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RESUMO 

 

Fornecer dados e informações a respeito de bacias hidrográficas se torna importante 
uma vez que o conhecimento de suas características físicas, de uso e ocupação do 
solo, etc., permite um melhor planejamento e uso sustentável do ponto de vista 
econômico, social e ambiental deste espaço. A investigação do meio físico tem-se 
dado comumente com o uso de geotecnologias, o que tem se mostrado uma 
metodologia bastante eficaz. Dentro deste contexto, esta pesquisa tem por objetivo 
analisar a bacia hidrográfica do rio Punaú (inserida nos municípios de Touros, Rio do 
Fogo e Pureza, estado do Rio Grande do Norte), sob diversos aspectos, utilizando o 
geoprocessamento como ferramenta de trabalho, de forma a fornecer informações a 
respeito de toda a bacia hidrográfica em questão. Especificamente, este trabalho 
objetivou atualizar mapas pré-existentes, de geologia, geomorfologia e uso e 
ocupação; gerar mapa de vulnerabilidade ambiental, sob o aspecto da 
susceptibilidade à erosão da área; gerar mapa de incompatibilidade legal, 
identificando as áreas que já estejam sendo ocupadas em desconformidade com a 
legislação ambiental; propor soluções para a ocupação da bacia hidrográfica do rio 
Punaú, voltadas para o planejamento ambiental. A metodologia baseou-se no uso de 
ferramentas de geoprocessamento para análise dos dados bem como para a 
confecção dos mapas de incompatibilidade legal e vulnerabilidade ambiental. Para o 
primeiro mapa, foi levada em consideração a legislação ambiental no que concerne 
a proteção de bacias. Para a análise de vulnerabilidade, o mapa gerado foi fruto do 
cruzamento dos mapas de geologia, geomorfologia, solos e uso e ocupação, tendo 
sido atribuídos pesos aos diferentes atributos dos mapas temáticos, gerando um 
mapa de vulnerabilidade ambiental no tocante à susceptibilidade à erosão. Os 
resultados das análises indicam que a agricultura é a atividade mais expressiva na 
bacia, em total de área ocupada, o que confere um alto grau de vulnerabilidade 
ambiental na maior parte da bacia, sendo que algumas áreas agrícolas acabam por 
se desenvolver de forma incompatível com a legislação ambiental brasileira. Propõe-
se considerar a implantação de medida de revitalização da bacia hidrográfica em 
áreas mais críticas e conservação através de medidas mitigadoras sobre as causas 
de degradação ambiental, como a proteção de nascentes, proteção e restauração da 
mata ciliar, proteção de áreas de preservação permanente, contenção de processos 
erosivos em geral, dentre outros previstos ou não em leis específicas, e ainda a 
instauração de um comitê de bacias na área. 
 
Palavras-chave: Rio Punaú. Bacia hidrográfica. Uso e ocupação do solo. 
Incompatibilidade legal. Vulnerabilidade ambiental. Álgebra de mapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Provide data and information on watershed becomes important since the knowledge 
of their physical characteristics, land use, etcetera, allows for better planning and 
sustainable use of economically, socially and environmentally in this area. The 
investigation of the physical environment has been commonly given with the use of 
geoprocessing, which has proved a very efficient tool. Within this context, this 
research aims at analyzing the river basin Punaú (located in the cities of Touros, Rio 
do Fogo and Pureza, state of Rio Grande do Norte) in several aspects, using 
geoprocessing as a tool of work, to provide information about the entire watershed. 
Specifically, this study aimed to update pre-existing maps, such as geological, 
geomorphological and land use, generating map of environmental vulnerability, under 
the aspect of erosion susceptibility of the area, generating map of legal 
incompatibility, identifying areas that are already being employed in breach of 
environmental legislation; propose solutions to the occupation of the river basin 
Punaú, focused on environmental planning. The methodology was based on the use 
of geoprocessing tools for data analysis and to make maps of legal incompatibility 
and environmental vulnerability. For the first map was taken into account the 
environmental legislation regarding the protection of watersheds. For the vulnerability 
analysis, the generated map was the result of crossing the maps of geology, 
geomorphology, soils and land use, having been assigned weights to different 
attributes of thematic maps, generating a map of environmental vulnerability in 
relation to susceptibility to erosion. The analysis results indicate that agriculture is the 
most significant activity in the basin, in total occupied area, which confers a high 
degree of environmental vulnerability in most of the basin, and some agricultural 
areas eventually develop in a manner inconsistent with Brazilian environmental 
legislation. It is proposed to consider deploying a measure of revitalization of the 
watershed in more critical areas and conservation through mitigation measures on 
the causes of environmental degradation, such as protection of water sources, 
protection and restoration of riparian vegetation, protection of permanent 
preservation areas, containment of erosion processes in general, and others listed or 
not in specific laws, and even the establishment of a committee of basins in the area. 
 
Keywords: Punaú river. Watershed. Land use. Legal incompatibility. Environmental 
vulnerability. Map algebra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Está na hora de entender que o 
equilíbrio com a natureza não é coisa 
apenas de ambientalistas: ou fazemos 
todos juntos o que precisa ser feito, ou o 
planeta resolve as coisas à sua 
maneira.”. 
 
Eugênio Mussak, médico e professor de 
biologia 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para papai e mamãe, com amor. 
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1. Introdução 

 

A água é a substância mais abundante do planeta e tem papel fundamental 

nas diferentes formas de vida existentes. Tendo o conhecimento que a maior parte 

da superfície da Terra é coberta por água (3/4 da superfície terrestre), tem-se a 

percepção que este é um recurso inesgotável. No entanto, apenas 3% deste total 

correspondem à água doce, ou seja, água disponível para consumo humano. Além 

do mais, apenas 1% representa as águas superficiais, economicamente viáveis de 

serem exploradas. 

O Brasil encontra-se em posição privilegiada, uma vez que detém cerca de 

8% da água doce do planeta. A maior concentração deste recurso encontra-se em 

regiões com a menor densidade populacional e que apresenta pouco 

desenvolvimento industrial (KETTELHUT e BARROS, 2001). 

Mesmo em nosso país com grande disponibilidade hídrica, a água se distribui 

de forma irregular ao longo das regiões, tornando-se ainda escassa em algumas 

localidades. Não obstante, cabe ressaltar que mesmo com a relativa escassez deste 

recurso em algumas regiões do país, o total de água no Brasil (e, ressalta-se, 

também no mundo) é suficiente para atender a todas as demandas. 

Sua importância para a vida e o desenvolvimento humano e econômico é 

indiscutível, e que representa um fator condicionante para a forma como o território é 

e foi ocupado. O que se observou até então é que as bacias hidrográficas são 

ocupadas de maneira desordenada e sem obedecer aos critérios de 

sustentabilidade. 

A distribuição quantitativa desfavorável da água no Brasil e no mundo não é o 

único fator para a falta deste recurso em determinadas regiões. A poluição hídrica, 

cada vez mais crescente, é outro fator agravante na questão da escassez. 

Os recursos hídricos estão sendo constantemente degradados, fruto do 

aumento populacional acelerado que impõe pressões aos corpos d‟água, a partir da 

ocupação desordenada das bacias hidrográficas e do despejo direto dos rejeitos 

provenientes das diversas atividades humanas (esgotos domésticos e industriais, 

lixiviados de grandes lixões e agrotóxicos dispostos no solo), chegando a níveis 
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críticos a ponto de essas fontes serem inutilizadas para aproveitamento, 

comprometendo os usos, como abastecimento das populações, pesca e irrigação de 

lavouras. 

No estado do Rio Grande do Norte a situação não é diferente. As atividades 

humanas vêm degradando o meio ambiente de forma descontrolada e situações 

bastante alarmantes já foram relatadas. O rio Potengi é um dos casos mais graves 

de degradação de corpos hídricos no estado. O rio que corta a capital Natal recebe 

esgotos in natura, de origem industrial e doméstica, encontrando-se com 

significantes índices de poluição (PEREIRA, 2008). 

A partir da percepção da escassez da água, os conflitos entre os usuários 

surgem e são cada vez mais crescentes. 

A existência destes conflitos e ainda o agravamento dos problemas 

ambientais forçam a implementação de legislações específicas. A população passa 

a ter cada vez mais a consciência da importância da preservação ambiental e 

pressiona o poder público no sentido de editar normas para proteger os mananciais 

e garantir água em quantidade e qualidade suficientes. Daí a necessidade de 

arcabouços legais para a proteção destes recursos. 

A exemplo disso, no Brasil, a lei federal nº. 9.433 de 8 de janeiro de 1997, que 

institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, estabelece normas e diretrizes para 

que sejam implementados sistemas de gestão de forma a administrar os conflitos e 

garantir o uso racional e igualitário dos recursos hídricos no país (BRASIL, 2004). 

A referida lei institui instrumentos de gestão de recursos hídricos que levam 

em consideração a articulação da gestão com o uso e ocupação do solo de bacias 

hidrográficas. Em seu artigo 1º, inciso V, a bacia hidrográfica é definida como 

“unidade territorial para implementação da Política Nacional de Recursos hídricos e 

atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.”. 

Dentro da ótica da engenharia sanitária, sendo a bacia hidrográfica a unidade 

territorial que deve ser considerada como ponto de partida para o planejamento e 

preservação ambiental, uma vez que seus componentes como rios, vegetação, 

animais, etc., estão interligados, o entendimento da dinâmica do uso e ocupação de 

bacias hidrográficas dá subsídios para maior conservação e com isso a proteção da 

vida, em todas as formas, e a saúde e qualidade de vida das populações humanas 

que ali se estabeleceram. 
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Sabe-se que o homem apresenta necessidades diárias de consumo de água 

para sobrevivência, e em quantidade suficiente para a higiene a fim de evitar 

doenças associadas à falta d‟água ou ao seu uso limitado. Não se deve esquecer o 

aspecto da quantidade não só para que o homem possa suprir suas necessárias 

básicas, mas também para outras atividades como a produção de alimentos para 

sua própria sobrevivência. 

O aspecto da qualidade também é de extrema importância, uma vez que a 

água (a falta dela ou contaminada) acarreta ao homem doenças relacionadas ao 

meio hídrico como febre tifóide, cólera, hepatite, malária, dengue, dentre outras. 

A proteção de mananciais, no que diz respeito ao controle do despejo de 

componentes nocivos presentes nos dejetos humanos e resíduos industriais, ou 

ainda no adequado descarte de resíduos sólidos, evitando, assim, a contaminação 

pelo lixiviado, garante água em quantidade e qualidade para o consumo humano. Na 

questão dos resíduos sólidos descartados sem controle, outro ponto deve ser 

considerado: o lixo atrai vetores de diversas doenças, como dengue, malária e 

leptospirose, agravando ainda mais a saúde da população. 

A crise da ocupação acelerada e de forma desordenada das bacias 

hidrográficas não é só uma questão de proteção ambiental, da fauna e flora, das 

questões paisagísticas e de transformação do espaço. Percebe-se que o 

planejamento da ocupação do solo em bacias hidrográficas representa condições de 

saneamento básico para as populações, e, portanto, é uma questão de saúde 

pública e qualidade de vida. 

Portanto, fornecer dados e informações a respeito de bacias hidrográficas se 

torna importante uma vez que o conhecimento de suas características físicas, de uso 

e ocupação do solo, etc., permite um melhor planejamento e uso sustentável do 

ponto de vista econômico, social e ambiental, aspectos que, por si sós, sobrelevam a 

importância deste trabalho.  

Esta investigação do meio físico tem se dado mais comumente com o auxílio 

de geotecnologias, e que tem se mostrado uma metodologia bastante eficaz. Dentro 

deste contexto, esta pesquisa tem por objetivo analisar a bacia hidrográfica do rio 

Punaú (inserida nos municípios de Touros, Rio do Fogo e Pureza, estado do Rio 

Grande do Norte), sob diversos aspectos, utilizando o geoprocessamento como 

ferramenta de trabalho, de forma a fornecer informações a respeito de toda a bacia 

hidrográfica em questão. 
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Especificamente, pretende-se alcançar os seguintes objetivos: 

 

√ Atualizar e armazenar em um Sistema de Informação Geográfica (SIG) 

os seguintes mapas: mapa geológico, geomorfológico e uso e ocupação do solo a 

partir de dados preexistentes e dados de campo; 

√ Gerar mapa de vulnerabilidade ambiental, sob o aspecto da 

susceptibilidade à erosão da área; 

√ Gerar mapa de incompatibilidade legal, identificando as áreas que já 

estejam sendo ocupadas em desconformidade com a legislação ambiental; 

√ Propor soluções para a ocupação da bacia hidrográfica do rio Punaú, 

voltadas para o planejamento ambiental, através da incorporação pelo estado de 

bases de dados georreferenciadas sobre a bacia, implantação de comitê de bacias, 

com a articulação do poder público, usuários e sociedade civil. 

 

A abordagem metodológica aplicada se justifica pelo fato de que os estudos 

envolvendo bacias hidrográficas se tornam mais precisos. Uma bacia hidrográfica, 

como é o caso da bacia do rio Punaú, que conta com 444,19 km2 de área, pode ser 

mais facilmente analisada com o auxílio destas ferramentas. A importância da sua 

utilização em estudos que envolvam bacias vem da rapidez e objetividade na análise 

dos dados obtidos e tomada de decisão. 

As técnicas de geoprocessamento permitiram o armazenamento, 

manipulação e análise dos dados levantados, auxiliando no estudo da bacia em 

questão, no planejamento da sua ocupação, promovendo, assim, a preservação 

ambiental. Desta forma, a partir da análise da bacia em questão, por meio de 

ferramentas de geoprocessamento, os dados estarão disponíveis de forma didática e 

objetiva para a gestão e planejamento de sua ocupação no presente e futuro. 

A escolha destas técnicas consiste no fato de estas se constituírem como 

ferramentas bastante dinâmicas na análise e interpretação de dados e informações 

a respeito de bacias hidrográficas. Tucci (1997) cita a importância e a necessidade 

da utilização de informação espacial para estudos da dinâmica do ciclo hidrológico 

em bacias. 

Castro (2000) também destaca a importância do geoprocessamento no 

estudo de bacias hidrográficas. O autor comenta a respeito da substituição de 
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ferramentas analógicas pelas digitais, evidenciando a precisão destas últimas, 

gerando dados mais confiáveis. 

Fonseca e Zeilhofer (2007) acrescentam a possibilidade do processamento de 

grande quantidade de dados levantados a partir da utilização destas técnicas. 

Os resultados obtidos no estudo acrescentam informações sobre a bacia 

hidrográfica do rio Punaú em vários aspectos de forma a permitir ao gestor que 

utilize os dados e informações, obtidos a partir das ferramentas de 

geoprocessamento. 
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2. Revisão de literatura 

 

2.1 Recursos Hídricos e a poluição 

 

Sabe-se que a existência principalmente da água determinou o modo como o 

homem se fixou no planeta e ocupou as bacias hidrográficas. No entanto, a 

utilização da água pelo homem não é eficiente, como a utilização de qualquer outra 

forma de energia, sendo que a própria existência humana gera subprodutos como 

esgotos, lixo e partículas no ar, que se não dispostos em locais adequados, se 

tornam nocivos ao meio ambiente e à saúde humana (JORDÃO e PESSÔA, 1995). 

O homem, o ser racional da natureza, ao interagir com o meio ambiente afeta 

de uma forma ou outra o espaço físico. As mais significantes mudanças que 

ocorreram no meio ambiente são decorrentes das atividades antrópicas não 

planejadas, atreladas à falta de políticas públicas eficientes.  

O crescimento exponencial da população do globo se mostra como um 

agravante à poluição ambiental, e por vezes lhe sendo atribuído como o fator 

principal da degradação sofrida pelo planeta. 

O aumento da produção industrial para suprir a maior demanda, crescimento 

este sinônimo de desenvolvimento de forma errônea por não ser compatível com os 

interesses ambientais, o aumento da demanda por água e o maior número de 

rejeitos gerado, e ainda a maior demanda por espaço são fatores que pressionam a 

natureza de tal forma que algumas fontes naturais se tornam escassas. 

A natureza, que supre o homem com alimentos e energia, tem sua válvula de 

escape e responde às pressões sofridas através do aumento da temperatura global, 

tempestades em lugares onde não se observava grandes precipitações, calor em 

outras partes do mundo, agravos à saúde humana pela poluição atmosférica, falta 

de alimento pela destruição de lavouras e pressão aos estoques pesqueiros, entre 

outras manifestações. 

Tratando especificamente das bacias hidrográficas e da poluição aos recursos 

hídricos, o mais lógico de se pensar é de que o homem não mediria esforços para 

proteger estes recursos. Porém, o que se observa é a completa inutilização de 
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corpos d‟água em algumas regiões do planeta provocada pelo mau uso das fontes 

naturais. 

Dentro deste contexto, a qualidade de um corpo hídrico, entendida como a 

ausência de agentes poluidores, é determinada pelos usos a que se destinam estes 

recursos. Uma água que tem como fim o abastecimento humano deve ter qualidade 

superior, em termos de ausência de substâncias poluidoras, comparativamente ao 

uso de contato secundário, como a navegação, por exemplo. 

No que diz respeito às normas que definem a qualidade da água, levando-se 

em consideração a destinação de uso, portanto, no Brasil, a Resolução do Conselho 

Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) nº. 357/2005 (redação alterada pela 

resolução 397/2008) classifica os recursos hídricos em um total de 13 classes, 

destinadas desde o abastecimento humano, produção de hortaliças, cultivos de 

espécies aquáticas, à balneabilidade. 

A resolução CONAMA 357/05 é uma tentativa de frear a poluição hídrica no 

Brasil por meio da determinação do padrão de lançamento de efluentes e diretrizes 

para a manutenção das condições ambientais de corpos aquáticos, seja de águas 

doces, salobras ou salinas. 

Cabe ressaltar a existência de outros instrumentos legais, discutidos 

oportunamente em tópicos posteriores, que também foram criados na tentativa de 

frear a poluição hídrica, relacionados mais diretamente à dinâmica do uso e 

ocupação do solo em bacias hidrográficas, através de: 

 

√ Controle do desmatamento das margens dos rios: o desmatamento 

facilita a erosão das margens e o escoamento superficial da água pluvial, permitindo 

maior carreamento de poluentes e sedimentos, com consequente poluição e 

assoreamento dos cursos d‟água. 

 

√ Planejamento das atividades realizadas nas bacias hidrográficas, onde a 

natureza da atividade bem como a proximidade dos corpos aquáticos é determinante 

para que a poluição hídrica se configure. 

 

√ Imposição de penalidades (multa, reclusão) de forma a frear a poluição 

ambiental e a poluição hídrica. 
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O estudo do uso e ocupação do solo nada mais é do que diagnosticar e 

prognosticar a dinâmica da ocupação do espaço de forma a garantir a 

sustentabilidade em todos os seus patamares. 

A expressão “uso e ocupação do solo” pode ser entendida como a forma pelo 

qual o espaço geográfico é e vem sendo ocupado pelo homem. O entendimento de 

sua dinâmica se constitui como ponto primordial ao nível ambiental, uma vez que um 

mau planejamento do uso do solo produz danos ambientais de grandes magnitudes 

e por vezes irreversíveis. 

Percebe-se que a poluição dos recursos hídricos só tende a aumentar. O 

homem tende a ocupar espaços pensando no lucro e nas vantagens da obtenção de 

recursos naturais apenas em curto prazo, sendo que as ações conservacionistas 

não alcançam o ritmo dos impactos negativos ao meio. 

Problemas como assoreamento de rios e contaminação do solo e da água 

pelas atividades agrícolas são apenas alguns que podem ser citados que afetam o 

ecossistema e a saúde do homem e segurança alimentar, que tem causa direta ou 

indireta do mau uso do espaço em uma bacia hidrográfica. 

Dentro deste impasse, o estudo da forma como o solo vem sendo ocupado se 

torna importante para as ações de monitoramento e planejamento ambiental e o 

estabelecimento de políticas públicas no sentido de impor limites à degradação do 

meio ambiente. 

Entende-se, portanto, que o planejamento das ações do homem, ou ainda o 

planejamento da ocupação do espaço pelo ser humano é determinante para a 

qualidade da água, esta vital para a vida da própria humanidade, e daí a importância 

da existência de políticas públicas com o intuito de realizar este tipo de 

planejamento. 

É importante destacar que o gestor público necessita colher informações a 

respeito do meio para a implantação de tais políticas. As ferramentas de 

geoprocessamento permitem que o gestor tenha à disposição informações 

complementares de forma a agilizar sua atuação para alterar o padrão do uso e 

ocupação do solo em bacias hidrográficas. 

O geoprocessamento tem estimulado os estudos que visem o 

acompanhamento desta dinâmica. Foi dado destaque a alguns trabalhos realizados 

com o auxílio destas ferramentas, no estudo do uso e ocupação do solo em bacias 

hidrográficas. 



 

 

26 

Cruz (2003) analisou os impactos ambientais negativos na bacia hidrográfica 

do rio Uberaba, estado de Minas Gerais. Para a análise, foram confeccionados 

mapas temáticos, a exemplo do mapa de uso e ocupação do solo na bacia, em dois 

anos distintos (1964 e 1998), a fim de observar e avaliar o grau de mudança 

ambiental, desmatamento e consequências para a qualidade do rio Uberaba. 

No que diz respeito ao aspecto do uso e ocupação, a autora constatou que a 

ocupação desordenada na bacia se deu ao fato da ausência de legislação ambiental 

imponente à época dos primeiros mapas analisados (1964), o que fez com que o 

planejamento do uso do solo não levasse em consideração os riscos ambientais. A 

análise do uso e ocupação do solo constatou que áreas de preservação permanente 

foram ocupadas. 

Ferreira et al. (2005) utilizaram ferramentas de geoprocessamento para 

verificar as modificações ocorridas entre 1997 e 2002 na área de influência da usina 

hidrelétrica de Capim Branco I, em Minas Gerais, de forma a comparar as mudanças 

sofridas ao longo do tempo. Além de concluírem a eficácia da metodologia utilizada 

no estudo da ocupação temporal, os autores afirmam que o estudo dá subsídios 

para que sejam implantadas medidas mitigadoras quando do planejamento da 

ocupação em determinada área. 

Correia (2003) explorou imagens de satélite e fotografias áreas para o estudo 

da dinâmica espacial do uso do solo na margem do estuário do Tejo, nos anos de 

1958 e 1995. A compreensão dos padrões de ocupação do estuário propiciou à 

autora identificar potenciais áreas para ocupação do solo e outras onde a ocupação 

deveria ser restringida. 

Ferreira (2005) avaliou os impactos ambientais decorrentes dos diversos usos 

do solo, na bacia hidrográfica do igarapé Batista, no estado do Acre, com o auxílio 

do sensoriamento remoto. O autor constatou que na bacia hidrográfica em questão 

as pressões devido o adensamento urbano eram significativas, com efeitos 

devastadores ao meio ambiente, a exemplo da falta de rede coletora de esgotos na 

extensão da bacia, o que fazia com que o esgoto produzido fosse encaminhado aos 

corpos d‟água. 

Outra questão ligada ao saneamento na região do igarapé é a falta de coleta 

regular do lixo produzido pela população, agravado pela ausência de políticas de 

educação ambiental, o que trazia como consequência a contaminação pelo descarte 

dos resíduos sólidos diretamente na água. 
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O assoreamento em alguns pontos da bacia também foi constatado pela 

forma sem planejamento com que a mesma foi ocupada, sendo observado 

desmatamento da mata ciliar para a construção de residências e estradas, e o 

processo de erosão com o assoreamento sendo o principal fator determinante da 

degradação. O autor constatou ainda outro ponto negativo da ocupação da bacia: 

adensamento urbano, este que se encontrava em processo acelerado. 
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2.2 O estudo de bacias hidrográficas e o planejamento ambiental 

assistidos pelo geoprocessamento 

 

Cabe definir aqui o conceito de bacia hidrográfica. De acordo com 

Christofoletti (1980, p. 102) bacia hidrográfica (ou ainda bacia de drenagem) pode 

ser definida como “uma área drenada por um determinado rio ou por um sistema 

fluvial”. O texto abaixo (VILELLA e MATTOS, 1975) amplia o conceito inicial dado 

por Christofoletti (op. cit.): 

 

A bacia hidrográfica é necessariamente contornada por um divisor, assim 
designado por ser a linha de separação que divide as precipitações que 
caem em bacias vizinhas e que encaminha o escoamento superficial 
resultante para um outro sistema fluvial. (VILLELA e MATTOS, 1975, p. 9). 

 

Quando se pretende realizar a estratégia da gestão ambiental em uma 

determinada localidade, adota-se a bacia hidrográfica como unidade de 

planejamento. A ocupação do solo e as diferentes atividades econômicas 

desenvolvidas pelo homem impõem pressões diretas e indiretas na bacia 

hidrográfica, sendo necessárias ações de planejamento ambiental que tenham como 

ponto de partida esta unidade territorial. 

Sabe-se que a ocupação de bacias hidrográficas reflete na dinâmica da 

qualidade ambiental no entorno da rede de drenagem bem como na qualidade dos 

recursos hídricos. O mapeamento de uma bacia hidrográfica permite o planejamento 

das atividades urbanas e rurais, determinando o uso e ocupação do solo de forma a 

proteger estes recursos. É ai que entram as técnicas de geoprocessamento como 

ferramenta de auxílio à gestão e tomada de decisão. 

As ferramentas de geoprocessamento, como imagens de satélites e softwares 

de manipulação dos dados, são bastante usadas no planejamento do meio físico. 

Entender a dinâmica do uso e ocupação de solos de bacias hidrográficas 

proporciona uma maior conservação destes recursos e garantia de oferta de água 

para os diversos usos. 

A utilização de ferramentas de geoprocessamento como metodologia deste 

trabalho justifica-se pela importância da utilização de tais ferramentas na otimização 

no levantamento e análise de dados e informações na bacia hidrográfica. 
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2.2.1 Geoprocessamento 

 

Em função da necessidade cada vez crescente de se manipular uma enorme 

quantidade de dados e informações, o homem percebeu a importância de utilizar 

ferramentas computacionais nas diversas áreas da ciência. O geoprocessamento 

surgiu desta necessidade e é aplicado em diversos estudos, em diversas áreas do 

conhecimento. 

Ao contrário do que se pode pensar, o problema não é a carência de 

tecnologia, mas a disponibilidade de dados a respeito do meio físico. O uso destas 

ferramentas vem para somar no sentido de que os dados e informações poderão ser 

manipulados e armazenados permitindo que não se percam ao longo do tempo, 

podendo ser acessados e atualizados pelo gestor quando se fizerem necessários. 

Geoprocessamento é definido aqui como um conjunto de ferramentas 

utilizadas para adquirir, armazenar e manipular quaisquer tipos de dados e 

informações que estejam referenciados espacialmente, ou “georreferenciados”. 

Dentro deste conceito mais amplo, estão inseridos os Sistemas de Informações 

Geográficas (SIG) e o sensoriamento remoto, este último a ser posteriormente 

discutido. O SIG pode ser definido como um conjunto de procedimentos 

computacionais para manipular dados gráficos e não gráficos que estejam 

georreferenciados. 

A maneira com que os dados são integrados dentro de um sistema único 

permite que estas informações possam ser facilmente acessadas, manipuladas, 

editadas, enfim, visualizadas, reduzindo o tempo de análise dos dados por parte do 

operador e consequentemente agilizando a tomada de decisão em diversos setores. 

Quando se fala de estudo em bacias hidrográficas, a agilidade proporcionada 

pelo geoprocessamento quando da análise de uma área de vários quilômetros 

quadrados é indiscutível. 

Cunha (2001) confirma a agilidade na execução de processamentos de dados 

geográficos e acrescenta a garantia da confiabilidade nos resultados finais obtidos, 

motivo ainda pelo qual as técnicas de geoprocessamento estão sendo cada vez 

mais utilizadas. 

As técnicas de geoprocessamento podem ser aplicadas no monitoramento, 

planejamento e tomada de decisão, voltados às atividades antrópicas e de 
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preservação ambiental a partir de dados referenciados a um lugar no globo terrestre 

(SOUTO, 2004). 

Como exemplo da aplicação do geoprocessamento em estudos de recursos 

hídricos e bacias hidrográficas, destaca-se o trabalho desenvolvido por Fernandes 

(2005), que realizou um diagnóstico geoambiental, através da identificação dos usos 

dos recursos naturais e da ocupação do solo na área estuarina do rio Curimataú, no 

município de Canguaretama, estado do Rio Grande do Norte.  

O autor constatou que a área já apresenta certa fragilidade, fragilidade esta 

causada pelos impactos ambientais negativos observados na área. O autor destacou 

ainda a importância da utilização do geoprocessamento, e concluiu que a ferramenta 

proporcionou a redução do tempo e do custo no levantamento dos dados para a 

pesquisa. 

Destaque também é dado ao trabalho de Araújo (2006), que realizou 

avaliação temporal do uso e ocupação da foz do rio Apodi, Rio Grande do Norte, 

obtendo, a partir de determinadas ferramentas do geoprocessamento, informações 

relevantes para o gestor sobre o tipo de ocupação na localidade estudada bem 

como os impactos ambientais negativos observados. Além de também destacar o 

baixo custo na escolha da metodologia de trabalho, o autor dá destaque para a 

praticidade no uso da metodologia bem como a precisão no resultado final obtido. 

 

2.2.1.1 Sensoriamento Remoto 

Além de se obter dados com sua respectiva posição no globo terrestre, 

pesquisas em diversas áreas da ciência passaram a utilizar informações extraídas 

de objetos que se pretende estudar, ou de fenômenos que ocorrem na superfície da 

Terra, sem a necessidade de ter contato físico com eles. Isto é possível graças às 

técnicas de sensoriamento remoto, definido, portanto, como um método de aquisição 

de informações de um determinado objeto, a partir de sensores que não se 

encontrem em contato físico com o mesmo. 

As imagens provenientes do sensoriamento remoto podem ser ditas como as 

principais fontes de informações quando se pretende produzir mapas temáticos, 

como os de uso e ocupação do solo, cobertura vegetal, drenagem, etc. (LOPES, 

2006). Campos et al. (2004) argumentam que as imagens de sensoriamento remoto 

são as que melhor auxiliam na determinação do uso e da cobertura do solo. 
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A utilização de sensores remotos é cada vez mais crescente e necessária 

quando se pretende extrair informações como estas. Coelho (2007) destaca o papel 

da interpretação de imagens de satélite nesta análise, uma vez que o levantamento 

de dados se torna mais rápido e detalhado. 

Além de possibilitar a compreensão da evolução temporal de determinados 

fenômenos, por exemplo, o sensoriamento remoto também pode auxiliar na 

fiscalização da ocupação de áreas protegidas por legislações específicas, como 

apresentado por Selhorst et al. (2007), e auxiliar no planejamento da ocupação 

sustentável de uma determinada área, como destacado por Barbosa et al. (2007). 

É importante ressaltar que a utilização destas metodologias é facilitada pela 

disponibilização de diversos softwares e imagens de satélites de alta resolução, livre 

de custo, ao usuário da Internet, motivo pelo qual sua utilização é cada vez mais 

crescente no mundo todo (BARROS et al., 2006; Cruz et al., 2007). Lopes (op. cit.) 

destaca ainda que a periodicidade na obtenção das informações é um ponto 

favorável à escolha da metodologia. 

Além da periodicidade na obtenção das informações, destacada por Lopes 

(op. cit.), e da possibilidade do imageamento de áreas de difícil acesso, o 

sensoriamento remoto permite que se expanda a visão do observador no sentido de 

que este enxerga apenas dentro de uma limitada faixa do espectro eletromagnético, 

e facilita o trabalho do mesmo, que pode percorrer áreas de vários quilômetros na 

tela do computador. 

Os sensores remotos passam por atualizações e melhorias à medida que a 

tecnologia evolui. Isso proporciona sensores mais precisos, gerando como produtos 

imagens com resoluções mais detalhadas, o que se constitui ainda como um outro 

atrativo do sensoriamento remoto. 

No que diz respeito à análise dos recursos hídricos, a utilização de 

tecnologias espaciais facilita a compreensão dos fenômenos que ocorrem no seu 

entorno, permitindo a avaliação ambiental e a análise das repercussões das 

intervenções humanas no ambiente aquático. 

Diversos são os trabalhos que utilizaram a tecnologia em questão aplicada 

aos recursos hídricos e bacias hidrográficas como um todo, motivados pela 

crescente necessidade de disponibilizar informações sobre estes recursos. As 

considerações aqui apresentadas acerca destes trabalhos não visam a discussão 
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metodológica aprofundada, mas sim ressaltar a utilização do geoprocessamento e 

as informações sobre sua aplicação. 

Rossato e Martins (2001), através da utilização de imagens do satélite 

LANDSAT 5, apresentaram resultados obtidos na bacia hidrográfica do Lago 

Guaíba, Rio Grande do Sul. Ramalho (2002) utilizou fotografias aéreas para a 

análise ambiental, gerando como produtos mapas geomorfológicos, de uso e 

ocupação do solo, dentre outros, do Vale do rio Pitimbu, Rio Grande do Norte. Belli e 

Rodrigues (2003) utilizaram sensores remotos para análise ambiental, alcançando 

os objetivos propostos. 

Outro trabalho de destaque da aplicação destas ferramentas é o de 

Valladares e Faria (2004). Os autores aplicaram a ferramenta para gerar mapa de 

risco de salinização de uma bacia hidrográfica no estado de Alagoas como parte 

preliminar para plano de conservação e planejamento de ocupação sustentável no 

local. 

Oliveira et al. (2004) utilizaram a ferramenta para análise ambiental, 

disponibilizando dados bastante precisos para o planejamento da ocupação da bacia 

hidrográfica do rio Itacorubi, Santa Catarina, assim como Silva e Martins (2005), que 

utilizaram sensores remotos na análise ambiental. 

Bielenki Júnior e Faria (2005) estudaram a viabilidade da utilização de 

sensores remotos (satélite CBERS-2) para a definição e atualização da rede 

hidrográfica a fim de disponibilizar dados para um posterior planejamento do uso dos 

recursos hídricos. 

Pinto et al. (2005) caracterizaram quanto aos aspetos físicos a bacia 

hidrográfica do Ribeirão Santa Cruz, em Minas Gerias, utilizando sensores remotos, 

assim como Pinto e Garcia (2005) e Correia et al. (2006) que, em seus estudos, 

demonstraram a importância da utilização do sensoriamento remoto na gestão de 

recursos hídricos, através da disponibilização de dados e informações para a gestão 

da bacia por parte do poder público. Os autores utilizaram imagens do satélite SPOT 

5 para a geração de cartas temáticas da área de estudo, a bacia do rio Japaratuba, 

Sergipe. 

Mariani et al. (2006) utilizaram a técnica para elaboração de cartas temáticas 

como ferramenta de auxílio à gestão de recursos hídricos. Ferreira et al. (2007) 

demonstraram o uso destas ferramentas para a caracterização dos aspectos físicos 

da bacia hidrográfica do córrego João Pedro, Espírito Santo. Coelho (op. cit.) e 
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Savant et al. (2002), através da aplicação das geotecnologias, destacaram a 

importância da técnica no estudo de bacias hidrográficas. 

Nota-se que o sensoriamento remoto se mostra como uma ferramenta 

bastante eficaz na obtenção de informações ambientais, para o monitoramento e 

planejamento da ocupação do espaço e a utilização dos recursos naturais, em 

escala local e global. 

Os procedimentos metodológicos empregados para a análise da bacia 

hidrográfica do rio Punaú, objeto de estudo, parte da proposta da elaboração de 

mapas temáticos georreferenciados para representação cartográfica das 

características ambientais, corroborando com estudos de diversos autores, como os 

supracitados, e ainda como de Lopes (op. cit.), Tavares (2006), Ferreira et al. (2005), 

Fernandes (op. cit.), Poletto e Batista (2006), Hunka (2006), e dentre outros autores 

que escolheram o geoprocessamento com ferramenta de levantamento de dados e 

confecção dos mapas nas respectivas áreas de trabalho para os diversos fins 

específicos. 
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2.3 Aspectos legais inerentes às bacias hidrográficas 

 

A legislação ambiental brasileira é considerada bastante avançada e bem 

elaborada. O conjunto de normas jurídicas que se destinam a disciplinar as 

atividades antrópicas de forma a torná-la compatível com a proteção ambiental prevê 

penalidades severas e medidas compensatórias ao ambiente por parte do 

infrator/degradador. Sabe-se, no entanto, que o cumprimento das leis ambientais 

não se tem dado de forma satisfatória, faltando ao poder público uma maior ação 

fiscalizadora. 

Estes instrumentos legais contemplam a proteção ambiental de bacias 

hidrográficas através de leis, decretos e resoluções, no âmbito federal, estadual e 

municipal. O arcabouço legal que direta ou indiretamente protege as bacias 

hidrográficas estão descritos a seguir. Cabe destacar ainda que não existem 

instrumentos legais no âmbito municipal no que concerne aos municípios de Rio do 

Fogo e Pureza. 

 

2.3.1 No âmbito federal 

 

2.3.1.1 Código de Águas – Decreto nº. 24.643, de 10 de julho de 1934 

O Decreto Federal nº. 24.643 de 1934, conhecido como o Código de Águas, 

legisla sobre o uso da água, estabelecendo normas e diretrizes para o seu 

aproveitamento em diferentes setores. 

O decreto nasceu da necessidade de se definir sobre a água quando à época 

ainda não se dispunha de legislação específica que atendesse as “necessidades e 

interesses da coletividade nacional”. O Código de Águas teve grande influência no 

que se seguiu a respeito de legislação, a exemplo da Constituição Federal de 1988 e 

da Lei 9.433 de 1997. 

Ressalta-se a importância aqui dada ao código de águas, pois este foi um 

grande marco para o controle e uso adequado dos recursos hídricos, destacando-se 

ainda pelo seu pioneirismo. O decreto n° 24.643/1934 apresenta alguns aspectos da 

água, e o mais marcante é quando trata a água também como um bem particular, 

sendo que a Lei 9.433/97 surgiu para corrigir e mudar essa percepção, com 

princípios de maior valorização e valoração da água. 
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2.3.1.2 Código Florestal − Lei nº. 4.771, de 15 de setembro de 1965 

A proteção jurídica do patrimônio florestal brasileiro começou a tomar forma 

em 1934 com a promulgação do Decreto nº. 23.793/34, posteriormente sendo 

estabelecido o novo Código Florestal em 1965. Em seu artigo 1º, caput, estabelece: 

 

Art. 1° - As florestas existentes no território nacional e as demais formas de 
vegetação, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de 
interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de 
propriedade com as limitações que a legislação em geral e especialmente 
esta Lei estabelecem. 
§1° - As ações ou omissões contrárias às disposições deste Código na 
utilização e exploração das florestas são consideradas uso nocivo da 
propriedade, aplicando-se, para o caso, o procedimento sumário previsto no 
Art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil (Lei nº. 4.771, de 15 de 
setembro de 1965, artigo 1º). 

 

Ainda no artigo 1°, parágrafo 2º, inciso II, define área de preservação 

permanente: 

 

Área protegida nos termos dos arts. 2º e 3º desta Lei, coberta ou não por 
vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos 
hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo 
gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das 
populações humanas (Lei nº. 4.771, de 15 de setembro de 1965, artigo 1º, 
parágrafo 2°, inciso II). 

 

De acordo com o artigo 2º do Código Florestal a faixa marginal dos rios é 

considerada como área de preservação permanente, ou seja, as matas ciliares ficam 

protegidas de forma a promover a qualidade dos recursos hídricos.  

Cabe acrescentar que, após a publicação do Código Florestal, surgiu a 

Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente nº. 004, de 18 de setembro de 

1985, definindo áreas consideradas reservas ecológicas e definindo ainda a área a 

ser preservada levando-se em consideração a distância de rios e corpos d‟água. 

Com a alteração do código pela Lei nº. 7.803, quatro anos depois da resolução do 

CONAMA, o Código Florestal tornou-se mais restritivo, passando a valer a seguinte 

redação que vigora até hoje: 

 

Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, 
as florestas e demais formas de vegetação natural situadas: 
1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros 
de largura; 
2 - de 50 (cinquenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) 
a 50 (cinquenta) metros de largura; 
3 - de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 
(cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura; 
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4 - de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 200 
(duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura; 
5 - de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham largura 
superior a 600 (seiscentos) metros (Lei nº. 4.771, de 15 de setembro de 
1965, artigo 2º, alínea a. Redação alterada pela Lei nº. 7.803, de 18 de julho 
de 1989). 

 

E ainda: 

 

b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais 
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", 
qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 
(cinquenta) metros de largura 
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 
Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as 
compreendidas nos perímetros urbanos definidos por lei municipal,  e nas  
regiões  metropolitanas e aglomerações urbanas, em todo o território 
abrangido, obervar-se-á o disposto nos respectivos planos diretores e leis 
de uso do solo, respeitados os princípios e limites a que se refere este artigo 
(Lei nº. 4.771, de 15 de setembro de 1965, artigo 2º, alíneas b, c e f). 

 

Na opinião de Ahrens (2003), o código é bem claro quando traz os termos 

“florestas” e “demais formas de vegetação” se referindo apenas à vegetação natural 

do país, e excluindo as florestas plantadas como de preservação permanente. O 

artigo 12, caput, confirma essa afirmação: 

 

Nas florestas plantadas, não consideradas de preservação permanente, é 
livre a extração de lenha e demais produtos florestais ou a fabricação de 
carvão. Nas demais florestas dependerá de norma estabelecida em ato do 
Poder Federal ou Estadual, em obediência a prescrições ditadas pela 
técnica e às peculiaridades locais. (Lei nº. 4.771, de 15 de setembro de 
1965, artigo 12). 

 

Este artigo vem a confirmar de que as formas de vegetação decorrentes de 

esforço particular são administradas pelo seu proprietário, sendo livre sua 

exploração. 

Cabe acrescentar ainda a respeito do Código Florestal que este não visa 

somente à proteção de árvores e florestas, mas contempla também: 

 

√ A proteção dos solos contra a erosão. Destaque ao artigo 2°, alíneas “d”, 

“e”, “f” e “g”, que diz respeito à proteção da vegetação em morros, serras, encostas, 

de vegetação fixadora, etc., e ainda nos artigos 3° e 10. 

√ As águas, os cursos d‟água e os reservatórios d‟água, naturais ou 

artificiais, contra assoreamento (com sedimentos resultantes da ação de processos 

erosivos dos solos): artigo 2°, alíneas “a”, “b” e “c”. 
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2.3.1.3 Lei do Parcelamento do Solo Urbano – Lei nº. 6.766, de 19 de dezembro 

de 1979 (alterada pela Lei nº. 10.932/04 – artigo 4º) 

A lei nº. 6.766/79 dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano, dentre outras 

providências, o que é um grande passo no tocante à proteção de bacias 

hidrográficas. 

Em seu artigo 3º, parágrafo único, inciso I, fica proibido o parcelamento do 

solo em terras alagadiças e sujeitas a inundações, “antes de tomadas as 

providências para assegurar o escoamento das águas.”. 

No artigo 4º, inciso III, fica determinada a obrigatoriedade de proteger uma 

área de 15 (quinze) metros, contra edificações, ao longo de cada lado das margens 

de rios, salvo disposições contrárias de legislação específica, como é o caso do 

Código Florestal, de acordo com revogações. 

 

2.3.1.4 Política Nacional de Meio Ambiente − Lei nº. 6.938, de 31 de agosto de 

1981, e Decreto nº. 4.297, de 10 de julho de 2002 

A lei nº. 6.938 dispõe sobre “a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 

mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências”. A Política 

Nacional do Meio Ambiente, criada em 1981, tem por objetivos: 

 

A preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à 
vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-
econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da 
dignidade da vida humana. (Lei nº. 6.938 de 31 de agosto de 1981, artigo 
2º). 

 

Estes objetivos estão de acordo com princípios como a racionalização do uso 

do solo e da água, o planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais, 

proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas, e outros. 

Dentre os princípios da Política Nacional do Meio Ambiente tem-se o 

zoneamento ambiental (artigo 9º, inciso II), regulamentado pelo decreto federal nº. 

4.297, de 10 de julho de 2002, que estabelece os critérios para o Zoneamento 

Ecológico-Econômico no Brasil (ZEE). O zoneamento ambiental, como instrumento 

da Política Nacional do Meio Ambiente, consiste em procedimento de organização 

de determinado espaço em áreas onde se autorizam ou interditam determinadas 

atividades. 

Cabe destacar que a lei nº. 6.938/81 traz o termo Zoneamento Ambiental ao 

passo que o decreto federal em questão apresenta o termo Zoneamento Ecológico-
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Econômico e que para Camargos (2006) as expressões devem ser entendidas como 

sinônimos, por se tratarem de instrumentos de planejamento territorial. 

Dentro do aspecto legal, o decreto 4.297/2002 define: 

 

O ZEE, instrumento de organização do território a ser obrigatoriamente 
seguido na implantação de planos, obras e atividades públicas e privadas, 
estabelece medidas e padrões de proteção ambiental destinados a 
assegurar a qualidade ambiental, dos recursos hídricos e do solo e a 
conservação da biodiversidade, garantindo o desenvolvimento sustentável e 
a melhoria das condições de vida da população (Decreto nº. 4.297, de 10 de 
julho de 2002, artigo 2º). 

 

Os objetivos do ZEE explicitados no referido decreto levam em consideração 

a organização das decisões do poder público e privado no que diz respeito o 

estabelecimento de planos, programas, projetos e atividades que utilizem recursos 

naturais de forma a assegurar a manutenção do capital natural, levando em 

consideração ainda as limitações e fragilidades do meio ambiente. 

O decreto estabelece restrições e alternativas para exploração dos territórios 

e prevê ainda a realocação das atividades já em operação caso estas sejam 

incompatíveis com as diretrizes gerais estabelecidas neste instrumento legal. 

Outro aspecto relevante da Política Nacional de Meio Ambiente é que a lei dá 

embasamento ao princípio do poluidor-pagador, quando: 

 

Art. 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará: 
VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou 
indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização 
de recursos ambientais com fins econômicos (Lei nº. 6.938 de 31 de agosto 
de 1981, artigo 2º). 

 

É oportuno complementar ainda que o princípio do poluidor-pagador é, apesar 

de sua importância, contestável, uma vez que o dano não pode ser minimizado, e 

que tal princípio existe apenas para que o dano não fique sem reparação. 

 

2.3.1.5 Constituição da República Federativa do Brasil – 1988 

A Constituição Federal de 1988 ratificou a necessidade da proteção 

ambiental, objetivo maior da Política Nacional de Meio Ambiente. 

O artigo 23 da carta magna dispõe sobre o papel da União, dos estados, 

Distrito Federal e municípios no que diz respeito à proteção ao meio ambiente e a 

preservação das florestas, a fauna e a flora, e ao combate de todas as formas de 

poluição. 
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O artigo 24 complementa a competência conjunta destas entidades, no que 

concerne a formulação de legislações a respeito de: 

 

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo 
e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição; 
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e 
direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. 
(Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 24). 

 

No que diz respeito à defesa do meio ambiente, é explícito a proteção 

ambiental na Constituição Federal: 

 

√ Capítulo I, artigo 170: o desenvolvimento econômico deve seguir os 

princípios da defesa do meio ambiente, prevendo penalidade caso da prática 

contrária. 

√ Capítulo VI: o capítulo VI da Constituição de 1988 trata especificamente 

do meio ambiente. Em seu artigo 225 é assegurado à população o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. 

 

2.3.1.6 Lei das Águas – Lei nº. 9.433, de 8 de janeiro de 1997 

Desde o início do século passado, quando a preocupação com os recursos 

hídricos culminou na promulgação de um código específico (Código de Águas), a 

legislação sobre os recursos hídricos sofreu avanços, passando pelo Constituição de 

1988, que introduziu conceitos relacionados com o gerenciamento de tais recursos, 

como um sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definição de 

critérios de outorga de direitos de uso. 

A lei 9.433/1997 é considerada um avanço na gestão dos recursos hídricos 

quando adota princípios como: determinação da água como um recurso limitado e 

dotado de valor econômico, de forma a garantir o uso racional e igualitário destes 

recursos; abastecimento humano como finalidade primordial; adoção da bacia 

hidrográfica como unidade territorial para a gestão dos recursos hídricos. 

Em seu artigo 3º, inciso V, a lei preconiza que a articulação da gestão de 

recursos hídricos, a partir de bacias hidrográficas, deve ser integrada ao uso do solo. 

A importância do entendimento desta dinâmica consiste no fato de que a forma 

como as bacias hidrográficas são ocupadas como um todo determina os impactos 

aos recursos hídricos, de forma que a gestão deva envolver o conjunto da bacia e 

toda sua dinâmica. 
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Em conjunto com normas estaduais, a gestão dos recursos hídricos ganhou 

força com a promulgação da lei das águas. 

 

2.3.1.7 Lei de Crimes Ambientais – Lei nº. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998  

A Lei de Crimes Ambientais dispõe sobre as sanções penais e administrativas 

quando de condutas e atividades nocivas ao meio ambiente, e dá outras 

providências. 

O artigo 38 da lei 9.605/98 prevê detenção de 1 (um) a 3 (três) anos e/ou 

multa no caso de “destruir ou danificar floresta considerada de preservação 

permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de 

proteção.”, que, como preconiza o Código Florestal, as vegetações que margeiam 

rios e corpos d‟água, importantes para a preservação das bacias hidrográficas, se 

enquadram na classificação de áreas de preservação permanente.  

 

2.3.1.8 Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiental nº. 369 de 28 de 

março de 2006 

Esta resolução abre espaço para a intervenção ou supressão da vegetação 

em Áreas de Preservação Permanente (APP's) quando se fizerem necessárias 

obras de utilidade pública ou de interesse social, ou de baixo impacto ambiental. 

 

2.3.2 No âmbito do estado do Rio Grande do Norte 

 

A legislação ambiental do estado deve estar em consonância com os 

preceitos da Constituição Federal, e, dentro do que preconiza a carta maior sobre o 

papel da União no controle ambiental, o estado não se dirime de seu papel (artigo 23 

da constituição) de suplementar a legislação nacional e ainda adaptar a legislação à 

realidade local, sem, claro, contrariá-la. 

 

2.3.2.1 Constituição do Rio Grande do Norte – 1989 

A Constituição Estadual ratifica o artigo 23 da Constituição Federal, que 

preconiza ser dever do estado proteger o meio ambiente e combater todas as formas 

de poluição, bem como ainda preservar as florestas, fauna e a flora. 

A constituição do Rio Grande do Norte apresenta capítulo referente 

especificamente ao meio ambiente e aos recursos hídricos. No referido capítulo 
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(capítulo VI), o estado, como responsável, deve proporcionar aos cidadãos um 

ambiente ecologicamente equilibrado. A constituição prevê sanções penais e 

administrativas aos infratores. Fica ainda estabelecida a obrigatoriedade de reparar 

danos causados, por parte do infrator, como o reflorestamento de áreas degradadas. 

 

2.3.2.2 Política Florestal – Lei nº. 6.679, de 11 de maio de 1995 

A lei 6.679/1995, que dispõe sobre a Política Florestal do Rio Grande do 

Norte, tem com objetivos, dentre outros: assegurar a conservação das principais 

formações vegetais; disciplinar a exploração da vegetação; controlar a exploração, 

utilização e consumo de produtos e subprodutos florestais; ordenar a atividade de 

florestamento e reflorestamento, especialmente no que se refere à ocupação físico-

ambiental destes empreendimentos; proteger a flora e a fauna silvestres; promover a 

conservação dos recursos hídricos; promover a conservação e manejo dos solos. 

Apesar de a Política Florestal estadual não tratar especificamente da 

conservação da vegetação nas margens de rios em bacias hidrográficas, a lei 

estabelece a manutenção de formas de vegetação que promovam a conservação da 

qualidade da água e proteção do solo, estabelecendo critérios para retirada da 

mesma, bem como estipula penalidades a quem infringir a lei. 

 

2.3.2.3 Lei nº. 6.908, de 1 de julho de 1996 – Plano Estadual de Recursos 

Hídricos 

A lei que institui o Plano Estadual de Recursos Hídricos reforça o artigo 1º, 

inciso V da Lei das Águas, definindo a bacia hidrográfica como a unidade de 

planejamento para a gestão dos recursos hídricos. 

Destaque é dado ao artigo 3º, inciso II, da lei estadual que apresenta como 

diretriz a proteção de bacias hidrográficas em seu âmbito de atuação contra ações 

que possam comprometer o uso atual e futuro de seus recursos. 

 

2.3.2.4 Lei 6.950, de 20 de agosto de 1996 

A lei nº. 6.950/96 dispõe sobre o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro, 

estabelecendo objetivos e diretrizes para a elaboração e implantação do plano. Os 

objetivos incluem o planejamento e gerenciamento de forma integrada, 

descentralizada e participativa, sobre a utilização dos recursos naturais da zona 

costeira tendo em vista a melhoria da qualidade de vida das populações e proteção 
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dos ecossistemas costeiros em condições que assegurem a qualidade ambiental, a 

partir de um desenvolvimento sustentável. 

Ainda como objetivos do plano, tem-se: 

 

I - compatibilização dos usos e atividades antrópicas à garantia da 
qualidade ambiental através da harmonização dos interesses sociais e 
econômicos de agentes externos ou locais, sem prejuízo da competência 
municipal da mesma matéria; 
II - controle do uso e ocupação do solo, e da exploração dos recursos 
naturais em toda a Zona Costeira, objetivando-se: 
a) a erradicação da exploração predatória dos recursos naturais renováveis 
e não renováveis; 
b) o impedimento da degradação e/ou descaracterização dos ecossistemas 
costeiros; 
c) a redução dos conflitos entre usos e atividades; e, 
d) a otimização dos processos produtivos das atividades econômicas, 
observando-se as limitações de ordem ambiental. 
III - definição de ações de proteção e recuperação das águas superficiais e 
subterrâneas da Zona Costeira, visando a garantia de sua utilização 
racional, bem como sua disponibilidade permanente, a partir da manutenção 
da qualidade de águas; 
IV - preservação e conservação dos ecossistemas da Zona Costeira, 
ameaçadas ou não de degradação; 
V - garantia de manutenção dos ecossistemas, assegurada através da 
avaliação da capacidade de suporte ambiental, considerando a necessidade 
de desenvolvimento sócio-econômico da região; 
VI - promoção da fixação e do desenvolvimento das populações locais 
através da regularização fundiária, de procedimentos que possibilitem o 
acesso das mesmas à exploração sustentada dos recursos naturais e de 
assessoria técnica para a implantação de novas atividades econômicas ou 
para o aprimoramento das já desenvolvidas, observado-se as limitações 
ambientais da região; 
VII - planejamento e gestão das atividades na Zona Costeira, de modo 
integrado, descentralizado e participativo; e, 
VIII - promoção da educação ambiental, necessidade imprescindível à 
sustentabilidade do desenvolvimento sócio-ambiental. 

 

A lei divide a faixa terrestre da zona costeira em dois setores incluindo 29 

municípios: litoral leste ou oriental e litoral norte ou setentrional, compreendendo os 

municípios integrantes da bacia hidrográfica do rio Punaú, objeto deste trabalho. 

Compreende como um dos instrumentos de gerenciamento do Plano Estadual 

de Gerenciamento Costeiro o zoneamento ecológico-econômico a ser estabelecido 

em lei, que deverá disciplinar os usos e atividades nos setores, observando as 

peculiaridades de cada área. 

 

2.3.2.5 Lei nº. 7.871, de 20 de julho de 2000 

A lei nº. 7.871/00 dispõe sobre o Zoneamento Ecológico-Econômico do litoral 

oriental do Rio Grande do Norte, que estabelece as diretrizes de ordenamento 

territorial da porção leste do estado, e tem como objetivo: 
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O Zoneamento Ecológico-Econômico do Litoral Oriental tem como objetivo 
orientar a implantação das atividades sócio-econômicas e as condições de 
ocupação do solo da Região, sendo definido de acordo com as 
características e limitações físico-ambientais e expresso na setorização do 
espaço geográfico, de forma a garantir a sustentabilidade da Zona Costeira. 
(Lei nº. 7.871, de 20 de julho de 2000, artigo 2º). 

 

As diretrizes do Zoneamento são determinadas pelo artigo 4º, que 

compreende: 

 

I - divisão territorial do Litoral Oriental em zonas, em função de suas 
características, limitações ao uso e demandas sócio-econômicas; 
II - indicação de atividades compatíveis com as características e limitações 
físico-ambientais de cada zona; 
III - indicação de áreas que devam ser objeto de pesquisa, com vistas à 
implantação de unidades de conservação, recuperação de áreas 
degradadas, em função das condições de fragilidade e importância 
ambiental, como também dos valores históricos, culturais, arqueológicos e 
paisagísticos. (Lei nº. 7.871, de 20 de julho de 2000, artigo 4º). 

 

Para a lei, o litoral oriental do estado compreende os municípios de Baía 

Formosa, Canguaretama, Goianinha, Vila Flor, Tibau do Sul, Arês, Senador 

Georgino Avelino, Nísia Floresta, São José de Mipibú, Parnamirim, Natal, Macaíba, 

São Gonçalo do Amarante, Extremoz, Ceará Mirim, Maxaranguape e Rio do Fogo, 

este onde está inserida parte da bacia hidrográfica do rio Punaú, objeto de estudo 

desta pesquisa. 

A lei define ainda que atividades como agricultura, pecuária, mineração, 

atividades industriais desenvolvidas nas zonas definidas por este instrumento devam 

ser praticadas respeitando os instrumentos de gestão nas três esferas, bem como 

com o devido controle ambiental. 

 

 

2.3.3 No município de Touros – Plano Diretor lei nº. 566 de 28 de dezembro de 

2006 

 

O Plano Diretor municipal é um instrumento da política de desenvolvimento 

urbano que, dentre ouros aspectos, orienta a gestão do espaço territorial. A lei nº. 

566/2006, em seu artigo 5º, apresenta como diretriz a compatibilização do “uso e 

ocupação do solo com a proteção do meio-ambiente natural e construído, reduzindo 

a especulação imobiliária e orientando a distribuição de infra-estrutura básica e 
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equipamentos urbanos.”. O plano diretor traz um capítulo específico sobre proteção 

ambiental, e que apresenta como objetivos: 

 

I – Manter conservada a cobertura vegetal; 
II – Controlar as atividades poluidoras e as que provoquem impacto 
ambiental; 
III – Promover a utilização racional dos recursos naturais; 
IV – Preservar e recuperar ecossistemas essenciais; 
V – Resguardar os recursos hídricos. (Lei nº. 566, de 28 de dezembro de 
2006, artigo 14). 
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3. Metodologia da pesquisa 

 

O estudo a respeito da área que compõe a bacia hidrográfica do rio Punaú foi 

realizado através de diversos procedimentos metodológicos, como análise de 

imagens de satélite e o uso de ferramentas computacionais, observações in loco, 

indispensável na complementação ao uso das técnicas de geoprocessamento, além 

da análise de documentos a respeito da área a ser estudada, incluindo informações 

dos municípios nos quais a bacia está inserida. 

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, a pesquisa utilizou-se de uma 

série de etapas. São elas: 

√ Revisão bibliográfica referente aos trabalhos desenvolvidos na região da 

bacia hidrográfica do rio Punaú visando obter informações para o desenvolvimento 

da pesquisa. 

√ Levantamento de dados e informações dos municípios onde está 

inserida a bacia hidrográfica do rio Punaú, que consistiu no levantamento das 

características físicas e aspectos sócio-econômicos, e ainda produção agrícola da 

região. 

√ Levantamento da legislação ambiental brasileira existente no que 

concerne ao controle ambiental em bacias hidrográficas. 

√ Aquisição de material cartográfico 

• Fotografias aéreas (ortofotocartas com resolução espacial de 2 

metros; escala de vôo de 1:25.000), obtidas de levantamento fotoaéreo nos meses 

de maio a junho de 2006, e disponibilizadas para a pesquisa através do Instituto de 

Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA). 

• Mapa de uso e ocupação do solo dos municípios de Touros, Rio do 

Fogo e Pureza, integrantes da bacia hidrográfica, do ano de 1996, confeccionado 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Este mapa também é 

representativo da vegetação da região. 
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• Mapa de geologia, elaborado pelo Serviço Geológico do Brasil – 

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), no ano de 2006, na escala 

1:500.000, através do Projeto Geologia e Recursos Minerais do estado do Rio 

Grande do Norte (ANGELIM et al., 2007). 

• Mapa geomorfológico e solo, disponibilizados pelo IDEMA, foram 

confeccionados no ano de 2005. 

 

√ Levantamento de dados e informações da área da bacia do rio Punaú, 

através da coleta de dados e informações acerca das características físicas como 

clima, hidrografia, geologia, geomorfologia, aspectos pedológicos e características 

vegetais, por meio de dados coletados junto a órgãos públicos e ainda vistorias de 

campo a fim de atualizar os dados pré-existentes. 

√ Avaliação dos possíveis impactos ambientais negativos que vêm 

ocorrendo no rio principal e em seus tributários, verificando as atividades antrópicas 

mais importantes no tocante às degradações ambientais observadas; 

√ Análise do cumprimento da legislação ambiental nas áreas da bacia 

hidrográfica (mapa de incompatibilidade legal); 

√ Análise da susceptibilidade à erosão da região (mapa de vulnerabilidade 

ambiental); 

√ Avaliação e verificação in loco dos resultados obtidos nas etapas 

anteriores. 

 

Os recursos computacionais utilizados para a manipulação dos produtos de 

sensoriamento remoto envolveu os softwares ArcGIS 9.2 e SPRING, gerando como 

resultados mapas temáticos apresentados no capítulo 6. 
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3.1 Etapa de gabinete 

 

3.1.1 Confecção e atualização dos mapas temáticos 

 

3.1.1.1 Mapa de uso e ocupação do solo 

O mapa de uso e ocupação do solo é considerado o alicerce básico para a 

definição e o mapeamento dos demais planos de informação deste trabalho 

(incompatibilidade legal e vulnerabilidade ambiental). Juntamente com um conjunto 

de informações, como os mapas de geologia, geomorfologia, solos e vegetação, 

completa-se a análise ambiental da bacia do rio Punaú. 

 Os produtos de sensoriamento remoto, bem como as percepções em campo, 

permitiram a análise da apropriação do solo da bacia hidrográfica do rio Punaú, e as 

transformações que ocorreram e ocorrem no espaço enquanto produto histórico da 

atividade humana. 

 O mapa de uso e ocupação do solo levou em consideração a classificação de 

uso da terra elaborada pelo IBGE (2006). A partir deste padrão, foi feita uma 

adaptação que conduziu a quatro níveis, com várias classes, conforme Quadro 1 

abaixo. 

 

1 - Área antrópica agrícola a. Agricultura  culturas 
diversas 

2 - Área antrópica não 

agrícola 

b. Área Urbanizada 

c. Estradas de acesso 

d. Áreas militares 

e. Parque eólico 

3 - Área com vegetação 

natural 

f. Caatinga (antropizada) 

g. Caatinga arbórea 

h. Campo cerrado 

i. Dunas vegetadas 
(vegetação de tabuleiro) 

j. Mata Atlântica 

k. Vegetação (antropizada) 
de tabuleiro 

4 - Outros l. Dunas 

Quadro 1: Classes de uso do solo definidas para identificação. 
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Na área pesquisada foram identificadas as quatro categorias de uso e 

ocupação, definidas no Quadro 1, onde: 

 

1 - ÁREA ANTRÓPICA AGRÍCOLA 

a) Agricultura - culturas diversas, seja agricultura de subsistência, 

modernizadas, etc.; área agrícola modificadora da paisagem, sem levar em 

consideração sua dimensão e/ou sua finalidade. 

 

2 - ÁREA ANTRÓPICA NÃO AGRÍCOLA 

Quatro classes foram consideradas: 

b) Área Urbanizada: a área urbanizada é caracterizada por uma aparência 

heterogênea, de forma irregular, mas bem característica, permitindo boa 

visualização destacando-se das demais formas de uso do solo.  

Segundo o Manual Técnico de Uso da Terra do IBGE (IBGE, 2006), a Área 

Urbanizada compreende "área de uso intensivo, estruturada por edificações e 

sistema viário, onde predomina as superfícies artificiais não-agrícolas", sendo aqui 

incluídas: metrópoles, cidades, vilas, áreas de rodovias, serviços e transporte, 

energia, comunicações e terrenos associados, áreas ocupadas por indústrias, 

complexos industriais e comerciais e instituições que podem em alguns casos 

encontrar-se isolados das áreas urbanas.  

c) Estradas de acesso: estradas (pavimentadas, carroçáveis e demais 

vias de acesso), considerando qualquer tipo de via de acesso, que corta a área da 

bacia, mesmo que em pequenas dimensões. As formas características permitiram 

fácil visualização. A presença de um número maior de vias que dão acesso à bacia 

pode ser relacionada com maior ou menor impacto da área pela facilidade de 

acesso. 

d) Áreas militares: consideradas separadamente, devido suas 

importâncias na preservação da bacia. Os shapes das duas áreas militares inseridas 

na área da bacia foram disponibilizados por Fonseca (2010). 

e) Parque eólico de Rio do Fogo 

 

3 - ÁREA COM VEGETAÇÃO NATURAL 

f) Caatinga (antropizada) 

g) Caatinga arbórea 
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h) Cerrado 

i) Dunas vegetadas 

j) Mata Atlântica 

k) Vegetação (antropizada) de tabuleiro 

 

4 - OUTROS 

l) Dunas: definida pela Resolução CONAMA 303/02 como Área de 

Preservação Permanente. A resolução define duna como: "unidade geomorfológica 

de constituição predominante arenosa, com aparência de cômoro ou colina, 

produzida pela ação dos ventos, situada no litoral ou no interior do continente, 

podendo estar recoberta, ou não, por vegetação.". 

 

3.1.1.2 Mapas de geologia, geomorfologia, solos e vegetação 

Os mapas geológico e geomorfológico, disponibilizados pelo IDEMA, foram 

modificados considerando a análise de produtos de sensoriamento remoto (imagens 

LANDSAT) e pelas discrepâncias existentes em decorrência da confecção dos 

mesmos: 

− A feição 'Praia' é apresentada separadamente no mapa geomorfológico. 

Esta feição, que se apresenta apenas no exutório da bacia e em pequena área, foi 

então incluída na categoria 'Dunas Móveis'. 

− A feição 'Tabuleiros – superfície pediplanada' do mapa geomorfológico foi 

alterada para a mesma área e forma do 'Grupo Barreiras' do mapa de geologia, pois 

as feições se igualam. 

− A feição 'Dunas móveis' do mapa geomorfológico sofreu um recuo, ao 

passo que 'Dunas fixas' sofreu incremento de área. Com isso, a feição 'Tabuleiros – 

formas tabulares' foi redimensionada. 

− No mapa de geologia, a feição 'Depósitos eólicos litorâneos de 

paleodunas' sofreu incremento ao passo que 'Depósitos litorâneos de praias e dunas 

móveis' sofreu recuo. A feição 'depósitos de mangue', agora reclassificada para 

'Depósitos de planície de inundação' foi igualada à feição 'Planície de inundação' do 

mapa geomorfológico. 

Os mapas de geologia e geomorfologia serão apresentados no capítulo 6, 

assim como associação de solos e tipos de vegetação da bacia, também 
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disponibilizados pelo IDEMA, sendo este último representado no mapa de uso e 

ocupação do solo. 

 

3.1.1.3 Mapa de Incompatibilidade Legal 

O mapa de incompatibilidade legal pode ser entendido com um mapa de 

incompatibilidade ao uso, pois visa identificar aquelas regiões já ocupadas em 

desconformidade com os aspectos mencionados. 

A confecção do mapa de incompatibilidade legal se deu a partir da análise da 

legislação ambiental que pode ser associada diretamente à proteção de bacias 

hidrográfica, como aqueles instrumentos legais mencionados anteriormente, e a 

partir do mapa de uso e ocupação do solo.  

Os principais objetivos do mapa de incompatibilidade legal são: orientar o 

zoneamento ambiental, identificando as áreas ocupadas em desconformidade com a 

legislação ambiental brasileira, fornecendo elementos para a correção e recuperação 

ambiental; identificar áreas que são impróprias ao uso, priorizando a fiscalização 

sobre elas. 

Tendo como ponto de partida o traçado dos canais de drenagem, pôde-se 

visualizar através da função buffer do software ArcGIS 9.2 as regiões ocupadas em 

incompatibilidade com a legislação ambiental brasileira (principais instrumentos 

legais pré-definidos). As áreas geradas foram interpostas ao mapa de uso e 

ocupação do solo. 

A zona de buffer pode ser definida como sendo uma área/zona com largura 

específica e com distância pré-determinada gerada em torno de um objeto. A 

operação de buffer também é conhecida como análise de proximidade. 

É importante destacar que a legislação que protege as margens de rios e 

corpos d‟água leva em consideração a largura dos rios. As zonas de buffer foram 

então traçadas para cada trecho da bacia. A utilização de várias faixas constitui-se 

como análise de proximidade múltipla, em contrapartida à análise simples, para uma 

única faixa. 

Foram três as zonas de buffer consideradas, de acordo com a largura do leito 

dos rios1, descritas a seguir. Além das larguras dos rios, considerou-se ainda as 

nascentes ou "olhos d'água" (com buffer de 50 metros de raio)2. 

                                            
1
 De acordo com o artigo 2º, alínea a, do Código Florestal, e 

2
 Artigo 2º, alínea c. 
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1 - Zona B1: zona de buffer com 30 metros (rios com largura menor que 10 

metros) 

2 - Zona B2: buffer com 50 metros (com largura entre 10 e 50 metros) 

3 - Zona B3: buffer com 100 metros (rios com largura entre 50 e 200 metros) 

 

3.1.1.4 Mapas de vulnerabilidade ambiental 

A análise da dinâmica do uso e ocupação do solo pode conduzir a estudos 

sobre a vulnerabilidade de determinada área. Destaca-se que a vulnerabilidade pode 

ser definida, além do aspecto do uso e ocupação do espaço físico, aspectos como 

geologia, geomorfologia, tipos e erosão do solo, vegetação e desmatamento, clima. 

Diversos trabalhos representam a vulnerabilidade em índices e principalmente 

em representações espaciais, através de mapas de vulnerabilidade, fragilidade ou 

ainda susceptibilidade. Para este trabalho, os termos vulnerabilidade, fragilidade e 

susceptibilidade são adotados como sinônimos, sendo vulnerabilidade a terminologia 

utilizada para este estudo. 

O termo vulnerabilidade ambiental é definido como uma maior ou menor 

susceptibilidade que um ambiente qualquer apresenta a um potencial impacto 

negativo provocado por ações antrópicas (TAGLIANI, 2003). Como objetivo da 

pesquisa, buscou-se, dentre outros, a elaboração de um mapa de vulnerabilidade 

ambiental, interpretado como a tendência (ser passível) de um ambiente natural de 

receber impressões, modificações ou adquirir qualidade diferentes das que já tinha, 

seja por ações antrópicas ou pela tendência do meio em modificar-se por processos 

naturais intrínsecos às suas características, decorrentes da dinâmica da própria 

natureza em constante transformação. 

A metodologia consistiu na integração dos diferentes dados disponíveis, 

primeiramente na análise individual das informações representadas nos diferentes 

mapas e dados (dados de geologia, geomorfologia, solo, uso e ocupação do solo e 

vegetação). O indicador vulnerabilidade foi então traduzido em um mapa temático de 

vulnerabilidade ambiental, traduzido como suscetibilidade à erosão, pela integração 

destas informações em uma base de dados georreferenciadas. Buscou-se adequar 

uma metodologia de integração dos dados que estabelecesse a contribuição de 

cada uma das variáveis analisadas para o resultado desejado. 

A confecção do mapa de vulnerabilidade ambiental deu-se a partir do 

cruzamento dos mapas de unidades geológicas, mapa geomorfológico, mapa de 
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solo e uso e ocupação do espaço. O cruzamento dos mapas foi realizado a partir da 

„técnica AHP - Processo Analítico Hierárquico‟ (Analytical Hierarchical Process) do 

SPRING, versão 5.1 (INPE, 2006). 

A determinação da vulnerabilidade foi baseada no conceito de estabilidade de 

cada unidade, considerando a relação entre os processos de morfogênese e 

pedogênese. A vulnerabilidade foi expressa pela atribuição de valores para cada 

tema (geologia, geomorfologia, solo e tipos de vegetação), considerando a análise 

ecodinâmica descrita por Tricart (1977). A estabilidade é classificada de acordo com 

o Quadro 2. 

 

Unidade Relação pedogênese/morfogênese Valor 

Estável 
Prevalece a pedogênese (favorece a 
formação e desenvolvimento do solo) 

1,0 

Intermediária 
Equilíbrio entre pedogênese e 

morfogênese 
2,0 

Instável 
Prevalece a morfogênese (favorece a 

formação de relevo) 
3,0 

Quadro 2: Valores de estabilidade de unidades de paisagem. 

Fonte: (CREPANI et al., 1996, adaptada de Tricart (op. cit.)). 
 

Onde: 

 

I. Meio estáveis: evolução lenta, apenas perceptível, em "equilíbrio", 
tendendo a uma situação de clímax. Tais condições são realizadas em 
regiões de fraca atividade geodinâmica interna e de fraca intensidade dos 
processos mecânicos da geodinâmica externa. 
II. Meios intermediários: a dinâmica atual caracteriza-se pelas interferências 
pedogênese/morfogênese, segundo o caso, mas sempre de maneira pouco 
sensível. Desde que nitidamente a favor da pedogênese, passa-se aos 
meios estáveis, quando favorece a morfogênese, aos meios instáveis. Os 
diversos casos formam uma série contínua na qual as ruturas são 
arbitrárias. 
III. Meios fortemente instáveis: forte predominância da morfogênese sobre a 
pedogênese (TRICART, 1977, p. 65). 

 

Primeiramente, foram atribuídas notas a cada tema, seguindo os conceitos de 

ecodinâmica de Tricart (op. cit.), e de acordo com o mesmo princípio da atribuição 

de notas de Crepani et al. (1996), Barbosa (1997), Motta et al. (1999), Grigio (2003) 

e Castellani (2004), da seguinte maneira: 

− O modelo é aplicado individualmente para cada tema, atribuindo uma nota 

correspondente ao comportamento, em relação à erosão, para cada uma das 
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unidades de cada um dos três temas (geologia, geomorfologia, solos). Exemplo: 

unidade "Grupo Barreiras" do tema "Geologia". 

− As classes foram distribuídas entre: situações de predomínio dos 

processos de pedogênese (mais estáveis), atribuídos valores próximos de 1,0, 

passando por situações intermediárias (valores ao redor de 2,0), e situações de 

predomínio dos processos de morfogênese (processos erosivos modificadores das 

formas de relevo), mais vulneráveis, às quais se atribuiu valores próximos de 3,0. 

− Para o tema vegetação, o critério segue o mesmo aplicado por Grigio (op. 

cit.): 1,0 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; 3,0 para formações em 

estágio avançado, com alta diversidade de espécies. 

 

Para cada tema, os seguintes aspectos são considerados para caracterizá-los 

(BARBOSA, op. cit., MOTTA et al., op. cit., CASTELLANI, op. cit.): 

I. Geologia: a resistência à erosão das rochas que compõem uma unidade de 

paisagem natural é consequência do grau de coesão destas rochas. 

II. Solo: a resistência do solo ao processo de erosão é consequência do tipo 

de solo e de suas características físicas (textura, estrutura, porosidade, 

permeabilidade, profundidade, e pedregosidade). 

III. Geomorfologia: "A influência do relevo no processo de erosão é 

consequência da sua morfologia, que se subdivide em: morfografia, aspectos 

descritivos do terreno como sua aparência; e em morfometria, aspectos quantitativos 

do relevo como altitude, amplitude altimétrica, declividade e intensidade de 

dissecação pela drenagem.". 

IV. Vegetação: a cobertura vegetal representa a defesa contra os efeitos dos 

processos modificadores das formas de relevo, uma vez que: 1) evita o impacto 

direto contra o terreno das gotas de chuva que promovem a desagregação das 

partículas; 2) impede a compactação do solo que diminui a capacidade de absorção 

de água; 3) aumenta a capacidade de infiltração do solo pela difusão do fluxo de 

água. A densidade de cobertura vegetal determina o fator de proteção da unidade. 

 

Barbosa (op. cit.) exemplifica a forma de atribuição das notas em relação à 

vulnerabilidade/estabilidade: 
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Por exemplo, para o tema geologia, se o tipo de rocha presente na unidade 
apresenta alto grau de coesão, atribui-se nota próxima à estabilidade (1,0). 
Se o tipo de rocha presente na unidade apresenta valores intermediários no 
seu grau de coesão, atribui-se nota ao redor de 2,0, e por fim, se o tipo de 
rocha presente na unidade apresenta baixa resistência à erosão, pequeno 
grau de coesão, atribui-se nota próxima à vulnerabilidade (3,0). O resultado 
desta integração é a vulnerabilidade de cada unidade ambiental devido às 
informações provenientes de cada tema avaliado (geologia, geomorfologia, 
vegetação e solos) (BARBOSA, 1997, p. 87). 

 

Após esta análise, tomando como base a literatura (BARBOSA, op. cit., 

CREPANI et al., op. cit., MOTTA et al., op. cit., GRIGIO, op. cit., CASTELLANI, op. 

cit.), pôde-se chegar aos valores representados na Tabela 1 para este trabalho. Para 

o mapa de uso e ocupação do solo, o critério estipulado teve como parâmetro o grau 

e tipo de antropização encontrados na área de estudo, com as mesmas escalas (de 

1 a 3, e intervalos de 0,5), e com as devidas modificações de nomenclaturas 

utilizadas neste trabalho. 

 

Tabela 1: Valores de vulnerabilidade dos temas. 

MAPA TEMÁTICO/CLASSE GRAU DE VULNERABILIDADE 

GEOLOGIA-GEOMORFOLOGIA 

Tabuleiros costeiros – superfície pediplanada 2,0 

Planície de inundação fluvial 2,5 

Tabuleiros Costeiros – formas tabulares 2,0  

Dunas fixas 2,0 

Dunas móveis e praia 3,0 

VEGETAÇÃO 

Formação de Praias e Dunas 1,5 

Mata Atlântica 1,5 

Vegetação tabuleiro (antropizada) 2,0 

Campo Cerrado 3,0 

Agricultura - Culturas diversas 3,0 

Caatinga antropizada 2,5 

Caatinga arbórea 1,5 

ASSOCIAÇÃO DE SOLOS3 

Neossolo Quartzarênico Órtico 3,0 

Latossolo amarelo distrófico 2,0 

Neossolo Flúvico Ta Eutrófico solódico 3,0 

Neossolo Quartzarênico Órtico solódico 3,0 

 

                                            
3
 Grau de vulnerabilidade por grupo de solo, segundo Ross (2004) apud Spörl (2007). 
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USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Áreas militares invadidas 1,5 

Áreas militares 1,0 

Construções 3,0 

Agricultura - Culturas diversas 3,0 

Vegetação antropizada de tabuleiro 2,0 

Parque eólico 1,5 

Mata Atlântica 1,5 

Dunas vegetadas 1,5 

Dunas 3,0 

Campo cerrado 3,0 

Caatinga arbórea 1,5 

Caatinga antropizada 2,5 

 

A integração dos dados envolveu o cruzamento direto dos mapas geológico, 

geomorfológico, solos e uso e ocupação, este que é representativo também do tipo 

vegetação encontrado na bacia. O cruzamento foi realizado a partir da análise de 

suporte à decisão AHP do SPRING. A técnica AHP consiste em uma ferramenta de 

suporte à decisão que estabelece um modelo de combinação de dados. A 

ferramenta auxilia o operador a determinar a contribuição relativa de cada um dos 

dados (combinação ótima de alternativas) baseada na lógica de combinação 

pareada, de forma que "os diferentes fatores que influenciam a tomada de decisão 

são comparados dois-a-dois e um critério de importância relativa é atribuído ao 

relacionamento entre estes fatores, conforme uma escala pré-definida" (INPE, 2006). 

Por exemplo: 

 

− O fator pedologia é comparado ao fator uso e ocupação do solo, em até 9 

escalas (importância igual, na qual os dois fatores contribuem igualmente para o 

objetivo, a importância extrema, na qual a evidência que diferencia os dois fatores é 

o de maior ordem possível). 

 

Os critérios de comparação determinados podem ser visualizados no Quadro 

3. Após esta comparação, o programa gera uma razão de consistência, que auxilia o 

operador a realizar a análise comparativa. Quando esta razão ultrapassa 0,1, os 

critérios de comparação devem ser alterados. 
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Suporte à decisão (AHP) 

Critério Peso Critério 

Geomorfológico Igual Geológico 

Pedológico Um pouco melhor Geológico 

Uso e ocupação do solo Melhor Geológico 

Pedológico Um pouco melhor Geomorfológico 

Uso e ocupação do solo Melhor Geomorfológico 

Uso e ocupação do solo Igual Pedológico 

Quadro 3: Escalas de valores AHP para comparação pareada definidas para 

a análise. 

 

A partir do estabelecimento de critérios de comparação para cada 

combinação de fatores, o programa determina um conjunto ótimo de pesos (Tabela 

2) que são então utilizados para a combinação dos diferentes mapas temáticos, 

através de uma média ponderada entre pesos e os valores atribuídos a cada atributo 

da Tabela 1.  

 

Tabela 2: Pesos atribuídos pela ferramenta AHP para cada fator na análise de 

vulnerabilidade. 

FATOR 

Geologia Geomorfologia Solo 
Uso e ocupação 

do solo 

0,116 0,116 0,300 0,469 

 

O fator 'uso e ocupação do solo' ganhou peso maior em relação aos demais já 

que se considera o fator antrópico de grande relevância como agente modelador da 

paisagem. 

Após o cruzamento, foram determinadas 5 classes de vulnerabilidade, de 

acordo com a Tabela 3. 
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Tabela 3: Classes para determinação da Vulnerabilidade ambiental. 

Classes de 
vulnerabilidade 

Indicação da 
vulnerabilidade 

Descrição 

1 MUITO BAIXA Menor ou igual a 1,39 

2 BAIXA 1,4 a 1,7 

3 MÉDIA 1,71 a 2,2 

4 ALTA 2,21 a 2,5 

5 MUITO ALTA Maior ou igual a 2,51 

 

Portanto, o mapa temático de vulnerabilidade ambiental, levando em 

consideração o critério erosão, foi obtido da seguinte maneira: foi realizado o 

cruzamento dos mapas de geologia, geomorfologia, mapas de solos e uso e 

ocupação. Considerou-se o grau de vulnerabilidade de cada atributo de cada um dos 

mapas no cruzamento (Tabela 1). O resultado do cruzamento gerou 5 classes de 

vulnerabilidade (Tabela 3). 

 

 

3.2 Etapa de campo 

 

A etapa de campo ocorreu em concomitância à etapa de gabinete. Após a 

aquisição dos produtos e, à medida que eram trabalhados, foram feitas 2 (duas) 

vistorias de campo, nos meses de agosto e setembro, a fim de dar subsídios à 

confecção dos mapas. O trabalho de campo consistiu na coleta de pontos no 

aparelho de GPS para auxiliar no levantamento de uso e ocupação do solo e no 

levantamento fotográfico. 

Cabe frisar que o trabalho de campo foi indispensável para o sucesso da 

pesquisa uma vez que a comprovação das informações obtidas através de 

ferramentas geotecnológicas precisa ser complementada com o olhar do 

pesquisador no local, corroborando, assim, não só os dados e informações 

extraídas, mas também a eficácia da ferramenta escolhida. 
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4. Caracterização da área de estudo 

 

 

4.1 Localização e vias de acesso 

       

A bacia hidrográfica do rio Punaú está localizada na porção oriental do estado 

do Rio Grande do Norte, sendo compreendida pelas coordenadas geográficas 5º 23‟ 

e 5º 36‟ de latitudes sul e 35º 45‟ e 35º15‟ de longitudes oeste, da Folha Pureza SB-

V-C-I e Folha Touros SB-V-C-II. Os municípios que têm suas superfícies territoriais 

ocupadas pela área da bacia são os municípios de Touros, Rio do Fogo e Pureza 

(Figura 1). 

A bacia hidrográfica em questão insere-se mais precisamente na 

mesorregião Leste Potiguar e microrregiões homogêneas Litoral Norte e 

Oriental, de acordo com a classificação do IDEMA (RIO GRANDE DO NORTE, 

1998). 

A bacia ocupa uma área física total de 444,19 km2 e está situada entre as 

bacias hidrográficas do Boqueirão e Maxaranguape, ocupando cerca de 0,8% do 

território do estado do Rio Grande do Norte (SEMARH, 2007a). 
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Figura 1: Localização geográfica da bacia do rio Punaú.
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Além desta bacia, o estado dispõe ainda de outras, possuindo, assim, um 

potencial hídrico considerável. As bacias hidrográficas do estado estão listadas no 

quadro abaixo (Quadro 4). 

 

PRINCIPAIS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO 

Bacia Área (km²) 
% do 

estado 

Precipitação 
pluviométrica 
média anual 

(mm) 

Escoamento 
superficial 

anual médio 
(106 m³) 

Número de 
municípios 
inseridos 
na bacia 

Apodi-
Mossoró 

14.276,00 26,8 700 a 1.000 150, 52 49 

Piranhas-Açu 17.498,50 32,8 650 174, 24 38 

Boqueirão 250,50 0,5 850 2.96 1 

Punaú 444,19 0,8 1.000 5,97 3 

Maxaranguape 1.010,20 1,9 650 a 1.200 11,84 7 

Ceará-Mirim 2.635,70 4,9 500 a 1.300 26,72 14 

Doce 387,80 0,7 900 a 1.400 5,79 6 

Potengi 4.093,00 7,7 500 a 1.400 42,30 19 

Pirangi 458,90 0,9 1.150 a 1.450 8,17 6 

Trairi 2.867,40 5,4 780 a 1.300 35,28 24 

Jacu 1.805,50 3,4 700 a 1.200 18,01 18 

Catu 208,50 0,4 1.300 3,37 4 

Curimataú 830,50 1,6 700 a 1.150 11,67 9 

Guaju 150,60 0,3 1.300 2,32 2 

Faixa 
Litorânea 

Norte 
5.736,40 10,8 44 a 700 65,64 17 

Faixa 
Litorânea 

Leste 
649,40 1,2 1260 a 1.500 14,34 9 

Total 53.306,30 100 ─ 578,74 ─ 

Quadro 4: Principais bacias hidrográficas do estado do Rio Grande do Norte. 

Fonte: SEMARH (2007a); RIO GRANDE DO NORTE (2002). 

 

O rio Punaú, principal rio que dá nome à bacia hidrográfica, nasce no 

município de Pureza, onde sua nascente é chamada de rio Nascença. Da nascente 

à foz no município de Rio do Fogo, apresenta extensão de cerca de 23,4 

quilômetros. 

O rio Punaú é um curso d‟água perene formado a partir de olhos d‟água 

resultantes de surgências dos aquíferos que compõe as formações geológicas 

existentes, especialmente o Grupo Barreiras. A bacia é constituída principalmente 

pelo rio Punaú e afluentes principais: os rios Bebida Velha ou Tatu, do Saco, das 
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Piranhas e Curicacas; os córregos Arrepiado e Carro Quebrado, e as lagoa do 

Punaú e Catolé. 

O principal acesso se dá pela rodovia BR-101, com capeamento asfáltico, que 

interliga o município Rio do Fogo à Natal. Outras rodovias que dão acesso à área 

estudada são a RN-021, RN-023 e RN-064. Apresenta ainda estradas carroçáveis 

que dão acesso ao rio principal e aos afluentes, como pode ser visualizado no mapa 

a seguir (Figura 2), que destaca algumas das principais vias de acesso à bacia. 
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Figura 2: Mapa com vias de acesso à bacia hidrográfica do rio Punaú. Fonte: DNIT, 2009.
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4.2 Os municípios integrantes da bacia hidrográfica do rio Punaú 

 

4.2.1 Caracterização político-administrativa 

 

O município de Touros tem parte de sua superfície territorial ocupada pela 

bacia hidrografia do rio Punaú. Apresenta área de 817,88 km², equivalente a 1,54% 

da superfície do estado do Rio Grande do Norte. Distante cerca de 87 km da capital 

do estado, está compreendido entre as coordenadas geográficas 5º 11‟ 56” de 

latitude sul e 35º 27‟ 39” de longitude oeste. 

Apresenta como limites o Oceano Atlântico e o município de São Miguel do 

Gostoso ao norte; ao sul pelos municípios de Pureza, João Câmara e Rio do Fogo; a 

leste, pelo Oceano Atlântico e Rio do Fogo, e a oeste, pelos municípios de São 

Miguel do Gostoso, Parazinho e João Câmara. 

O município de Touros foi desmembrado do município de Ceará-Mirim, 

elevando-se à condição de município do Rio Grande do Norte, de acordo com a 

Resolução do Conselho do Governo, datada de 11 de abril de 1833 (RIO GRANDE 

DO NORTE, 2003c). 

O município de Rio do Fogo apresenta área de 149,66 km², equivalente a 

0,28% da superfície do estado do Rio Grande do Norte. Distante cerca de 81 km da 

capital do estado, está compreendido entre as coordenadas geográficas 5º 16‟ 22” 

de latitude sul e 35º 22‟ 59” de longitude oeste. 

Limita-se ao norte pelo Oceano Atlântico e pelo município de Touros; ao sul 

pelo município de Maxaranguape; a leste, pelo Oceano Atlântico e Maxaranguape, e 

a oeste, pelos municípios de Touros e Pureza. 

De acordo com o Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do 

Norte (RIO GRANDE DO NORTE, 2003b), o município de Rio do Fogo, que teve 

jurisdição pertencente aos municípios de Touros e Maxaranguape, alcançou 

emancipação política em 1995. Através de um plebiscito realizado no mesmo ano, 

foi instituída a Lei nº. 6.842, de 21 de dezembro de 1995, elevando Rio do Fogo à 

condição de município do estado do Rio Grande do Norte. 

O município de Pureza apresenta área de 507,36 km², equivalente a 0,95% 

da superfície do estado do Rio Grande do Norte. Distante cerca de 59 km da capital 

do estado, está compreendido entre as coordenadas geográficas 5º 28‟ 01” de 

latitude sul e 35º 33‟ 22” de longitude oeste. Apresenta como limites o município de 
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Touros ao norte; ao sul pelos municípios de Taipu, Poço Branco e João Câmara; a 

leste, os municípios de Maxaranguape e Rio do Fogo, e a oeste, os municípios de 

Touros e João Câmara. 

O município de Pureza pertencia à Maxaranguape, sendo antes denominado 

de Povoado Pau-Ferro, onde se localiza a nascente do rio Maxaranguape. Por se 

acreditar na qualidade da água do local, considerada pura, o povoado passou a ser 

chamar Pureza, e sendo posteriormente elevado à condição de distrito do município 

de Maxaranguape. 

Como distrito mais próspero de Maxaranguape, foi elevado à condição de vila, 

passando posteriormente a denominação de Vila de Maxaranguape até a 

emancipação em 5 de abril de 1963, através da Lei n° 2.882 (RIO GRANDE DO 

NORTE, 2003a). 

Os três municípios mencionados contribuem com parcelas dos seus territórios 

à bacia do rio Punaú, cujos percentuais de área na bacia são, respectivamente 

(Gráfico 1): 

 

Gráfico 1 – Percentual de área territorial dos municípios integrantes da bacia 

hidrográfica do rio Punaú. 
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4.2.2 Caracterização sócio-econômica 

 

Dados do censo de 2007 do IBGE a respeito da população recenseada e 

estimada mostram que o município de Touros apresentava 29.436 habitantes (IBGE, 

2007). 

De acordo com dados do IDEMA (RIO GRANDE DO NORTE, 2003c), o Índice 

de Desenvolvimento Humano, que leva em consideração a educação, renda e 

longevidade da população de Touros, é de 0,594, considerado médio, em uma 

escala de zero a um (nenhum desenvolvimento humano e desenvolvimento humano 

total, respectivamente). Ainda de acordo com o IDEMA, a esperança de vida ao 

nascer (anos) é de 60,996. 

O município de Rio do Fogo, o menor em área, contava em 2007, com 9.753 

habitantes, de acordo com a contagem da população recenseada e estimada para o 

mesmo ano (IBGE, 2007). Segundo dados do IDEMA (RIO GRANDE DO NORTE, 

2003b), o Índice de Desenvolvimento Humano é de 0,598, considerado médio, e a 

esperança de vida ao nascer (anos) é de 63,399. 

Dados do mesmo censo apontaram que em 2007 o município de Pureza 

apresentava população de 8.030 habitantes. De acordo com dados do IDEMA (RIO 

GRANDE DO NORTE, 2003a), o Índice de Desenvolvimento Humano é de 0,577, 

considerado médio, e a esperança de vida ao nascer (anos) é de 57,642. 

Outros aspectos relevantes a esta caracterização estão apresentados nas 

Tabela 4 a Tabela 8. 

Tabela 4: População residente por sexo e situação dos domicílios nos três 

municípios. 

DADOS 
CENSITÁRIOS 

ANO 2000 
DADOS 

CENSITÁRIOS 
ANO 2000 

TOUROS PUREZA 

Homens 14.239 Homens 3.551 

Mulheres 13.640 Mulheres 3.412 

Urbana 7.594 Urbana 2.537 

Rural 20.285 Rural 4.426 

Total 27.879 Total 6.963 

RIO DO FOGO TOTAL GERAL BACIA 

Homens 4.684 Homens 22.474 

Mulheres 4.533 Mulheres 21.585 

Urbana 3.620 Urbana 13.751 

Rural 5.597 Rural 30.308 

Total 9.217 Total 44.059 

Fonte: IDEMA (2007). 
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Os dados em relação ao saneamento e infraestrutura que beneficia a 

população dos três municípios, no que concernem as esferas de abastecimento de 

água, esgotamento sanitário e coleta de lixo estão apresentados nas tabelas a 

seguir (Tabela 5 a Tabela 7). 

Tabela 5: Dados de saneamento (abastecimento de água, esgotamento 

sanitário e coleta de lixo) a respeito do município de Touros. 

Tipo Nº. de domicílios (Total: 5.893) 

Abastecimento de água* 

Rede geral 4.301 

Poço ou nascente 478 

Outros 1.114 

Esgotamento sanitário* 

Rede geral 182 

Fossa 4.509 

Vala 147 

Outros*** 655 

Coleta de lixo/Limpeza urbana** 

Periodicidade Diária 

Tipo de coleta Convencional, não seletivo 

Hospitalar Sim 

Transporte utilizado Trator/caminhão 

Destino final do lixo Aterro 

*Dados de 2000; **Dados de 2003; ***Não tinham banheiros ou sanitários. 
Fonte: RIO GRANDE DO NORTE, 2003c. 
 

Tabela 6: Dados de saneamento (abastecimento de água, esgotamento 

sanitário e coleta de lixo) a respeito do município de Rio do Fogo. 

Tipo Nº. de domicílios (Total: 790) 

Abastecimento de água* 

Rede geral 416 

Poço ou nascente 194 

Outros 180 

Esgotamento sanitário* 

Rede geral 1 

Fossa 667 

Vala 14 

Outros*** 108 

Coleta de lixo/Limpeza urbana** 

Periodicidade Diária 

Tipo de Coleta Convencional, não seletivo 

Hospitalar Não 

Transporte Utilizado Trator 

Destino Final do Lixo --- 

*Dados de 2000; **Dados de 2003; ***Não tinham banheiros ou sanitários. 
Fonte: RIO GRANDE DO NORTE, 2003b. 
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Tabela 7: Dados de saneamento (abastecimento de água, esgotamento 

sanitário e coleta de lixo) no município de Pureza. 

Tipo Nº. de domicílios (Total: 1.583) 

Abastecimento de água* 

Rede geral 1.345 

Poço ou nascente 133 

Outros 105 

Esgotamento sanitário* 

Rede geral 49 

Fossa 1.403 

Vala 1 

Outros*** 130 

Coleta de lixo/Limpeza urbana** 

Periodicidade Diária 

Tipo de coleta Convencional, não seletivo 

Hospitalar Não 

Transporte utilizado Caçamba/caminhão 

Destino final do lixo Lixão 

*Dados de 2000; **Dados de 2003; ***Não tinham banheiros ou sanitários. 
Fonte: RIO GRANDE DO NORTE, 2003a. 
 

Dados a respeito da produção agrícola revelam as principais culturas 

praticadas no ano de 2003, como pode ser visualizado na Tabela 8. 

 

Tabela 8: Principais culturas praticadas nos três municípios. 

Produto Área colhida (ha) 
Qtde. produzida  

(ton ou produção/1000 
frutos)  

Culturas produzidas no município de Touros 

Abacate (ton) 8 32 

Algodão herbáceo (ton) 545 645 

Banana (ton) 470 8390 

Castanha de caju (ton) 4550 1301 

Coco-da-baía (mil frutos) 14060 35150 

Batata-doce (ton) 100 900 

Feijão (ton) 420 210 

Manga (ton) 90 945 

Mandioca (ton) 2000 18000 

Milho (ton) 2000 1400 

Mamão (ton) 8 160 

Tomate (ton) 6 186 

Abacaxi (mil frutos) 2300 57500 

Sisal ou agrave (ton) 500 600 

Mangaba – fruto* (ton) --- 11 
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Culturas produzidas no município de Rio do Fogo 

Feijão (ton) 200 84 

Banana (ton) 350 7.000 

Castanha de caju (ton) 360 100 

Coco-da-baía (mil frutos) 500 1.500 

Mandioca (ton) 130 1.040 

Milho (ton) 85 50 

Manga (ton) 40 360 

Batata-doce (ton) 15 120 

Tomate (ton) 12 240 

Culturas produzidas no município de Pureza 

Banana (ton) 171 3.628 

Castanha de caju (ton) 6.500 1.696 

Coco-da-baía (mil frutos) 1.375 4.270 

Cana-de-açúcar (ton) 131 5.764 

Feijão (ton) 470 240 

Manga (ton) 98 774 

Mandioca (ton) 650 5.200 

Milho (ton) 630 409 

Sisal ou agave (ton) 500 300 

Mamão (ton) 5 100 

Abacaxi (mil frutos) 142 3.550 

*Produto de espécies florestais nativas. 
Fonte: IDEMA (2007). 
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4.3 Caracterização física 

 

4.3.1 Aspectos climáticos 

 

O clima é um dos fatores que influenciam nas modificações do funcionamento 

de uma bacia hidrográfica, provocando reações no solo, vegetação e produção 

agrícola, regime de chuvas e disponibilidade hídrica. 

As peculiaridades climáticas do litoral oriental do Rio Grande do Norte são 

caracterizadas por apresentar clima úmido na maior parte, além de clima subúmido. 

Na área dos municípios da bacia hidrográfica estudada o clima é classificado como 

úmido. 

Este tipo de clima caracteriza-se por apresentar temperatura média de 26 ºC, 

pluviosidade média anual entre 800 e 1200 mm e duas estações pluviométricas: 

chuvosa, dos meses de fevereiro a junho, e seca. O clima é ainda classificado como 

do tipo As', pela classificação climática de Köppen (RIO GRANDE DO NORTE, 

2007a). 

 

4.3.2 Recursos hídricos 

 

A região estudada encontra-se sobre a área dos aquíferos Barreiras, 

Jandaíra e Aluvião (RIO GRANDE DO NORTE, 2003a, 2003b, 2003c). O aquífero 

Barreiras apresenta-se confinado, semiconfinado e ainda livre em algumas áreas. 

Sob o ponto de vista litológico, apresenta composição bastante diversificada, com 

arenitos pouco argilosos a conglomeráticos, até argilas (LUCENA et al., 2004). O 

aquífero Jandaíra é constituído por calcários e apresenta água ligeiramente salobra. 

Apresenta-se livre e confinado em algumas regiões. 

 Quanto ao aquífero Aluvião, aquífero livre que se apresenta disperso, sendo 

constituído pelos sedimentos geralmente arenosos depositados nos leitos e terraços 

dos rios e riachos de maior porte. A qualidade da água geralmente é boa e pouca 

explorada (RIO GRANDE DO NORTE, 2003a, 2003b). 

A área de estudo não apresenta açudes controlados pelo Departamento 

Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), nem reservatórios monitorados pela 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH) (RIO 

GRANDE DO NORTE, 2007b). 
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No geral, os recursos superficiais que compõe a bacia, já mencionados, não 

são utilizados para abastecimento humano em grande escala, sendo que a 

população utiliza de poços que exploram recursos do aquífero Barreiras. Os 

recursos superficiais são utilizados principalmente para atividades de lazer, irrigação 

de culturas e dessedentação animal (RIO GRANDE DO NORTE, 2001). 

Acrescenta-se ainda a grande importância da bacia pelo seu potencial hídrico 

para abastecimento. Em 2008, a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do 

Norte (CAERN) lançou um pacote de metas para universalizar os serviços de 

saneamento. No que concerne ao abastecimento de água, objetivou-se traçar o 

Plano Diretor de Abastecimento de Água da região metropolitana de Natal, o que 

envolve a conclusão de estudos para definição das capacidades máximas de 

produção de alguns mananciais, dentre eles o rio Punaú.  

As conclusões do estudo apontam que o baixo curso do rio apresenta 

potencial de abastecimento para a população da região metropolitana de Natal. O 

estudo culminou com a definição da bacia do rio Maxaranguape a ser utilizada como 

solução para o abastecimento da capital e região metropolitana do estado, pela 

maior proximidade, e com a criação do Sistema Maxaranguape de Abastecimento de 

Água, após fechamento de poços contaminados por nitrato na região. 

 

4.3.3 Aspectos geológicos e geomorfológicos 

 

No contexto geológico, a área da bacia hidrográfica apresenta-se sobre o 

Grupo Barreiras. De acordo com a CPRM (ANGELIM et al., op. cit.), o grupo 

Barreiras data de um intervalo de sedimentação entre o Paleógeno (Oligoceno) e o 

Neógeno, chegando até o Pleistoceno, sendo que a ausência de fósseis não permite 

uma datação mais precisa. 

Os sedimentos desta unidade ocorrem ao longo de uma faixa próxima ao 

litoral do Rio Grande do Norte em forma de tabuleiros (constituindo ainda por vezes 

falésias litorâneas) que recobrem litotipos do embasamento pré-cambriano e do 

Grupo Apodi da Bacia Potiguar (ANGELIM et al., op. cit.). 

Outras unidades litoestratigráficas foram consideradas na área de estudo, de 

acordo com Angelim et al. (op. cit.). São elas: 

√ Depósitos de planície de inundação: são constituídos por porção 

arenosas plásticas, não adensadas e bioturbadas, contendo restos de vegetais em 
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decomposição, recobertos por vegetação arbustiva característica. Estes depósitos 

originaram-se através de processos de tração/suspensão subaquosa, pela ação das 

marés, e representam fácies de intermaré/submaré rasa. 

√ Depósitos colúvio-eluviais: estes depósitos são sedimentos arenosos 

e areno-argilosos, de característica esbranquiçada e avermelhada, podendo-se 

constituir depósitos conglomeráticos com seixos de quartzo predominantes, de 

natureza polimítica proveniente de sedimentos da Formação Serra do Martins. 

√ Depósitos eólicos litorâneos de paleodunas: são constituídos por 

areias esbranquiçadas, de granulação fina a média, originados por processos 

eólicos de tração, saltação e suspensão subaérea, representando as fácies de 

dunas e interdunas de planície costeira. 

√ Depósito litorâneo de praia e dunas móveis: os depósitos de praia 

ocorrem em uma faixa estreita e paralela à linha de costa, constituídos por areias de 

granulação fina a grossa, esbranquiçadas, quartzosas, bem selecionadas, limpas, 

ricas em bioclastos, e ainda minerais pesados, sendo originados por processos de 

tração subaquosa, sob influência de marés em planície costeira suavemente 

inclinada, e correspondendo a fácies de intermaré.  

As dunas móveis são constituídas por areias com granulometria fina a média, 

esbranquiçadas, com grãos arredondados. As dunas destacam-se por suas formas 

com relevo característico e com pouca ou nenhuma vegetação. 

 

Geomorfologicamente, a bacia hidrográfica do rio Punaú apresenta próximo à 

sua foz área caracterizada por relevos de dunas móveis e dunas fixas, pertencentes 

à unidade geomorfológica da faixa litorânea. Além disso, a bacia pertence aos 

Tabuleiros Costeiros (relevo tabular), superfície pediplanada, e planície de 

inundação fluvial estreita, margeando o rio e principais afluentes (RIO GRANDE DO 

NORTE, 2007b). 

 

4.3.4 Solos 

 

Na área da bacia são encontradas as seguintes classes de solos: Neossolo 

Quartzarênico Órtico, Latossolo amarelo distrófico, Neossolo Flúvico Ta Eutrófico 

solódico e Neossolo Quartzarênico Órtico solódico (RIO GRANDE DO NORTE, 

2007b; NUNES et al., 1992/1993). 
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√ Neossolo Quartzarênico Órtico: relacionado com as planícies 

sedimentares costeiras. São solos excessivamente drenados e profundos, 

caracterizados ainda pela baixa fertilidade natural. Este tipo de solo ocorre em áreas 

de relevo plano ou suavemente ondulado. 

√ O latossolo amarelo distrófico apresenta fertilidade natural também 

baixa, caracterizado por textura média, fortemente drenado e profundo. Ocorre em 

relevo plano. 

√ Neossolo Flúvico Ta Eutrófico solódico: solo de alta fertilidade 

natural, moderadamente drenados, e ocorrem em relevo plano nos baixos cursos 

dos rios. Solo de fertilidade alta. 

√ Neossolo Quartzarênico Órtico solódico: solo que dá origem às 

dunas, sendo compostas por sedimentos eólicos e constituídas basicamente por 

quartzo. 

 

4.3.5 Vegetação 

 

Os grupos de vegetais encontrados ao longo da bacia e áreas circunvizinhas 

são4: 

√ Formação de Praias e Dunas: vegetação importante na fixação de 

dunas. Apresenta-se rasteira (gramíneas) nas proximidades das praias. À medida 

que sobe às dunas, aumenta de tamanho, formando arbustos (poucas árvores e 

espaçadas). Resistente às condições de salinidade do solo; pode desenvolver-se em 

solos arenosos. 

√ Mata Atlântica: classificada como um conjunto de fisionomias e 

formações florestais, a Mata Atlântica se distribui em faixas litorâneas, florestas de 

baixada, matas interioranas e campos de altitude. No estado, localizada próximo ao 

litoral leste, também denominada de Floresta Litorânea. 

√ Campo cerrado: vegetação com predomínio de gramíneas intercaladas 

de árvores e/ou arbustos típicas de clima tropical. Correspondente ao clima tropical 

subúmido, os solos são geralmente pobres e ácidos e ocorre nos tabuleiros 

costeiros. 

                                            
4
 Conforme a nomenclatura (1) apresentada pelo IDEMA, de acordo com os perfis de cada 

um dos três municípios que compõem a bacia do rio Punaú (RIO GRANDE DO NORTE, 2003a; 
2003b; 2003c), (2) pelas classes de uso e ocupação utilizadas (Quadro 1); e ainda (3) pela 
nomenclatura abordada por Lima (2003). 
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√ Caatinga: de acordo com Lima (2003), "Caatinga representa um 

conjunto de plantas adaptadas ao clima semi-árido, com baixo índice de 

pluviosidade; solos pouco profundos por causa do intemperismo físico e apresentam 

muitas vezes alto grau de salinidade, como também boa quantidade dos minerais 

bascos para as plantas. Relevo predominante caracteriza-se por depressões, por ser 

um terreno antigo e erodido pela pediplanação". 
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5. Resultados e Discussão 

 

5.1 Uso e ocupação do solo 

 

A carta de uso e ocupação do solo é a que fornece mais informações ao 

leitor, em termos didáticos, podendo-se dizer que a análise da bacia, sob o ponto de 

vista dos aspectos ambientais, se inicia a partir desta carta. Aspectos como área 

agrícola, proximidade de ocupação das margens de rios e lagoas, área de 

vegetação nativa preservada, dentre outros, podem ser obtidos a partir da análise 

das formas a que se destina a ocupação do espaço geográfico de uma bacia. 

Constatou-se que a atividade de agricultura é a mais importante na ocupação 

da bacia hidrográfica do rio Punaú. Os solos são utilizados com culturas diversas, 

com destaque para o cultivo de banana, intenso principalmente nas margens da 

nascente do rio Nascença (Figura 3a e b). 

A área onde se localiza o olheiro do rio Nascença situa-se em uma 

propriedade particular, a qual se caracteriza pelo intenso cultivo de banana. Vale 

ressaltar que, mesmo que sua nascente ou parte de um rio esteja dentro de uma 

propriedade particular, a água é considerada um bem público e seu uso e acesso 

não devem ser impedidos, bem como o uso destinado a ela, mesmo que dentro 

daquele espaço privado, não deva comprometer os demais usos à jusante. 

Na região, o proprietário arquitetou uma espécie de balneário, pouco visitado 

pela distância e dificuldade de acesso, e que reside apenas uma família, 

responsável pela sustentação do cultivo. Não há poluição visível no local, apesar da 

constatação de Tavares (op. cit.) de que o cultivo é realizado sem supervisão 

periódica de profissional especializado e sem o monitoramento do uso dos recursos 

ambientais. 

O que mais chama a atenção é a substituição de praticamente toda a mata 

ciliar para o cultivo de banana, e ainda a proximidade da plantação das margens do 

rio, como elucidado pela Figura 3 (b). 
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Figura 3 (a) e (b): Cultivo de banana. (b) Note a proximidade da margem (setembro 
de 2009). 
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Outros cultivos foram observados dentro da área da bacia, como o cultivo de 

caju, plantações de coco, cana-de-açúcar, manga, tomate, jerimum. 

A prática da agricultura modifica a paisagem, pois, para sua implantação, 

áreas ocupadas com vegetação nativa precisam ser desmatadas. Observa-se ainda, 

em alguns casos, o preparo do solo através de queimadas e ainda o uso de agentes 

poluentes, como pesticidas, que impactam negativamente o meio ambiente. 

Como conseqüências da implantação de áreas agrícolas, citam-se: a 

alteração dos ecossistemas, destruição de espécies regionais (supressão das 

espécies nativas pelo desmatamento e queimadas), empobrecimento do solo, 

desertificação, erosão, assoreamento e eutrofização dos cursos d'água, além de 

prejudicar a saúde humana através de poluentes lançados no ar e compostos 

tóxicos utilizados nas culturas que podem ser assimilados pelo organismo do 

homem. 

Outro aspecto relevante observado na área da bacia hidrográfica diz respeito 

às áreas de poderio militar, analisadas por Fonseca (2010). Existem duas áreas 

demarcadas na região, ocupadas para fins militares (aeronáutica – base aérea, e 

campo de instrução do exército), que, segundo a Constituição brasileira, enquadram-

se como patrimônio da União. Estes espaços apresentam área somada de 126,2 

km², dos quais 56,2 km² pertencem à bacia. 

Para facilitar a visualização e o entendimento do mapa de uso e ocupação do 

solo da bacia (Figura 4), de como a área é ocupada, foi elaborada a Tabela 9, que 

demonstra as áreas ocupadas, em km² (exceto para a classe c, apresentado seu 

comprimento, em km*) e a distribuição percentual do uso do espaço por cada classe. 
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Tabela 9: Áreas e perímetros das classes de uso e ocupação do solo – bacia 

hidrográfica do rio Punaú. 

 

CLASSES 
ÁREAS 

Km² % 

1. ÁREA ANTRÓPICA AGRÍCOLA 

a) Agricultura - culturas diversas 198,44 44,16 

2. ÁREA ANTRÓPICA NÃO AGRÍCOLA 

b) Área Urbanizada 2,33 0,52 

c) Estradas de acesso* (km) 300,64 

d) Áreas militares 56,27 12,67 

3. ÁREA DE VEGETAÇÃO NATURAL 

e) Caatinga antropizada 4,84 1,09 

f) Caatinga arbórea 20,22 4,55 

g) Cerrado 195,27 43,96 

h) Dunas vegetadas 3,47 0,78 

i) Mata Atlântica 15,14 3,41 

j) Vegetação antropizada de tabuleiro 0,37 0,08 

4. OUTROS 

k) Dunas 6,64 1,49 
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Figura 4: Mapa de uso e ocupação do solo da bacia hidrográfica do rio Punaú.
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A presença de um hotel/balneário construído às margens do rio Punaú (Figura 

5), próximo a sua foz, mostra um maior desrespeito para com a população e às leis 

ambientais. Apesar de alavancar o turismo na região, a infraestrutura de lazer fere 

as leis ambientais, principalmente: Código Florestal, que protege as margens de 

cursos d'água, e o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro (proteção da zona 

costeira, impedindo a descaracterização dos ecossistemas). 

Ressalta-se que o turismo é bem-vindo para uma cidade, pois proporciona a 

geração de emprego, renda e riquezas para o local, mas desde que praticada de 

forma planejada. O turismo tem o espaço geográfico seu principal objeto de 

consumo sendo importante que sejam mantidas as características naturais locais 

para que represente retorno financeiro, e, mesmo que inevitavelmente a prática do 

turismo provoque transformações na organização dos territórios para sua realização, 

esta pode ser realizada de forma sustentável (LIMA, 2003). 

 

 

Figura 5: Foz do rio Punaú (setembro de 2009). 
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Figura 6: Balneário na foz do rio (setembro de 2009). 

 

Outro ponto importante da ocupação da bacia é o Parque Eólico Rio do Fogo 

em operação desde 2006. O campo de dunas que abriga o parque, apesar de estar 

enquadrado como área de preservação permanente, teve parte de sua área 

ocupada para a geração de energia. A supressão da vegetação em APPs está 

amparada especificamente pela resolução CONAMA 369/2006, que permite a 

intervenção em áreas de preservação permanente para casos excepcionais de 

utilidade pública e interesse social. 

A lei também prevê a intervenção ou supressão da vegetação, eventual ou de 

baixo impacto ambiental em APP também é permitida para "abertura de pequenas 

vias de acesso interno e suas pontes e pontilhões, quando necessárias à travessia 

de um curso de água, ou à retirada de produtos oriundos das atividades de manejo.". 

O parque instalado sobre as dunas é formado por 61 aerogeradores ou 

turbinas eólicas (turbinas de grandes dimensões, posicionadas em lugares de muito 

vento), que pela força do vento transformam energia eólica em mecânica e em 

seguida, energia elétrica. O parque traz como benefícios: desenvolvimento de uma 

área com baixa aptidão de uso, maior visibilidade do município, com o consequente 

incremento do turismo, redução da poluição ambiental pelo uso de fonte renovável 

de energia. 
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Há, porém, a discussão sobre o uso de energia eólica e seu processo de 

obtenção (transformação em energia elétrica pelos geradores) devido ao impacto 

visual provocado, a remoção da cobertura vegetal, ruído e pelo impacto sobre a rota 

migratória de aves, com a conseqüente morte dos animais por colisão. Por outro 

lado, estes podem ter pouquíssimo grau de importância ou serem considerados 

pontos positivos, uma vez que: nova paisagem formada pelas grandes turbinas pode 

ser visto como ponto positivo, o ruído produzido é nulo a partir de alguns metros de 

distância, e ainda o fato de a remoção da cobertura vegetal, para o caso de Rio do 

Fogo, ter sido irrisória. 

No geral, acrescenta-se que a construção do parque significa aumento da 

qualidade de vida de população local, que passa a ter acesso à energia elétrica, esta 

advinda de fonte renovável, e, portanto, menos agressiva do ponto de vista 

ambiental e da saúde da população. 

 

 

Figura 7: Vista do parque eólico Rio do Fogo (setembro de 2009). 

 

No que diz respeito aos trabalhos realizados na área da bacia do rio Punaú, 

destacam-se as análises realizadas por Medeiros (2002) e Tavares (op. cit.). 

Medeiros (op. cit.) realizou trabalho na bacia do rio Punaú e baixo curso do rio 

das Piranhas, com o objetivo de analisar e fornecer informações a respeito dos 
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aspectos físicos locais, bem como analisar as áreas afetadas, principalmente por 

intervenções antrópicas. A autora verificou a situação da degradação dos rios 

através desta avaliação e verificou que alguns trechos encontram-se bastante 

impactados. Através da análise de imagens do satélite LANDSAT e visitas de 

campo, além de entrevistas com as comunidades do entorno, foi possível adquirir 

informações para as conclusões da pesquisa. 

As conclusões apontam que a dinâmica do uso e ocupação do solo já era 

conflituosa no momento da conclusão do trabalho. Em síntese, a qualidade 

ambiental da região foi qualificada como boa de acordo com a metodologia do 

estudo, porém em alguns pontos foram verificados índices de degradação bastante 

avançados, como a retirada da mata ciliar. A supressão desta vegetação, quase 

inexistente ao longo da bacia, foi apontada como o principal fator determinante da 

avaliação negativa da qualidade ambiental ao longo dos rios, e um descumprimento 

das legislações vigentes. 

Tavares (op. cit.) estudou a bacia hidrográfica do rio Punaú e áreas 

adjacentes, em uma área de 652,71 km², tendo os resultados publicados em 2006. 

Objetivou-se a realização de diagnóstico a respeito dos usos múltiplos da área 

estudada, das áreas impactadas bem como às sujeitas a impactos ambientais 

negativos. Para a pesquisa foram confeccionados mapas temáticos, através da 

utilização de ferramentas de geoprocessamento. 

Através da avaliação da fragilidade na bacia hidrográfica e áreas adjacentes, 

o autor levantou discussão a respeito dos parâmetros que modificam a região, sejam 

naturais ou provocados pela ação humana. O autor constatou que a dinâmica do uso 

e ocupação do solo na área estudada provocou erosão e assoreamento dos rios, e 

afetou a qualidade das águas. 

Foi constatado ainda pelo autor que os processos erosivos encontram-se em 

evolução. Quanto ao assoreamento, a retirada da vegetação natural é um fator 

determinante ao carreamento de sedimentos e a alteração dos corpos d‟água. O 

autor constatou ainda a descaracterização ambiental em função da ocupação 

desordenada e das diferentes formas de uso e ocupação daquele espaço. 

Segundo o autor, o desmatamento no entorno da área é causado 

principalmente pelo preparo de áreas agrícolas, retiradas de madeira para produção 

de energia, além do estabelecimento de lotes devido o crescimento imobiliário. Ainda 



 

 

83 

de acordo com a pesquisa, a prática de queimadas da vegetação é bastante comum 

na região. 

As conclusões do autor sugerem que a especulação imobiliária, a retirada de 

areia de dunas para a construção civil e ainda o turismo crescente e desordenado se 

constituem como os fatores antrópicos que mais agravam aquele ambiente. 

O lixo depositado nas margens das estradas foi outro problema levantado 

responsável pelos impactos ambientais. Além da questão sanitária, uma vez que os 

resíduos sólidos descartados sem critérios atraem vetores que agravam a saúde 

humana, podem contaminar o solo e lençol freático através do chorume produzido. 

O autor conclui que a ausência de gestão pública que direcionasse a 

ocupação da bacia hidrográfica e áreas adjacentes favoreceu a ocupação irregular e 

o consequente agravo à qualidade ambiental. 

Dados a respeito da infraestrutura sanitária do local coletados durante o 

levantamento bibliográfico para este estudo bem como as observações de Tavares 

(op. cit.) apontam a carência de serviço de coleta de esgoto essencialmente 

doméstico, porém dados a respeito da qualidade da água precisam ser obtidos de 

forma a corroborar o que se constatou previamente de que as condições de 

saneamento básico atingiram as águas da bacia, e já comprometendo seus usos em 

determinados trechos. 
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5.2 Incompatibilidade legal: a ocupação da bacia hidrográfica sob 

a óptica da legislação ambiental 

 

A preocupação da legislação no controle ambiental é o de tornar harmônicas 

as diferentes formas de uso e ocupação do solo. A análise da legislação foi voltada 

então para o uso e ocupação da bacia hidrográfica do rio Punaú, uma vez que a 

dinâmica da ocupação do espaço pelas atividades antrópicas define a qualidade 

ambiental da bacia. 

Com o mapa denominado mapa de incompatibilidade legal (Figura 8) foi 

possível responder a pergunta problematizadora como “quais zonas da bacia estão 

sendo ocupadas indevidamente?”. Este mapa é resultado da disposição de áreas 

protegidas de preservação permanente de acordo, com o artigo 2º da lei federal nº. 

4.771/1965, que institui o Código Florestal brasileiro no espaço físico ocupado. 

A Figura 9 mostra trechos do mapa gerado, expostos de forma a proporcionar 

melhor visualização e entendimento do leitor. 
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Figura 8: Mapa de incompatibilidade legal, mostrando zonas de buffer ao redor dos canais e lagoas. 



 

 

86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Trechos da bacia do rio Punaú, com destaque para as zonas de buffer delimitadas. 

 

 

 

 



 

 

87 

A análise do mapa de incompatibilidade legal permite dizer que, ao longo da 

bacia hidrográfica analisada, a agricultura é a atividade mais importante no tocante à 

degradação ambiental praticada em desconformidade com leis específicas, a 

exemplo do código florestal. 

Pode-se observar a proximidade de alguns cultivos agrícolas da rede 

hidrográfica, como mostra a Figura 8. As áreas hachuradas (amarelo, vermelho e 

preto) indicam as regiões legalmente protegidas, que não devem ser ocupadas ou 

que tem sua ocupação restrita. Estas áreas sobrepõem às áreas agrícolas (verde) 

do mapa de uso e ocupação do solo. No total, cerca de 45% da bacia é ocupada por 

cultivos agrícolas, sendo que 4,31 (8,56 km²) desta área se desenvolve de forma 

incompatível com a legislação ambiental. 

A porcentagem de área ocupada indevidamente pela atividade agrícola fere a 

lei 4.771/65 por entender que houve supressão da vegetação nativa ao redor de 

cursos d'água, considerada de preservação permanente, para a instalação dos 

cultivos. Segundo a lei, as margens de rios, lagoas, nascentes, etc., devem ser 

preservadas, sendo a área a ser preservada determinada de acordo com a largura 

dos rios ou ainda especificamente para lagoas e olhos d'água. 

Acrescenta-se, entretanto, que em algumas dessas áreas, identificadas como 

de ocupação ilegal por sua proximidade dos cursos d'água, pode estar sendo 

praticado o florestamento ou reflorestamento de preservação permanente. Neste 

caso e para este estudo a utilização das fotografias aéreas não permite a 

diferenciação do tipo de manejo praticado, se de agricultura (exploratório) ou de 

preservação.  

A análise da incompatibilidade legal considerou que as áreas enquadradas 

como "agricultura" (mapa de uso e ocupação) são exploratórias, e portanto, 

localizadas em locais não apropriados, ferindo os preceitos do Código Florestal. 

O código, em seu artigo 18, prevê ainda o florestamento ou reflorestamento 

de áreas de preservação permanente localizadas em propriedades privadas, pelo 

proprietário ou com interferência do poder público caso o proprietário não o faça, de 

forma a proteger a integridade da bacia. 

A ocupação do campo de dunas pelo Parque Eólico e o desmatamento 

conduzido na área de preservação permanente pelo Código Florestal, mesmo que 

considerado irrisório, apresenta como ponto a favor o fato de a própria lei prever a 

supressão total ou parcial da vegetação quando necessária a execução de "obras, 
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planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse social.", cabendo ao 

órgão ambiental autorizar a supressão (Lei nº. 4.771, artigo 3º, parágrafo 1º, também 

amparada pela resolução CONAMA 369/2006). Este foi o caso apresentado ao 

IDEMA para o licenciamento, já que o parque de Rio do Fogo beneficiaria a 

população. 

A área urbana delimitada pela escala de trabalho não é significativa em 

termos de área ocupada. Através do mapeamento, não foram identificadas indústrias 

na área da bacia, e a degradação da bacia por estes tipos de ocupação (não só pela 

descaracterização pela infra-estrutura como também por obras de saneamento 

ambiental) só pode ser contestada pontualmente e através de análises da qualidade 

de água, ar e solo. 

Em relação às áreas de poderio militar, estas acabam por proteger a bacia 

hidrográfica, uma vez que são áreas destinadas ao uso pelas forças armadas 

(treinamento armado, pista de pouso), nas quais não é permitido qualquer tipo de 

uso pela população. Como mencionado, parte destas regiões já foi ocupada.  

No caso da nascente do rio Nascença, esta situa-se em propriedade particular 

onde é praticado o cultivo de banana. O local é de difícil acesso e não há caminho 

público até a fonte de forma a torná-la acessível.  

O proprietário tem por obrigação em não restringir a passagem e de fato não 

há restrição formal em adentrar a área (artigos 34 e 35 do código de águas). Mesmo 

assim, a população acaba sendo prejudicada pela barreira física até a nascente, e 

ainda há a problemática da ocupação indevida pela cultura praticada. Neste caso, o 

Código Florestal em seu artigo 2º, alínea c, prevê a preservação em um raio de 50 

metros de largura das nascentes ou os chamados olheiros. 
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5.3 Vulnerabilidade ambiental  

 

O mapa de Vulnerabilidade à erosão serve para tomada de decisões por parte 

de órgãos governamentais ou privados. O objetivo do mapa temático é o de 

representar o conhecimento do comportamento atual do terreno, em relação às 

respostas dos processos de uso do solo. O mapa interpretativo, então, poderá se 

tornar prescritível, indicando, além das áreas mais vulneráveis ambientalmente, 

aquelas mais adequadas ao desenvolvimento de projetos específicos.  

A geração do mapa de vulnerabilidade visa mostrar a intensidade bem como 

sua distribuição na área da bacia hidrográfica, da susceptibilidade do ambiente em 

receber modificações, levando em consideração aspectos como a geologia, 

geomorfologia, tipos de solos e formações vegetais, aliados aquela decorrente dos 

processos antrópicos. Portanto, com base nas características naturais do ambiente 

bem como na dinâmica do uso do espaço geográfico pôde-se determinar a 

vulnerabilidade à erosão da área da bacia hidrográfica do rio Punaú. 

Os mapas utilizados para o cruzamento foram os mapas de geologia e 

geomorfologia (Figura 10 e Figura 11), mapa de solos (Figura 12, capítulo 4) e mapa 

de uso e ocupação do solo (Figura 4). O mapa de vulnerabilidade ambiental pode 

ser visualizado a seguir (Figura 13). 

O mapa de vulnerabilidade ambiental mostra a distribuição das categorias de 

vulnerabilidade, sendo que a Tabela 10 mostra a área, em hectares e percentual de 

cada categoria. Neste mapa, pode-se observar o comportamento das feições diante 

dos processos naturais e antrópicos. 

Acrescenta-se que este mapa de vulnerabilidade permite avaliar as 

potencialidades do meio ambiente, de forma que o gestor possa avaliar de forma 

integrada as características naturais e suas restrições. 
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Figura 10: Mapa geológico. (Fonte: ANGELIM, 2007). 
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Figura 11: Mapa geomorfológico (Fonte: IDEMA, 2005). 
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Figura 12: Tipos de solos (Fonte: IDEMA, 2005).
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Figura 13: Mapa de vulnerabilidade ambiental da bacia hidrográfica do rio Punaú.
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Tabela 10: Vulnerabilidade ambiental, em hectare e %, da área de estudo. 

Vulnerabilidade Área (ha) % 

Muito baixa NÃO SE ENQUADRA 

Baixa 4,01 0,90 

Média 91,38 20,59 

Alta 40,28 9,08 

Muito alta 307,47 69,29 

 

A Tabela 10 mostra que a categoria que mais concentra áreas corresponde à 

vulnerabilidade Muito Alta (69,29%), seguida da vulnerabilidade Média (20,59%), da 

vulnerabilidade Alta (9,08%), da vulnerabilidade Baixa (0,9%), não apresentando 

nenhuma área enquadrada na vulnerabilidade Muito Baixa. 

A bacia hidrográfica do rio Punaú, dentro dos critérios adotados, não 

apresentou vulnerabilidade "Muito baixa", devida a única combinação que 

determinaria esta categoria, ou seja, valores baixos para todos os atributos, não 

ocorrer na área de estudo. 

As áreas de vulnerabilidade "Baixa" encontram-se em áreas militares (valor 

mínimo de vulnerabilidade) com a combinação de valores do solo Latossolo Amarelo 

Distrófico, formação geológica 'Depósito colúvio-eluviais' e na categoria 

geomorfológica 'Tabuleiros – formas tabulares', todas com valores intermediários de 

vulnerabilidade. 

A categoria vulnerabilidade "Média" é a combinação de valores de 

vulnerabilidade de 'caatinga arbórea', 'mata atlântica', 'depósitos eólicos litorâneos 

de paleodunas', 'dunas fixas', 'Tabuleiros – formas tabulares', 'Depósitos colúvio-

eluviais', 'Tabuleiros – superfície pediplanada', e ainda os quatro tipos de solos 

encontrados na área da bacia, com destaque para o Neossolo Quartzarênico Órtico, 

que ocupa a maior área desta classe de vulnerabilidade. Estes compartimentos, e 

ainda pelo fato de se concentrar nas 'Áreas militares' conferiram a esta porção um 

médio grau de vulnerabilidade. 

A categoria de vulnerabilidade "Alta" está distribuída principalmente na área 

de solo do tipo 'Latossolo Amarelo Distrófico', 'Tabuleiros – formas tabulares' e 

'Depósitos colúvio-eluviais', 'Tabuleiros – superfície pediplanada' e 'Grupo Barreiras' 

e ainda onde se localiza o 'Campo cerrado' e 'Área agrícola', com grau de 
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vulnerabilidade de cada atributo variando no intermediário ao alto, o que pelo 

cruzamento conferiu uma vulnerabilidade considerada alta. Além destas, pequenas 

áreas de vulnerabilidade alta encontram-se distribuídas nos compartimentos 'Parque 

eólico', 'Vegetação (antropizada) de tabuleiro', 'Formação de Praias e Dunas', 'Mata', 

'Planície de inundação fluvial', 'Dunas fixas'. 

A vulnerabilidade "Muito Alta" chama a atenção pelo mapa por apresentar 

maior área representada. Esta classe de vulnerabilidade representa 69,29% da área 

de bacia e deve ser focada em estudos posteriores. 

Alguns atributos representam esta categoria, os quais apresentam valores 

individuais em sua maioria máximos para vulnerabilidade, o que conferiu tal 

classificação da área, como caatinga (porção antropizada), área agrícola e área 

urbanizada (forte pressão antrópica); cerrado e dunas móveis (áreas de alta 

susceptibilidade), solos da categoria "Neossolos", muito passíveis de sofrerem 

processos erosivos, de acordo com Ross (2004) apud Spörl (op. cit.). 

Outros atributos são ainda representados: no que dizem respeito às feições 

geológicas e geomorfológicas, as áreas de vulnerabilidade muito alta são 

representadas, em sua maior parte, pelas unidades geológicas 'Depósitos colúvio-

eluviais' e 'Grupo Barreiras', e geomorfológicas 'Tabuleiros – formas tabulares' e 

'Tabuleiros – superfície pediplanada'. 

Percebe-se que, quanto à ação antrópica, a maior vulnerabilidade encontra-se 

na área agrícola, que é bem expressiva na bacia, de acordo com o mapa de uso e 

ocupação. 
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6. Conclusões e recomendações 

 

A crescente utilização do espaço e a exploração econômica sem critérios dos 

recursos naturais motivam diversos estudos de forma a avaliar o atual estágio de 

degradação e mudanças na paisagem e ainda com o intuito de fornecer dados a 

respeito do meio físico para o gestor público e para a expansão de estudos em 

determinadas áreas. 

A proposta da utilização de ferramentas de geoprocessamento como foco 

principal da pesquisa veio da necessidade de complementar os estudos já 

desenvolvidos na área, sob nova ótica, e gerando dados por assim dizer mais 

precisos. O conhecimento do geoprocessamento bem como a percepção do valor da 

informação é fundamental quando da tomada de decisão por parte do gestor. 

Toda atividade humana é modificadora da paisagem natural sob algum 

aspecto. Cabe analisar se a degradação ambiental é justificável, ou seja, se a 

ocupação segue os princípios de sustentabilidade, nos seus patamares econômicos, 

sociais e ambientais. 

O fornecimento de informações a respeito da bacia hidrográfica do rio Punaú 

por si só sobrelevam a importância deste trabalho devida a importância desta bacia 

para o abastecimento da população e para a manutenção de um meio ambiente 

saudável.  

Acrescenta-se que a aquisição de dados e informações apenas não significa 

um ganho para o gestor. São necessárias técnicas e metodologias adequadas para 

manipulá-las para que daí sim tais informações sirvam de subsídios para as ações 

de controle ambiental. 

Considera-se então importante mencionar a validade da metodologia 

empregada na pesquisa, tendo em vista que foi possível analisar a bacia 

hidrográfica do rio Punaú sob o aspecto ambiental de forma precisa e rápida, 

fornecendo dados da bacia e contribuindo para estudos futuros na região. 

A utilização de ferramentas de geoprocessamento se mostrou bastante eficaz 

no que se propôs no estudo: analisar a bacia hidrográfica em questão utilizando tais 

ferramentas e seus desempenhos. A metodologia bem como as ferramentas 
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computacionais utilizadas na análise são amplamente flexíveis e permitem a 

inclusão de dados complementares ou ainda a reavaliação dos dados e informações 

de forma fácil e ágil. 

Para o desenvolvimento de uma região, faz-se necessário direcionar as ações 

de planejamento e apontar falhas já estruturadas para a exploração racional dos 

recursos naturais disponíveis, especialmente pelo direcionamento da ocupação do 

solo em função da capacidade máxima do ambiente, de forma que não haja 

alterações no ciclo hidrológico de uma bacia hidrográfica, desmatamento, 

comprometimento do solo, contaminação da água, destruição da fauna e flora, 

dentre outros aspectos. 

Os mapas temáticos gerados permitiram a análise da bacia em vistas à 

proteção ambiental. As possibilidades de inter-relações entre estes mapas e outras 

informações de interesse específico são diversas, podendo fornecer resultados 

espacializados e praticamente de forma automática, tornando-se, portanto, uma 

excelente ferramenta de suporte à decisão. É com a caracterização do meio físico 

que se parte para o ordenamento e direcionamento dos planos de ocupação pelos 

setores públicos e privados, estes que possam resultar em impactos negativos ao 

maio ambiente. 

A qualidade dos recursos hídricos está intimamente ligada ao uso do solo, 

sendo importante traçar um referencial na política de planejamento e gestão 

territorial. A carta de uso e ocupação do solo é o ponto de partida para tal análise.  

Acrescenta-se que para tais análises ambientais, os mapas temáticos devem 

ser facilmente lidos, evitando-se dados em excesso e pouco acessíveis aos 

planejadores e gestores públicos. Foi o que se buscou com a escolha de quais 

dados temáticos seriam representados para a análise ambiental da bacia 

hidrográfica. 

Com isso, os mapas de incompatibilidade legal, interpretado como a 

representação daquelas áreas onde o uso é incompatível sob o ponto de vista da 

legislação ambiental, e o mapa de vulnerabilidade ambiental, permitem traçar as 

áreas prioritárias para ocupação e/ou ainda aquelas onde o poder público deve atuar 

com maior veemência para impedir a ocupação daquele espaço. 

As ferramentas disponibilizadas para o gestor público bem como o amparo 

legal por si só não são suficientes para impedir que o meio ambiente seja 

degradado. Além da fiscalização por parte do órgão ambiental, é necessário que 
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haja uma política voltada para a participação e divisão de responsabilidade entre os 

setores públicos, privado e a sociedade civil quanto ao uso do espaço físico e dos 

recursos naturais. 

Cabe mencionar que alguns estados brasileiros já apresentam leis específicas 

de uso e ocupação do solo para alguns municípios (por exemplo, Pernambuco, 

Paraná, Roraima). Mesmo com a legislação ambiental rígida, falta fiscalização para 

seu cumprimento. Não obstante, uma lei específica nortearia de forma mais eficaz as 

ações de planejamento de ocupação da bacia hidrográfica do rio Punaú. 

A bacia do rio Punaú apresenta grande potencial hídrico de abastecimento à 

população, porém é uma bacia ainda subaproveitada, sendo necessária a 

implantação de políticas públicas, como o caso de um Comitê de Bacia Hidrográfica 

para o rio Punaú. Deve-se considerar que a porção da bacia que é ocupada e 

explorada é feita de forma inadequada, sendo que a gestão deve ser direcionada 

para o aproveitamento sustentável da bacia. 

A gestão dos recursos hídricos ganhou força a partir da promulgação de lei 

9.433/1997, que se constitui um grande arcabouço para o modelo de gestão das 

águas. Com isso criou-se diretrizes para a implementação de comitês de bacias 

hidrográficas para auxiliar na gestão da água, antes feito de forma isolada por cada 

município. 

Os Comitês de Bacias Hidrográficas – amparados legalmente através do 

Capítulo III, artigos 37º a 40º, da Lei nº. 9.433/97, Resolução nº. 05, de 10 de abril 

de 2000, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) e Resolução nº. 02, 

de 15 de dezembro de 2003, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do estado 

do Rio Grande do Norte (CONERH) – são órgãos colegiados e que têm papéis 

deliberativos, criados para gerenciar a água de forma descentralizada, integrada e 

com a participação da sociedade civil e usuários 

No âmbito da bacia hidrográfica, são arquitetados os usos múltiplos da água, 

cabendo ao Comitê a decisão sobre as metas de quantidade e padrões de qualidade 

visando a exploração sustentável da bacia, cabendo ao comitê, ainda: reconhecer os 

recursos hídricos como um bem público assegurando que as populações tenham 

acesso a eles e submeter as decisões ao conhecimento da população; a 

harmonização dos conflitos dos usos múltiplos da água; adequar a gestão dos 

recursos hídricos às diversidades físicas, bióticas, ambientais, demográficas, 

econômicas, sociais e culturais de sua área de abrangência; participar da definição 
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das ações voltadas à preservação e recuperação dos mananciais superficiais e 

subterrâneos; definir sobre a cobrança pelo uso da água. 

Em suma, deve-se considerar a implantação de medida de revitalização e 

conservação de uma bacia hidrográfica, através de medidas mitigadoras sobre as 

causas de degradação ambiental, como a proteção de nascentes, proteção e 

restauração da mata ciliar, proteção de áreas de preservação permanente, 

contenção de processos erosivos em geral, dentre outros previstos ou não em leis 

específicas. 

Outro ponto importante a destacar são os instrumentos econômicos e 

iniciativas de apoio à preservação ambiental, como a possível isenção do (Imposto 

sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), previsto em constituição e regido pela lei 

nº. 9.393/96. Além disso, podem ser aplicadas medidas econômicas de iniciativa às 

medidas compensatórias de reservas legais e APP's. 

Esta análise do atual estágio da bacia foi possível graças às tecnologias 

utilizadas. Portanto, conclui-se que o uso do geoprocessamento mostrou-se bastante 

viável para estudos desta natureza, pois foi possível a obtenção de resultados 

rápidos, precisos e pouco dispendiosos e extremamente importantes, principalmente 

para estudos futuros na bacia hidrográfica do rio Punaú. 
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