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Resumo: A preocupação do homem para com o meio ambiente é de suma importância, e o crescimento 

demográfico é um grande empecilho para o desenvolvimento sustentável das cidades. Se a expansão urbana não 

for acompanhada de planejamentos não existirá harmonia entre o ambiente biótico e o antrópico. O município de 

Mossoró-RN vem apresentando um crescimento populacional e territorial muito acentuado nos últimos anos, 

decorrente de estar localizada em uma região que contém a economia muito diversificada. O presente estudo teve 

por objetivo analisar o processo de expansão urbana de Mossoró no período de 2013 a 2017, identificando as áreas 

favoráveis para ocupação do solo. Para ter êxito na identificação, foi necessário primeiro realizar um estudo teórico 

com base em pesquisas bibliográficas sobre os aspectos socioeconômicos do município, e depois um estudo com 

imagens satélites da cidade nos anos de 2013, 2015 e 2017. As imagens foram obtidas gratuitamente do satélite de 

sensoriamento remoto Landsat 8 / OLI e depois feito um processo de aprimoramento das mesmas, para uma melhor 

visualização das classes de áreas pertinentes ao trabalho, por meio do programa QGIS 2.14.11. A partir dessas 

imagens, foi feita a análise da variação espacial-temporal da mancha de solo urbanizado do município, chegando 

a conclusão que Mossoró cresceu 15 milhões de metros quadrados no período de 4 anos.  

Palavras-chave: Sensoriamento Remoto. Manchas Urbanas. Crescimento Demográfico. Landsat 8 / OLI.  

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

O Brasil vem apresentando, nas últimas décadas, um crescimento urbano desordenado com uma grande 

transformação do ambiente, que na maioria das vezes, é desacompanhada de um planejamento urbano de 

qualidade, e com isso surgem problemas ambientais, sociais e de infraestrutura.    

A expansão de uma cidade ocorre quando ela necessita de novos espaços para sua ampliação em decorrência 

de um crescimento populacional ou até mesmo por deterioração das áreas já ocupadas. A análise da evolução desse 

crescimento territorial é de suma importância para a viabilidade de execução de obras de engenharia civil e na 

conservação de patrimônios ambientais, que influencia diretamente na qualidade de vida da população.  

E por isso, o desenvolvimento sustentável é repetidamente discutido em congressos e conferências ao redor do 

mundo. Na Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) em 1983, foi definido o conceito de desenvolvimento sustentável mais aceito até os dias atuais, que 

é o mundo continuar se desenvolvendo, mas sem esgotar os recursos para as gerações futuras. Harmonizando o 

desenvolvimento econômico e a conservação ambiental.  

Os estudos que abrangem a qualidade do ambiente urbano contribuem para a geração de políticas capazes de 

deixar menos impactantes ao meio ambiente o uso e ocupação do solo nas cidades, e assim, oferecer a população 

um ambiente ecologicamente equilibrado, aumentando a qualidade de vida (LIMA E AMORIM, 2006) [1]. 

O espaço urbano em termos gerais pode ser considerado o conjunto de diferentes usos da terra em um 

determinado espaço. O uso dessas áreas, é o que as define como: o centro da cidade, áreas industriais, áreas 

residenciais, espaços de lazer e, entre outras, as que são reservadas para uma futura expansão.  

Quanto aos problemas de infraestrutura, o mais pertinente, segundo Gens e Tucci (1995) [2], é sobre o ciclo 

hidrológico, resultante da ocupação do solo. As atividades antrópicas contribuem para a queda da capacidade de 

água que infiltra no solo, na redução da rugosidade das superfícies, e retificação e revestimento de canais de 

drenagem natural, deixando os planos de escoamento superficiais pequenos. A urbanização descontrolada aumenta 

a impermeabilização do solo e o volume de água pluvial, que consequentemente provocará perdas materiais e 
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humanas, enchentes, inundações e assoreamentos. Para evitar esse tipo de problema, são necessários bons 

planejamentos que contenham instalações de drenagem de água. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2011) [3], a partir do século XX, cidades 

brasileiras de porte médio (100.000 a 500.000 habitantes) apresentaram rápido e desordenado crescimento de sua 

malha urbana, e o resultado disso é a redução de áreas interurbanas com cobertura vegetal.  

Essas áreas vegetais ajudam a controlar e proteger as cidades contra diversos problemas, como: desastres 

naturais (desmoronamentos e/ou deslizamentos de encostas em sítios montanhosos, ocasionados por erosão); 

aumentam a permeabilidade do solo, reduzindo o escoamento superficial de águas pluviais, que causam inundações 

e assoreamento de corpos d’água; e evitavam o surgimento de ilhas de calor, fenômeno atmosférico que surge 

principalmente nas centrais de grandes cidades. 

Apesar dos avanços tecnológicos alcançados nas últimas décadas e da aparente disseminação da consciência 

ambiental, com o tema sendo abordado repetidamente pela Organização das Nações Unidas (ONU) em várias 

conferências internacionais, e o assunto ser relacionado com a qualidade de vida do homem, ainda persistem e até 

crescem os problemas de poluição do ar, da água e do solo, assim como de desmatamento e perda de 

biodiversidade. 

Em decorrência desses fatores, a aplicação e desenvolvimento de ferramentas que facilitem a gestão ambiental 

têm sido alvo de estudo e pesquisa, com destaque para aplicação de geotecnologias, principalmente o 

sensoriamento remoto, que já está em um estágio avançado de desenvolvimento permitindo grande acessibilidade 

de recursos e custos relativamente baixos. Diante disso, as geotecnologias adquirem um novo significado no 

conjunto de instrumentos estratégicos para análise do crescimento urbano, possibilitando a extração de 

informações e monitoramento de transformações urbanas e ambientais a respeito de objetos e feições do espaço. 

A utilização do geoprocessamento abrange muitas áreas de estudo,  que vai do cálculo da erosão laminar dos 

solos em uma área estabelecida até investigar a inclusão ou exclusão social com dados socioeconômicos e de 

distribuição populacional. Outras possibilidades são a classificação e quantificação dos recursos naturais, ou 

aplicação para fins de segurança pública, através de um sistema que informa qual viatura se encontra mais próxima 

e como se chegar ao local de ocorrência (PARANHO FILHO; MIOTO; MARCATO; TORRES, 2016) [4]. 

O geoprocessamento é o tratamento de informações geográficas através de técnicas matemáticas e 

computacionais, onde essas informações poderão ser utilizadas como base para outras áreas como o Planejamento 

Urbano e Regional (CÂMARA E DAVIS, 2000) [5]. E ele pode ser subdivido em: Cartografia, Sensoriamento 

remoto e Sistemas de Informações Geográficas (SIG). Nesse trabalho, usaremos o sensoriamento remoto, que é o 

ramo que estuda o meio ambiente como um todo a partir de interações entre Radiação Eletromagnética (REM) e 

as substâncias constituintes da superfície terrestre. Essas interações são produzidas através de um conjunto de 

modernos sensores, e dispositivos para processamento e transmissão de dados existentes em espaçonaves e 

aeronaves (NOVO, 2008) [6]. 

A utilização dessa tecnologia pode ser bastante útil no processo de levantamento de informações e monitoração 

dos recursos naturais, mapeamentos temáticos, monitoramento ambiental, localização de desastres naturais, 

desmatamentos florestais, entre outros (MENESES; ALMEIDA, 2012) [7].   

As imagens fornecidas pelo sensoriamento remoto são geradas já com a distinção das diferentes superfícies da 

área a ser estudada, pois o comportamento espectral da REM faz a caracterização dos diferentes componentes do 

espaço geográfico, sendo possível visualizar o que é vegetação e áreas com construções, por exemplo. Facilitando 

a visualização de manchas urbanas, áreas de desmatamento, e a organização urbanas das cidades.  

A compreensão da dinâmica do espaço urbano e sua organização fornece informações importantes para as 

decisões que precisam ser tomadas por planejadores que fazem a classificação das áreas das cidades. Para a tomada 

de decisão do poder público municipal, o sensoriamento remoto aliado aos estudos de dinâmica urbana, vem como 

uma ferramenta preciosa, pois possibilita a transformação de dados em informação. (LEITE, 2011) [8]. 

Diante da situação exposta, o objetivo no presente estudo foi analisar o processo de expansão urbana e 

crescimento demográfico do município de Mossoró-RN, Brasil, no período de 2013, 2015 e 2017, através do uso 

de sensoriamento remoto e, assim, identificar manchas urbanas ao longo dos últimos anos, bem como definir áreas 

aptas e inaptas para um futuro crescimento demográfico e/ou expansão urbana.  

 

2. DESENVOLVIMENTO  

 

2.1. Metodologia  

O presente estudo foi realizado no município de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte, na região nordeste 

do Brasil, e está situado entre duas importantes capitais brasileiras, Natal (RN) e Fortaleza (CE) distante a 278 e 

245 km, respectivamente. Mossoró ocupa uma área territorial de cerca de 2.099,33 quilômetros quadrados (km²) 

(IBGE, 2015) [9], o que faz dela o maior município do estado em termos de expansão territorial (IBGE, 2010) 

[10].  Possui uma população estimada de 291.937 habitantes em 2016 (IBGE, 2016) [11] e, portanto, uma 

densidade populacional relativamente baixa.   

De acordo com a classificação de Koppen, Mossoró possuí um clima do tipo BSwh’, caracterizado como “seco, 

muito quente e com estação chuvosa no verão atrasando-se para o outono”, possuindo precipitação média anual 
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de 673,9 mm, mas sendo consideravelmente irregular, temperatura média de 27ºC e umidade relativa do ar com 

média em 68,9% (ALVARES et al., 2013) [12]. 

Por conta de sua localização, área territorial, e ter acesso a algumas rodovias estaduais e três federais (BR’s 

110, 304 e 405), Figura 1, é conhecida como capital do oeste potiguar, servindo como apoio comercial e econômico 

aos municípios que estão em sua vizinhança, como Grossos, Tibau, Areia Branca, Serra do Mel, Assú, Upanema, 

Governador Dix-Sept Rosado e Baraúna. 

O município está se tornando uma cidade universitária, por contar com uma universidade federal – Univerisade 

Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), uma universidade estadual – Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte (UERN), um instituto tecnológico federal – Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), e mais 

algumas instituições particulares, como a Universidade Potiguar (UNP), Faculdade de Enfermagem Nova 

Esperança (FACENE), Faculdade Diocesana e Faculdade Mather Christ. Essas instituições, que contam com uma 

grande variedade de cursos, em todas as áreas, gera uma grande migração de estudantes de todas as partes do país, 

mas principalmente de cidades vizinhas, tanto do próprio estado, como do Ceará e Paraíba.  

Além disso, o município conta também com a presença de recursos naturais abundantes e variados como o sal, 

petróleo e o calcário. Em decorrência dessa abundância, com o passar dos anos a cidade presenciou uma 

concentração de várias economias complementares na região, referentes a exploração desses recursos naturais. 

Principalmente o petróleo, que trouxe empresas de nível internacional, fazendo crescer não só a economia, mas 

também a zona urbanizada e o índice populacional da região. 

 

 
Figura 1. Mapa de localização do município de Mossoró-RN. (Autoria própria). 

 

Logo após a escolha da área de estudo, foi realizada uma pesquisa bibliográfica para coletar informações 

relevantes sobre o tema, adquiridas em artigos, sites, livros, teses, dissertações e monografias, com a finalidade de 

explanar claramente os conteúdos necessários para o entendimento sobre o assunto abordado. Em seguida, foi 

criada uma base digital de dados cartográficos, através da seleção e aquisição das imagens (cenas) que 

contemplavam a área de estudo.  

As imagens foram obtidas gratuitamente do satélite de sensoriamento remoto Landsat 8 / OLI, por meio do site 

do Serviço Geológico dos Estados Unidos – USGS (http://earthexplorer.usgs.gov/) [13], onde foram coletadas as 

imagens com boa qualidade e com menor cobertura de nuvens. Abaixo, na Tabela 1, são especificadas as bandas 

do satélite Landsat 8. 
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Tabela 1 – Características espectrais (bandas) dos instrumentos imageadores OLI e TIRS do satélite Landsat 8.  

Satélite Landsat 8 

Bandas Comprimento de onda (µm)  Resolução (m) 

Banda 1 – Costeira / aerossol  0,43 – 0,45 30 

Banda 2 – Azul  0,45 – 0,51  30 

Banda 3 – Verde 0,53 – 0,59  30 

Banda 4 – Vermelho 0,64 – 0,67  30 

Banda 5 – Infravermelho próximo (NIR)  0,85 – 0,88  30 

Banda 6 – Infravermelho médio (SWIR)  1,57 – 1,65  30 

Banda 7 – Infravermelho médio (SWIR) 2,11 – 2,29  30 

Banda 8 – Pancromática 0,50 – 0,68  15 

Banda 9 – Cirrus  1,36 – 1,38  30 

Banda 10 – Infravermelho termal (TIRS 1)  10,60 – 11,19  100 

Banda 10 – Infravermelho termal (TIRS 2)  11,50 – 12,51  100 

Fonte: Adaptado pela pesquisadora (Processamento digital, 2013; Site do USGS, 2017).  

 

Para o presente estudo, foram escolhidas as imagens: LC08_L1TP_216063_20130608_20170504_01_T1, de 

08 de junho de 2013; LC08_L1TP_216064_20150513_20170409_01_T1, de 13 de maio de 2015; e 

LC08_L1TP_216064_20170603_20170615_01_T1, de 03 de junho de 2017.  

Para importação e recortes das imagens foi utilizado o software de geoprocessamento QGIS 2.14.11 (QGIS, 

2017) [14]. As bandas importadas para elaboração das imagens de composição colorida (Red - Green - Blue – 

RGB) foram as bandas: 4 – vermelho, 3 – verde e 2 – azul. 

As imagens importadas foram trabalhadas com o sistema de projeção cartográfica Universal Transversa de 

Mercator (UTM), datum WGS 84, Zona 24 sul, onde, por meio da aplicação de contrastes nas composições 

coloridas e classificação supervisionada dos pixels, utilizando o plugin Semi-Automatic Classification Plugin 

(SCP) do QGIS, foi possível identificar e diferenciar as áreas correspondentes às classes de estudo: 1- Recursos 

Hídricos, 2- Solo urbanizado, 3- Solo exposto, 4- Vegetação densa e 5- Vegetação rasteira.  

Na classe recursos hídricos foram englobadas áreas referentes ao Rio Apodi-Mossoró, reservatórios de água e 

salinas; o solo urbanizado foi composto por áreas com construções antrópicas; solo exposto indicando áreas sem 

nenhuma vegetação; locais com vegetação de espécies arbustivas foram identificadas como vegetação densa, e as 

com espécies menos arbustivas, menor altura de copa e mais próxima do solo, como vegetação rasteira. 

Após a classificação, foram obtidos os mapas temáticos, salvos no banco de dados no formato shapefile, e, 

posteriormente, foram realizados os cálculos das áreas de cada classe por meio do plugin Group States, onde por 

fim, foram geradas as impressões dos mapas. A área e o seu respectivo percentual de cada classe temática foi 

processado no software Excel 2013.  

 

2.2. Resultados e Discussões 

A seguir, serão evidenciados mapas referentes à variação espacial e temporal das manchas urbanas nos anos 

de 2013, 2015 e 2017 dentro do município de Mossoró-RN em uma área de estudo determinada (retângulo 

equivalente). Como também a distinção das classes de áreas por cores, para a observação da mudança espacial da 

cidade no decorrer dos anos de estudo. 

 

2.2.1. Distribuição espacial das classes de uso e ocupação do solo no ano 2013 

No ano de 2013 se constatou com referência na Figura 2, que o município em estudo já vinha se ramificando 

em suas periferias, sendo possível notar a presença de Solo Urbanizando se alastrando em direção ao sudeste, 

nordeste e noroeste do município, com a presença de bairros periféricos mais antigos como Sumaré, Vingt-Rosado, 

Santa Delmira, Abolições III e IV, e novas construções nas redondezas do Shopping da cidade, que também fica 

mais distante do centro urbano.  

Nota-se uma grande presença dos corpos de água, isso porque o município nasceu a partir das margens de um 

rio muito importante e hoje é cortado ao meio por ele, o Rio Apodi-Mossoró. Outro recurso hídrico bastante 

presente são os evaporadores e cristalizadores das salinas, que são lagoas artificiais de água marinha, deslocada 

para a fabricação do sal. O estado do RN é o maior produtor de sal do país, e Mossoró fica muito próxima da 

cidade de Areia Branca, no litoral do estado, onde se concentra uma grande quantidade de salinas. No canto 

superior direito da Figura 2 percebe-se claramente a localização dessas lagoas de água salgada.  
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Figura 2. Mapa de classes do município de Mossoró-RN no ano de 2013. (Autoria própria). 

 

De acordo com a Tabela 2, o retângulo eventualmente destacado para estudo do município apresenta uma área 

total de 30.627,27 hectares em 2013, onde 16% dela era de áreas com construções antrópicas, terceira maior 

porcentagem de ocupação do solo. Nesse mesmo ano, aproximadamente 33% do solo era composto por vegetação 

densa, que parte dela é integrada por uma mata ciliar no decorrer do Rio Apodi-Mossoró, de grande importância 

para a preservação do mesmo. E o maior percentual de área da extensão territorial da cidade é de vegetação rasteira, 

com aproximadamente 36%. Em vegetação rasteira é incorporada os solos reservados para a agricultura, bastante 

presente na região, tanto a familiar como de maior porte. Plantações de milho, macaxeira e abacaxi são muito 

comuns na região. E também a produção de melão em larga escala, um produto que é exportado para outros países, 

e tem participação na economia nacional. 

 

Tabela 2. Áreas das classes de uso e ocupação do solo do Município de Mossoró-RN, referente ao ano de 2013 

(Autoria própria). 

Classes Área (ha) Área (%) 

Recursos Hídricos 2064,33 6,74 

Solo Urbanizado 4915,35 16,05 

Solo Exposto 2493,99 8,14 

Vegetação densa 10099,62 32,98 

Vegetação rasteira 11053,98 36,09 

Total 30627,27 100,00 

 

2.2.2. Distribuição espacial das classes de uso e ocupação do solo no ano 2015 
É perceptível na Figura 3, a presença bastante acentuada da classe correspondente ao solo exposto na legenda, 

ao Nordeste da área estudada. Ao Sudoeste, onde tínhamos o Rio bastante visível no mapa de classes de 2013, 

agora já quase não se percebe sua presença, apenas a vegetação rasteira que ocupou seu lugar. Um dos fatores 

dessas mudanças, se deve ao fato de nessa época a região ter passado por um período de estiagem, então o rio teve 

o volume bastante reduzido e uma pequena vegetação ocupou seu percurso.  
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Figura 3. Mapa de classes do município de Mossoró-RN no ano de 2015. (Autoria própria). 

 

Se comparado a tabela com as áreas das classes do ano de 2015, Tabela 3, com a tabela do ano de 2013, Tabela 

2, nota-se que houve quase uma duplicação da área equivalente ao solo exposto (2.493,99 hectares em 2013 para 

4.943,16 hectares em 2015), uma diminuição da vegetação rasteira (11.053,98 hectares para 7.697,25 hectares) e 

também dos recursos hídricos (2.064,33 hectares para 1.657,71 hectares).  

Quanto ao solo exposto, é importante destacar que na época, surgiam empreendimentos na área da construção 

civil para lotes residenciais tanto em condomínios fechados como em bairros projetados. Quanto a criação de 

novos loteamentos de bairros projetados nas periferias da cidade, pode ser citado como exemplos o Nova Mossoró, 

Alto das Brisas, Loteamento Jardins, Parque Universitário e Monte Olimpo. E condomínios residenciais fechados, 

notado com a presença com Ninho Residencial, Ecoville, Aphaville, Quintas do Lago, Veronique e outros. Para o 

surgimento desses empreendimentos foi necessário que extensas faixas de terra fossem desmatadas, em 

decorrência o solo exposto deixou de representar apenas 8,14% e passou a ser 16,14%.  

O Solo Urbanizado teve um aumento de quase 1,5% com relação ao ano de 2013, decorrente da expansão dos 

bairros já existentes que foram citados na análise do ano de 2013, passando de 4.915,35 hectares para 5.503,34 

hectares. 

É importante a visualização das localidades das faixas de solo exposto presentes na representação do mapa de 

classes no ano de 2013 (que estão mais a noroeste, nordeste e sudeste do município) para a análise do mapa de 

classes do ano de 2017.  

 

Tabela 3. Áreas das classes de uso e ocupação do solo do Município de Mossoró-RN, referente ao ano de 2015 

(Autoria própria). 

Classes Área (ha) Área (%) 

Recursos Hídricos 1657,71 5,41 

Solo Urbanizado 5303,34 17,32 

Solo Exposto 4943,16 16,14 

Vegetação densa 11025,99 36,00 

Vegetação rasteira 7697,25 25,13 

Total 30627,45 100,00 

 

 

2.2.3. Distribuição espacial das classes de uso e ocupação do solo no ano 2017 
Observa-se a diminuição drástica da vegetação, podendo perceber que quase não existem mais áreas 

arborizadas no centro urbano da cidade, apenas nas margens do Rio Apodi-Mossoró, que corta a cidade, e ainda 

sim, de forma limitada. A ocupação humana diminuiu muito as áreas verdes, até mesmo em locais de proteção 

ambiental, como nas margens do próprio rio. E isso pode acarretar problemas futuros para a cidade, pois quando 

surgir um período de chuvas de maior intensidade e rio voltar a ter suas cheias, esse solo pode sofrer um 

assoreamento e provocar enchentes para os bairros que já estão extremamente próximos de suas margens.  
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Além das áreas verdes nas cidades serem um indicador muito importante para a qualidade de vida, pois servem 

como um equilíbrio entre a zona urbana e locais de lazer, e a arborização em vias públicas agem como filtro para 

atenuar ruídos, melhorar a oxigenação do ar, retenção de pó, além de oferecer a sensação de frescor e sombras 

(LIMA E AMORIM, 2006) [2]. 

 

 
Figura 4. Mapa de classes do município de Mossoró-RN no ano de 2017. (Autoria própria). 

 

No ano de 2017, se comparado mapa de classe do ano com o de 2015 e a tabela 3 com a tabela 4, percebe-se 

que a quantidade de solo exposto diminuiu mais da metade do que existia no ano de 2015, passando de 4.943,16 

hectares para 2.192,04 hectares. Isso porque os empreendimentos de lotes residenciais que existiam no ano de 

2015 comentados no tópico anterior, foram preenchidos com suas respectivas construções. Observa-se neste ponto 

então, uma grande diferença dos mapas de classe, sendo bem fácil de enxergar que a maioria das manchas urbanas 

de solo exposto se tornaram solo urbanizado. 

Com isso, onde em 2015 as construções antrópicas representavam 17,32% da extensão territorial da cidade, 

passou a ser quase 21% em 2017. Um crescimento de 1.119,78 hectares de terra. E o solo exposto que existia em 

16,14%, passou a ter uma ocupação de apenas 7,16%. 

A vegetação densa permaneceu praticamente com a mesma representatividade (aproximadamente 36%) em 

comparativo entre a Tabela 3 e a Tabela 4, diferença muito pequena de 0,04%. Já a vegetação rasteira teve um 

aumento de 4,35%, isso porque nas áreas desmatadas no ano de 2015 e não foram ocupadas por construções, teve 

um crescimento de vegetações rasteiras. 

 

Tabela 4. Áreas das classes de uso e ocupação do solo do Município de Mossoró-RN, referente ao ano de 2017 

(Autoria própria). 

Classes Área (ha) Área (%) 

Recursos Hídricos 1945,08 6,35 

Solo Urbanizado 6423,12 20,97 

Solo Exposto 2192,04 7,16 

Vegetação densa 11038,68 36,04 

Vegetação rasteira 9028,80 29,48 

Total 30627,72 100,00 

 

 

2.2.4. Variação espacial-temporal da classe Solo Urbanizado. 

A Figura 5 mostra a variação da mancha urbana equivalente ao solo urbanizado do município nos anos de 2013, 

2015 e 2017. Comparando-as, observou-se um aumento dessa área com o passar dos anos analisados, 

principalmente em suas periferias como vem sendo comentado no decorrer deste estudo. 

Em comparativo entre as Tabelas 2 e Tabela 4, é constatado que a mancha de solo urbanizado era representada 

inicialmente por aproximadamente 16% da totalidade da extensão territorial do município, e em 4 anos esse índice 
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foi elevado para quase 21%. Esse crescimento de 5% é equivalente a 15.077.700,00 de metros quadrados. Esse 

número causa impactos econômicos, ambientais, e sociais para a cidade de Mossoró. 

A expansão urbana da cidade durante esses anos fez com que o mercado da construção civil não ficasse muito 

defasado apesar da crise econômica que o país vem atravessando. O setor da construção civil acabou ficando ativo 

no mercado a partir de construtoras, gerando emprego e renda, movimentando a indústria da cerâmica e do 

cimento, e o comércio que fornece material necessário para as obras.  

É importante destacar, que a cidade não cresceu apenas horizontalmente, mas também verticalmente. Com 

vários empreendimentos em edifícios residenciais. Ainda em 2011, Paulo Sérgio Freire escreveu para a Tribuna 

do Norte [15], comentando sobre o crescimento vertical em Mossoró, que nos 10 anos anteriores teria crescido 

incríveis 450%, 43,2% acima da média nacional, e mesmo assim, ainda tinha um enorme potencial para continuar 

crescendo 10 anos seguintes. E isso se comprovou, principalmente na região do bairro Nova Betânia, onde é 

perceptível o grande número de novos prédios residenciais, de grande porte, chegando a mais de 20 andares. 

Ambientalmente deve ser manejado com delicadeza o crescimento urbano, pois como foi visto acarreta em um 

grande número de áreas desmatadas, com um cuidado especial para não se desmatar a mata ciliar do rio que 

atravessa a cidade, para evitar problemas de assoreamento e de enchentes. As enchentes são acarretadas não apenas 

pelo desmatamento da mata ciliar, mas também pela impermeabilização do solo, em decorrência de um mau 

planejamento de remanejamento de águas pluviais. 

Além disso a construção civil gera um grande número de resíduos sólidos, que prejudica o meio ambiente, e 

deve ser tratado de forma correta para se evitar ao máximo a poluição de solos, e se utilizar de políticas públicas 

e ambientais que minimizem ao máximo esses resíduos.  

Verifica-se com base na Figura 5, que a mudança mais drástica está para a classe solo urbanizado no ano de 

2017, isso porque de 2013 para 2015 ouve um aumento de 1,27%, mas de 2015 para 2017 ele foi mais do que o 

dobro desse valor, chegando a 3,65%. 

Nota-se que apesar da expansão urbana de Mossoró ser em predominância por ramificações em suas periferias, 

ainda existiu alguns pontos de crescimento do solo urbanizado no decorrer do percurso do Rio Apodi-Mossoró, o 

que não é um bom sinal, já que esta é uma época que esse Rio está passando por uma estiagem. No entanto, a partir 

do momento que ele aumentar seu nível, o solo perto de suas margens se tornam instáveis, comprometendo obras 

de maiores portes, além de inundações que acarretarão em desastres ambientais e materiais e problemas sociais e 

sanitários para as pessoas que estão com suas habitações nessa localidade.  

Como as áreas no decorrer do percurso do Rio são inaptas para a construção de novos prédios, o centro urbano 

do município acaba por não ter mais condições de se expandir nesse local, a não ser verticalmente. Por isso as 

áreas mais adequadas para um futuro crescimento demográfico, seria continuar expandindo horizontalmente, por 

suas periferias.  

 

 
Figura 5. Variação espacial-temporal do município de Mossoró-RN entre os anos 2013 e 2017 (Autoria própria). 
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3. CONCLUSÕES  

 

Se pode observar um relevante crescimento da mancha de solo urbanizado da área de estudo selecionada para 

estudo com o passar dos anos, com um crescimento de mais de 15 milhões de metros quadrados entre 2013 e 2017.  

Gerou grandes áreas desmatadas, no ano 2015, onde esteve presente a maior quantidade de solo exposto, quase 

49,5 milhões de metros quadrados, e uma diminuição da vegetação rasteira em aproximadamente 33,5 milhões de 

ha em relação ao ano de 2013.  

A expansão urbana, em sua maior parte, vem sendo em áreas aptas para esse crescimento, em suas periferias, 

locais que não afetam o leito do Rio Apodi-Mossoró, e não causará grandes danos para a população, sendo 

constituídas de novos bairros com loteamento planejado ou condomínios residenciais fechados.  

Ainda é notável a presença de desmatamento e construções antrópicas perto do leito do rio, que faz parte de 

áreas inaptas para a construção e pode vir a causar sérios danos a população da cidade, ao ambiente, e os habitantes 

dessas construções.  

Falta uma maior atenção por parte do poder público em fazer a fiscalização dessas obras, para que os 

empreendimentos sejam estabelecidos em áreas aptas para construções, evitando que seus cidadãos passem por 

problemas com desastres ambientais, e tenham uma maior consciência para com o meio ambiente. Se faz 

importante a elaboração de políticas públicas para a preservação do Rio.  
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