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Resumo
O presente trabalho busca analisar a expansão da cidade de Mossoró na planície fluvial e
flúvio-marinha do Rio Apodi-Mossoró. Pra isso, a Planície fluvial foi mapeada utilizando
imagems Shutlle Radar Topographic Mission - SRTM, associando as imagens Landsat à análise
além de trabalho de campo para a delimitação topográfica da planície. A área de Preservação
Permanente - APP foi estabelecida de acordo com o código florestal Lei 12.651/12, e a Áreas
Especiais de Proteção Ambiental – AEPA de acordo com a Lei municipal complementar nº
012/2006 plano diretor da cidade de Mossoró. A área de ocupação e cobertura física da cidade
foi definida por imagens do satélite Sentinel-2ª sensor MSI, com resolução espacial de 10
metros. A ocupação física da cidade atinge 25% da área da planície fluvial e 18% da área da
planície flúvio-marinha, ocupando também áreas de APP e AEPA.
Palavras chave: Mapeamento, Meio ambiente, Expansão urbana.

1. Introdução
Nos últimos anos, a expansão física dos centros urbanos sem a efetivação de medidas
estabelecidas nos planos diretores das cidades, e mesmo a falta de planejamento na organização
do espaço urbano, têm provocado grande impactos ambientais no meio urbano. Nunca na
história a modificação humana ao meio natural foi tão acentuada quanto no atual período
histórico em que 54% da população mundial vive nas cidades (UNRIC, 2018). No contexto
brasileiro o crescimento urbano segundo a Organização das Nações Unidas (ONU) para até
2050 é de 93,6%. Santos (2008 p. 5) coloca que “A natureza artificializada marca uma grande
mudança na história humana da natureza”. Isso nos leva a crer na cidade como território em
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expansão levando em consideração as atividades econômicas e a necessidade de novos espaços
para a sua implantação, torna esse “território usado sendo os objetos e ações, sinônimo de
espaço humano e espaço habitado” (SANTOS, 2002, p. 16).
As cidades como importantes sistemas materiais da ação humana se apresentam como
expressões da organização espacial das sociedades. O desenvolvimento urbano provoca a
distribuição por tipo de uso do espaço em “residencial, comercial e industrial, áreas públicas”
(TUCCI, 2008). Os privilégios de usos dentro do espaço urbano são estabelecidos de forma a
proporcionar a circulação de pessoas e capitais. Peixoto et al, (2016) resumem de forma
explícita o processo de valorização do solo urbano e a compreensão dos mesmos dentro da
temática ambiental são de fundamental importância, pois, a ocupação destas áreas normalmente
confronta-se com a preservação do meio ambiente. Uma das causas mais comuns dos impactos
da urbanização sobre os corpos hídricos são apontadas como geração de resíduos (PEIXOTO
et al, 2016); poluição e contaminação (PORSE, 2013); alteração da geomorfologia de canais
fluviais (GRIMM et al. 2008) impermeabilização do solo, que aumenta a vazão propiciando
inundações frequentes, e obstrução de canais fluviais dos rios (TUCCI, 2008).
A ocupação da cidade de Mossoró se deu historicamente ligada a planície fluvial do
rio. Uma localização fundamental, pois oferecia terras para atividade agrícola, além de uma boa
via de escoamento para a carne de charque produzida na cidade durante o período (PINHEIRO,
2007). A paisagem e ocupação atuais também são marcadas por heranças dos meios de
produção pretéritos que influenciaram essa cidade como hoje a conhecemos (ROCHA, 2005;
SILVA, 1983).
O presente trabalho busca analisar a expansão da cidade de Mossoró na planície fluvial
e flúvio-marinha do Rio Apodi-Mossoró. Essa problemática construída principalmente pela
retirada da mata ciliar e aumento do processo de assoreamento aterramento da margem do rio
para a construção de novos empreendimentos imobiliários, causados pela expansão urbana
sobre a planície, trazem à tona grandes problemas que necessitam ser discutidos a luz da ciência
tendo em vista as diversas causas que podem acarretar a longo prazo.
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2. Materiais e Métodos
2.1 Área de estudo
O Município de Mossoró localizado na porção oeste do estado do Rio Grande do Norte
(figura1), com área total de 2.100 km² (IBGE, 2018) (Figura 1)

Figura 1- Localização da Cidade de Mossoró.

2.2 Aspectos Geoambientais do Município de Mossoró.
Localizado dentro do polígono das secas onde predomina o clima semiárido (NIMER,
1989), o clima é inteiramente influenciado Zona de Convergência Intertropical – ZCIT, com
regime de chuvas durando entre os 3 a 4 meses, o restante do ano seco (INMET, 2018). A área
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de estudo localiza-se sobre uma das mais importantes províncias geológicas do Brasil a
Província Borborema, porém o município encontra-se sobre a bacia potiguar, com rochas
sedimentares compostas superficialmente pela Formação Barreiras, Formação Jandaíra e
sedimentos inconsolidados das planícies aluviais e planícies flúvio-marinha.
O município de Mossoró situa-se sobre a chapada do Apodi que apresenta relevo
plano, escarpado em suas bordas composta de rochas sedimentares, que em seu sentido com a
faixa litorânea apresenta a fisionomia de tabuleiros costeiro, porém com entranças de topografia
baixa onde adentra o oceano, formando faixas de deltas na porção do estuário. Os solos oriundos
das formações geológicas descritas seu processo químico de formação da origem a solos como
o Argissolo Vermelho Amarelo, Luvissolo, Planossolo, Vertissolo, Chernossolo, Cambissolo,
Latossolo além do Gleissolo Sálico nas áreas de planície flúvio marinha (EMBRAPA, 2003).
De acordo com Felipe (1988) Mossoró desde 1857 já apresentava uma importante
influência regional na circulação de mercadorias e pessoas. Segundo Elias e Pequeno (2010)
Mossoró apresenta-se como importante centro urbano regional tanto pela sua influência
econômica, e a abrangência da influência deste centro urbano sobre várias cidades sobre sua
influência direta. De acordo com o IBGE no último censo em 2010 Mossoró tinha uma
população urbana de 259 mil habitantes, que em 2018 tem uma estimativa de 294 mil
habitantes, com PIB per capta (2015) 20.983,80 (IBGE, 2018).
2.3. Delimitação da Planície Fluvial e Flúvio-marinha.
Delimitação da planície flúvio-marinha deu-se seguindo a lei Lei n.12.651/12 nos seu
art 3º inciso XV onde classificam situadas nas regiões entre marés superiores, inundadas apenas
pelas marés de sizígias, desprovidas de vegetação vascular. A planície fluvial a delimitação foi
utilizada imagens SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) associadas a imagens landsat -
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8 sensor OLI, na qual foi possível traçar através de dados topográficos os limites da planície
fluvial, além da observação e coleta de dados de relevo em campo (Figura 2).
2.4. Delimitação da APP.
A delimitação das Áreas de Proteção Permanente (APP) seguiu os princípios regidos
na Lei n. 12.651/12 que delimita no seu Art. 4º que rios que obtiverem canal de 10 à 50 metros
possuem um área de APP de 50 metros de um lado e do outro do canal. Em reação a esta
condição foi traçado um Buffer de 50m para que fosse verificado se a urbanização adentrou as
Áreas de Preservação Permanente definidas por lei. Além do código Florestal de 2012, foi
analisado para este fim a lei complementar 012/2006 lei municipal que instrui o plano diretor
da cidade de Mossoró que em seu art. 26 define as áreas de APP como Áreas Especiais de
Proteção Ambiental (AEPA).
2.5. Mapeamento da ocupação urbana sobre as planícies e APP.
Foram utilizadas imagens de satélite SENTINEL 2, sensor MSI com resolução 10 m
utilizando a composição RGB bandas 4-3-2 (Infravermelho próximo, Vermelho e Verde) onde
pode ser realizado o trabalho de mapeamento da área urbana sobre a planície fluvial do rio no
software ESRI Arc Gis versão 10.2.2. Foi realizada pesquisas de campo verificando áreas de
ocupação sobre a planície fluvial e flúvio-marinha.
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Figura 2: organograma metodológico do trabalho.

3. Resultados e Discussões
3.1 Características Geomorfológicas da Planície Fluvial do rio Apodi/Mossoró.
As condições do relevo de uma área são de fundamental importância para que se
possam compreender os padrões estabelecidos para o entendimento da planície fluvial e flúviomarinha. As condições morfológicas do terreno, estabelecem elementos importantes para a
definição do padrão de drenagem e escoamento dentro da bacia. As características apresentadas
na planície fluvial do Rio Apodi/Mossoró se devem ao fato de que processos geológicos que
formaram a bacia potiguar, condicionaram o canal principal do rio, capturado por padrões das
principais falhas do rifte durante o cretáceo, além de reativações pós-miocênicas (Maia e
Bezerra, 2012; 2013). Na porção onde situa-se o município de Mossoró, sua característica de
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rio de planície cortando as camadas de sedimentos Mesozóicos (Maia e Bezerra, 2012) define
a influência que este rio submete a erosão e transporte de sedimentos na chapada do Apodi e
dos tabuleiros costeiros (AB´SABER 1974).

Figura 3 - Vale do Rio Apodi/Mossoró e altos estruturais Serra Mossoró e Serra do Mel.

Na área de estudo podemos identificar que o vale rio é delimitado por altos
topográficos (figura 3) como Serra de Mossoró e Serra do Mel (MAIA e BEZERRA, 2013) que
delimitam um baixo topográfico onde se situa a sua planície fluvial. Esses altos topográficos
estabelecidos por eventos neotectônicos, fazem o curso do rio seguir as principais zonas de
falhas do rifte potiguar.
Entende-se que esses processos tectônicos envolvidos em períodos recentes da história
geológica (MAIA e BEZERRA. 2012 e 2013), influenciaram de forma incisa, onde as principais
aplicações de métodos geomorfológicos de análise do relevo, nos apresentam importantes
indícios que durante o Cenozoico, o rio ampliou seu processo de entalhe de seu canal sobre os
sedimentos pós-rifte.
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Ao longo de seu baixo curso sobre o município Mossoró até chegar ao estuário no
atlântico o rio Apodi/Mossoró apresenta altimetrias modestas entre 2 à 4 metros (ROCHA,
2011). Assim a morfologia do terreno influenciou a ação interiorana das marés. Devido a
intervenções humanas como a atividade salineira, reduziu potencialmente a ação das marés,
porém, a presença de solos salinos afirma que esta parte do vale do Apodi/Mossoró é evidência
que esta se constitui uma planície flúvio-marinha na área urbana da cidade (Figura 4). A
dissecação possibilitou o adentramento do sistema flúvio-marinho que apresenta 25 km de
extensão por 8 km de largura (MAIA e BEZERRA. 2013; ROCHA. 2015).
As áreas da planície fluvial e flúvio-marinhas são consideradas de alta vulnerabilidade.
Segundo Petta, Mello e Nascimento (2010) em um estudo feito na planície fluvial do Rio Apodi
Mossoró dentro da área urbana de Mossoró, as classe de maior vulnerabilidade ambiental são
definida pela associação entre depósitos aluvionares, planície de inundação, Gleissolos sálicos
e vegetação de algaroba e representa a maior área em extensão.
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Figura 4: Uso ocupação do solo na cidade de Mossoró

A partir da delimitação física da cidade verifica-se que a urbanização já ocupou uma
área considerável da planície fluvial do rio, onde a dimensão deste processo ainda continua se
desenvolvendo (Tabela - I). O dimensionamento das ações de agentes imobiliários tendo como
foco o centro da cidade como evidenciado por Lucas et al, (2016). Aponta-se que o núcleo
urbano se desenvolveu buscou a utilização destas áreas como principal ponto estratégico para
a introdução de inúmeras atividades comerciais, isso acarretou em uma ocupação mais
acentuada da planície fluvial, no ou próximo ao centro.
Área de planície fluvial na faixa urbana calculada 14,024 km² enquanto a planície
flúvio-marinha 8,200 km² sendo que o total de área em 22,224 km². A ocupação urbana somou
o total em ambas de 4,620 km² de urbanização sobre as planícies. Desta forma a margem
esquerda foi a que apresentou o mais acentuado processo de urbanização totalizando em ambas
as áreas um total de 2,882 km² de malha urbana sobre as planícies. Já a margem direita totalizou
1,728 km² de urbanização sobre as planícies fluvial e flúvio-marinha. A margem esquerda do
rio provou ser mais ocupada devido ao processo histórico envolvido na expansão da cidade de
Mossoró ao longo dos séculos, motivo que trouxe uma amostragem maior de área ocupada
dentro das planícies. A planície fluvial já possui 25% de sua área ocupada na porção urbana e
a flúvio-marinha 18%. Totalizando as áreas de planície fluvial e flúvio-marinha na parte urbana
da cidade 21% já foi ocupado pela estrutura física da cidade.
Tabela I - Valores referentes a ocupação da Planície fluvial e flúvio-marinha.
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De acordo com a Lei complementar 012/2006, plano diretor da cidade de Mossoró a
área da planície fluvial se enquadra na chamada AEPA (Áreas Especiais de Proteção
Ambiental) onde denominam-se “áreas de domínio público ou privado, destinam-se à
conservação do sistema natural a fim de assegurar o bem-estar da população e conservar ou
melhorar as condições ecológicas locais (MOSSORÓ, 2006 p.9). De acordo com Tucci (1997),
impactos causados pelo avanço da urbanização oriundo de infraestruturas como: redução de
seção do escoamento aterros; deposição e obstrução dos canais e condutos de lixos e
sedimentos; projetos e obras de drenagem inadequadas, auxiliam os problemas causados
durante as cheias dos rios.
É importante frisarmos que estes momentos de cheia do rio atrelado ao avanço da
urbanização sobre o sistema fluvial, trazem eventos bastantes custosos financeiros para as
sociedades e meio ambiente, tendo em vista as condições a qual foram submetidas. Em função
disso Silva et al, (2015) apontaram setores prioritários para intervenção municipal.
4. Considerações finais
A ocupação urbana sobre a planície fluvial e flúvio – marinha configuram-se em uma
negligência ao cumprimento da legislação vigente, como a ocupação das áreas de APP que são
sedimentadas no código florestal lei 12.651 / 12. A delimitação da planície fluvial e flúviomarinha realizado principalmente por imagens SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) e
dados processados por imagens LANDSAT 8, mostraram que a ocupação urbana, destas áreas
mostrou-se bastante acentuado. O atual momento da evolução das técnicas nos traz uma
infinidade de meios para obtenção de dados, o uso de novas metodologias para o planejamento
urbano. O mapeamento de áreas para proteção ambiental é de ótima valia para as discussões
tanto acadêmicas quanto políticas.
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Através do estudo foi possível identificar que as condições impostas ao meio ambiente
na Planície fluvial na porção urbana da cidade de Mossoró, são condicionadas pelo do lobby de
setores econômicos sobre a legislação ambiental. Além disso, os problemas causados pela
ocupação da planície fluvial assentadas sobre as áreas alagadas durante as cheias, também
atingem de forma direta os setores econômicos como; comércio atuante no centro da cidade
localizado dentro da planície fluvial.
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