Petróleo 3,0 

Usina de Energia Solar 3,0 

Subestação de Energia 3,0 

Lixão Municipal  3,0 

Área de Erosão 3,0 

Corpo Hídrico 3,0 

Fonte: adaptado de Grigio, (2008) e Crepani et. all, (2001). 
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3.1.5.2 Uso e ocupação. 

 

Para a elaboração, interpretação e análise dos mapas de uso e 

ocupação do solo, foram extraídas para o mapeamento informações 

relacionadas aos anos analisados conforme disponibilidade das imagens de 

satélite do site do INPE e site da USGS, e através do software QGIS 2.14®. 

No intuito de entender como se desenvolveram os processos de uso e 

ocupação no município de Assú, durante o período de 1977 a 2018, foram 

analisadas as classes de uso da terra, essas classes são baseadas de acordo 

com o Manual de Uso da Terra do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2010), para a compreensão de como as alterações antrópicas estão se 

desenvolvendo e ocasionando os impactos ao ambiente, de grande proporção, 

no território político-administrativo. 

Para o município de Assú foram definidas cinco classes de uso e 

ocupação: Cobertura Vegetal; Áreas Agrícolas; Área Urbana; Corpos Hídricos e 

por fim Solo Exposto. Essas por sua vez são mais detalhadas em sequência:  

 

 Caatinga Arbustiva Densa: Arbustos ramificados, composto por 

emaranhados compacto de 2 a 3 metros de altitude, presença de cactos 

e bromélias no chão com árvores de 5 a 6 metros de altura é fechada, 

mas não cobre totalmente o solo, composto por três estratos. 

 

 Áreas Agrícolas: Inclui todas as terras cultivadas, caracterizadas pelo 

delineamento de áreas cultivadas ou em descanso. Encontram-se 

inseridas nesta categoria as lavouras temporárias, lavouras 

permanentes, pastagens plantadas. 

 

 Assentamentos Urbanos: correspondem às áreas de urbanização 

representadas por estruturas edificadas com o sistema viário bem 

representativo, incluindo diversos tipos de formas como indústrias, 

cidades, complexos industriais. 
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 Corpos Hídricos: são formas hídricas de influências naturais e 

antrópicas. Entre eles estão os açudes, reservatórios artificiais, lagoas, 

lagos, rios e riachos. 

 

 Caatinga Rala: Arbustos isolados espaços, com altitude de 

aproximadamente 2 metros, poucas arvores espaças e cactáceas 

dispersas, o solo é pedregoso, ralo e duro, com pouca incidência de 

chuvas.  

 

Utilizou-se a projeção cartográfica UTM – Zona 24 utilizada como base 

para o georreferenciamento das informações do município de Assú. A 

composição de imagens utilizadas foram: (Quadro 07) 

 

Quadro 07 – Composição de imagens de satélite utilizadas no estudo.  

Sensor Satélite Órbita/Ponto Data Resolução 

Espacial 

(m) 

Bandas Composições 

utilizadas 

MMS 

(Multispectral 

Scanner 

System) 

 

Landsat 

2 

 

215/065 

 

14/07/1977 

 

80 

 

4,5,6,7 

RGB-4-6-5 

RGB-6-4-5 

NDVI 

TM  

(Thematic 

Mapper) 

 

Landsat 

5 

 

215/065 

 

02/08/1989 

 

30 

 

1,2,3,4,5,7 

RGB–4-2-3  

NDVI 

TM  

(Thematic 

Mapper) 

 

Landsat 

5 

 

215/065 

 

11/081998 

 

30 

 

1,2,3,4,5,7 

RGB–4-2-3 

NDVI 

TM  

(Thematic 

Mapper) 

 

Landsat 

5 

 

215/065 

 

05/07/2008 

 

30 

 

1,2,3,4,5,7 

RGB–4-2-3 

NDVI 

OLI 

(Operation 

Land Imager) 

 

Landsat 

8 

 

215/065 

 

03/07/2018 

 

15 

 

2,3,4,5,6,7,8 

RGB–3-2-1 

RGBI–3-2-18 

RGB–74-53-43 

RGB–74-48-8 

Fonte: elaborado pelo autor, (2019). 

 

Em seguida foi realizado a classificação mediante as classes 

relacionadas as propostas do IBGE (2013), anteriormente mencionadas. As 

informações foram tratadas e analisadas mediante a identificação de 

“áreas/classes homogêneas” pela classificação semi-supervisionada do método 
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de máxima verossimilhança através da ferramenta Semi-Automatic 

Classification Plugin no software QGIS 2.18.  

Por último, não menos importante, todo o mapeamento juntamente as 

classes identificadas foram verificadas em campo durante o primeiro semestre 

de 2018. 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL 

DA ÁREA DE ESTUDO_______________________
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4. CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA DE ESTUDO. 

 

 De acordo com o Instituto de Defesa do Meio Ambiente (IDEMA, 2008), 

o município de Assú (Figura 01) está situado na mesorregião do Oeste 

Potiguar e na microrregião do Vale do Açú. Possui um território de 1.269,24 

km² que corresponde a 2,40% do estado do Rio Grande do Norte. 

 A sede do município compreende a localização de coordenadas 5°34’36” 

de latitude Sul e 36°54’31” de longitude Oeste, o município fica a cera de 207 

km de distância da capital do estado do Rio Grande do Norte (op. cit).  

Os municípios circunvizinhos são: Afonso Bezerra, Alto do Rodrigues, 

Carnaubais, Ipanguaçu; Itajá, Jucurutu, Mossoró, Paraú, São Rafael, Serra do 

Mel e Upanema.  

 Conforme informações do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2010), o município de Assú possui uma população de cerca 

de 53.227 habitantes.  

 

Figura 01 – Mapa de Localização do Município de Assú/RN. 

 

Fonte: elaborado pelo autor, (2019). 
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4.1 Clima. 

 

 Clima tropical equatorial semiárido, apresenta altas temperaturas, com 

média de 28,1ºC, máxima de 33,0ºC e mínima de 21,0ºC (IDEMA, 2008). 

Predominando períodos secos que duram de 7 a 8 meses, o período chuvoso 

ocorre durante os meses de fevereiro a maio, com precipitação anual menor 

que 750mm.  

 

4.2 Solos. 

 

 O processo de formação dos solos é resultado de diversas formas de 

interação entre os meios físicos e biótico, material rochoso, matéria orgânica, 

fatores climáticos e relevo. “Estes fatores atuando ao longo do tempo, resultam 

em características que individualizam a configuração pedológica da área e 

seus potenciais usos” (ASSÚ, 2018, p. 25).  

 O município de Assú, por sua vez, encontra-se localizado 

geograficamente em uma porção do Estado do Rio Grande do Norte. 

Apresenta afloramentos rochosos de origem ígnea, metamórfica e sedimentar. 

Esse é um contexto que proporciona, juntamente com a ação do clima 

semiárido, e ações de intemperismo, principalmente, físico, a decomposição 

das rochas e em consequência disso a formação de solos, com características 

distintas. É recorrente que não haja a total decomposição deste tipo de rocha, 

portanto, observa-se com frequência, solos rasos e com fragmentos de rochas 

e seixos (NUNES, 2009). 

 Na intenção de uma normatização e classificação dos solos brasileiros a 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), realizou e 

disponibilizou a classificação pedológica do território nacional. Essa 

classificação passou por uma reorganização no ano de 2009, e para o 

município de Assú (Figura 02) encontram-se depostos a presença de seis tipos 

de solos predominantes, que são eles: Planossolos, Latossolos, Luvissolos, 

Chernossolos, Argissolos e Neossolos. 
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Figura 02 – Mapa de Solos Predominantes no Município de Assú/RN. 

 

Fonte: elaborado pelo autor, (2019). 

 

4.2.1 Planossolos - de acordo com Jacomine (2009) são solos com má 

drenagem, com horizonte de superfície ou sem superficial de característica 

eluvial, compõe uma textura mais leve, contrapondo-se ao seu horizonte B com 

transição abrupta e textura diversamente diferenciada do horizonte A para o B, 

possui uma permeabilidade lenta ou muito lenta.  

 

4.2.2 Latossolos - solos constituídos por material mineral, com 

horizonte B latossólico imediatamente abaixo de qualquer um dos tipos de 

horizonte superficial, exceto hístico. (JACOMINE, 2009, p. 169). São solos 

bastante intemperizados e evoluídos, isso ocorre por transformações do 

material de composição.  

  

4.2.3 Luvissolos - compreende solos minerais, não hidromórficos, com 

horizonte B textural com argila de atividade alta e saturação de bases elevada, 

imediatamente abaixo do horizonte A ou horizonte E (op. cit). Composto por 

diversos horizontes, em exceção A chernozenico e o horizonte hístico.   
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4.2.4 Chernossolos - São solos que possuem em sua característica de 

formação principal uma: elevada saturação exercida por: 

 

“Alta saturação por bases e horizonte A chernozêmico 

sobrejacente a horizonte B textural ou B incipiente com argila 

de atividade alta, ou sobre horizonte C carbonático ou 

horizonte cálcico, ou ainda sobre a rocha, quando o horizonte A 

apresentar concentração de carbonato de cálcio” (JACOMINE, 

2009, p. 168). 

 

 

4.2.5 Argissolos - são compostos por material mineral, com a 

composição do horizonte B de argila de atividade baixa, a composição do 

horizonte B está por baixo de qualquer horizonte aparente “exceto o hístico, 

sem apresentar, contudo, os requisitos estabelecidos para serem enquadrados 

nas classes dos Luvissolos, Planossolos, Plintossolos ou Gleissolos” 

(JACOMINE, 2009, p. 167). 

 

4.2.6 Neossolos - possuem sequência diversificada de horizontes e não 

atendem necessariamente requisitos para se agruparem as classes dos 

Chernossolos, Vertissolos, Plintossolos, Organossolos ou Gleissolos. Esses 

solos são:  

 

“Solos constituídos por material mineral, não hidromórficos, ou 

por material orgânico pouco espesso, que não apresentam 

alterações expressivas em relação ao material originário devido 

à baixa intensidade de atuação dos processos pedogenéticos. 

São solos pouco desenvolvidos que não apresentam horizonte 

B diagnóstico” (JACOMINE, 2009, p. 169).  

 

4.3 Geologia. 

 

A geologia do município de Assú (Figura 03) corresponde a áreas que 

abrangem a bacia potiguar e o embasamento cristalino, na porção leste do 

município, onde está situada a sede do município, é desposto por formações 

do tipo aluvionais recentes recebendo formações constantemente “arenitos 

conglomerados e siltitos da Formação Açu (Bacia Potiguar) composta por 

arenitos finos a grossos” (IDEMA, 2008, p. 9). 
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Na região Sul do município encontram-se formações de suítes de augen 

gnaisses granitoides com biotita, de afinidade subalcalina/mozonítica ou cálcio-

alcalina potássica do Pré-Cambriano (op. cit). 

Na porção Oeste do município estão concentrados os elementos da 

“Formação Jandaíra composta de calcarenitos e calcilutitos bioclásticos, 

depositados em extensa planicie de maré e numa plataforma rasa, carbonática, 

elaborada por processos de pediplanação” (IDEMA, 2008, p. 9). A Oeste do 

município também são encontradas outras formações, é caso dos 

paleocascalheiras compostos paraconglomerados com seixos de quartzo, sílex 

e fragmentos líticos de matriz areno-argilosa avermelhada.  

Na porção que compreende o rio piranhas Açu, conforme IDEMA (2008) 

são localizadas áreas planas com depósitos aluvionais, formando uma planície 

aluvial composta por cascalhos e areias, essas áreas são inundadas em 

períodos chuvosos. Ao entorno da lagoa do Piató são encontrados acúmulos 

de pelitos arenosos e carbonosos.  

 

Figura 03 – Mapa de Geologia do Município de Assú/RN. 

Fonte: elaborado pelo autor, (2019). 
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 As formações rochosas dispostas no município de Assú, compreendem 

de acordo com Angelim (2007): Domínio Rio Piranhas-Seridó, dentro dessa 

área encontra-se o Complexo Caicó e Suíte Poço da Cruz; as Bacias 

Sedimentares Cretáceas, representadas pela Formação Açu e Formação 

Jandaíra da Bacia Potiguar; e das Coberturas Continentais Cenozóicas, 

representadas pelo Grupo Barreiras e Depósitos colúvio-eluviais, aluvionares 

antigos, flúvio-lacustrinos e aluvionares (ANGELIM et al, 2007). As 

características das unidades litoestratigráficas encontradas estão descritas, a 

seguir: 

 

4.3.1 Complexo Caicó - o Complexo Caicó está representado na região 

por ortognaisses dioríticos a graníticos, com restos de supracrustais (CPRM, 

2005).  Jardim de Sá (1994) apud Angelim et al (2007), define o Complexo 

Caicó como um embasamento gnáissicomigmatítico, incluindo supracrustais 

mais antigas, em caráter subordinado. Fazem parte dessa classificação 

unidades lenticulares cartografadas de anfibolitos, prováveis metabasitos, e de 

mármores, rochas metassedimentares como os corpos de gnaisses bandados 

também foram inclusas nessa formação, pois incluem indistintamente rochas 

metaplutônicas.   

 

4.3.2 Suíte Poço da Cruz - é constituída por augen-gnaisses graníticos 

e leuco-ortognaisses quartzo monzoníticos a graníticos (CPRM, 2005). Possui 

composição de:  

 

“quartzo monzonítica a granítica, leucocráticas, foliadas, de 

granulação grossa, contendo porfiroclastos róseos de 

microclina, imersos em matriz quartzo-feldspática, com biotita e 

anfibólio em variadas proporções e raramente muscovita” 

(ASSÚ, 2018, p. 21). 

 

4.3.3 Formação Açu - essa formação de acordo com Kreidler e Andery 

(1949) é utilizada para caracterizar áreas de arenitos finos e grossos “que 

repousam sobre o embasamento da Bacia Potiguar, na sua porção aflorante” 

(ANGELIM, 2007, p. 39) se localizam na porção central do estado e são 

dispostas à margem esquerda do rio Piranhas-Açu. Conforme o autor op. cit 
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(2007), apresentam camadas espaçadas de arenitos grossos e médios de cor 

esbranquiçada e presença menor de argilitos de cor verde claro e silitos 

avermelhados.  

 

4.3.4 Formação Jandaíra - são compostas por calcarenitos bioclásticos 

com foraminíferos bentônicos, por vezes associados a algas verdes, são 

encontrados também calcilutitos com marcas de raízes, dismicrito, além de 

dolomitos e, subordinadamente, argilitos. Essa formação foi proposta de acordo 

com Sampaio e Scharller (1968) para caracterizar as rochas carbonáticas que 

se encontram a cima da Formação Açu.  

 

4.3.5 Grupo Barreiras - essa formação é constituída por arenito e 

conglomerado, intercalações de siltito e argilito (CPRM, 2005). Conforme 

Pfaltzgraff (2010), alguns autores reconheceram nessa unidade a presença de 

fácies típicas de um sistema fluvial entrelaçado e de fácies transicionais para 

leques aluviais e planícies litorâneas (fluviolagunares). A fácies fluvial 

entrelaçada acontece próximo dos rios de maior porte, são formadas por 

cascalhos, areias grossas e finas. Na fácies fluviolagunar encontram-se 

arenitos claros, com granulação fina e média, intercaladas com argila e matéria 

orgânica.  

 

4.3.6 Depósitos colúvio-eluviais - essas áreas são compostas por 

sedimentos argilosos formando depósitos conglomeráticos com predomínio de 

seixos de quartzo. Áreas que de acordo com Angelim (2007) são constituídas 

por sedimentos arenosos constituindo depósitos conglomeráticos com seixos 

de quartzo predominantes localmente de natureza polimítica proveniente do 

retrabalhamento de sedimentos da Formação Serra do Martins. “Os depósitos 

colúvio-eluviais são excelentes depósitos de areias quartzosas de uso mais 

nobre do que as areias aluvionares” (ANGELIM, 2007, p. 51).  

 

4.3.7 Depósitos aluvionares antigos - de acordo com Bezerra (et al, 

2006) e Angelim (et al, 2007), essas áreas são compostas por areia grossa e 

média com intercalação de areia fina e argila representando fácies fluviais 

meandrantes proximais a distais e depósitos de transbordamento associados.  
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4.3.8 Depósitos flúvio-lacustrinos - conforme Angelim (2007), as áreas 

flúvio-lacustinos são formadas por depósitos de barra de pontal que se 

originam com os regimes de meandro dos rios, tem como composição areias 

de grãos finos e médios inter-relacionadas de pelitos, depositados por 

transbordamento das planícies inundadas, ocasionado por cheia de rios, com 

grandes reservas de siltíco-argiloso e depósitos lacustres. Quando presentes 

nos fundos de lagoas encontra-se depósitos de diatomita e argilas brancas. 

 

4.3.9 Depósitos aluvionares - essa formação ocorre ao longo do Vale 

do Rio Piranhas Açu, são constituídos por “sedimentos arenosos e argilo-

arenosos, com níveis irregulares de cascalhos, formando os depósitos de 

canal, de barras de canal e da planície de inundação dos cursos médios dos 

rios” (ANGELIM, 2007, p. 52). Ao longo do canal do rio concentra-se reservas 

de areia, já nas planícies são encontradas argilas vermelhas subordinadas a 

argilas brancas.  

 

4.4 Unidades Geomorfológicas. 

 

 A análise geomorfológica de uma área proporciona diante de seu estudo 

um conhecimento vasto da paisagem e essa é uma contribuição que a 

Geografia Física deixa a disposição da sociedade.  

 

“Através da espacialização, hierarquização e explicação das 

formas de relevo e seus antecedentes geomórficos, se tornam 

bastante úteis para o meio científico e também para os agentes 

incumbidos do planejamento e da gestão do território” (DINIZ et 

al. 2017, p. 690). 

  

 Santos (2004), referência que essas informações geomorfológicas são 

de extrema importância e relevância para estudos de planejamento ambiental, 

pois de acordo com Diniz et al. (2017) essas informações possibilitam a 

interpretação as relações que existem na superfície do terreno a distribuição da 

população no espaço e os modos de uso e ocupação que são proporcionados 

pela forma de relevo. 
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 O município de Assú (Figura 04) situa-se em termos gerais em uma 

área plana resultante de acumulação fluvial eventualmente sujeita a 

inundações periódicas ligadas sem ruptura de declive a patamares mais 

elevados (IDEMA, 2008). 

 

Figura 04 – Mapa de Unid. Geomorfológicas do Município de Assú/RN. 

 

Fonte: elaborado pelo autor, (2019). 

 

4.4.1 Depressão Sertaneja - para Diniz et al. (2017), essa unidade 

corresponde a 24.429,5 km², 45,45% do território do Estado do Rio Grande do 

Norte. Estão localizadas em áreas de aplainamentos do cinturão Brasiliano. 

Predominam processos de dissecação. Nesses locais ocorrem também 

elevações isoladas, cuja composição é basicamente de rochas mais resistentes 

a processos erosivos que as do seu redor, denominadas (inselbergs) rochas 

plutônicas. As subunidades presentes nesse local são: Depressão 

Interplanáutica do Apodi-Mossoró; Depessão Interplanáltica do Piranhas-Açu e 

Inselbergs e Campos de Inselbergs.  
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4.4.2 Tabuleiros Costeiros – essa área corresponde, de acordo com 

Diniz et al. (2017), a 16884 km², 31,38% do território do Estado, e são 

formados por relevos aplainados que se desenvolveram por cima do arenito e 

conglomerados da Formação Barreiras, Arenitos da formação Açu e calcários 

da formação Jandaia. Para Pereira e Cestano, (2012, p.391) “são definidos 

como a própria etimologia indica, em função da predominância de formas 

tabulares e da proximidade do litoral, e podem ser diferenciados, por meio das 

formas erosivas”. As subunidades encontradas no município de Assú para essa 

categoria é: Tabuleiros Interioranos. 

 

4.4.3 Relevos Tectônicos nas Bacias Marginais - essas áreas 

correspondem a cerca de 1266 km², 2,35% do território estadual, as formas 

consistem em áreas de “reativações cenozoicas de estruturas do 

embasamento” (DINIZ et al. 2017, p. 699). Conforme Maia (2012) apud Diniz 

(2017) essa formação tem sua origem no período cenozoico, por falha 

antecedente compressional. Essa subunidade no município de Assú é 

caracterizada pela formação Planalto da serra do Mel.  

 

4.4.4 Planície Fluvial - essas unidades são áreas deposicionais que 

corresponde conforme Diniz et al. (2017) uma área de 2722 km², 5,05% do 

território do estado, são áreas de deposito recente, do período Quaternário e se 

localizam em áreas especificas das demais unidades morfoestruturais. Nessas 

áreas são encontradas argilas, areias e cascalhos de espessuras finas e 

medianas. São sedimentos depositados a partir de ações fluviais, eólicas. 

Esses sedimentos vão preenchendo as áreas mais rebaixadas do relevo, 

formando as áreas de planície. 

 

4.5 Vegetação  

 

 O termo Caatinga é denominado para a vegetação presente no interior 

da região Nordeste, essa área possui um “complexo vegetacional no qual 

dominam tipos de vegetação constituídas de arvoretas e arbustos decíduos 

durante a seca e frequentemente armados de espinhos” (RIZZINI, 1997, p. 

515).  
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 As folhas são, em sua maioria pequenas, e durante períodos de seca 

caem, para evitar a perda de água mais rapidamente, no entanto algumas 

espécies permanecem com folhagem durante o período seco. A Caatinga é 

muito diversificada fisionomicamente e estrutural, porém a composição se torna 

bastante uniforme que, conforme Rizini (1997), contém núcleo de espécies 

arbóreo-arbustivas e cactáceas dispersas por toda a área.  

 A definição fitofissionômica do município de Assú para esta pesquisa foi 

então classificada através das concepções de Egler (1951, 1952) apud Rizzini 

(1997), e compreende as seguintes áreas vegetacionais. (Figura 05) 

  

Figura 05 – Mapa de Vegetação do Município de Assú/RN.  

 

Fonte: elaborado pelo autor, (2019). 

 

4.5.1 Caatinga Arbustiva Densa - arbustos ramificados, composto por 

emaranhados compacto de 2 a 3 metros de altitude, presença de cactos e 

bromélias no chão com árvores de 5 a 6 metros de altura é fechada, mas não 

cobre totalmente o solo, composto por três estratos. (Figura 06) 
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4.5.2 Caatinga Rala - arbustos isolados espaços, com altitude de 

aproximadamente 2 metros, poucas arvores espaças e cactáceas dispersas, o 

solo é pedregoso, ralo e duro, com pouca incidência de chuvas. (Figura 07) 

 

Figura 06 – Caatinga Arbustiva Densa, Assú/RN, 2019. 

 
Fonte: acervo do autor, (2019). 

 

Figura 07 – Caatinga Rala, Assú/RN, 2019. 

 
Fonte: acervo do autor, (2019). 
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5. VULNERABILIDADE NATURAL E AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE 

ASSÚ/RN.  

 

 Com a realização do cruzamento dos mapas de características físicas e, 

em sequência, o cruzamento com o mapa de ações antrópicas obteve-se então 

os resultados com relação à vulnerabilidade natural e ambiental para o 

município de Assú. Esses dados fornecerão subsídios para planejamento e 

gestão do referido município, obtendo-se então os seguintes resultados.  

 

5.1 Vulnerabilidade Natural. 

 

 A tabela sequencial mostra os valores obtidos na área, de 

vulnerabilidade natural, valores estes expressos em hectares e porcentagem 

de área, que corresponde a determinada classe de vulnerabilidade.  

 Com isso, a feição que se destaca é a média vulnerabilidade, com 

84,2% da área do município, em seguida aparece a alta vulnerabilidade, com 

uma área de 12,3% do território, por fim a Baixa Vulnerabilidade, com um total 

de 3,5% respectivamente.  

 

Tabela 01 – Vulnerabilidade Natural do Município de Assú/RN. 

VULNERABILIDADE NATURAL 

Classes de Vulnerabilidade Área (ha) (%) 

Baixa Vulnerabilidade 4.495 3,5 

Média Vulnerabilidade 109.116 84,2 

Alta Vulnerabilidade 15.959 12,3 

Fonte: elaborado pelo autor, (2019). 

 

 A classe onde se encontra a baixa vulnerabilidade corresponde a áreas 

de geologia do grupo Barreiras, com a unidade geomorfológica 

correspondendo a Depressão Apodi-Mossoró, Depressão Piranhas-Açu e 

Planalto Serra do Mel, com solos relacionados a Planossolos, e Latossolos 

vermelhos-amarelos e presença de vegetação de caatinga densa.  
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 A classe representada pela média vulnerabilidade apresenta formações 

geológicas de Complexo Caicó, suíte Poço da Cruz, formação Jucurutu, 

formação Açu, e depósitos de formações: colúvio-eluviais, aluvionares antigos 

e fluvio-lacrustinos, aparecendo também áreas com formação do grupo 

Barreiras e Formação Jandaíra.  

As unidades geomorfológicas apresentadas foram: Inselbergs e campos 

de Inselbergs, depressão do Piranhas-Açu, Tabuleiros interiores, e Planalto 

serra do Mel, os solos correspondem a áreas com presença de Latossolos 

Veremlos-Amarelos, Luvissolos, Neossolos, Chernossolos e Planossolos, a 

vegetação dessas áreas corresponde a caatinga densa, caatinga rala, áreas 

agrícolas e pastagem. 

 Com relação a categoria alta vulnerabilidade, essas são inseridas em 

áreas de geologia relacionadas a depósitos aluvionares, com maior presença 

nos resquícios de locais de depósitos aluvionares antigos. As unidades 

geomorfológicas correspondem a Planície fluvial Piranhas-Açu e Tabuleiros 

interiores. Os solos são compostos por Neossolos e Latossolos Vermelho-

Amarelos. A vegetação presente nesses locais corresponde a áreas de cultivos 

agrícolas e pastagem.  

 O fator ocasionador dos valores de alta vulnerabilidade é impulsionado 

por baixa presença de vegetação, o que proporciona a ação dos ventos e das 

chuvas ocasionado a perda de solos por erosão; nessas áreas se inserem as 

áreas agrícolas temporárias e permanentes, como também a presença de 

pasto para a produção pecuária (Figura 08). 
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Figura 08 – Mapa de Vulnerabilidade Natural do Município de Assú/RN. 

 

  Fonte: elaborado pelo autor, (2019).  
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5.2 Vulnerabilidade Ambiental. 

 

Dos resultados relacionados à vulnerabilidade ambiental, a que se 

apresenta em maior área, no município de Assú, é a categoria média 

vulnerabilidade (Tabela 02), que corresponde a uma área de 64.086 ha ou 

49,4% do território. Essas áreas são formadas por geologia do tipo complexo 

Caicó, Formação Açu e Formação Jandaíra. Relacionados às unidades 

geomorfológicas encontram-se dispostas nessa área os Tabuleiros Interiores, 

Depressão do Piranhas-Açu e Inselbergs e Campos de Inselbergs. Os solos 

predominantes nessa proporção do terreno são: Latossolos Vermelhos-

Amarelos, Planossolos, Neossolos e Luvissolos. A vegetação compreende a 

áreas de caatinga rala e caatinga densa.  

 

Tabela 02 – Vulnerabilidade Ambiental do Município de Assú/RN. 

VULNERABILIDADE AMBIENTAL 

Classes de Vulnerabilidade Área (ha) (%) 

Baixa Vulnerabilidade 19.615 15,1 

Média Vulnerabilidade 64.086 49,4 

Alta Vulnerabilidade 45.864 35,4 

 Fonte: elaborado pelo autor, (2019).  

 

Em sequência aparece a alta vulnerabilidade, que se apresenta em uma 

área de 45.864 ha, o que equivale a cerca de 35,4% do município. Esse fato é 

impulsionado por no município ser extensa as áreas de cultivos agrícolas 

temporários e permanentes, aliados a áreas de pastagem que servem de apoio 

para a pecuária local. 

A baixa vulnerabilidade se encontra em 19.615 ha, o equivalente a 

15,1% do território do município, nesses locais a formação geológica é 

caracterizada por formação do Grupo Barreiras. As unidades geológicas 

encontradas são: Depressão do Apodi-Mossoró e Planalto Serra do Mel. Os 

solos desses locais são compostos por Latossolos Vermelhos-Amarelos e 

Planossolos. O tipo de vegetação é de Caatinga Densa (Figura 09). 
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Figura 09 – Mapa de Vulnerabilidade Ambiental do Município de Assú/RN. 

 
Fonte: elaborado pelo autor, (2019). 
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As áreas com baixo potencial a erosão se caracterizam principalmente 

pela presença de uma vegetação densa, dentro de uma porção dessas áreas 

encontra-se inserido uma unidade de conservação, a Floresta Nacional do Açu, 

localizada a Noroeste da área urbana, desenvolvendo diversas atividades, que 

possibilitam uma interação mais conjunta com a sociedade civil.   

É de fundamental importância salientar de que os processos de 

ocupação urbana no município de Assú são desenvolvidos em áreas próximas 

ao principal rio do município. Esse fator, aliado aos processos de urbanização 

que vem sendo devolvidos, proporcionam a instalação de residências em locais 

muito vulneráveis, isso se observa em determinadas partes do perímetro 

urbano, principalmente, na porção Leste da cidade. 

  Outro fator que merece destaque são as áreas destinadas a agricultura 

e pecuária; essas práticas são de relevante exploração no município, pois 

encontram-se inseridas, principalmente, às margens dos rios e lagoas; sobre 

esse aspecto “os prejuízos ambientais estão quase sempre relacionados ao 

uso indevido dos solos pelas diversas atividades degradantes” (SOUSA et al. 

2008, p. 74).  

 No entanto, os grandes proprietários de terra muitas vezes não 

produzem nenhum tipo de cultivo, deixando os solos expostos a processos 

erosivos naturais. Quando se desenvolve alguma cultura agrícola essa 

produção não consegue suprir a necessidade da mão-de-obra, pois os 

empregos são em períodos de safra. No município encontra-se em maior 

produção frutas tropicais, como a banana e o melão. Esses trabalhadores são 

contratados de forma temporária, de acordo com o período de safra, levando a 

discussão da relação da fruticultura com os aspectos socioambientais (LOPES, 

2018).  

 Além disso, por falta de fiscalização dos órgãos competentes, com 

relação a determinação do pousio dos solos, muitas vezes ocasionam o 

esgotamento dos nutrientes dos solos, provocando a diminuição da produção e 

chegando a casos de infertilidade total dos mesmos. Nesse sentido torna-se 

necessário a implementação de ferramentas que proporcione e minimize as 

consequências ao meio ambiente, e que conectem a preservação ambiental e 

a produção agrícola, seja ela de modo permanente ou temporário (Op. Cit.). 
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6. ANÁLISE MULTITEMPORAL DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NO 

MUNICÍPIO DE ASSÚ/RN. 

 

Para se ter entendimento de como se dá o processo de uso e ocupação 

no município de Assú/RN é preciso compreender esse processo paralelamente 

ao contexto regional. Costa (2003, p 5) reforça a ideia de que para o uso e 

ocupação é fundamental conhecer a história dos lugares, para se poder 

entender a dinâmica que transforma o espaço, criando feições que vão se 

alternando ao longo do tempo. 

A elaboração dos mapas de uso e ocupação do solo para o município de 

Assú possibilita compreender de forma mais aprofundada os danos ao meio 

ambiente, provocados, principalmente por ações antrópicas. A identificação e a 

análise das classes de uso e ocupação, proporciona tanto a compreensão 

desses modos de uso como a degradação ao meio ambiente, compreendendo 

a função dos seres humanos como possível causador potencial dos impactos 

negativos.  

Nesse sentido, de início, são apresentados os mapas de uso e ocupação 

do solo do município de Assú, para o período entre 1977 a 2018 (Figuras 10, 

11, 12, 13 e 14), de modo a compreender 40 anos de transformações da 

paisagem regional. Isso tende a possibilitar, logo em seguida, a compreensão 

sobre a lógica de construção do espaço geográfico, a partir do território político-

administrativo municipal. 
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Figura 10 – Mapa de Uso e Ocupação de Assú/RN, anos de 1977. 

 

Fonte: elaborado pelo autor, (2019). 

Figura 11 – Mapa de Uso e Ocupação de Assú/RN, anos de 1987. 

 

Fonte: elaborado pelo autor, (2019). 
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Figura 12 – Mapa de Uso e Ocupação de Assú/RN, anos de 1998. 

 

Fonte: elaborado pelo autor, (2019). 

Figura 13 – Mapa de Uso e Ocupação de Assú/RN, anos de 2008. 

 

Fonte: elaborado pelo autor, (2019). 
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Figura 14 – Mapa de Uso e Ocupação de Assú/RN, ano de 2018. 

 

Fonte: elaborado pelo autor, (2019). 

 

Em termos gerais, com relação aos dados obtidos e quantificados pelo 

mapeamento da cobertura vegetal e dos usos e ocupação, observou-se os 

seguintes resultados, a saber:  

No ano de 1977, a área de Caatinga Arbustiva Densa compreendeu um 

total de 103.310 ha, correspondendo a 79% da área de estudo; as Áreas 

Agrícolas corresponderam a 9.246 ha, ou 7% do território; as áreas de 

Assentamentos Urbanos representaram 200 ha, cerca de 0,1%; Corpos 

Hídricos abrangeram cerca de 3.553 ha, em um total de 2,7% do espaço 

territorial e Caatinga Rala abrange 14.310 ha, representando 11% da área total. 

No que se refere aos dados relacionados ao ano de 1987, a área de 

Caatinga Arbustiva Densa corresponde a 87.040 ha, um percentual de 66,7% 

da área; as Área Agrícolas equivalem a 8.230 ha, cerca de 6,3% do território; 

Assentamentos urbanos compreendem 500 ha, equivalente a 0,4%; Corpos 

Hídricos representam 4.910 ha, cerca de 3,7%, Caatinga Rala compreendem 

29.900 ha, ou 22,8% da área de estudo.  
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 Com relação ao ano de 1998, obteve-se os seguintes resultados 

relacionados à Caatinga Arbustiva Densa 59.760 ha, o que corresponde em 

porcentagem a 45,7% da área do município; as Áreas Agrícolas 1.540 ha, 

cerca de 1,1% do território; Assentamentos Urbanos 640 ha, equivalendo a 

0,5% do município; Corpos Hídricos 4.000 ha ou 3,0% de ocupação; Caatinga 

Rala correspondem a 64.650 ha, o equivalente a 49,4% do território.  

 Em 2008 as áreas de Caatinga Arbustiva Densa correspondem a cerca 

de 97.420 ha, com uma porcentagem de 74,5%, isso provavelmente aconteceu 

por ter sido no ano de 2008 um ano muito chuvoso, o que ocasionou um 

aumento da biomassa de vegetação, mesmo que seja de pequeno porte na 

área de estudo; as Áreas Agrícolas correspondem a 10.460 ha, ou 10,8%; as 

áreas de Assentamento Urbana correspondem a 900 ha, equivalente a 0,6%; 

Corpos Hídricos a 7.900 ha, o correspondente a 6,0% do município; Caatinga 

Rala a 10.280 ha, um total de 7,8% do município.  

Por fim, os dados para o ano de 2018 destacam que a Caatinga 

Arbustiva Densa, compreende a 64.710 ha, o que consiste em 49,5% da área 

total do município; esse fator pode ser devido aos baixos índices pluviométricos 

observados durante os anos anteriores. Em relação a Área Agrícola, essa 

abrange uma área de 1.010 ha, ou 0,8% do território; Assentamentos Urbanos 

compreende 1.310 ha, correspondendo a 1,0% do território; Corpos Hídricos 

compreendem 2.970 ha, correspondendo a 2,2% da área do município; 

Caatinga Rala compreende 60.590 ha, equivalente a 46,4% do território 

municipal. Esses resultados podem ser melhor visualizados na Tabela 03. 

 

Tabela 03 – Classes de mapeamento de uso e ocupação do solo do município 

de Assú/RN. 

CLASSES 1977 1987 1998 2008 2018 

(ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) 

Caatinga 
Arbustiva Densa 

103.310 79 87.040 66,6 59.760 45,7 97.420 74,5 64.710 49,5 

Áreas Agrícolas 9.246 7 8.230 6,3 1.540 1,1 10.460 10,8 1.010 0,7 

Assentam. 

Urbanos 

200 0,1 500 0,4 640 0,5 900 0,6 1.310 1 

Corpos Hídricos 3.553 2,7 4.910 3,7 4.000 3 7.900 6 2.970 2,2 

Caatinga Rala 14.310 11 29.900 22,8 64.650 49,4 10.280 7,8 60.590 46,4 

Fonte: elaborado pelo autor, (2019). 
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Com esses dados se observa que houve uma redução da área de 

Caatinga Arbustiva Densa no município entre os anos de 1998 e 2018, com 

percentual de 66,6% e 49,5%, respectivamente. Nesse caso, ocasionados 

hipoteticamente por derrubadas da vegetação para a indústria ceramista, 

aliados aos anos de seca, com baixos totais pluviométricos, pois nos dados de 

precipitação da Empresa de Pesquisas Agropecuárias do Rio Grande do Norte 

(EMPARN) a média de pluviosidade nesses anos foram de 436,2 mm e 733,5 

mm.  

Diferente disto nos anos de 1977 e 2008, foram registrados altos índices 

de cobertura vegetacional, dados da (EMPARN) reforçam que no ano de 2008, 

no município de Assú a média pluviométrica foi de 949,2 mm, essa cobertura 

se dá provavelmente por períodos de maior percentual pluviométrico, de 

acordo com Neves (2011) nos anos de 1977 e 2008 no município de Assú, os 

níveis de precipitação foram de muito chuvoso e chuvoso, a média 

pluviométrica para o ano de 1977 foi de 1.179 mm. Os índices de vegetação 

elevado, então, é a resposta espectral da caatinga, a uma quantidade mais 

elevada de água presente, nos anos mencionados, 1977 e 2008. Isso é 

perceptível, também, por correlacionar com o maior volume dos corpos 

hídricos, identificados no mapeamento. Facilitando e possibilitando uma 

diversidade de modos de sustentação para a população rural. Em sequência 

encontra-se gráfico, (Gráfico 01) referente as medias pluviométricas dos anos 

analisados, esses dados foram colhidos conforme disponibilidade no site da 

EMPARN. 

 

Gráfico 01 – Precipitação anual em mm, para o município de Assú/RN. 

 

Fonte: EMPARN, elaborado pelo autor, 2019. 
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Os dados relacionados a Áreas Agrícolas permitiram a observação de 

que nos anos de 1977, 1987 e 2008, foram os anos onde existiam mais áreas 

com esse tipo de ocupação, consequentemente, por fácil acesso à água e a 

grandes porções de terras próximo ao rio Piranhas-Açu, com solos de ótima 

qualidade para a produção de frutas tropicais. Em contraposição, nos anos de 

1998 e 2018 essas áreas foram drasticamente afetadas, possivelmente 

atrelados com causas socioeconômicas, já que os reservatórios se mostravam 

com níveis muito abaixo e insatisfatórios para produção da fruticultura irrigada.  

Atualmente, essas atividades estão em pouco desenvolvimento, pois a 

região enfrenta “um regime de escassez hídrica que já perdura por 6 (seis) 

anos” (RIO GRANDE DO NORTE, 2018), com chuvas abaixo da média, o que 

ocasionou o abandono de áreas agrícolas, principalmente pelas empresas 

multinacionais, e a busca de outras fontes de trabalho, que gere mais lucro 

para empregadores e empregados. 

Esses fatores foram observados em campo, foram identificadas diversas 

propriedades abandonadas, o que ocasiona, em um período de chuvas o 

deslocamento dos solos, proporcionando assim, a erosão dessas áreas.  

Os números relacionados a Assentamentos Urbanos indicam que esses 

foram crescentes com o passar dos 40 anos de observação desta pesquisa, 

atingindo atualmente uma marca de 1% do território. Essas áreas de expansão 

urbana concentram-se, principalmente, ao oeste da cidade, parte mais 

elevadas, e surgimento de pequenos povoados na Zona Rural, ocasionadas 

pelos incentivos do governo para a construção de moradias populares, e 

financiamentos bancários, como o programa “Minha Casa, Minha Vida” do 

Governo Federal, a partir do ano de 2009, que fornecem linhas de crédito mais 

acessíveis à população de renda mais inferior. 

Os resultados a respeito dos Corpos Hídricos mostram que a 

disponibilidade desses recursos se torna mais elevado a partir da construção 

da barragem Armando Ribeiro Gonçalves, que num período mais chuvoso, ano 

de 2008, conseguiu um alto armazenamento de água, ocupando uma área de 

6% do território, o que ampliou o desenvolvimento de atividades voltadas ao 

setor agrícola, tanto para consumo familiar, como para a exportação.  

Com relação as áreas de Caatinga Rala observou-se uma queda 

considerável, principalmente nos anos onde se obteve uma média pluvial 
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maior, 1987 e 2008. Porém, se considerarmos os outros anos, é notório o 

aumento das áreas que estão sendo devastadas, para abertura de fronteiras 

agrícolas. No ano de 2018, mesmo com todas as leis de proteção e 

preservação do meio ambiente em vigor no nosso país, é o ano em que se tem 

mais áreas devastadas, chegando a atingir quase metade do território do 

município. 

O gráfico sequencial, (Gráfico 02) mostra o desenvolvimento dos 

padrões de uso e ocupação do município em uma forma mais detalhada. 

 

Gráfico 02 – Evolução do Uso e ocupação do município de Assú/RN. 

 

Fonte: elaborado pelo autor, (2019). 

 

Em linhas gerais o que se observa é que atualmente os índices de 

interferência antrópica nas áreas de caatinga no município de Assú atingem 

níveis bastante elevados; esses por sua vez intensificados por períodos de 

estiagem e remoção da vegetação, mesmo com o avanço nas Leis de 

preservação ambiental vigentes em nosso país, exemplo disso, pode ser citado 

as matas ciliares, encostas de morros, que são denominadas áreas de 

preservação permanente.  

Os dados gerados a partir desta pesquisa, poderão futuramente fornecer 

subsídios para a implementação de ações para o desenvolvimento de medidas 

em beneficio ao meio ambiente. Diversas são as formas de interferências 

antrópicas desenvolvidas no município, que serão postas no capítulo seguinte, 

mostrando-as e pontuando-as mais detalhadamente, atividades essas que 

estão inseridas, principalmente, próximos aos locais que são de preservação, 

como as Áreas de Preservação Permanente (APP). 
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7. CARACTERIZAÇÃO DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO 

DE ASSÚ/RN. 

 

Posteriormente ao mapeamento do uso e ocupação do solo foram 

identificadas as atividades degradantes no município de Assú, juntamente a 

caracterização das atividades desenvolvidas nesse território (Figura 15).  

 

Figura 15 – Atividades desenvolvidas no município de Assú/RN. 

 

Fonte: elaborado pelo autor, (2019). 

 

De início, a partir da década de 1970, pode-se citar o desenvolvimento 

da agricultura com a plantação de capim, para fornecimento de alimento à 

pecuária, e de feijão, melancia, milho, mandioca, entre outros, para 

subsistência humana. Em consórcio a essas atividades destaca-se a pecuária 

como atividade desenvolvida, paralelamente.  

Além disso, entram em cena, principalmente após a construção da 

Barragem Armando Ribeiro Gonçalves, na década de 1980, as empresas 

multinacionais de fruticultura com o plantio de monoculturas de manga, melão e 
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banana, destacando que as práticas de monocultura contribuem na 

degradação ambiental (DE DEUS & BAKONYI, 2012).  

As monoculturas no município de Assú são desenvolvidas 

principalmente próximas às margens do Rio Piranhas-Açu, pois se tratam em 

sua maioria, plantações de bananeiras; essa espécie de planta requer um 

elevado abastecimento hídrico, então a localização próxima ao rio facilita e 

barateia a produção, como também oferece solo de alta fertilidade. Essas 

plantações por sua vez necessitam de agrotóxicos que são aplicados para o 

afastamento de pragas e insetos, que ocasionam a poluição de rios, lagos e 

lagoas.  

A agricultura irrigada, ao ser realizada sem a devido conhecimento das 

características físicas de cada local, podem ocasionar em consequência sérios 

problemas como erosão, salinização e lixiviação (PRUDÊNCIO; CÂNDIDO, 

2009). 

A indústria ceramista, por exemplo, é atualmente uma das principais 

atividades que proporciona empregos à população, porém extraem tanto a 

vegetação, como os solos argilosos, para a fabricação dos seus artefatos. Essa 

realidade faz com que o município de Assú seja um dos mais afetados no 

Estado do Rio Grande do Norte. Para Prudêncio e Cândido (2009) sabe-se da 

importância da atividade ceramista para a estrutura socioeconômica do 

município, tendo em vista a fundamental importância para a indústria de 

construção civil. No entanto, os impactos ocasionados pela derrubada da 

vegetação nativa ocasionam a alteração da paisagem, acelera processos 

erosivos e, assim, ocasionam assoreamentos em rios e lagos artificiais e 

naturais.  

Para Carbon (2005) apud Prudêncio (2009) é necessário as atividades e 

intervenções que se adequem à realidade local e possibilitem avanços 

socioeconômicos que possam suprir a necessidade da população, porém de 

maneira a possibilitar a regeneração da vegetação.  

 A própria consolidação e avanço da área urbana, nas proximidades do 

rio Piranhas-Açu, acaba por se destacar como uma importante fonte de 

impactos negativos diversos. Essa população é estimada em cerca de 58.183 

habitantes, de acordo com o (IBGE, 2010), essa quantidade de habitantes, por 
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sua vez ocasionam diversas modificações a paisagem, ocasionado danos, que 

muitas vezes podem ser irreversíveis.  

Dessa maneira, em sequência à identificação dos usos do território, 

segue a tabela de exposição com os respectivos danos e degradação 

provocados ao ambiente no município de Assú (Quadro 08). O quadro permite 

se ter uma dimensão de como os impactos negativos são desenvolvidos e suas 

dimensões, de modo a facilitar a análise das complexas causas e as 

consequências socioambientais, provenientes da degradação do ambiente no 

município. 

 

Quadro 08 – Impactos ambientais negativos no município de Assú/RN. 

AÇÕES 
IMPACTANTES 

ALTERAÇÕES 
AMBIENTAIS 

IMPACTOS 
AMBIENTAIS 
NEGATIVOS 

 
 
Agricultura intensiva 

- Desmatamento da mata 
ciliar; 
- Utilização de agrotóxicos.  

- Erosão e assoreamento 
dos rios e lagoas; 
- Contaminação dos 
solos; 
- Contaminação das 
águas superficiais e 
subterrâneas; 
- Redução da 
biodiversidade. 

 
 
Fabricação de 
cerâmica 

- Desmatamento da 
vegetação nativa; 
- Remoção dos solos 
argilosos; 
- Poluição do ar. 

- Emissão de material 
particulado; 
- Diminuição de recursos 
naturais; 
- Esgotamento dos solos 
mais férteis. 

 
 
Extração de madeira 

- Desmatamento da 
vegetação; 
- Solos expostos a ações 
erosivas. 

- Perda dos habitats 
naturais;  
- Perda de solos por ação 
das chuvas e dos ventos. 

 
 
Diminuição da 
cobertura vegetal  

- Empobrecimento dos 
solos. 

- Acumulação dos 
sedimentos nos canais 
dos rios; 
- Redução do suporte 
hídrico superficial; 
- Assoreamento dos rios. 



76 
 

 
 

 
Redução das áreas de 
florestas para 
construção de 
residências. 

- Destruição da vegetação 
de caatinga. 

- Expansão das 
ocupações urbanas; 
- Despejo de esgoto 
doméstico e aumento da 
produção de resíduos 
sólidos. 

 
 
Águas Cinzas  
 

- Lançamento de efluentes 
químicos. 

- Contaminação e 
poluição de águas 
superficiais; 
- Diminuição da qualidade 
da água. 

 
 
Produção de resíduos 
sólidos 

- Disposição de lixo em 
áreas improprias; 
- Queima de resíduos 
sólidos; 
- Contaminação de lençol 
freático. 

- Danos ambientais a 
fauna e flora; 
- Transformação da 
paisagem; 
- Poluição do corpus 
hídricos. 

Fonte: adaptado de Silva, (2013). 

 

 Na agricultura intensiva, o destaque é para a fruticultura irrigada 

(Figura 16), com a monocultura de banana, manga, mamão, entre outros, que 

é uma das principais economias do Estado potiguar, a produção agrícola que, 

de acordo com o IBGE (2017), foi de cerca de 12.600 toneladas de banana, 

5.170 toneladas de manga e 900 toneladas de mamão. 

 Com relação à produção agrícola temporária o município de Assú 

produziu, segundo dados do IBGE (2017), 150 toneladas de batata doce, 54 

toneladas de feijão, 3000 toneladas de melancia, 1500 toneladas de melão, 21 

toneladas de milho e 700 toneladas de tomate, o que convém perceber que a 

principal atividade no município é a agricultura, caracterizando-o como polo 

regional e com grande influência no Estado do Rio Grande do Norte. Esse fator 

tornou-se possível, com a implementação do projeto de fruticultura Baixo-Açu, 

por parte de políticas pública, que iniciou com a construção da Barragem 

Armando Ribeiro Gonçalves, e em sequência a introdução de empresas 

multinacionais, para a produção de frutas tropicai.   

 Grigio (2008, p. 136) enfoca que: “as atividades relacionadas com 

agricultura [...] são as que conduzem, principalmente, a dinâmica da 

paisagem”. Essas atividades que por se desenvolverem às margens dos 

principais rios da região, aproveitando a fertilidade dos solos aluviais, não 
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respeitam, por vezes, a área de preservação permanente demarcada por 

legislação federal, desmatando as matas ciliares para o seu desenvolvimento.  

 A utilização desordenada de máquinas proporciona compactação nos 

solos e a sua infertilidade, já, a irrigação por aspersores, que não é feita 

regular, ocasiona a salinização e o esgotamento de nutrientes. 

 

Figura 16 – Monocultura de banana, Assú/RN, 2019. 

 

Fonte:  acervo do autor, (2019). 

 

Figura 17 – Extração de madeira, com presença de solo exposto, Assú/RN, 

2019. 

 

Fonte: acervo do autor, (2019). 
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 A extração de madeira (Figura 17), é uma atividade desenvolvida na 

região desde a sua implementação, primeiro com a derrubada da vegetação de 

carnaúba, utilizadas para a construção de telhados das casas, em sequência 

para a implementação das áreas agrícolas e posteriormente, e nos dias atuais, 

para desenvolver as atividades voltadas ao polo ceramista. Dados do IBGE 

(2017) indicam que a produção de carvão vegetal teve um total de 37 

toneladas, já a extração de madeira foi de um total de 12.022 m3, esses dados 

são do ano de 2017, corresponde a 2,1%, e 1,5% respectivamente da 

produção total do Estado, um percentual, pouco significativo, mas que em um 

patamar municipal, provoca diversas e notórias alterações paisagísticas.  

 Além disso, são diversas as áreas desmatadas clandestinamente, 

ocasionando assim a desnudação dos solos, deixando-os expostos às ações 

erosivas (Figura 18), dos ventos e das chuvas; esse é um problema que se 

encontra mais agravante nos dias atuais, pois nas visitas realizadas em campo 

torna-se perceptível várias áreas sem vegetação e com formações erosivas. 

 A retirada de vegetação proporciona, por sua vez, o assoreamento de 

rios, lagos e lagoas. O rio Piranhas-Açu, principal curso fluvial do município, por 

esse contexto, encontra-se então bastante assoreado como consequência do 

desmatamento, afetando a vida dos agricultores e desaparecimento de 

diversas espécies de animais e plantas. Conforme afirmam Campanha e Araújo 

(2010), a retirada da cobertura vegetal “elimina quase totalmente a diversidade 

da vegetação lenhosa, e reduz a diversidade animal pela alteração do habitat”. 

 A produção do campo de petróleo (Figura 19), no município de Assú 

encontra-se localizado ao Norte, na divisa com o município de Carnaubais. 

Essa área é extensa e encontra-se inserida dentro de um campo de lagoas; 

alguns equipamentos de bombeamento do petróleo, cavalinhos, como são 

conhecidos, foram instalados dentro da lagoa, o que por consequência pode 

ocorrer derramamento de petróleo e ocasionando, assim, a poluição desse 

complexo lagunar.  
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Figura 18 – Avanço de processos erosivos, Assú/RN, 2019. 

 

Fonte: acervo do autor, (2019). 

 

Figura 19 – Produção de Petróleo em áreas de lagoa, Assú/RN, 2019. 

 

Fonte: acervo do autor, (2019). 

 

 Com relação à cerâmica, essa ocasiona danos ambientais graves, pois 

para a fabricação dos artefatos, utiliza-se de solos argilosos (Figura 20), 

retirados principalmente das margens de rios, a derrubada da vegetação, em 

sua maioria das vezes nativa, para proporcionar o abastecimento dos fornos e 

queima das peças, e por fim lançam ao ar partículas de fuligem, o que provoca 

a poluição do ar. Com a retirada da vegetação e dos solos argilosos, essas 
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áreas ficam mais susceptível aos processos erosivos. No município de estudo 

existem cinco industrias ceramistas (Figura 21), atuantes, que utilizam desses 

recursos naturais para o desenvolvimento de suas atividades. 

 

Figura 20 – Extração de argila, Assú/RN, 2014. 

  
Fonte: acervo do autor, (2014). 

 

Figura 21 – Produção de cerâmica de barro vermelho, Assú/RN, 2014.  

 

Fonte: acervo do autor, (2014). 

 

 Acerca do crescimento populacional desordenado, apresentaram 

aumento durante o período de análise, ocasionado pela instalação de moradias 

em locais impróprios, provocando a destruição da vegetação nativa para a 
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implementação de conjuntos habitacionais, como também lançamentos de 

esgoto em vias públicas, o que ocasiona a contaminação de mananciais 

hídricos e dos solos.  

 O crescimento desordenado, seria também um fator que ocasiona a 

produção de resíduos sólidos, sobre esse impacto, o município de Assú não 

dispõe de aterro sanitário, todos os resíduos sólidos que são produzidos, são 

depositados em um local improprio, em um terreno próximo à cidade e a céu 

aberto, (Figura 22) ocasionando por sua vez, a proliferação  de vetores que 

podem causar doenças para as pessoas que vivem de coleta e reciclagem, 

como também a contaminação dos solos e do ar, pois constantemente nesse 

deposito é registrado queimas dos resíduos.  

 Sobre esse aspecto vale salientar que a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos – PNRS, implementada no ano de 2010 (BRASIL, Lei 12.305, 2010), 

tem por princípios e objetivos a gestão de resíduos, como também de dar 

responsabilidades ao poder público e dos geradores (homem e empresas) 

quanto ao lixo produzido (FRANÇA et al., 2015).  

 De acordo com a legislação da PNRS os municípios devem 

extinguirem os lixões e aterros controlados para implementarem aterros 

sanitários para deposito e tratamento do lixo produzido (BRASIL, Lei 12.305, 

2010). 

 

Figura 22 – Resíduos sólidos depositados a céu aberto, Assú/RN, 2019.   

 

Fonte: acervo do autor, (2019). 
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Figura 23 – Lançamento de águas cinzas em rua pública, Assú/RN, 2019. 

 

Fonte: acervo do autor, (2019). 

 

 Além disso, no município os serviços de saneamento básico ofertados 

atende apenas com a coleta domiciliar de resíduos sólidos e abastecimento de 

água nas residências, não contemplando a coleta e tratamento das águas 

cinzas (Figura 23), algo que ocasiona sérios danos ao meio ambiente, pois as 

águas utilizadas nas residências são despejadas sem nenhum tratamento, 

proporcionando a contaminação de lenções freáticos e dos mananciais 

hídricos. Sobre essa perspectiva vale enfatizar que o saneamento básico 

também faz parte dos parâmetros legislativos da PNRS, e que é de 

responsabilidade do poder público municipal a execução de tais obras que 

geram benefícios diversos à população e ao meio ambiente.  

 Atividades que causam menos degradação ao ambiente, também 

foram verificadas em campo, é o caso da Usina Fotovoltaica Assú V (Figura 

24), que está em funcionamento desde o ano de 2017, conta com uma 

capacidade de produção de 30 MW, essa fonte de energia é tida como uma 

fonte de energia limpa, porém em sua implementação, ocasiona o 

desmatamento para instalação das placas solares.  
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Figura 24 – Usina Fotovoltaica Assú V, Assú/RN, 2019. 

 

Fonte: Josivan Oliveira, (2019). 

 

 Os aspectos degradatórios citados anteriormente, ocasionam diversas 

modificações na paisagem do município de Assú. Diante do exposto, são 

notórias as diferentes e diversas formas de uso e ocupação, juntamente à 

degradação dos recursos naturais no referido município, em maior ou em 

menor proporção. O planejamento e a execução de ações para a minimização 

desses danos deve ser tarefa crucial dos gestores para a manutenção da vida 

natural e social.  

 O notório é que o município em estudo, se encontra totalmente fora dos 

padrões de adequação, para o programa Cidades Sustentáveis, que 

disponibiliza para a gestão dos municípios, uma agenda e um banco de 

práticas com exemplos de melhoria na qualidade ambiental e social de cidades 

do Brasil e do mundo.  
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8. CONCLUSÕES. 

 

 Com a elaboração dos mapas de geologia, unidades geomorfológicas, 

associação de solos e vegetação, podemos realizar o mapa de Vulnerabilidade 

Natural e Ambiental do município de Assú. Esse processo possibilitou a 

identificação das áreas que se encontram em maior percentual a risco de 

erosão, que estão localizadas as margens do rio Piranhas-Açu, tendo em vista 

de que essas áreas dispõem de uma composição de solo propicio a cultivos 

agrícolas (solos argilosos) e naturalmente são mais dinâmicas.  

 As áreas com maior dinâmica estão localizadas na porção leste do 

município, localização do rio Piranhas-Açu, onde se observa intensa 

modificação na paisagem, com a presença da maior parte da produção agrícola 

do município. Esse é um contexto ocasionado pela ocorrência de 

desmatamentos, para a instalação de campos voltados a pecuária e 

agricultura; o que gera controvérsias com a Lei de preservação ambiental, pois 

essas áreas correspondem a locais de proteção permanentes (APP´s), 

devendo então estarem protegidas e preservadas.   

 Com relação à análise do uso e ocupação, durante os 40 anos 

analisados, pode-se concluir que há, por intervenção antrópica, diversas 

modificações no ambiente, alterando a paisagem, a dinâmica natural e 

geossitêmica, afetando os aspectos sociais, econômicos e político do 

município. 

 A análise e identificação dos impactos ambientais presentes no 

município permitiu visualizar uma variedade de intervenções antrópicas e 

danos causados ao meio ambiente, ações constituídas por atividades agrícolas 

e pecuárias, extração de petróleo, lançamento de esgoto não tratado, 

desmatamento da vegetação nativa para queima e produção de carvão e de 

artefatos cerâmicos. 

 O desenvolvimento de atividades sem um devido planejamento põe em 

risco a manutenção natural dos ecossistemas, provocando, como 

consequência, a alteração na qualidade de vida da população. Ações de 

mitigação por parte da sociedade e do poder público devem ser implementadas 

para que futuramente as alterações não sejam agravadas.  
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O estudo, por consequência, apresenta informações valiosas que 

possibilitam ao poder público bases para as ações de planejamento e 

zoneamento ambiental, atrelados a um convívio mais sustentável entre a 

população e o meio ambiente. Além disso, acaba direta ou indiretamente 

direcionando mais atenção à necessidade de desenvolvimento de programas 

que consideremos locais de risco e vulnerabilidade natural e ambiental mais 

elevadas detectados neste estudo. 
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