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RESUMO – As zonas ripárias exercem funções ecossistêmicas que auxiliam na manutenção do meio. 

Essas áreas quando substituídas por usos antrópicos, ampliam a degradação do solo e sua atuação 

como fonte de poluição difusa aos corpos hídricos. Em zonas ripárias, a degradação do solo amplia 

sua atuação como fonte difusa de nutrientes, como o fósforo, para os mananciais. O objetivo deste 

estudo é analisar a influência do uso e ocupação do solo, em uma escala multitemporal, nos atributos 

fisícos e químicos do solo.Para isto, foi estudada a zona ripária de Cruzeta/RN sob diferentes usos 

antrópicos, os atributos físicos e químicos do solo, densidade de partículas, densidade de solo, 

porosidade total, granulometria, pH, matéria orgânica e fosfóro disponível. Através da classificação 

supervisionada de imagens foram encontradas três classes de uso e ocupação do solo: vegetação 

nativa, solo exposto e agricultura. A partir dos dados obtidos foram realizadas análise descritiva, e 

correlação de Pearson. A agricultura e o solo exposto são as classes de uso que mais degradaram o 

solo ao longo do período de estudo, ampliando o potencial deste atuar como fonte difusa de nutrientes 

para o corpo hídrico. 

 
 

ABSTRACT– Riparian zones have ecosystemic functions that help maintain the environment. These 

areas, when replaced by human uses, increase soil degradation and its action as a source of diffuse 

pollution to water bodies. In riparian zones, soil degradation increases its action as a diffuse source 

of nutrients, such as phosphorus, to water sources. The aim of this study is to analyze the influence 

of land use and occupation, in a multitemporal scale, on the physical and chemical attributes of the 

soil, by studying the riparian zone of Cruzeta/RN under different anthropic uses, the physical and 

chemical attributes of the soil, particle density, soil density, total porosity, grain size, pH, organic 

matter and available phosphorus. Through supervised image classification three classes of land use 

and occupation were found: native vegetation, exposed soil, and agriculture. From the data obtained, 

descriptive analysis and Pearson correlation were performed. Agriculture and exposed soil are the use 

classes that have degraded the soil the most over the study period, increasing its potential to act as a 

diffuse source of nutrients to the water body. 

Palavras-Chave: Geoprocessamento; Erosão 
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1-INTRODUÇÃO  

 

  A supressão vegetal e sua substituição por atividades antrópicas modifica a paisagem, altera 

o fluxo natural dos sistemas ambientais, causando mudanças nas características do solo, e diminuindo 

a qualidade ambiental dos ecossistemas (Samani et al., 2018 ; Peijiang et al., 2018). 

As zonas ripárias são ambientes situados entre os ambientes terrestres e aquáticos que 

desempenham funções hidrológicas e ecológicas significativas para a manutenção da qualidade da 

água e do solo (Guo et al., 2013). Essas áreas atuam como filtro natural de sedimentos e nutrientes, 

aumentam a capacidade de armazenamento de água e a resiliência da microbacia, evitam os processos 

erosivos, e consequentemente, abrandam o assoreamento dos corpos hídricos e a poluição por fontes 

difusas (Zhang et al., 2017). No Brasil, de acordo com o Código Florestal, as zonas ripárias são 

consideradas Áreas de Preservação Permanente (APP) (BRASIL, 2012). 

As regiões semiáridas são naturalmente vulneráveis a erosão, devido as características da 

região. O semiárido brasileiro é caracterizado por escassez hídrica prolongada, distribuição 

pluviométrica com precipitações concentradas em um curto período de duração, solos pouco 

desenvolvidos, e vegetação esparsa e rala (Barbosa et al., 2012; Pereira e Dantas Neto, 2014). 

A vulnerabilidade natural da região é acentuada quando associada a ocupação por atividades 

antrópicas, acelerando os processos erosivos e favorecendo à perda de sedimentos e nutrientes do 

solo, intensificando assoreamento e eutrofização (Nguyen et al., 2017). Dessa forma, devido ao solo 

ser um sistema aberto, os sedimentos e nutrientes são particionados e podem alcançar outras partes 

da bacia hidrográfica, como os ecossistemas aquáticos (Botero-Costa et al., 2017). 

O sensoriamento remoto e os Sistemas de Informação Geografica (SIG) possibilitam a coleta, 

análise, quantificação de informações com referência geográfica, e sua distribuição espacial por meio 

de mapas temáticos, como por exemplo, o diagnóstico do uso e ocupação do solo em escalas 

multitemporais (Santos et al., 2015). A análise multitemporal permite o acompanhamento das 

mudanças ocorridas ao decorrer do tempo na área analisada, como também auxilia no monitoramento 

ambiental e nas tomadas de decisão (Benedetti, 2010; Aquino; Palleta; Almeida, 2017).      

 Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é avaliar as variações temporais do uso e ocupação 

da zona ripária do reservatório Cruzeta e sua influência nos físico-químicos do solo.   
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2-MATERIAL E MÉTODOS  

Área de Estudo 

A área de estudo deste trabalho é a zona ripária do Reservatório Cruzeta, localizada na bacia 

hidrográfica do Rio Piancó-Piranhas-Açu, semiárido do estado do Rio Grande do Norte (Figura 1).  

 

 
 

Figura 1 – Localização do Reservatório Cruzeta – RN 

Fonte: IBGE; IGARN; Elaborado pelo autor 

 

O reservatório Cruzeta está localizado no município de Cruzeta no estado Rio Grande do 

Norte, possui capacidade máxima para 23.545.745 m3 (SEMARH, 2016). O tipo de solo 

predominante na zona ripária é o Luvissolo Crômico (IBGE, 2021). Esses solos são poucos 

desenvolvidos, jovens, suscetíveis a processos erosivos devido a diferença textural entre os horizontes 

A e Bt (EMBRAPA, 2018).  A zona ripária está inserida na Formação Seridó, que é caracterizada por 

biotita, quartzo e xisto.  O clima da região é do tipo BSh, caracterizado por ser quente e seco (Alvares 

et al., 2013). Enquanto a declividade, a zona ripária apresenta inclinação maior que 75%, com altitude 

variando de 320 a 345 metros (TOPODATA). 
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Classificação do uso e ocupação do solo 

Neste estudo foi considerada a faixa máxima de APP de 100 m utilizada para reservatórios 

artificiais de abastecimento, segundo o Código Florestal (BRASIL, 2012), para a delimitação da zona 

ripária do reservatório de Cruzeta. A delimitação da zona ripária foi realizada no software ArcGis 

(versâo 10.3).  

Para análise das classes de uso e ocupação da zona ripária foi realizada classificação 

supervisionada da imagem de satélite do Landsat 8, disponibilizadas pelo United States Geological 

Survey. As imagens utilizadas foram de setembro de 2015, e de setembro de 2019, escolhidas de 

acordo com o período de realização da coleta de solos. A bandas utilizadas das imagens de satélites 

foram a 7(R), 5(G). 3(B). Para o processo de classificação foi utilizado o software ArcGis (versão 

10.3), tendo como produto o mapa de uso e ocupação da área estudada.  

Análise da qualidade do solo  

  Na zona ripária de Cruzeta foram coletadas amostras de solo representativas das classes de 

uso e ocupação identificadas na área. As classes de coleta foram: solo exposto (SE), agricultura 

(AGR), e a vegetação natural (VEG) que serviu como área de referência de qualidade ambiental para 

fins de comparação com as demais classes de solo. 

  As amostras foram coletadas na profundidade de 0 a 20 cm, para cada classe de uso solo foram 

feitas três repetições, formadas pela mistura de cinco amostras simples cada, coletadas 

aleatoriamente. As amostras foram acondicionadas em sacos plásticos, mantidos em temperatura 

ambiente, levadas ao laboratório para serem secas, destorroadas e passadas em uma peneira de 2mm 

de abertura, para se obter a terra fina seca em estufa (TFSE). As análises físico-químicas do solo 

foram feitas pelos métodos preconizados por Teixeira et al. (2017). 

 
Tabela 1 - Metodologia utilizada para determinação dos atributos físicos equímicos em amostras de 

solo da zona ripária do Cruzeta  

Atributos do solo  Método utilizado  

Granulometria Método da Pipeta  

Densidade do Solo (Ds) Método da Proveta  

Densidade de Partículas (Dp) Método do Balão Volumétrico 

Porosidade Total (PT) Relação entre Dp e Ds 

pH pH em água 1:2,5 

Matéria Orgânica (MO) Oxidação com Dicromato de Potássio em Meio Sulfúrico 

  

Fósforo Disponível (P) Colorimetria após extração com extrator Mehlich -1 

Fonte: Teixeira et al. (2017) 
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Análise estatística  

 Os dados obtidos foram submetidos a análise estatística descritiva. Foi realizada correlação 

de Pearson entre os dados de qualidade de solo e as áreas de uso e ocupação com intuito de verificar 

o comportamento do solo sob influência de atividades antrópicas, além da identificação dos 

indicadores da qualidade do solo.  

 

3-RESULTADOS  

 A partir da obtenção do mapa de uso e ocupação do solo foi possível identificar as principais 

classes de uso e ocupação do solo existentes na zona ripária do reservatório Cruzeta: vegetação nativa, 

agricultura e solo exposto, além de verificar as principais mudanças temporais na ocupação (Figura 

2). Desde de 2012 a região enfrenta uma seca prolongada.  

 

 
Figura 2 – Mapa de uso e ocupação do solo na zona ripária do reservatório Cruzeta (RN) em 2015 e 

2019. Fonte: USGS, 2018; Elaborado pelo autor 
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Tabela 3 – Áreas das classes de uso e ocupação na zona ripária do reservatório Cruzeta -RN no ano de 2015 

e 2019  

 

 2015 2019 

Classe Área (km2) Área (%) Área (km2) Área (%) 

Água 1,17 11,91 1,59 16,05 

Agricultura 3,79 38,59 1,39 14,03 

Solo Exposto 3,05 31,06 5,22 52,67 

Vegetação Nativa 1,81 18,43 1,71 17,26 

 

Os resultados das análises físicas e químicas do solo da zona ripária de Cruzeta (Tabela 4) 

indicaram que os usos antrópicos modificaram os atributos físicos e químicos do solo em relação a 

vegetação natural, área de referência de qualidade ambiental. E que com o passar dos anos, com o 

aumento da supressão vegetal e instalação de ocupação antrópica houve aumento dos processos 

erosivos e incremento de nutrientes. 

 
Tabela 4 - Atributos físicos e -químicos de solos sob diferentes usos antrópicos na zona ripária do 

reservatório de Cruzeta 

 

 
Uso 

Areia 

(g kg-1) 

Silte 

(g kg-1) 

Argila 

(g kg-1) 

Ds 

(g cm-3) 

Dp 

(g/cm-3) 

PT 

(%) 
pH 

MO 

(%) 

P 

(mg dm-3) 

2015 

VEG 
539 ±125,68 

(417-668) 

401 ± 105,71 

(292-503) 

60 ± 20 

 (40-80) 

1,48 ± 0,06 

(1,42-1,53) 

2,96 ± 0,31 

(2,77-3,32) 

49,48 ± 6,64 

(44,81-57,09) 

5,40 ± 0,32 

(5,15-5,76) 

7,35 ± 2,63 

(5,83-10,39) 

3,76 ± 2,65 

 (1,20-6,31) 

AGR 
460 ± 100.55 

(375-571) 

447± 37,99 (435-

507) 

93 ± 30,55  

(60-120) 

1,14 ± 0,03 

(1,12-1,18) 

2,61 ± 0,02 

(2,59-2,63) 

53,64 ± 4,51 

(48,99-58,00) 

6,65 ± 0,50 

(6,07-6,96) 

23,76 ± 2,29 

(21,23-25,88) 

2,54 ± 0,55  

(1,90-2,91) 

SE 
664 ± 51,01 

(612-714) 

290 ± 41,26 

(246-328) 

47 ± 11,55  

(40-60) 

1,36 ± 0,24 

(1,08-1,51) 

2,67 ± 0,07 

(2,60 - 2,74) 

49,32 ± 7,93 

(43,44-58,36) 

6,59 ± 015 

(6,49-6,77) 

34,50±20,16 

(16,74-56,4) 

1,55 ± 1,61  

(0,28-3,36) 

2019 

VEG 
658,83±140,60 

(517,9-799,8) 

252,12±158,01 

(94,11-410,13) 

89,05 ± 17,05 

 (72-106,10) 

1,12 ± 0,20 

(0,91-1,29) 

2,35 ± 0,20 

(2,16-2,55) 

51,61± 10,69 

(40,02-61,08) 

7,01 ± 0,44 

(6,80-7,52) 

49,62 ± 12,90 

(38,00-47,37) 

16,10±0,45 

(15,63-16,54) 

AGR 
659,50±25,2 

(634-685) 

321,70±36,13 

(285,70-357,90) 

18,72 ± 10,61 

 (8,11-29,33) 

1,48 ± 0,06 

(1,06-1,10) 

2,96 ± 0,31 

(2,77-3,32) 

58,63± 3,28 

(55,61-62,07) 

7,70 ± 0,12 

(7,67-7,90) 

23,25 ± 6,28 

(16,66-29,15) 

152,94±3,45 

(149,49-156,39) 

SE 
827,02±146,96

(813,40-827,0) 

81,23 ± 1,47 

(79,76-82,70) 

91,75 ± 15,05  

(76,70-106,80) 

1,30 ± 0,06 

(1,29-1,37) 

2,69 ± 0,07 

(2,61-2,76) 

51,39 ± 2,69 

(49,21-54,39) 

7,75 ± 0,22 

(7,52-7,95) 

6,77±8,60 

(1,04-16,66) 

139,69±5,15 

 (135,86-145,55) 

Usos: VEG = Vegetação Nativa; AGR = Agricultura; SE = Solo Exposto. Atributos físico-químicos: Ds 

= Densidade do Solo; Dp = Densidade de Partículas; PT = Porosidade Total; MO = Matéria Orgânica; P = 

Fósforo Disponível. 

 

Os maiores teores de areia foram encontrados no ano de 2019 na área de solo exposto (827,02 

g/kg, enquanto maiores teores de argila na área de vegetação natural em 2015 (93,00 g/kg). Para a 

densidade de solo, o menor valor foi encontrado na área de vegetação natural em 2019 (1,12 g/cm3), 

enquanto o valor máximo na área de solo exposto de mesmo ano (1,48 g/cm3). 
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Em 2019, todas as áreas apresentaram aumento no pH em relação a 2015, o menor valor de pH 

foi encontrado na vegetação natural (5,40). Quanto ao fósforo disponível, os maiores valores foram 

encontrados nos usos antrópicos em 2019, sendo assim seguiram a seguinte ordem: SE>AGR>VEG. 

Em 2019, os fósforo disponível na área de agricultura foi 36 vezes maior que o da vegetação natural 

de 2015, enquanto o do solo exposto 41 vezes maior. 

A partir da correlação de Pearson com os atributos do solo foi possível observar que a areia se 

correlacionou negativamente com o silte (r=-0,971;p=0,001), a densidade de solo negativamente com 

a porosidade total (r=-0,811;p=0,048), e fósforo positivamente com pH(r=0,823;p=0,044) (Figura 2). 

 

Figura 2 – Correlação de Pearson entre os atributos do solo (p<0,05). A cor azul indica 

correlação positiva, enquanto que a cor vermelha correlação negativa. O tamanho do círculo indica 

a magnitude da correlação (quanto mais forte a cor e maior o tamanho do círculo maior a 

correlação). Fonte: Elaborado pelo autor 
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DISCUSSÃO 

Os resultados demonstram que a ocupação da zona ripária por usos antrópicos promove a 

redução da qualidade do solo ao passar dos anos. Quando a vulnerabilidade natural está associada aos 

usos antrópicos, há uma aceleração da erosão, favorecendo a perda de nutrientes e sedimentos, 

contribuindo para o processo de eutrofização.  

A influência do uso e ocupação do solo no entorno de ecossistemas aquáticos e a qualidade 

ambiental dos ecossistemas foram verificadas em diversos estudos (Dai et al., 2017; Mello et al;, 

2018). Assim como os resultados deste artigo, esses trabalhos indicaram as atividades antrópicas 

contribuiram para a degradação da qualidade ambiental, enquanto as áreas de vegetação natural 

contribui positivamente para a qualidade do solo. Os elevados teores de areia nas áreas de ocupação 

antrópica e a forte correlação negativa entre areia e silte evidencia a perda da fração fina do solo, e a 

aceleração dos processos erosivos.  

A vulnerabilidade natural aos processos erosivos das regiões semiáridas é agravada pelos usos 

antrópicos. Os resultados deste trabalho indicam que apesar das zonas ripárias serem consideradas 

(APP) (BRASIL, 2012) estão sendo ocupadas por ocupações antrópicas, reduzindo a qualidade 

ambiental. Cortez et al (2022) verificou a qualidade da água do reservatório Cruzeta em um período 

prolongado de 2012 a 2019, e constatou que houve alterações significativas na qualidade da água do 

reservatório, com o incremento de nutrientes e biomassa algal, intensificando o processo de 

eutrofização.  

Períodos com eventos de seca prolongada causam variações nos níveis de água, o que ocasiona 

mudanças nas características dos ambientes aquáticos (Moss et al., 2011), sendo uma das principais 

fontes difusa de poluição, o uso e ocupação do solo (Guo et al., 2015). 

 

5-CONCLUSÃO  

O uso e ocupação do solo por atividades antrópicas na zona ripária do reservatório Cruzeta 

resultou em perdas de qualidade do solo.Fósforo disponível, teores de silte e areia são indicadores de 

qualidade do solo na zona ripária em estudo. 

Para assegurar a qualidade ambiental dos ecossistemas, é necessário implementar planos de 

recuperação e conservação da zona ripária de mananciais superficiais de abastecimento, como o 

reservatório Cruzeta.  
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