
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE BIOCIÊNCIAS 

DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFIA E LIMNOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRUNO GAZOLA DE FARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DO SOLO EM ZONA RIPÁRIA SOB DIFERENTES 

USOS: POTENCIAL DE POLUIÇÃO PARA UM MANANCIAL TROPICAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL-RN 

 2013 



 

 

 

 

 

BRUNO GAZOLA DE FARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DO SOLO EM ZONA RIPÁRIA SOB DIFERENTES 

USOS: POTENCIAL DE POLUIÇÃO PARA UM MANANCIAL TROPICAL 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada como parte dos 

requisitos para obtenção do título de Mestre 

em Ecologia pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte – UFRN. 

 

 Orientadora: Karina Patrícia Vieira da Cunha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL-RN 

 2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação da Publicação na Fonte. UFRN / Biblioteca Setorial do Centro de Biociências 

 

Faria, Bruno Gazola de. 

     Alteração da qualidade do solo em zona ripária sob diferentes usos: potencial de poluição para um manancial 

tropical. / Bruno Gazola de Faria. – Natal, RN, 2013. 

  

      39 f.: il. 

 

      Orientadora: Profa. Dra. Karina Patrícia Vieira da Cunha. 

       

 

      Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Biociências. 

Departamento de Oceanografia e Limnologia. Programa de Pós-Graduação em Ecologia. 

 

1. Degradação ambiental – Dissertação. 2. Metais pesados – Dissertação. 3. Nutrientes – Dissertação. I. 

Cunha, Karina Patrícia Vieira da. II. Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  III. Título. 

 

RN/UF/BSE-CB                                                          CDU 574   

 



 

 

 

 

ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DO SOLO EM ZONA RIPÁRIA SOB DIFERENTES 

USOS: POTENCIAL DE POLUIÇÃO PARA UM MANANCIAL TROPICAL 

Dissertação defendida e aprovada para obtenção do título 

de Mestre em Ecologia/PGE pela Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte – UFRN. 

 

APROVADA EM 23/08/ 2013 

BANCA EXAMINADORA 

______________________________________________________________ 

Profa. Dra. Karina Patrícia Vieira da Cunha 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte | UFRN 

(Presidente) 

 

_______________________________________________________________ 

Profa. Dra. Vanessa Becker 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte | UFRN 

 (Interno) 

 

_______________________________________________________________ 

Prof. Dr. Clístenes Williams Araújo do Nascimento 

Universidade Federal Rural de Pernambuco | UFRPE 

 (Externo à Instituição) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESUMO 

O crescimento demográfico pressiona ambientes intrinsecamente sensíveis frente às 

perturbações, como as zonas ripárias de mananciais, sem que se conheçam os efeitos da 

substituição desses ambientes naturais por diferentes usos na qualidade do solo e, 

consequentemente, da bacia hidrográfica.  O estudo da qualidade do solo tem evoluído como 

importante ferramenta para o manejo sustentável deste componente da biosfera que influencia 

diretamente e indiretamente no funcionamento de ecossistemas terrestre e aquáticos.  Assim, a 

caracterização de atributos físicos e químicos do solo foi realizada sob diferentes usos 

(agrícola, pastagem, urbano, industrial e vegetação natural) na zona ripária de uma lagoa 

tropical, um importante manancial de abastecimento, para avaliar a qualidade do solo e sua 

possível degradação, gerando potencial risco de poluição do manancial. Os dados obtidos 

foram submetidos à analise descritiva e à análise de componentes principais (PCA),.  Os 

resultados mostraram alterações negativas na qualidade do solo como alcalinização e aumento 

dos teores de P, Pb, Mn e Zn em áreas mais antropizadas. A substituição da vegetação natural 

na zona ripária da lagoa por usos antrópicos, aliada à textura arenosa e ao baixo teor de 

matéria orgânica do solo nessas áreas, concorrem para a fragilidade do solo frente à erosão e à 

lixiviação de nutrientes e metais pesados para os corpos d’água, o que dá o potencial desses 

solos atuarem como intensa fonte difusa de poluição para o manancial. O monitoramento e 

práticas de manejo conservacionistas do solo são necessários para manutenção de um 

adequado equilíbrio ecológico na zona ripária da lagoa de Extremoz, permitindo assim o 

controle e mitigação do processo de degradação da qualidade da água.  

 

Palavras-chave: Indicadores. Metais pesados. Nutrientes. Degradação ambiental.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

The demographic growth press environments that are more susceptible to perturbations, like 

riparian areas, without knowing about the effects of replacing these natural environments by 

different land uses on soil quality and, consequently, on watershed. The study of soil quality 

has evolved as an important tool for soil sustainable management of this component of the 

biosphere that affects aquatic and terrestrial ecosystems functions. Thus, physical and 

chemical soil proprieties were measured to assess soil quality under different land uses 

(agricultural, pasture, urban, industrial and natural vegetation,) in the riparian zone of 

Extremoz Lake, an important human water source, evaluating whether the soil offers potential 

risk to water pollution. Data were subjected to descriptive statistics and Principal Component 

Analysis (PCA). The results showed negative changes in soil quality such as alkalinization 

and increase in P, Pb, Mn and Zn contents in most anthropized areas. The sandy texture and 

low organic matter content in all soils showed the fragility of the soil to erosion and leaching 

of elements in excess to water bodies, evidencing that this soils has potential to diffuse 

contaminants. Conservative management of soil is necessary to provide an adequate 

ecological state in riparian zones of the Extremoz Lake, thus allowing controlling and 

buffering diffuse sources of pollution to this important water supply source. 

 

Keywords: Indicators. Heavy metals. Nutrients. Environmental degradation. 
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1 INTRODUÇÃO  

O solo é passível de degradação, em maior ou menor grau, seja pela ação de 

fenômenos naturais e/ou por intervenções antrópicas. A intensidade deste processo de 

degradação do solo aumenta quando ocorrem desmatamentos, manejos agrícolas inadequados 

e o desenvolvimento de diversas atividades com potencial poluidor, como a produção 

industrial e ocupação urbana, oferecendo risco à qualidade ambiental da bacia hidrográfica. 

Sabe-se que em cada classe de uso e ocupação do solo existem possibilidades de 

sustentabilidade a serem buscadas, para as quais o conhecimento da qualidade do solo é uma 

tecnologia e ciência aplicável (CARTER, 2002) 

A avaliação da qualidade do solo como ferramenta de gestão ambiental requer a 

concordância entre questões como o porquê a qualidade do solo é importante, como ela é 

definida, como pode ser medida, e como responde ao manejo, restauração ou práticas 

conservacionistas (KARLEN et al., 1997; SINGER; EWING, 2000). De forma abrangente e 

aplicável a qualidade do solo foi definida como a capacidade de um tipo específico de solo 

para funcionar, dentro de limites de ecossistemas naturais ou manejados, para sustentar a 

produtividade de plantas e animais, mantendo ou aumentando a qualidade da água e ar, e 

dando suporte a saúde humana e habitação (KARLEN et al., 1997) 

Atributos físicos, químicos e biológicos do solo podem ser avaliados e utilizados como 

indicadores de qualidade do solo, uma vez que estes estão associados às suas funções e aos 

serviços ecossistêmicos dentro da bacia hidrográfica (NORTCLIFF, 2002). Os indicadores de 

qualidade do solo são então indispensáveis à escolha das medidas adotadas nas práticas de 

manejo sustentável, recuperação e conservação ambiental (DORAN et al., 2000).  

Além dos referidos atributos do solo que vem sendo utilizados com eficiência como 

indicadores de qualidade do solo (MOEBIUS-CLUNE et al., 2011), os teores de metais 

pesados acumulados no solo podem adicionar informações a respeito do potencial de uma 

determinada atividade contribuir para a degradação da bacia hidrográfica. Isso por que, 

atualmente, as atividades relacionadas à sociedade moderna adicionam ao ambiente resíduos 

ricos em contaminantes, tais como os metais pesados, podendo alterar os teores naturais e 

prejudicar a funcionalidade dos ecossistemas (CUNHA et al., 2008; CUNHA; 

NASCIMENTO, 2009). Considerando que os metais não são modificados ou degradados, 

como ocorre com os contaminantes orgânicos, mantendo-se a fonte contaminante, ocorre a 

acumulação progressiva e persistente do metal no solo (GUO et al., 2006) que pode funcionar 

como fonte difusa de poluição para os demais componentes da bacia hidrográfica. Dessa 
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forma, a avaliação da qualidade do solo pode ser direcionada a capacidade deste interferir na 

qualidade da água por funcionar como filtro e/ou fonte da dispersão de nutrientes e 

contaminantes para os corpos d’água superficiais e águas subterrâneas (VEZZANI; 

MIELNICZUK, 2009).  

 Neste contexto, encontra-se a lagoa de Extremoz, um manancial que serve de 

abastecimento para percentagem considerável da população, e que tem no seu entorno 

diferentes usos do solo, caracterizado especialmente pela substituição de sua zona ripária pelo 

processo de urbanização. Neste processo desenvolvem-se atividades que apresentam grande 

potencial de degradação ambiental como as agropastoris e produção industrial, o que 

evidencia a importância de pesquisas sobre os aspectos da qualidade do solo nessa região, e 

como este pode influenciar a qualidade da água desse manancial.  

Apesar de sua importância socioambiental, poucas pesquisas foram desenvolvidas na 

lagoa de Extremoz no tocante a degradação e poluição ambiental. Dentre essas, verificou-se o 

aumento na disponibilidade de nutrientes alóctones na água da lagoa e o desenvolvimento de 

espécies oportunistas e cianobactérias filamentosas, potencialmente tóxicas, no período 

chuvoso (ARAÚJO, M. F. F.; COSTA, I. A. S.; CHELLAPPA, N. T., 2000) e mais 

recentemente, a poluição da água por metais pesados Cd, Zn, Pb, Ni, Cr, Cu e Mn 

(BARBOSA et al., 2010), sendo recomendado o estabelecimento de programas de 

monitoramento da qualidade da água na lagoa.   

Considerando que o uso e manejo inadequado dos solos podem acarretar em alteração 

de sua qualidade, e assim aumentar o potencial dos solos atuarem como fonte de 

contaminantes para ecossistemas aquáticos, há a necessidade de selecionar atributos de fácil 

determinação e sensíveis ao uso e manejo para se conhecer a qualidade do solo e selecionar 

indicadores qualidade do solo que estejam relacionados com suas funções ecossistêmicas. 

Assim, esses resultados podem ser utilizados em programas de monitoramento ambiental com 

a finalidade de evitar e/ou reverter à degradação do meio ambiente.  Para tanto, objetivou-se 

nesse estudo avaliar a qualidade do solo da zona ripária da lagoa de Extremoz e verificar se e 

como usos do solo podem influenciar sua degradação, levando o solo a ser potencial fonte de 

contaminantes para o corpo d’água. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

A área do estudo está localizada no entorno da Lagoa de Extremoz, bacia hidráulica 

com 358,93 ha (SEMARH, 2013), situada predominantemente no município de Extremoz-

RN, Brasil, com sede nas coordenadas geográficas 05º 42’ 20” Sul e 35º 18’ 26” Oeste, 

(IDEMA, 2008; ATP, 2006), mais precisamente na zona naturalmente ocupada pela 

vegetação ripária do manancial, na qual houve maior transformação da paisagem pela 

urbanização. 

Figura 1. Mapa da região de estudo, evidenciando os locais de coleta conforme os diferentes usos do 

solo no entorno da Lagoa de Extremoz, Rio Grande do Norte, Brasil.

 
Fonte: elaboração própria com base nos dados coletados da base cartográfica do IBGE, 2013. 
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O clima é tropical chuvoso com verão seco e estação chuvosa, entre o mês de fevereiro e 

setembro, se estendendo para o outono. A temperatura média anual é de 26,1 °C (máxima: 

30,0 °C; mínima: 21,0 °C), com 2700 h de insolação e umidade média anual de 77 % 

(INSTITUTO DE DESENVLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE- IDEMA, 

2008). 

A formação vegetal natural está inserida no domínio do bioma Mata Atlântica, sendo 

composta por tabuleiros litorâneos, e, mais especificamente, nas margens da lagoa pode-se 

encontrar a Floresta Ciliar com diferente fisionomia devido às intervenções antrópicas 

(IDEMA, 2010). Os solos predominantes são Neossolos Quartzarênicos distróficos, com 

fertilidade natural muito baixa, textura arenosa, profundos, excessivamente drenados e de 

revelo plano.  Sobre os tabuleiros, próximo à sede municipal de Extremoz, os cursos d’água 

do Rio Mudo e do Rio Guajiru foram barrados por areias dos campos dunares dando origem a 

Lagoa de Extremoz (IDEMA, 2008).  

2.2 AMOSTRAGEM E ATRIBUTOS DO SOLO ANALISADOS 

Na zona ripária da lagoa de Extremoz, cinco áreas sob diferentes usos e/ou ocupação 

do solo foram selecionadas para amostragem: área de uso agrícola; área com uso para 

pastagem de animais (bovinos); área urbana de ocupação residencial; área de ocupação do 

distrito industrial; e área de vegetação natural para ser utilizada como referência local mais 

próxima da condição inerente da qualidade do solo (Figura 1). 

A área sob vegetação natural foi um fragmento de Floresta ciliar da lagoa, localizada 

em área particular, mais afastada do centro urbano de Extremoz/RN. A vegetação densa, com 

composição florística diversa de espécimes arbustivas, arbóreas, ervas, trepadeiras. E o solo 

revestido por serrapilheira e de coloração escura na superfície (Anexo - fotografias 9, 10, 11 e 

12). A área possui indícios de intervenção antrópica, como a de rede elétrica que margeia as 

bordas do fragmento e resíduos sólidos urbanos encontrados em meio à vegetação. 

A área sob uso agrícola estava localizada na área urbana da sede do município de 

Extremoz, com cultivo de Pennisetum purpureum (capim elefante) pelo plantio convencional, 

com adubação realizada a cada corte, no período aproximado de 40 dias. Na área, o cultivo 

estava em três estágios: corte, crescimento e colheita. Alguns espécimes estão em consórcio 

com o cultivo de forma permanente: como do gênero Anacardium (cajueiro), gênero Musa 
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(bananeira) e a espécie Cocos nucifera L. (coqueiro) (Anexo - fotografias 1, 2, 3 e 4). 

Adjacente ao cultivo existe a criação intensiva de animais (mamíferos e aves).  

A área sob uso de pastagem estava localizada na área urbana da sede do município de 

Extremoz, utilizada para o pastagem de bovinos há 2 anos. A vegetação na área é composta 

por espécimes de plantas gramíneas, arbustivas e arbóreas. A área está localizada 

imediatamente vizinha ao balneário, no qual estão instaladas barracas de comércio para a 

população que frequenta a área de lazer da lagoa. No momento da coleta, tanto no balneário 

como na área de pastagem foi constatada a disposição de resíduos sólidos urbanos sobre o 

solo (Anexo - fotografias 5, 6, 7 e 8).  

A área urbana estava localizada no centro administrativo do município de Extremoz, 

mais precisamente em um conjunto habitacional residencial, vizinha ao ponto de parada do 

trem que atravessa o município, a igreja e uma área sem edificações pertencente à marinha. 

Na área o solo estava coberto predominantemente por gramíneas. Resíduos sólidos urbanos 

estavam enterrados, bem como dispostos na superfície da área amostrada (Anexo - fotografias 

13, 14, 15 e 16).  

A área sob uso industrial foi uma área imediatamente vizinha à indústria AMBEV, 

área localizada no distrito industrial do município de São Gonçalo do Amarante-RN, divisa 

com Extremoz, próxima a linha férrea. O solo estava coberto por vegetação de baixo porte, 

como herbáceas, gramíneas e espécimes de lenhosas. Os pontos de coleta seguiram uma linha 

imaginária acompanhando os limites da indústria, iniciando próximo ao ponto de sua chaminé 

(Anexo – Fotografias 17, 18, 19 e 20).  

Para cada uso do solo, amostras deformadas compostas foram obtidas de 0-20 cm e de 

20-40 cm de profundidade. Cada uma destas amostras foram formadas a partir de dez (10) 

amostras simples (sub-amostras) coletadas em um percurso em zigue-zague, iniciado em 3 

pontos distintos de forma a cobrir maior parte da área do uso escolhido.  Resultando em seis 

(6) amostras compostas por uso (3 amostras de 0-20 cm e 3 de 20-40 cm), totalizando 30 

amostras compostas de solo da zona ripária da lagoa de Extremoz.  

As amostras deformadas para as análises físicas e químicas foram armazenadas em 

sacos plásticos limpos, identificados e abrigadas em área coberta e ventilada, sendo revolvidas 

para homogeneizar, deixadas secando ao ar, e posteriormente passadas por peneiramento em 

malha de 2 mm, obtendo assim a terra fina seca ao ar (TFSA). 

Os atributos físicos do solo analisados foram: granulometria, determinando as 

percentagens das partículas do solo nas frações areia (0,02 - 0,2 mm), silte (0,002 – 0,02 mm) 
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e argila (< 0,002 mm) através do princípio da desagregação mecânica, dispersão e avaliação 

da proporção relativa das partículas primárias por sedimentação pelo método da pipeta (RUIZ, 

2005; IAC, 2009) e a densidade de partícula (Dp) pelo método do balão volumétrico 

(EMBRAPA, 1997). 

Os atributos químicos analisados foram: acidez ativa (pH) em água na relação 1:2,5 

(solo:solução); Alumínio trocável determinado por titulação, após extração em KCl 1mol L
-1 

(EMBRAPA, 1999); Acidez potencial (H
+ 

+ Al
3+

) por titulação, após extração com solução 

tamponada de acetato de cálcio a pH 7,0 (NASCIMENTO, 2000); Fósforo (P) disponível por 

fotocolorímetria, após extração com Mehlich-1 (EMBRAPA, 1999); Potássio e sódio 

trocáveis (K
+
 e Na

+
) por fotometria de chama, após extração com Mehlich-1 (EMBRAPA, 

1999); e Cálcio e magnésio trocáveis (Ca
2+ 

e Mg
2+

) por titulação e utilizando-se Na2-EDTA 

como agente quelante, após extração em solução de KCl 1mol L
-1 

(EMBRAPA, 1999).  O 

carbono orgânico do solo foi determinado pelo método Walkley-Black modificado (Silva et 

al., 1999) através de oxidação pelo K2Cr2O7 em meio sulfúrico, procedendo à titulação com 

sulfato ferroso do que não foi utilizado na oxidação, e assim calculado o teor de carbono 

orgânico. A matéria orgânica foi estimada através do produto do valor de carbono orgânico 

por 1,724, considerando que o húmus contém aproximadamente 58% de carbono 

(EMBRAPA, 1999). A partir dos resultados do complexo sortivo foram calculados os valores 

de: soma de bases (SB); capacidade de troca de cátions (CTC) potencial ou total; saturação 

por bases (V); saturação por alumínio (m); e saturação por sódio (PST), (EMBRAPA, 1999). 

As amostras de solo de cada área de estudos foram ainda submetidas a analise dos 

teores pseudototais de Mn, Fe, Pb, Zn, Cd, Cu e Ni, através de alta pressão, métodos 

lixiviação por ácido assistida em micro-ondas (digestão) que fornece uma forma rápida, 

confiável e uma técnica muito conveniente de preparo de amostras para o rastreamento de 

metais traço perigosos, potencialmente biodisponíveis em amostras ambientais (USEPA, 

1998). A leitura foi realizada em chama no espectrofotômetro de absorção atômica. 

 2.3 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

Procedeu-se pela análise estatística descritiva dos dados dos atributos físicos e 

químicos dos solos, discriminando os usos escolhidos no entorno da Lagoa de Extremoz 

(STATISTICA v.7). Essa análise foi realizada com os dados referentes à profundidade de 0-

20 cm do solo, a fim de evidenciar melhor o efeito dos usos, observando que foi encontrada 

pouca diferença de cada variável entre as profundidades. 
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Uma análise de componentes principais (ACP) foi realizada com um grupo de 21 

variáveis do solo (físicas, químicas e metais pesados), baseado na matriz de correlação destas 

variáveis, com o uso do programa PC- ORD v.5. A ACP objetivou reduzir a dimensão dos 

dados, facilitando sua interpretação, e observar se há padrões nas variáveis físicas, químicas, 

incluindo os metais, distinguíveis entre os usos.  

3 RESULTADOS  

3.1 QUALIDADE DOS SOLOS DA ZONA RIPÁRIA DA LAGOA 

Os solos da zona ripária da lagoa apresentam predominância da fração granulométrica 

areia com teores de até 876 g kg
-1

 de solo, enquanto a fração argila não ultrapassou 111 g kg
-1 

, caracterizando a textura arenosa desses solos, com classe textural variando de areia franca a 

franco-arenosa (Tabela 1). Apresentaram valores de densidade de partículas típicos dos solos 

de textura arenosa que em média foi de 2,70 g/cm
-3

 de solo (Tabela 1). Esses valores de 

densidade de partícula refletem a mineralogia muito simples dos Neossolos Quartzarênicos, 

nos quais predominam partículas minerais de quartzo, derivadas de sedimentos arenosos 

como material de origem principal dessa classe de solo. 

Tabela 1 Média (± desvio padrão) dos atributos físicos dos solos amostrados de 0-20 cm na zona 

ripária da Lagoa de Extremoz, no estado do Rio Grande do Norte 

Uso 
Dp Areia Silte Argila Classe Textural 

g/cm
-3 ____________________________

g kg
-1________________________ 

 

VEG 2,68 ± 0,17 780,3 ± 45,1 107,8 ± 27,1 111,3 ± 19,9 Franco Arenoso 

PAS 2,72 ± 0,10 875,8 ± 24,2 52,0 ± 6,4 72,7 ± 19,9 Areia Franca 

AGR 2,68 ± 0,06 863,8 ± 10,1 60,5 ± 11,7 76,3 ± 5,0 Areia Franca 

URB 2,62 ± 0,05 803,3 ± 8,2 103,7 ± 8,0 93,3 ± 5,2 Areia Franca 

IND 2,74 ± 0,10 788,8 ± 6,9 118,3 ± 11,3 94,5 ± 14,1 Areia Franca 

Usos: vegetação natural (VEG); pastagem (PAS); agrícola (AGR); urbano (URB); industrial (IND). 

Atributo: Densidade de partícula (Dp). 

 

A variação encontrada nos atributos químicos do solo sugere influência dos diferentes 

usos do solo na qualidade do solo nos ambientes selecionados para o estudo (Tabela 2). 

Menores valores de pH foram encontrados nos solos sob vegetação natural e pastagem, e o 

maior pH ocorreu no solo de uso urbano, seguido pelo solo do uso industrial (Tabela 2). O solo 

sob uso agrícola apresentou pH na faixa adequada ao crescimento das plantas cultivadas que 

varia de 5,5,a 6,5 para maioria das culturas. Nas áreas estudadas foi encontrada uma correlação 
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positiva entre Ca
2+

 e pH com coeficiente r = 0,94 (n = 30; p < 0,05), indicando que o pH 

aumentou à medida que o Ca
2+

 foi adicionado ao complexo de troca do solo.   

A área sob vegetação natural, selecionada como referencia de qualidade do solo, 

apresentou os teores mais elevados de acidez potencial (H
+
+Al

3+
) e trocável (Al

3+
) (Tabela 2), 

que aliado aos baixos valores de pH do solo dessa área revela uma condição de reação do solo 

comum à região litoral do estado do RN.  Analisando a química do solo sob vegetação natural, 

além da condição comumente ácida do solo da região, foi possível observar a baixa fertilidade 

natural desses solos pelos menores teores disponíveis de fósforo (Tabela 2), e de bases 

trocáveis (SB) o que resulta na baixa saturação por bases e alta saturação por alumínio do 

complexo sortivo do solo, caracterizando o caráter distrófico (V < 50%) e tendência ao caráter 

álico (m≥ 50 %) do solo da região (Tabela 2).  

Apesar do pH do solo sob pastagem ter sido mantido próximo a condição natural, a 

acidez potencial e trocável do solo sob esse uso foi reduzida em relação à condição da 

vegetação natural.  A acidez potencial no solo da pastagem correspondeu a aproximadamente à 

metade da saturação por alumínio do solo da vegetação natural. Nos demais usos, o solo 

apresentou a saturação de alumínio menor que 2 % (Tabela 2). 

A baixa saturação por alumínio nos solos sob uso agrícola, industrial e urbano foi 

acompanhado pela maior saturação do complexo de troca do solo por bases (V %), para o qual 

os teores Ca
2+

 trocável indicam maior contribuição nos solos sob estes usos (Tabela 2).  

Os maiores teores médios de K
+
 trocável saturando o complexo sortivo do solo foram 

encontrados no solo sob uso industrial e urbano.  O teor de Mg
2+

 trocável foi maior no solo sob 

uso agrícola e menor sob o pastagem (Tabela 2). Os teores de Na
+  

A substituição da vegetação natural da zona ripária da lagoa de Extremoz pelo uso 

agrícola, industrial e urbano provocou alteração na reação química do solo evidenciando uma 

tendência a alcalinização do solo.  O solo sob uso urbano apresentou os valores mais elevados 

pH e teores de Ca
2+

 e soma de bases trocáveis em relação aos demais usos estudados. 

A maior capacidade de troca de cátions total (CTC) foi verificada no solo da vegetação 

natural, ocupada em 81 % por H
+
 + Al

3+
, predominância que ocorre também no solo da 

pastagem, embora este apresente apenas 50% da CTC verificada no solo da vegetação. A CTC 

é similar nos solos dos usos agrícola, urbano e industrial, ocupada predominantemente pela 

soma das bases, SB (Tabela 2). 
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Tabela 2 Média (± desvio padrão) dos atributos químicos dos solos amostrados de 0-20 cm no entorno da Lagoa de Extremoz, no estado do Rio Grande do 

Norte, 2012  

 

 

 

 

 

 
Usos: vegetação natural (VEG); pastagem (PAS); agrícola (AGR); urbano (URB); industrial (IND). Atributos: acidez potencial (H

+
+Al

3+
), alumínio 

trocável (Al
3+

), cálcio trocável (Ca
2+

), magnésio trocável (Mg
2+

), potássio trocável (K
+
), fósforo disponível (P), matéria orgânica (MO), capacidade de 

troca de cátions potencial (CTC), soma de bases (SB); saturação por bases (V), saturação por alumínio (m). 

 

 

 

Uso 
pH H++Al3+ Al3+ Ca2+ Mg2+ K+ P MO SB CTC V m 

(H2O) ______________________________cmolc dm-3_____________________________________ mg dm-3 g kg-1 ________ cmolc dm-3__________ __________%___________ 

VEG 4,85 ± 0,15 8,56 ± 0,87 0,82 ± 0,08 0,58 ± 0,08 0,90 ± 0,39 0,13 ± 0,01 0,21 ± 0,06 15,98 ± 2,22 1,89 ± 0,38 10,46 ± 1,24 17,99 ± 1,78 30,54 ± 4,92 

PAS 4,82 ± 0,07 3,45 ± 1,16 0,27 ± 0,03 0,77 ± 0,03 0,42 ± 0,08 0,07 ± 0,05 0,04 ± 0,01 13, 06 ±7,06 1,71 ± 0,08 5,16 ± 1,23 34,09 ± 5,98 13,47 ± 0,83 

AGR 6,47 ± 0,21 1,22 ± 0,41 0,05 ± 0,00 3,20 ± 0,56 1,42 ± 0,41 0,09 ± 0,00 9,75 ± 3,54 13,83 ± 2,16 5,04 ± 0,21 6,26 ± 0,23 80,62 ± 5,96 0,98 ± 0,04 

URB 7,76 ± 0,21 0,40 ± 0,17 0,00 ± 0,00 5,07 ± 0,35 1,18 ± 0,08 0,32 ± 0,00 8,65 ± 2,19 15,11 ± 2,96 6,91 ± 0,45 7,30 ± 0,35 94,54 ± 2,45 0,00 ± 0,00 

IND 6,72 ± 0,08 1,41 ± 0,29 0,08 ± 0,03 3,05 ± 0,22 1,08 ± 0,25 0,21 ± 0,06 5,33 ± 2,22 14,94 ± 2,28 4,76 ± 0,29 6,18 ± 0,47 77,22 ± 3,46 1,72 ± 0,59 
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Menores teores disponíveis de fósforo foram encontrados nos solos sob condição de 

vegetação natural e sob pastagem, enquanto que nos usos agrícola, industrial e urbano do teor 

de fósforo disponível no solo foi de 26 a 50 vezes maior que no solo da vegetação natural, 

sendo os maiores teores encontrados nos usos agrícola e urbano (Tabela 2).    

O baixo teor de matéria orgânica (< 80 g kg
-1

) indica o caráter mineral dos solos 

analisados. Os resultados para o teor médio da matéria orgânica (MO) indicaram pouca 

diferença entre os solos dos usos urbano, industrial e a vegetação natural (Tabela 2). Os solos 

do uso agrícola e pastagem apresentaram os menores teores de MO, com grande variação deste 

teor na área de pastagem (Tabela 2).  

O teor de sódio trocável nos solos foi muito baixo (média = 0,33 cmolc dm
-3

e desvio 

padrão de 0,09 cmolc dm
-3

), no entanto diante da baixa CTC a saturação por sódio evidencia a 

elevação da concentração de sódio em relação ao complexo sortivo prontamente disponível na solução 

do solos ocupados pelos usos agrícola (PST = 5,20 %), pastagem (9,06 %), urbano (PST= 4,68 %) 

industrial (PST =6,73 %) quando comparados com o solo da vegetação natural (PST = 2,67 %).  

3.2 TEORES DE METAIS PESADOS NOS SOLOS DO ENTORNO DA LAGOA 

A substituição da vegetação nativa por atividades como produção agrícola e industrial, 

ocupação urbana e pastagem altera o teor de metais no solo, o que pode ser verificado pela 

alta variabilidade entre os teores de metais encontrados nas diferentes áreas estudadas (Tabela 

3 e Figura 2).  

Foi verificado o seguinte padrão decrescente nos teores de Fe, Cd e Ni nos solos dos 

usos estudados: vegetação natural > industrial > urbano > pastagem > agrícola (Figura 2 B, C, 

G). O solo sob vegetação natural apresentou a maior média dos teores pseudototais de Fe 

(12982,15 mg kg
-1

), Cd (0,66 mg kg
-1

, máximo de 0,74 mg kg 
-1

) e Ni (5,52 mg kg 
-1

, máximo 

de 6,51 mg kg 
-1

) (Tabela 3). O teor pseudototal máximo de Fe nos solos analisados 

(14568,75 mg kg
-1

) indica o caráter hipoférrico (< 80 g kg
-1

) dos solos da região (EMBRAPA, 

2006). 

Os teores pseudototais máximos de Mn foram verificados nos solos sob o uso urbano 

(28,68 mg kg 
-1

) e industrial (30,23 mg kg 
-1

) correspondendo as maiores médias (26,90 mg 

kg 
-1

 e 25,91 mg kg 
-1

, respectivamente). Os solos do uso agrícola e da vegetação natural 

apresentaram teores similares de Mn, enquanto observa-se uma diminuição evidente deste 

metal no solo da pastagem (Figura 2 A).  
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Além do Mn, o solo sob uso industrial também apresentou os maiores teores 

pseudototais de Zn e Cu no solo. Neste solo o teor de Zn apresentou média = 30,91 mg kg
-1

, 

seguido pelo solo do uso agrícola com média = 19,49 mg kg 
-1

 (Tabela 3),
 
observando-se 

grande variação no teor deste metal em ambos os usos (Figura 2 C). O teor de Cu no uso 

industrial foi em média = 5,57 mg kg 
-1

, com desvio padrão ± 5,93 mg kg
-1

 e máximo = 12,4 

mg kg
1
, enquanto nos outros usos o teor de Cu no solos não ultrapassou 4,83 mg kg

-1
, 

correspondendo ao teor máximo verificado no solo da vegetação natural (Figura 2 E). 

O teor de Pb foi maior no solo sob uso urbano (média 12,13 mg kg 
-1

 e máxima 21,20 

mg kg 
-1

), com alta variabilidade no teor deste metal no solo (desvio padrão ± 7,19 mg kg 
-1

).  

O teores de Pb foram similares entre os solos do uso industrial (média 7,67 mg kg 
-1

), 

vegetação natural, agrícola e pastagem (Figura 2F).  

O menores teores médios de Mn, Fe, Pb, e Ni foram detectadas nos solos sob os usos 

agrícola e pastagem (Figura 2 A, B, D e F).  

Os teores pseudototais dos metais detectados no presente estudo são menores que do 

que os valores de prevenção (VP) e investigação (VI) estabelecidos na Resolução CONAMA 

n° 420, que indicam respectivamente valores limites de risco ecológico e risco à saúde 

humana. 

Tabela 3 Resumo estatístico da concentração de metais (mg kg-1) nos diferentes usos do solo no 

entorno da lagoa de Extremoz, no estado do Rio Grande do Norte, 2012  
Usos Mn Pb Zn Cu Cd Fe Ni 

Vegetação Natural (VEG)        

Média 18,11 6,33 5,39 3,73 0,66 12982,15 5,52 

Desvio padrão 1,53 2,16 0,74 0,96 0,08 1421,35 0,89 

Máximo 19,88 8,78 6,24 4,83 0,74 14568,75 6,51 

Mínimo 17,18 4,70 4,89 3,10 0,59 11825,17 4,76 

Pastagem (PAS)        

Média 8,47 5,33 6,29 2,29 0,33 4371,81 3,28 

Desvio padrão 0,83 1,63 4,32 1,07 0,13 2111,65 1,34 

Máximo 9,43 6,4 11,12 3,23 0,46 6609,36 4,51 

Mínimo 7,93 3,45 2,76 1,13 0,21 2413,95 1,85 

Agrícola (AGR)        

Média 20,01 5,87 19,49 3,57 0,31 3274,81 2,41 

Desvio padrão 2,12 0,73 16,45 1,30 0,03 279,78 0,09 

Máximo 22,33 6,6 37,22 4,6 0,34 3590,34 2,46 

Mínimo 18,18 5,15 4,72 2,12 0,29 3056,96 2,31 

Industrial (IND)        

Média 25,91 7,12 30,91 5,57 0,65 6508,87 4,76 

Desvio padrão 4,89 1,27 11,01 5,93 0,03 708,1 0,65 

Máximo 30,23 8,05 43,59 12,4 0,66 7294,55 5,38 

Mínimo 20,61 5,68 23,87 1,85 0,61 5919,97 4,08 

Urbano (URB)        

Média 26,90 12,97 17,22 3,34 0,50 5597,4 3,72 

Desvio padrão 2,57 7,19 3,48 0,84 0,04 488,62 0,26 

Máximo 28,68 21,2 19,84 4,13 0,54 6019,05 4,01 

Mínimo 23,96 7,93 13,27 2,45 0,46 5061,90 3,48 

Metais: manganês (Mn), ferro (Fe), zinco (Zn), níquel (Ni), cobre (Cu), chumbo (Pb) e cádmio (Cd). 
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Figura 2 Teores pseudototais dos metais pesados (desvio padrão 68%) dos solos sob diferentes usos na zona ripária da lagoa de Extremoz, Extremoz – RN, 

2012. 

           A)                                                                      B)                                                       C)                                                                                                                                                                                                                   

                                   
D)                                                                E)                                                                F)                                                               G) 

          
Metais: A) manganês (Mn); B) ferro (Fe); C) zinco (Zn); D) níquel (Ni); E) cobre (Cu); F) chumbo (Pb); e G) cádmio (Cd).  Usos: agrícola (AGR), industrial 

(IND), pastagem (PAS), urbano (URB) e vegetação natural (VEG).

A
G

R
IN

D
P
A
S

U
R
B

V
E
G

Uso

0

10

20

30

40

M
n

 (
m

g
/k

g
)

A
G

R
IN

D
PA

S
U

R
B

V
EG

Uso

0

5.000

10.000

15.000

F
e 

(m
g

/k
g

)

A
G

R
IN

D
PA

S
U

R
B

V
EG

Uso

0

10

20

30

40

50

Z
n

 (
m

g
/k

g
)

A
G

R
IN

D
PA

S
U

R
B

V
EG

Uso

1

2

3

4

5

6

7

N
i 

(m
g

/k
g

)

A
G

R
IN

D
PA

S
U

R
B

V
EG

Uso

0

5

10

15

C
u

 (
m

g
/k

g
)

A
G

R
IN

D
PA

S
U

R
B

V
EG

Uso

0

5

10

15

20

25

P
b

 (
m

g
/k

g
)

A
G

R
IN

D
PA

S
U

R
B

V
EG

Uso

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

C
d

 (
m

g
/k

g
)



20 

 

 

 

3.3 GRADIENTE DE DEGRADAÇÃO DO SOLO 

A análise de componentes principais variáveis abióticas explicou 70,11 % da 

variabilidade dos dados nos 2 primeiros eixos.eixo 2 = 28,08 %). As variáveis mais 

importantes, em ordem decrescente, para ordenação do eixo 1 foram: Mn (- 0,90), silte (- 

0,90), K
+
 trocável (- 0,87), Cd (-0,83), areia (0,74), argila (- 0,74), Zn (- 0,73), Fe (-0,73), Pb 

(- 0,68), Ni (- 0,68), matéria orgânica (- 0,63), Cu (- 0,62) e Mg
2+

 trocável (- 0,54). E para o 

eixo 2, as variáveis mais importantes, em ordem decrescente, desta ordenação foram: V (- 

0,96), H
+ 

+ Al
3+

 trocáveis (0,81), Ca
2+

 trocável (- 0,86), pH (- 0,84), P (- 0,79) e Al
3+

 trocável 

(0,38) (Figura 3). 

Figura 3 Análise de Componentes Principais dos atributos químicos e físicos do solo sob diferentes 

usos no entorno da Lagoa de Extremoz, 2012. 

 

 

Variáveis físicas e químicas: matéria orgânica (MO); saturação por bases (V); fósforo disponível (P); 

cálcio trocável (Ca); potássio trocável (K); acidez potencial (Hal); magnésio trocável (Mg); 

proporções das frações granulométricas (silte %, argila%, areia %); teores pseudototais dos metais de 

ferro (Fe), manganês (Mn), chumbo (Pb), zinco (Zn), níquel (Ni), cádmio (Cd) e cobre (Cu). Usos: 

agrícola (AGR), pastagem (PAS), industrial (IND), urbano (URB) e vegetação natural (VEG).   
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O 1° eixo da ACP mostra que os teores pseudototais de metais pesados, as frações 

granulométricas, conteúdo de matéria orgânica e os teores K
+
 e Mg

2+
 trocáveis são 

responsáveis 42,03 % da variação encontrada no solo sob diferentes usos na zona ripária da 

lagoa de Extremoz. Essa variação está associada positivamente com os usos industrial e 

urbano, e negativamente com a pastagem. 

O 2° eixo da ACP explica 28,08 % da variação dos dados, que pode ser interpretado 

como a alteração na condição química da solução dos solos, tendo como contribuintes: o teor 

de Ca
2+

 trocável, o P disponível, o pH e a saturação por bases V % positivamente associados 

com o uso agrícola e urbano do solo; e a acidez potencial e o Al
3+

 trocável positivamente 

associado com a condição do solo na vegetação natural. 

Através da ACP pode-se observar que os solos previamente agrupados por seu uso 

(agrícola, pastagem, urbano, industrial e vegetação natural), também formam grupos bem 

distintos pelo uso quando se considera a correlação múltipla dos atributos físicos e químicos 

do solo (Figura 3). A ACP ainda revelou uma tendência ao comportamento homogêneo dentre 

os atributos químicos analisados em relação à profundidade de amostragem (Figura 3). 

O plano da ACP pode ser utilizado para evidenciar o efeito dos usos na qualidade do 

solo, seja relacionado ao enriquecimento ou empobrecimento de elementos em relação à 

condição de referência, no caso, o solo sob a vegetação natural. Assim, considerando que a 

qualidade do solo está relacionada ao seu papel ecossistêmico natural em atuar como fonte e 

filtro de elementos para o corpo d’água, pode ser estabelecido um gradiente de degradação do 

solo com base no seu potencial de poluição para lagoa, que tende seguir a ordem crescente 

pastagem > agrícola > industrial = urbano (Figura 3).  

 

4 DISCUSSÃO  

Os diferentes usos do solo da zona ripária da lagoa de Extremoz, principalmente agrícola, 

industrial e urbano, causaram alterações nos atributos químicos do solo que sugerem redução 

de sua qualidade e, consequentemente, aumento de seu potencial em reduzir a qualidade da 

água da lagoa, pelo aporte de nutrientes e contaminantes em excesso. A perda de qualidade do 

solo é resultado do desequilíbrio entre atributos químicos, físicos e biológicos, e pode ser 

atribuída ao manejo inadequado do solo quando da substituição de sua cobertura natural pelos 

mais diversos usos (LOURENTE et al., 2011). O que ocorre de fato é uma reação em cadeia 
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modificando o funcionamento de todo o sistema solo, como por exemplo, a perda da função 

deste como filtro e dreno, ampliando sua função como fonte de nutrientes e contaminantes para 

os demais componentes da bacia hidrográfica, como os corpos d’água superficiais 

(HEATHWAITE, A. L.; QUINN, P. F.; HEWETT, C. J. M., 2005). 

Refletindo a respeito dos resultados da análise granulométrica dos solos da zona 

ripária da lagoa de Extremoz, a qual apresenta predominância da fração areia nos ambientes 

estudados, é esperado que os solos naturalmente apresentem pobreza em nutrientes, baixa 

capacidade reativa da fração mineral, baixa agregação das partículas, alta infiltração de água e 

maior aeração, que por um lado limita a absorção de água pelas plantas, e por outro, facilita a 

respiração das raízes e de macro e microorganismos (CAPECHE et al., 2004).  

Assim, neossolos quartzarênicos apresentam baixa capacidade em atuar como filtro, 

devido à baixa capacidade de armazenamento de água e alto potencial de lixiviação de 

nutrientes e outros elementos como os metais pesados. Por isto, este solo exige manejo 

criterioso da irrigação e da adubação, a fim de se amenizar o potencial desse tipo de solo atuar 

como fonte de poluição difusa dentro da bacia hidrográfica. Esse comportamento pode ser 

agravado pela perda de matéria orgânica e da cobertura vegetal, que torna o solo mais 

susceptível à erosão. Os Neossolos Quartzarênicos são sistemas pedológicos praticamente 

inertes, em que a reserva e a disponibilidade de nutrientes em ecossistemas naturais depende 

da vegetação estabelecida pelo aporte de matéria orgânica ao solo. Quando se requer a 

produtividade agrícola dessas áreas, primordialmente se faz necessário privilegiar a adição de 

matéria orgânica no solo, das adubações corretivas e de manutenção (ALMEIDA et al., 2013; 

SOUZA; LOBATO, 2013).  

As características do complexo sortivo do solo sob vegetação natural correspondem ao 

esperado para solos tropicais e refletem características típicas dos Neossolos Quartzarênicos 

formados no litoral do Estado do Rio Grande do Norte.  O solo sob a vegetação natural 

remanescente, no seu atual estado como resultado de possíveis sucessões devido à perturbação 

histórica da ocupação humana na zona ripária da lagoa, ainda preserva características naturais 

para o solo local e para condições tropicais: como o baixo pH, alto potencial de acidez, poucos 

nutrientes. A presença da vegetação e sua serrapilheira proporcionam ao solo maior proteção 

aos impactos físicos erosivos, auxilia na estruturação do solo através das raízes, criam um 

microclima com menores variações na temperatura, como também, estabelece uma dinâmica de 

incorporação da matéria orgânica ao solo, estocando e liberando os nutrientes na solução do 
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solo de forma gradual e em longo prazo, características diretamente relacionadas com a 

comunidade da microfauna e macrofauna do solo (SAYER, 2006). 

No solo da vegetação natural, o teor do Al
3+ 

trocável supera os teores de bases trocáveis, 

como Ca
2+

 e Mg
2+

. Tal resultado se deve à elevada precipitação, que promove rápida 

intemperização dos minerais e acentuada lixiviação dos cátions básicos, os quais são 

substituídos nos sítios de adsorção pelos íons H
+ 

e Al
3+

 trocáveis (RONQUIM, 2010). Dessa 

forma, a maior CTC do solo sob vegetação natural, longe de indicar adequada disponibilidade 

de nutrientes às plantas, resulta da saturação dos sítios de troca catiônica do solo pelos 

elementos da acidez do solo que são os íons H
+
 e Al

3+
 trocáveis.  

 A elevada acidez potencial (H
+ 

+ Al
3+

)
 
fornece ao solo sob a vegetação natural um 

maior poder de tamponamento da reação do solo, ou seja, a capacidade de persistir ou retornar 

ao seu estado diante de perturbações, quando comparado aos solos dos outros usos analisados. 

Tratando-se deste neossolo quartzarênico, a capacidade de tamponamento deve ser vista de 

forma relativa, pois com há baixa capacidade reativa pela fração mineral (CTC). A maior 

concentração de na vegetação natural pode ser um atributo positivo na qualidade do solo, 

apesar de seu potencial tóxico as plantas, pois quando as plantas são tolerantes a este 

elemento e o solo é deficiente em P, o Al
3+ 

trocável facilita a dissolução de rochas que contém 

este nutriente (SANCHEZ et al., 2003), bem como pode atuar como um filtro contra espécies 

sensíveis a sua toxidez, o que potencialmente pode afetar a composição da vegetação 

(BAUTISTA-CRUZ et al., 2012), auxiliando na manutenção da composição nativa.  

Os resultados mostraram que os ambientes com uso intensivo do solo modificam os 

atributos químicos do solo sob condição natural em maior ou menor escala de acordo com o 

tipo de uso. A substituição da vegetação natural pelo uso agrícola, industrial e urbano provocou 

alteração na reação química do solo evidenciando uma tendência a alcalinização do solo e 

aumento no teor de P disponível.  O solo sob uso urbano apresentou os mais elevados pH e 

teores de Ca
2+

 e soma de bases trocáveis em relação aos demais usos estudados. O que foi 

verificado em estudo de forma semelhante com diferentes usos do solo em um ecossistema de 

floresta tropical em Bangladesh, os solos das áreas reflorestadas e de florestas naturais foram 

significativamente mais ácidos que os solos cultivados e cobertos por gramados (ISLAM; 

WEIL, 2000). Esta elevada acidez de solos tropicais naturais também foi atribuída ao 

intemperismo do material parental, o aumento da saturação por Al
3+

 nesses solos tropicais e a 

lixiviação dos cátions básicos em períodos chuvosos. 
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Apesar do pH do solo sob pastagem não diferir do pH do solo sob vegetação natural, a 

redução nos teores de acidez potencial e trocável desses solos evidencia uma tendência à 

correção da condição ácida natural desses solos. Essa correção da reação ácida do solo ocorre 

quando da substituição da vegetação natural pelo cultivo de plantas seja para a produção de 

alimentos seja para a produção de forragem, nos quais para aumentar o potencial produtivo do 

solo são adicionados ao solo compostos corretivos de acidez, que promovem reações que 

neutralizam o Al
3+ 

trocável, aumentando a saturação por bases (V %). De fato, nas áreas sob 

pastagem, uso agrícola, industrial e urbano a redução significativa nos teores de acidez trocável 

e potencial foi acompanhada do aumento dos teores de bases trocáveis e da saturação por bases. 

Porém, o caráter naturalmente distrófico, somente foi alterado para eutrófico nos solos sob usos 

agrícola, industrial e urbano, o que sugere menor grau de intervenção na área sob pastagem 

quando comparados aos demais usos. Esse menor grau de intervenção do solo sob pastagem 

pode ser explicado sua proximidade a área referencia de qualidade e maior distancia das áreas 

industriais e urbanas que apresentaram maior grau de degradação do solo. 

Os teores mais elevados de Ca
2+

, Mg
2+

, K
+
 e P nos solos de uso urbano, industrial e 

agrícola indicam que nestes solos a adição direta de adubo, calagem, resíduos de construção ou 

quaisquer outros materiais da atividade antrópica, e indireta quando depositados por material 

particulado dispersado pela atmosfera, podem estar aumentando as concentrações destes 

elementos no solo. Este fenômeno foi constatado em outros estudos de solos em áreas urbanas e 

de uso agrícola (HAGAN, 2011; POUYAT, 2007). O P em especial é um elemento 

naturalmente pouco disponível na maioria dos solos, sendo um nutriente que limita a 

produtividade das plantas, portanto o uso de fertilizantes que disponibilizem na solução do solo 

a quantidade de fósforo requerida pelas plantas pode ser utilizado de forma sustentável na 

produção agrícola. Entretanto, o P acima do valor crítico requerido pelas plantas não apresenta 

nenhum benefício, e este excesso pode ser levado por lixiviação e erosão até corpos d’água 

onde pode estimular um rápido crescimento populacional do fitoplâncton, como as 

cianobactérias (CONLEY et al., 2009; CARPENTER et al., 2011)  

De fato, o uso agrícola do solo não implica necessariamente em perdas de qualidade 

do solo, pelo contrário, quando adequado o manejo agrícola concorre para aumentos 

consideráveis dos teores de MO do solo e de seu potencial produtivo (ROOSE; BARTHÉS, 

2001). Dessa forma, não é regra que o cultivo agrícola degrada a qualidade do solo pondo em 

risco os demais componentes da bacia hidrográfica, porém, o manejo empregado, muitas 

vezes, de modo inadequado, influencia negativamente esse resultado (ZHANG et al., 2012). A 
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elevação do pH do solo, particularmente na agricultura, reflete em benefícios para a 

fertilidade, o que contribuí como um fator importante para aumento da produtividade vegetal. 

Pois alterações neste atributo interferem no balanço das cargas positivas e negativas nos 

potenciais sítios de adsorção do solo. A elevação do pH corresponde a um aumento de cargas 

negativas nos sítios reativos do solo, o que resulta em maior capacidade de adsorção de 

cátions. Considerando a saturação por bases e o pH do solo sob uso agrícola, pode-se afirmar 

que as condições químicas sob este uso como V entre 50 e 80 % e pH entre 6,0 e 6,5, 

favorecem uma boa produtividade para a maioria das espécies cultivadas (RONQUIM, 2010). 

Salienta-se então, o papel da matéria orgânica nos solos como fornecedor de sítios de 

adsorção, principalmente em Neossolos Quartzarênicos. A pequena variabilidade no teor de 

MO entre os solos sob os usos urbano, industrial e no solo da vegetação natural pode estar 

relacionada ao fato das áreas sob os usos avaliados possuírem algum tipo de cobertura vegetal, 

isto por que grande parte de MO incorporada aos solos provém da biomassa vegetal e da biota 

associada. O que pode explicar a diminuição da MO nos solos sob pastagem e uso agrícola 

devido ao consumo pelos animais e colheita humana, respectivamente.  Ainda, na área urbana e 

industrial a maior concentração de MO também pode estar relacionada ainda à incorporação de 

resíduos orgânicos da população humana do entorno (AMADO, T. J. C.; REINERT, D. J.; 

REICHERT, J. M., 2001; CARNEIRO et al., 2009; ISLAM; WEIL, 2000).  

A diminuição nos teores de matéria orgânica do solo contribui para a redução da CTC, 

visto que a MO passa a ter relevância ainda maior na capacidade reativa neste tipo de solo. O 

que pode indicar que mesmo ocorrendo correção da acidez, os sítios de troca que perderam os 

elementos ácidos H
+
 e Al

3+
 não foram ocupados por bases e ou nutrientes. Sob uso agrícola, 

esse resultado evidencia um manejo inadequado do solo, no qual era esperado o aumento da 

CTC pelo aporte de bases trocáveis, através da calagem e da adubação, práticas indispensáveis 

quando se almeja o aumento da produtividade agrícola. 

Na área urbana, o solo apresentou maior semelhança com o solo sob uso industrial, 

caracterizado pela elevação nos teores pseudototais Mn, Zn e Pb, mas também esteve associado 

a maiores teores de Ca
2+

, P, pH e saturação por bases, similar ao solo agrícola, o que pode 

indicar a contribuição do resíduos urbanos encontrados aterrados neste solo.  No solo urbano, o 

pH de 8,06 dificulta a absorção de nutrientes que assumem formas químicas menos disponíveis 

às plantas (FAGERIA; STONE, 2006) o que impede a adequada cobertura do solo 

intensificando processos erosivos típicos dessas áreas, que apresentam a maior fração do solo 

impermeabilizada pelas construções e estradas. A elevação do pH e da saturação por bases em 
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ambientes urbanos tem sido constatada devido à utilização de materiais de construção ricos em 

elementos básicos como os carbonatos de cálcio e magnésio. Neste contexto, outro estudo 

avaliou a reação química de solos ao longo de estradas construídas em áreas urbanas, e 

verificou a alteração do pH da condição ácida para alcalina no solo sob mata nativa nas 

proximidades de estradas, aumento na saturação por bases, tendo o Ca
2+

 e o Mg
2+

 como os 

principais componentes do complexo sortivo do solo (MÜLLEROVÁ, J.; VÍTKOVÁ, M.; 

VÍTEK, O., 2011). 

Os maiores teores Fe, Cd e Ni verificados no solo sob vegetação natural podem estar 

relacionados à contribuição do material parental desses solos indicando a condição natural da 

área. E ainda, considerando que o teor pseudototal do destes metais são menores nos usos 

agrícola, urbano, industrial e pastagem em relação ao solo da vegetação natural, infere-se que 

os manejos destes solos podem estar favorecendo sua mobilização.  Estudos observaram que o 

aumento de Ca
2+

 no solo afeta a adsorção de Cd de forma a aumentar sua mobilidade, 

tornando-o mais susceptível a lixiviação absorção pelas plantas (MCLEAN; BLEDSOE, 1992), 

tal fenômeno pode explicar a menor concentração de Cd nos solos sob uso urbano, industrial e 

agrícola, nos quais ocorreu o maior incremento de Ca
2+

. 

Os solos que sofrem com maior interferência antrópica podem estar sofrendo com o 

acréscimo de metais pesados, como: de Mn, Zn e Cu no uso industrial; Mn, Pb e Zn no 

urbano; e Zn no agrícola. Estudos que compararam os teores de metais nos solos sob 

diferentes usos também verificaram enriquecimento de metais pesados em áreas urbanas, 

detectaram a maior concentração de Zn e Mn sob uso industrial em ambiente mediterrâneo no 

sudeste da Espanha (ACOSTA et al., 2011), e maior concentração de Pb no solo em áreas 

urbanas em comparação a áreas suburbanas e rurais em estudos de poluição (FANG et al., 

2011; ACOSTA et al., 2011).  

Até o momento, o teor dos metais pesados nos solos analisados do entorno da lagoa não 

apresentaram potencial iminente de risco ecológico e a saúde humana (CONAMA 420/2009). 

No entanto, as alterações associadas aos usos atentam para importância do monitoramento 

destes solos, visto que seu potencial de lixiviação pode não evidenciar o aporte acumulado de 

elementos que estão contaminando o ecossistema. 

As diferenças nas concentrações dos metais entre solos sob diferentes usos podem 

resultar da interação de alguns fatores: concentração natural dos metais nos solos, advinda do 

material parental; diferenças nas propriedades físico-químicas do solo, influenciando na 
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quantidade e qualidade dos sítios de adsorção e modificando a forma química na qual os 

metais estão presentes no solo; interação competitiva entre os metais por sítios de adsorção; e 

diferenças na entrada e saída de compostos contendo metais pesados no ecossistema 

(MCLEAN; BLEDSOE, 1992). Assim, dependendo das concentrações adicionais de metais 

pesados que interajam com as propriedades de cada solo em particular ao longo do tempo, os 

riscos a qualidade ambiental e a saúde podem ser iminentes (MARCHI et al., 2009), pois 

fluxo de metais pesados no solo pode seguir vários caminhos: lixiviação para corpos d’água, 

absorção pelas plantas, volatilização para atmosfera, e armazenamento e retenção pelo solo.  

Assim, teores de Mn, Zn, Pb, K
+
, Mg

2+
 e P são sensíveis para avaliar alterações 

provocadas pelo uso urbano e industrial do solo na zona ripária da lagoa de Extremoz, bem 

como os teores de Ca
+2 

associado à elevação do pH e saturação por bases (V), os quais 

também são sensíveis ao manejo agrícola do solo. No uso do pastagem, as alterações indicam 

um empobrecimento do solo tanto para os atributos físicos (frações mais finas), como de 

nutrientes e metais pesados. No uso agrícola, apesar do enriquecimento de nutrientes, o solo 

apresenta uma tendência à perda de MO, frações finas dos minerais do solo e alguns metais 

pesados. Nestes usos o empobrecimento do solo evidencia sua degradação através da 

lixiviação e erosão, concorrendo para presentes e futuros riscos na difusão de elementos para 

a lagoa. Nos usos urbano e industrial a degradação ocorre pela tendência à poluição do solo 

por “enriquecimento” dos diversos elementos químicos analisados, sujeitos aos processos de 

lixiviação e erosão devido às características intrínsecas do solo local.  

Essas alterações nos atributos químicos do solo sugerem redução de sua qualidade e, 

consequentemente, aumento de seu potencial em reduzir a qualidade da água da lagoa, pelo 

aporte de nutrientes e contaminantes em excesso, funcionando deste modo como fonte difusa 

de poluição a ser considerada em programas de monitoramente ambiental desse manancial. 

Infere-se a partir disto, o risco à qualidade do meio biológico e a saúde humana em contato com 

o solo ou através do consumo da água, principalmente pelo potencial acúmulo de metais 

pesados no ecossistema aquático. 

Vale ressaltar que ao defender a utilização de solos de ecossistemas naturais como 

referência de qualidade do solo local, não significa que essa condição de qualidade deixaria o 

solo apto a qualquer tipo de uso. Os resultados encontrados nesse estudo evidenciam a 

importância do uso do solo respeitar sua aptidão natural. Os solos sob vegetação natural 

representam a condição natural dos solos da região que são solos arenosos e de baixa 

capacidade de adsorção por serem formados predominantemente por grão de quartzo que 
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apresenta pouca agregação, baixa fertilidade natural e elevada acidez. A condição natural está 

longe então de implicar alta produtividade e sustentabilidade para qualquer tipo de uso. Desse 

modo, havendo a conversão da vegetação natural em outro tipo de uso se faz necessário manejo 

adequado visando alcançar um estado de qualidade ideal para esse uso. Uma vez que a 

fertilidade é um dos fatores de produtividade e que a liberação dos íons nutrientes está muitas 

vezes condicionada à ocorrência do intemperismo químico desses minerais, sendo, portanto 

uma fertilidade potencial. O caráter ácido desses solos sugere uma série de dificuldades ao 

crescimento e desenvolvimento da vegetação, que podem ser ampliadas no caso da substituição 

da mata nativa por atividades agropecuárias sem o devido manejo, contribuindo para a 

formação de manchas de solos degradados e desnudos que apresentam elevada susceptibilidade 

à erosão, portanto atuando como fonte potencial de poluição difusa de mananciais de 

abastecimento, como a lagoa de Extremoz.   

Portanto, em uma bacia hidrográfica, mudanças na qualidade do solo refletem na 

quantidade e qualidade de partículas de solo e solução enriquecida por nutrientes que 

potencialmente podem entrar nos corpos d’água superficiais, através de erosão e lixiviação.  O 

que pode intensificar o processo de eutrofização das águas e o consequente desequilíbrio 

ecológico desses ecossistemas. Neste cenário, os solos estudados no entorno da lagoa se 

encontram na área que antes era ocupada pela vegetação ripária do manancial natural, a qual 

desempenha papel no amortecimento do escoamento de materiais poluentes e excesso de 

nutrientes das atividades humanas, além de servir de habitat e influenciar a diversidade e 

produtividade biológica para ecossistemas terrestres e aquáticos (NEWHAM, M. J.; 

FELLOW, C. S.; SHELDON, F., 2011; UNITED STATES ENVIRONMENTAL 

PROTECTION AGENCY, 1991). A substituição da vegetação ripária por ocupação e usos 

antrópicos favorece erosão hídrica, perdas de solo e nutrientes e poluição das águas 

superficiais por sistemas de manejo inadequados que aceleram a degradação ambiental 

(RUSSELLE et al., 2007). Esse fato é ainda mais preocupante ao considerar os solos da 

região formados predominantemente pela fração areia, cujo arranjo estrutural de suas 

partículas cria macroporos, que permitem fluxo livre de íons nutrientes e coloides orgânicos 

em solução. Além da predominância de macroporos, a baixa capacidade de adsorção desses 

solos, derivada da baixa quantidade de minerais de argila e óxidos, corrobora a ideia de fluxo 

facilitado da solução do solo rica em nutrientes. Portanto a zona de vegetação ripária deve ter 

seus uso e ocupação restritos, para que não se perca sua função ambiental. (BRASIL, 2002; 

BRASIL, 2012). 
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5 CONCLUSÃO 

A substituição da vegetação natural da zona ripária da lagoa de Extremoz para 

utilização do solo para as atividades agropecuárias, industrial e urbana provoca redução da 

qualidade do solo e consequente aumento de seu potencial em comprometer a qualidade da 

água da lagoa, através do carreamento de nutrientes e metais pesados. Esse aporte de 

elementos pode comprometer a qualidade da água coletada e utilizada para consumo da 

população local. Portanto, são necessárias medidas de cunho preventivo e corretivo buscando 

a manutenção de um adequado equilíbrio ecológico nas áreas sob uso ou manejo do solo no 

entorno da lagoa, visando o controle e mitigação do processo de degradação da qualidade da 

água desse importante manancial de abastecimento. 
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ANEXO I 

 

Fotografias da área de coleta de solo sob uso agrícola , localizada no entorno da lagoa de Extremoz, 

Rio Grande do Norte, Brasil, em 2012. 
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Fotografias da área de coleta de solo sob pastagem, localizada no entorno da lagoa de Extremoz, Rio 

Grande do Norte, Brasil, em 2012. 
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Fotografias da área de coleta de solo sob vegetação natural, localizada no entorno da lagoa de 

Extremoz, Rio Grande do Norte, Brasil, em 2012. 
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Fotografias da área de coleta de solo sob uso urbano, localizada no entorno da lagoa de Extremoz, Rio 

Grande do Norte, Brasil, em 2012. 
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Fotografias da área de coleta de solo sob uso agrícola , localizada no entorno da lagoa de Extremoz, 

Rio Grande do Norte, Brasil, em 2012. 

  

  
 


