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RESUMO 

 

A evolução da ocupação histórica das regiões costeiras do Brasil sofreu com um processo de 

valorização, ocupação intensa e desordenada, associada ao processo de globalização da 

economia. Nas últimas décadas, a costa do Estado do Ceará, especificamente os municípios 

costeiros do baixo Jaguaribe, têm sido objeto de adaptações e transformações. A delimitação 

dos sistemas ambientais e sua vulnerabilidade à degradação permitem um diagnóstico 

socioambiental em vista das diferentes pressões sobre o território. Essas ferramentas permitem 

contribuir para a ordenação territorial, possibilitando a identificação de locais onde essas 

pressões exercidas podem causar exacerbação da degradação ambiental. O presente estudo tem 

como objetivo avaliar a evolução temporo-espacial do uso e ocupação dos sistemas ambientais 

dos municípios de Fortim,Aracati e Icapuí, através de geotecnologias capazes de subsidiar o 

planejamento do uso da terra. A pesquisa baseou-se em estudos sistêmicos e na integração de 

conhecimentos que viabilizaram a análise das interações de causa e efeito, definindo a 

sensibilidade e a resistência do meio ambiente em face do uso da terra. Esta pesquisa está 

estruturada em 3 (três) etapas: fase de análise, incluindo revisão da literatura, fundamentação 

teórica, mapeamento temático, geoprocessamento de imagens de Satélites LANDSAT 5, 8 e 

SPOT 5 com controle de campo e mapeamento temático; a fase de integração consistindo na 

estruturação, delimitação e caracterização dos sistemas ambientais, correlacionando-os com o 

uso e ocupação atual e análise do tempo e da evolução espacial (1984-2016) do uso e ocupação 

dos sistemas ambientais. De acordo com os resultados obtidos, foram definidos seis sistemas 

ambientais subdivididos em onze subsistemas, tais como: planície costeira, planícies fluviais, 

glacís de acumulação pré-litorânea, chapada do Apodi, maciços residuais cristalinos e 

depressão sertaneja. Foram delimitadas três classes e vinte e três subclasses mapeadas do uso e 

ocupação dos sistemas ambientais. Na análise da evolução da paisagem dos municípios 

costeiros do baixa Jaguaribe no intervalo de trinta e dois anos, verificou-se várias mudanças 

produzidas pelas atividades socioeconômicas. A planície costeira é o sistema ambiental mais 

instável com alta vulnerabilidade à ocupação, cobrindo mais de metade da área, evidenciando 

as seguintes mudanças: 1. Planície fluvio-marinha do Rio Jaguaribe, instalação e expansão da 

carcinicultura; expansão na ocupação de dunas móveis e semi- fixas; expansão das áreas de 

agroextrativismo; 2. Planície Fluvial - expansão na classe de agroextrativismo; 3. Os Glacís de 

acumulação pré-litorâneos (tabuleiros), apresentam baixa vulnerabilidade à ocupação devido às 

condições ecodinâmicas estáveis e demonstrando potencial para expansão urbana e, incremento 

do agroextrativismo e implementação de hortifruticultura nos municípios de Aracatí e Icapuí. 



 

 

Os resultados demonstram a importância de estudos integrados com suporte para instrumentos 

de geotecnologias, amparando em diagnósticos físicos territoriais, bem como para a 

compreensão da evolução verificada ao  longo dos anos. Dessa forma, o estudo possibilitou a 

avaliação temporo-espacial dos sistemas ambientais, as condições que propiciaram a expansão 

do uso e da ocupação da terra oportunizando subsidiar as políticas de ordenamento territorial.   

 

Palavras-chave: Sistemas Ambientais. Geotecnologias. Uso da terra. Ordenamento territorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The evolution of historical occupation of the coastal regions of Brazil has suffered from of a 

valorization process, intense and disorderly occupation which is associated to the process of 

globalization of the economy. In the last decades, the coast of the State of Ceará, specifically 

the coastal municipalities of Baixo Jaguaribe, has been the object of adaptations and 

transformations. The delimitation of environmental systems and their vulnerability to 

degradation allow a social and environmental diagnosis in view of the different pressures on a 

territory.  These tools allow to contributes in this way to the territorial ordering, making possible 

the identification of places where these pressures can cause exacerbation of environmental 

degradation. The presente study aims to evaluate the spatio-temporal evolution of the use and 

occupation of the environmental system of the municipalities of Fortim, Aracati and Icapui, 

through geotechnologies capable of subsidizing land use planning. The research was based on 

systemic studies s and integrating knowledge, approch, that enabled the analysis of cause and 

effect interrelations, defining the sensitivity and the resistance of the environment in the face 

of land use. This research is structured in three phases: analysis phase including literature 

review, theoretical foundation, thematic mapping, geoprocessing of LANDSAT 5, 8 and SPOT 

5 Satellites images with field control and thematic mapping; integration phase consists of the 

structuring, delimitation and characterization of the environmental systems correlating them 

with the current use and occupation and analysis of the time and spatial evolution (1984-2016) 

of the use and occupation of the environmental system. According to the results was obtained, 

in the definition of six environmental systems subdivided into eleven sub-systems such as: 

coastal plain, fluvial plains, pre-coastal sedimentar deposit, Apodi Plateau, crystalline residual 

massifs and sertaneja depression. We defined three classes and twenty-three mapped subclasses 

of the use and occupation of environmental systems. The analysis of the evolution of the 

landscape of the coastal municipalities of the low Jaguaribe in the interval of thirty two-years 

it was verified several changes produced by the socioeconomic activities. The coastal plain, 

which is the most unstable environmental system with high vulnerability to occupation, 

covering more than half of the entire area, evidencing the following changes: 1. Marine fluvial 

plain of the Jaguaribe, installation and expansion of shrimp farming; expansion in the 

occupation of mobile dunes, semi-fixed dunes; expansion of agroextractivism areas; 2. Fluvial 

plains expansion in the class of agroextractivism; 3. pre-coastal sedimentar deposit  present low 

vulnerability to occupancy due to stable ecodynamic condicions and showing potential for 

urban expansion and increase of agroextratism and horticulture implementation in the 



 

 

municipalities of Aracatí and Icapuí. The results demonstrate the importance of integrated 

studies with support for geotechnology instruments, supporting territorial physical diagnoses, 

as well as for understanding the evolution verified over the years. In this way, the study made 

possible the temporo-spatial evaluation of environmental systems, the conditions that allowed 

the expansion of land use and occupation, thus allowing subsidization of territorial planning 

policies. 

 

Keywords: Environmental Systems. Geotechnology. Land use. Land use planning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, as geotecnologias adquiriram caráter fundamental para as 

pesquisas e monitoramentos ambientais, possibilitando maior eficiência com relação à obtenção 

e tratamento da elevada quantidade de dados e informações sobre recursos naturais e meio 

ambiente. Essas tecnologias geram inúmeras possibilidades de desenvolvimento dos sistemas 

de gestão e de monitoramento territorial, capazes de fornecer subsídios às demandas de 

sustentabilidade socioambiental. 

Pode-se afirmar que o ordenamento territorial está intimamente ligado ao processo 

participativo e integrado do desenvolvimento, com vistas a organizar o uso racional dos 

recursos naturais, considerando as formas de uso e ocupação do local. Considera-se, também, 

as demandas sociais e a sustentabilidade dessas áreas. Esse modelo de política deve levar em 

conta, prioritariamente, os direitos coletivos das populações tradicionais, a conservação 

ambiental e a gestão sustentável dos recursos naturais. Para tanto, deve ser trabalhado de forma 

integrada e alinhada, com o que há de mais atual e em consonância com uma visão sistêmica e 

holística nas relações entre o desenvolvimento e o meio ambiente. Visa-se, em essência, o 

ordenamento territorial para o alcance dos propósitos do desenvolvimento sustentável. 

O território é um espaço onde se gera trabalho, onde se produz energia e 

informação, onde se revelam relações de poder. Fazer o diagnóstico de um recorte geográfico, 

portanto, é reconhecer suas configurações físicas, sociais e econômicas. Dessa forma, todo 

processo de gestão territorial, busca conciliar o desenvolvimento econômico com a proteção 

ambiental, envolvendo planejamento do uso e da gestão dos recursos naturais. O uso de 

instrumentos de geotecnologias propicia a adequada avaliação dos impactos gerados pelo uso 

e ocupação da terra. 

O objetivo de desenvolver o tema proposto decorre de fatores específicos da área 

em foco (Baixo Jaguaribe) dentre os quais, pode-se destacar como objeto de análise os 

seguintes: 1. A retrospectiva relacionada aos aspectos de uso e ocupação através da importância 

histórico-econômica do Vale do Rio Jaguaribe para o Estado do Ceará como um todo, pois o 

mesmo está ligado ao processo de ocupação do interior através da pecuária e do algodão e mais 

recentemente, através da implantação de inovações tecnológicas associadas à agropecuária; 2. 

A complexidade dos arranjos da economia em detrimento dos constituintes ambientais, 

fazendo-se necessário um estudo alinhado com o que há de mais atual e em consonância com 

uma visão holística e sistêmica das relações da natureza com a sociedade; 3. Uso de inovações 

tecnológicas e geoespaciais do momento (Geotecnologias) para que se estabeleçam parâmetros 
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de comparação na dinâmica de ocupação em um determinado período de tempo, levando-se em 

conta os parâmetros de sustentabilidade. 

Os problemas relacionados às perspectivas futuras do meio ambiente, decorrem de 

várias transformações que marcaram a segunda metade do século XX, evoluindo de modo 

considerável nas últimas décadas. A relação sociedade e meio ambiente é um tema pouco 

abordado nas discussões iniciais. Subsequentemente, passou a ser considerada de forma mais 

crítica, globalizada e menos localizada devido ao fluxo de capital que se tornou intenso após a 

globalização da economia. 

 Ao longo do seu desenvolvimento econômico, o Estado do Ceará tem mantido um 

perfil econômico amparado na agropecuária. A construção de sua economia foi baseada no 

binômio gado-algodão. Nas últimas décadas, a gestão estadual tem aproveitado as 

potencialidades naturais favoráveis ao ambiente do território para desenvolver metas que 

demonstram uma tendência forte para a dinamização do seu perfil econômico. Isso pode ser 

proporcionado através de atividades que favoreçam a expansão do capital no Estado, bem como, 

inserir-se no novo modelo econômico galgado nos últimos tempos em face do processo de 

globalização que facilita a integração dos setores da economia. 

Devido à própria dinâmica de ocupação histórica, as regiões litorâneas do Brasil 

sofreram um processo de valorização, ocupação intensa e desordenada associada ao processo 

de globalização da economia. O Estado do Ceará tem sido objeto de adaptações e 

transformações que, se julgaram necessárias para a viabilização dos interesses do sistema 

capitalista mundial, não ficando de fora das transformações políticas ocorridas na década de 

1980 e do século passado que favoreceram o incremento do setor. As atividades econômicas no 

Estado cresceram nas últimas décadas na medida em que aumentou a cooperação entre os 

setores público e privado. 

 A costa leste do Estado do Ceará (Nordeste do Brasil) em especial os municípios 

litorâneos do Baixo Jaguaribe, têm sofrido uma grande pressão ocupacional. Em parte, devido 

a sua significativa disponibilidade hídrica, drenando uma área de 5.452 Km², percorrendo cerca 

de 137 km, desde a localidade de Peixe Gordo na BR-116 até a foz do Rio Jaguaribe, localizada 

nos limites dos municípios de Fortim e Aracati (COGERH, 2014 apud ADECE, 2015). Com a 

pressão exercida sobre a capacidade de uso de seus recursos, traça-se um cenário que pode 

afetar as possibilidades de uso dos recursos naturais. Isso pode ser motivado pelos anos de seca 

que comprometeram a recarga das disponibilidades hídricas superficiais e subterrâneas. 
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A gestão governamental aproveitou as potencialidades naturais do território e, vem, 

ao longo dos anos, desenvolvendo planos e metas que favorecem uma alteração do perfil 

econômico, através de atividades como a carcinicultura, piscicultura, turismo, comércio, entre 

outras. Um exemplo é a crescente melhoria na infraestrutura rodoviária (ampliação da CE-040) 

e com a futura transposição do rio São Francisco, a tendência é que essa região passe por um 

processo de crescimento ainda mais intenso. Nessa perspectiva, a faixa costeira do Baixo 

Jaguaribe, ao longo dos anos, tornou-se um grande polo atrativo comercial referente às várias 

atividades, fazendo-se da área, alvo preferencial para a expansão urbana de forma desordenada 

e sem uma política eficaz de planejamento territorial. Ressalta-se ainda, que o dinamismo dessa 

região, tem sido impulsionado, pela modernização da expansão agrícola, com a construção de 

novos perímetros irrigados nos Tabuleiros de Russas; pelo desenvolvimento de novas fontes de 

energia; pela expansão do comércio e dos serviços e pela implantação de indústrias de grande 

porte e capital tais como as indústrias de cerâmicas vermelhas. 

Admite-se, hipoteticamente, que a ocupação dos sistemas naturais dos Municípios 

Costeiros do Baixo Jaguaribe exibe transformações evidentes em função dos impactos 

socioambientais produzidos. A reconstituição histórica da ocupação e o monitoramento são 

viáveis através da aplicação de geotecnologias de mapeamento temático visando o ordenamento 

territorial. 

Reconhece-se, além disso, que uma parcela significativa dos subsistemas da 

planície litorânea têm condições ecodinâmicas fortemente instáveis, requerendo sua 

preservação e monitoramento. Os impactos ali produzidos têm se traduzido em evidentes 

desequilíbrios e transformações motivados pelo uso desordenado. 

O ordenamento territorial através do Zoneamento Ecológico-Econômico, 

preconiza-se como um dos instrumentos capazes de exequibilizar a ocupação racional do espaço 

geográfico e o redirecionamento de atividades econômicas sustentáveis nos municípios 

costeiros do baixo Jaguaribe. 

Admite-se que o zoneamento pode utilizar ferramentas de apoio de tecnologias 

avançadas, como imageamento de satélite e processamento de imagens e informações por meio 

de Programas especiais. Procede-se, por consequência, a classificação de áreas para a ocupação 

e monitoramento das ações antrópicas na área objeto de estudo. 

 Com base no que foi explicitado anteriormente, a pesquisa tem como objetivo 

geral, avaliar a evolução têmporo-espacial do uso e ocupação nos sistemas ambientais dos 

municípios do Baixo Jaguaribe (Aracati, Fortim e Icapuí), no período de 32 anos (1984-2016), 
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através de geotecnologias capazes de subsidiar o ordenamento territorial. Para isso, faz-se 

necessário concretizar os seguintes objetivos específicos: 

  - Caracterizar o quadro geoambiental da área de estudo, através da delimitação e 

caracterização dos sistemas ambientais conforme preceitos metodológicos de 

Bertrand (1969), Sotchava (1977) e Souza (2000); 

  - Indicar as potencialidades, as limitações naturais e antrópicas dos sistemas 

ambientais definindo sua capacidade de suporte;  

  - Exibir a evolução do uso e ocupação conforme o intervalo de 32 anos (1984-

2016); 

 - Avaliar os impactos provocados pelo uso da terra e suas implicações com a 

degradação e qualidade dos sistemas ambientais; 

 - Propor um modelo de Zoneamento Ecológico-econômico com uso de   

geotecnologias em consonância com os preceitos de análise espaço-temporal 

visando subsidiar a prevenção e a minimização dos impactos gerados pelas 

formas de uso e ocupação do espaço geográfico do Baixo Jaguaribe. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

Na revisão de literatura deste trabalho procura-se referir ao levantamento do assunto 

relativo ao uso e ocupação no contexto da compreensão do ordenamento territorial. 

Abrange artigos com resultados de pesquisas, pontos de vista diversificados de 

autores, livros técnicos e outros. No levantamento, buscou-se cobrir o assunto a ser pesquisado 

de forma prática levantando-se as concepções-chave da pesquisa e, depois, tratando-os nos 

aspectos das geotecnologias utilizadas e suas aplicações para o ordenamento territorial  

O ordenamento territorial considera a dinâmica do desenvolvimento sustentável 

local em sua concepção e seus processos de formação. A sua vinculação às técnicas que os 

auxiliam é o que se aborda nesse capítulo. 

 

2.1 Concepção Teórica do Ordenamento Territorial   

 

A noção do ordenamento territorial implica no entendimento de seu conceito que 

emerge dos estudos oriundos da Geografia francesa pós-revolução (aménagement du territoire) 

quando surge a necessidade de subdividir o território para fins de administrativos. (MICHEL, 

1994, p. 15). 

No Brasil, o termo ordenamento territorial remonta aos anos oitenta quando foi 

concebido o Programa Nossa Natureza desenvolvido pela Secretaria de Assessoramento da 

Defesa Nacional, subordinada ao Gabinete Militar da Presidência da República para tratar de 

planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e 

social. Em 1988 tornou-se preceito constitucional e criado em 1990 a Secretaria de Assuntos 

Estratégicos – SAE, subordinada à Diretoria de Ordenação Territorial – DOT, que tinha como 

atribuições fazer cumprir o preceito constitucional.A estratégica básica da DOT, contudo, 

limitou-se à elaboração de Zoneamento Ecológico-Econômicos (ZEE), nos planos nacional, 

regional e estadual, que se constituem, certamente, em um dos principais instrumentos de 

ordenamento do território.  

No que tange ao zoneamento propriamente dito, consiste na divisão territorial, por 

meio de disposição jurídica que leva em consideração as potencialidades de uso, existentes ou 

induzidas. Disciplina-se, portanto, as atividades e obras permitidas ou proibidas dentro de 

determinada subdivisão da área, a que se convencionou chamar de zona. 
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A noção de zoneamento encontra guarida também na doutrina norte-americana que 

define o termo zoning como: 

 
“[…] the division of a city or town by legislative regulations into districts and the 
prescription and application in each district of regulations prescribing use to which 
buildings within designated districts may be put. Division of land into zones, and 
within those zones, regulation of both the nature of land use and physical dimensions 
of uses including height setbacks and minimum area.” (BLACK, 1991, p. 140). 

 

Foi com essa abordagem que, a EMBRAPA, (1993) elaborou o Zoneamento 

Agroecológico do Nordeste. Tratou-se do diagnóstico do quadro natural e agrosocioeconômico. 

Objetivou-se, essencialmente, subsidiar os órgãos de desenvolvimento na elaboração de 

propostas para o meio rural. A área de abrangência espacial foi o nordeste brasileiro, incluindo 

a porção setentrional de Minas Gerais. A região foi dividida em 20 Unidades de Paisagens que 

agrupam 172 unidades geoambientais. As classes ou associações de solos foram consideradas 

como condicionantes fundamentais de delimitação das unidades geoambientais nas suas 

relações com os componentes climáticos, geomorfológicos e fitoecológicos. 

Como instrumento de planejamento, o zoneamento incorpora elementos 

fundamentais para a implementação de ações avaliadas como essenciais para o 

desenvolvimento tais como: aproveitamento racional dos resultados de pesquisas agronômicas 

pela implantação de testes de ajuste em áreas homogêneas; subsídios para locação de ações de 

reforma agrária, a partir do potencial de recursos naturais e das características da estrutura 

fundiária; orientação da política de crédito rural, de acordo com as condições edafoclimáticas; 

adequação das disponibilidades dos recursos  hídricos superficiais e subsuperficiais à estrutura 

fundiária e aos sistemas de produção, dentre outras. 

Em 1999, mediante a Medida Provisória 1.795/99, a SAE foi extinta e as suas 

atribuições referentes ao ZEE foram transferidas para o Ministério do Meio Ambiente através 

da Medida Provisória 1.911-8/99. A partir de então, os ZEEs vêm sendo realizados de forma 

sistematizada e continuada, em parceria com os Estados e diversos órgãos do Governo Federal.    

No ano de 2003, decorridos mais de 15 anos da promulgação da Constituição 

Federal, esta foi marcada pela retomada de uma lógica territorial para o desenvolvimento do 

país com a criação da Lei 10.683/03, que estabeleceu as atribuições de cada Ministério, 

conferindo responsabilidade sobre o ordenamento territorial ao Ministério da Integração 

Nacional (MI) e ao Ministério da Defesa. Trataria de iniciar um processo de elaboração de uma 

Política Nacional de Ordenamento Territorial – PNOT (MI, 2005) 
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A escala de atuação na concepção do PNOT deve ser a do território nacional. Não 

obstante, suas ações realizam-se em múltiplas escalas. Não se pode, dessa forma, deixar de 

considerar as sub-regiões como uma escala espacial. Por isso, há necessidade de atuar em 

diferentes escalas espaciais e repensar o papel de cada instrumento de planejamento territorial, 

Peres & Chiquito (2012). O Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) pode ser um instrumento 

chave de ordenamento territorial, mas deve ser integrado a outros instrumentos tal como a 

aplicação de indicadores de sustentabilidade socioambiental. 

Desse modo, em 2004, o Ministério da Integração Nacional, fazendo valer o que 

determina a Constituição Federal, e em cumprimento às suas atribuições, decidiu elaborar uma 

proposta de Política Nacional de Ordenamento Territorial. Elaborou os Termos de Referência 

e procedeu a realização de processo licitatório para a contratação de serviços de consultoria 

para a realização dos estudos que são apresentados neste documento. 

Tradicionalmente, no Brasil, os instrumentos de política territorial trataram do 

crescimento econômico e da infraestrutura correlata, pois o ambiente construído das cidades 

era o objeto principal (CLEMENTINO, 2008, p. 36). Apropriava-se do meio ambiente, 

independentemente das consequências sobre a natureza. A legislação brasileira que tem 

impacto sobre o ordenamento territorial também apresenta os mesmos vícios do planejamento 

nacional, no que respeita à incompatibilidade e à superposição de normas.  

Dentre as principais leis que regem sobre o ordenamento territorial no Brasil, pode-

se citar:  

- Lei nº. 6.766 de 19 de dezembro de 1979, que dispõe sobre o Parcelamento do 

Solo Urbano; 

- Lei nº. 9.433, de 8 de janeiro de l997, que institui a Política Nacional de Recursos 

Hídricos;  

- Lei nº. 7.661, de 16 de maio de 1998, que instituiu o Plano Nacional de 

Gerenciamento Costeiro – PNGC;  

- Lei nº. 10.257, de 10 de julho de 2001, que estabelece diretrizes gerais da Política 

Urbana (Estatuto da Cidade). 

  O Zoneamento Ecológico-Econômico do Bioma Caatinga e Serras Úmidas do 

Estado do Ceará (CONPAM/SEMACE, 2007), adota o Programa de Zoneamento Ecológico-

Econômico do Brasil (ZEE), concebido pelo Governo Federal desde a última década do século 

passado, preconizado como instrumento de ordenamento territorial e de redirecionamento de 

atividades. O trabalho resultou de convênio entre a SEMACE e a FCPC/UFC apontando como 

objetivos fundamentais: a identificação de oportunidades de uso dos recursos naturais, 
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estabelecendo parâmetros necessários de exploração e os impactos positivos e negativos; 

identificação e análise dos problemas ambientais como áreas degradadas por desmatamentos, 

perda ou degradação do solo e da água por práticas inadequadas de agricultura e pecuária, usos 

permissivos das águas superficiais e subterrâneas, exploração irregular da biodiversidade; 

avaliação de conflitos de interesse entre o uso dos recursos naturais e as políticas ambientais, 

bem como a concorrência de uso entre os segmentos sociais; definição do zoneamento como 

instrumento de planejamento que coleta, organiza dados e informações sobre o território 

propondo alternativas de preservação e/ou recuperação dos recursos naturais e a manutenção 

da qualidade ambiental. Configura-se por consequência, como instrumento essencial para a 

prática da concepção de desenvolvimento sustentável 

Para Borja y Uzeta (2007) o ordenamento territorial é também, considerado como 

um instrumento para se alcançar o processo de desenvolvimento sustentável em função de um 

equilíbrio induzido entre os recursos naturais, as atividades produtivas, as condições ambientais 

e os assentamentos humanos. Propõe 4 (quatro) fases de desenvolvimento da pesquisa: 

a) Caracterização do sistema e subsistema natural, social e econômico do território; 

b) Diagnóstico do sistema territorial, apontando o desenvolvimento de indicadores 

específicos para cada subsistema analisado;  

c) Integração e síntese do diagnóstico com desenho de cenários de uso e 

aproveitamento do território, incorporando a participação social através de 

oficinas de validação social;  

d) Proposta de modelo de uso e aproveitamento do território que inclua a elaboração 

de estratégias políticas e metas básicas de um Programa de Ordenamento 

Territorial a médio (10 anos) e longos prazos (20 anos). 

Partindo do pressuposto que a proposta de ordenamento territorial é de fundamental 

importância, deve-se então a compreensão das concepções analítica, sintética e dialética.  A 

abordagem analítica identifica e caracteriza os componentes geoambientais e socioeconômicos; 

o sintético visa à caracterização dos arranjos espaciais dos sistemas ambientais e produtivos; o 

dialético para confrontar potencialidades e limitações de uso de cada sistema ambiental e os 

problemas advindos da apropriação dos bens naturais (SOUZA et al., 2011; SOUZA e 

OLIVEIRA, 2011). 

Destaca-se ainda a importância do ordenamento territorial como um dos 

instrumentos que concretiza o zoneamento ambiental, informações no âmbito socioambiental 

sobre a base territorial, subsidiando o sistema de planejamento. Esse planejamento deve orientar 
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as iniciativas de investimentos governamentais e da sociedade, levando em conta as 

potencialidades e limitações da base dos recursos naturais. (SOUZA et al., 2011). 

Segundo Souza et al. (op. cit.) para a proposta de ordenamento territorial, há que 

considerar alguns aspectos relevantes. Sob o ponto de vista conceitual e metodológico dois 

enfoques principais devem ser contemplados, o holístico e o sistêmico. 

O holístico tendo em vista considerar todo o conjunto de componentes envolvidos 

na problemática do ordenamento territorial. O enfoque sistêmico deve ser adotado para que o 

ordenamento se faça em função das relações de interdependência entre a sociedade e a natureza. 

O mesmo constitui um instrumento indispensável na análise das interrelações de causa e efeitos, 

definindo a sensibilidade e resistência dos ambientes em face do processo de uso e ocupação 

(SOUZA et al., op. cit.). 

Pesquisas documentadas no Zoneamento Ecológico-Econômico das Áreas de 

Influência do Açude Castanhão serviram de base também para essa pesquisa, por tratar de área 

pertinente à Bacia do Rio Jaguaribe no seu curso médio. A pesquisa teve a finalidade precípua 

de servir como instrumento técnico de Manejo, visando à proteção dos sistemas ambientais 

daquela área. 

Nos resultados em seu diagnóstico a ocupação da área tem contribuído para 

justificar as intensas transformações ocorridas no ambiente natural, intensificado pelas ações 

erosivas. O extrativismo vegetal indiscriminado, a pecuária extensiva, a agricultura praticada 

com tecnologias muito rudimentares são, dentre outros fatores, os principais agentes daquelas 

transformações. Analisou-se que, via de regra, não havia compatibilidade do uso e ocupação da 

terra com o regime pluviométrico regional e nem com as condições de solos e da biodiversidade. 

Tem-se buscado muito mais adaptar o ambiente às necessidades do homem do que o contrário. 

Desse modo, a sistemática metodológica possibilitou a confecção de variados mapas, 

destacando-se o mapa do zoneamento Ecológico-Econômico e mapa das Zonas de Intervenção, 

conforme proposta das Diretrizes Metodológicas do Programa do Zoneamento Ecológico-

Econômico. 

  Outros trabalhos oriundos de pesquisas do órgão do Estado do Ceará – FUNCEME 

e pesquisadores de Instituições Públicas do Ensino Superior (UECE e UFC) que usaram como 

ferramenta o Zoneamento Ecológico-Econômico das Áreas Susceptíveis a Desertificação do 

Estado do Ceará, núcleo I - Irauçuba/Centro-Norte e núcleo II - Inhamuns. No seu diagnóstico 

geoambiental consta avaliação a respeito do estado de conservação dos sistemas ambientais e 

dos seus principais condicionantes impactantes, ou seja: a problemática da seca, que assola 

nosso Estado, a degradação ambiental e o comprometimento da capacidade produtiva dos 
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sistemas ambientais em face dos impactos e riscos de ocupação. No prognóstico o trabalho 

finaliza com propostas e subsídios ao plano da gestão, complementados pelos resultados das 

oficinas de planejamento e audiências públicas realizadas em locais estratégicos. (FUNCEME, 

2015) 

O zoneamento ecológico-econômico torna-se uma valiosa ferramenta política e 

técnica de planejamento, capaz de orientar a promoção da conscientização pública sobre a 

gestão adequada dos recursos naturais, a qualidade ambiental e o desenvolvimento sustentável. 

(FUNCEME, 2015)  

 

2.2 As Geotecnologias e suas Aplicações ao Ordenamento Territorial 

 

As Geotecnologias representam um conjunto de instrumentos, programas e 

procedimentos que abrangem aplicações diversas, no contexto dos sistemas de posicionamento 

orientados por satélites, dos bancos de dados geográficos, dos sistemas de informação 

geográfica e do sensoriamento remoto (FILIPPINI ALBA et al., 2009). Por outra parte, pode-

se definir as geotecnologias como tecnologias que envolvem ou se aplicam a informações 

georreferenciadas, isto é, dados associados ao espaço físico, onde a análise espacial faz parte 

do processo.  

A tecnologia “é a ciência dos meios”, sendo assim a geotecnologia “é a arte e a 

técnica de estudar a superfície da terra e adaptar as informações às necessidades dos meios 

físicos, químicos e biológicos”. O processamento digital de Imagens (PDI), a geoestatística e 

os SIGs fazem parte da geotecnologia (SILVA, 2003 p. 35). Não obstante, utilizar a 

geotecnologia pode significar a utilização de computadores como instrumentos de 

representação de dados espacialmente referenciados. Mas o problema fundamental consiste no 

estudo e na implementação de diferentes formas de representação computacional do espaço 

geográfico. 

De acordo com Câmara e Davis (2001), o geoprocessamento pode ser considerado 

uma tecnologia interdisciplinar, que permite a convergência de diferentes disciplinas científicas 

para o estudo de fenômenos ambientais e urbanos, mas podem esconder um problema 

conceitual: “redução dos conceitos de cada disciplina em algoritmos, estruturas de dados 

utilizados para armazenamento e tratamento dos dados geográficos” (CÂMARA e DAVIS, 

2001, p. 07). 



30 

 

No contexto da Geotecnologia, Naveh (2000), designa SIG e Sensoriamento 

Remoto como uma das mais importantes ferramentas holísticas para a análise, planejamento e 

gestão da paisagem.  

  Os SIG pioneiros tiveram sucesso em captar como o mundo se parece, mas tiveram 

poucos resultados na maioria das questões envolvendo como o mundo funciona. Atualmente, 

existe uma ampla gama de aplicações do SIG, tais como mapeamento de base topográfica, 

modelagem socioeconômica e ambiental, modelagem global e ensino (LONGLEY, 

GOODCHILD, MAGUIRE, RHIND, 2013). 

Anderson & Shimabukuro (2007), aplicando o SIG na análise das alterações dos 

sistemas terrestres no Estado do Mato Grosso por desflorestamento e por queimadas, utilizou o 

NDVI e EVI. Resultou em um valor médio anual de 0,86 para o NDVI e de 0,53 para o EVI, 

cujos valores resultaram altos em relação aos que são encontrados na literatura, pressupondo 

que a causa da diferença seja por dois componentes: 

a) intervalos das séries temporais utilizadas; 

b) características das imagens do sensor. 

Os indicadores são informações de caráter quantitativo resultantes do cruzamento 

de pelo menos duas variáveis primárias como informações espaciais, temporais e ambientais. 

Como ferramenta de auxílio à tomada de decisões, os indicadores são modelos simplificados 

da realidade com a capacidade de facilitar a compreensão dos fenômenos, aumentando 

capacidade de comunicação de dados brutos e adaptando informações de linguagem aos 

interesses locais (JÚNIOR, 2007). 

Desse ponto de vista, tem-se observado que a importância das Geotecnologias 

aliada às análises de uso e ocupação são de fundamental importância nessa etapa de gestão. As 

mesmas constituem elementos importantes de análise, por armazenar e representar dados 

importantes com relação à temática. Assim, a coleta de informações sobre a gestão e 

distribuição geográfica dos recursos naturais e socioeconômicos sempre foi parte importante 

das atividades das sociedades organizadas. No entanto, essas informações eram 

disponibilizadas apenas em documentos e mapas de papeis, dificultando uma análise mais 

precisa desses dados. Com o desenvolvimento de tecnologias de informática na segunda metade 

do século XX tornou-se possível armazenar e representar dados em ambientes computacionais 

abrindo com isso, espaço para o aparecimento dos sistemas geotecnológicos (CÂMARA e 

DAVIS, 2001). 
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Os impactos causados pelo homem têm gerado níveis críticos de degradação 

ambiental em diversas áreas da superfície terrestre. Uma tendência fortemente verificada na 

atual sociedade, através do avanço tecnológico e das políticas de desenvolvimento, é a crescente 

evolução dos processos de transformação das paisagens naturais em paisagens artificializadas 

que modificam os ciclos de matéria, fluxos de energia e biodiversidade. Além de causar grandes 

prejuízos aos recursos naturais, como supressão indiscriminada das florestas tropicais e 

assoreamento e contaminação de recursos hídricos (a exemplo da área proposta no estudo) vem 

colocando o ambiente como objeto de estudo em diversas áreas do conhecimento 

(BATISTELLA e MORAN, 2008). 

 Nos últimos anos, as geotecnologias adquiriram caráter fundamental para pesquisas 

e monitoramentos ambientais devido ao fato de possibilitarem uma maior eficiência com 

relação à obtenção de tratamento de elevada quantidade de dados e informações sobre recursos 

naturais. Esse tipo de tecnologia gera inúmeras possibilidades de desenvolvimento do sistema 

de gestão e de monitoramento territorial, capazes de fornecer subsídios às demandas de 

sustentabilidade socioambiental (BATISTELLA e MORAN, 2008). 

Vários autores trabalharam a visão de ordenamento territorial e desenvolvimento 

sustentável aliada às geotecnologias.  Dentre eles pode-se citar Câmara e Davis (2001); Silva e 

Zaidan (2004); Venturi (2005); Júnior (2007); Morgado e Rocha (2008); Batistella e Moran 

(2008); Oliveira (2009); Bacani (2010); Torres et al. (2017). 

 Fitz (2008) ressalta que, para se trabalhar geotecnologia torna-se necessário a 

compreensão de determinadas técnicas específicas. Uma delas se refere ao uso de bases 

cartográficas confiáveis, vinculadas à compreensão de regras básicas para a representação da 

realidade. A aplicação de geotecnologias como ferramentas de sistematização e geração de 

conhecimento auxiliam no planejamento do uso da terra, elevando a eficiência da gestão 

territorial e fazendo desse campo, um espaço muito amplo no que tange aos trabalhos 

desenvolvidos para a gestão e monitoramento ambiental. A construção de uma base de 

indicadores, a elaboração e manutenção de banco de dados geográficos e ambientais e gestão 

físico-territorial são exemplos dessas técnicas. 

Veloso et al. (2011) destacam que as geotecnologias estão sendo amplamente 

utilizadas em estudos ambientais, permitindo analisar as informações de uso do solo em bacias 

hidrográficas de forma mais rápida e precisa. Através do uso de sensor TM, Landsat-5 e 

6R/5G/4B para o sensor OLI do Landsat-8 permitiram verificar as alterações do uso do solo na 

Bacia Hidrográfica do rio Riachão nos anos de 1988, 1999 e 2009.  
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Torres et al. (2017) aplicaram estudos de geotecnologias na Reserva Natural do 

Delta do Rio Amarelo, utilizando imagens de satélite e software ArcGIS 9.3. Os resultados 

permitiram compreender os tipos de uso do solo e a dinâmica da cobertura do solo no período 

de 1976 a 2014 em função da relação da refletancia espectral, estrutura da paisagem, baseada 

em matriz de transição aprimorada, axiliado com outras informaçãoes. Os resultados 

possibilitaram conhecer as áreas que estão ocorrendo transições de paisagem detectando as 

causas próximas às mudanças ocorrentes. 

 

2.3 Conceito e Evolução Histórica do Desenvolvimento Sustentável 

 

O conceito de desenvolvimento sustentável resulta de um processo recente de 

construção da sociedade contemporânea, através de críticas sobre o modelo de desenvolvimento 

econômico apresentado após a Primeira Revolução Industrial. 

Para Moniz (2006), mesmo sendo de discussão recente, as questões que envolvem 

o conceito de desenvolvimento sustentável, a necessidade de se programar e toda a sua temática 

surgiram antes. Ainda no final da década de 1960, começou-se a questionar o modelo de 

desenvolvimento econômico mundial relacionado a fatos como o crescimento populacional e a 

poluição nos países desenvolvidos. O crescimento econômico desordenado aliado à grande 

demanda de energia e a utilização dos recursos naturais configuravam um quadro de degradação 

contínua do ambiente. 

No final da década de 1960 e início da década de 1970, três encontros foram 

primordiais para que se delineasse uma estratégia para o enfrentamento dos problemas 

ambientais nas décadas seguintes: 1968 - Clube de Roma (Itália), 1972 - Conferência de 

Estocolmo (Suécia). Esses encontros puderam mostrar o crescimento da questão ambiental em 

nível mundial e delineou nesse cenário, o ano de 1968, como um marco das discussões sobre 

meio ambiente. 

Segundo Bakkes et al. (1994) é necessário alcançar maior clareza e consenso na 

compreensão da concepção de indicadores de sustentabilidade. Tunstall (1992, 1994), observa 

os indicadores a partir de suas funções que são: avaliação de condições e tendências; 

comparação entre lugares e situações; avaliação de condições e tendências em relação às metas 

e aos objetivos; prover informações de advertência e antecipar futuras condições e tendências. 

Mas destaca que o objetivo é o de agregar e quantificar informações de modo que sua 

significância fique mais aparente. 

 



33 

 

O termo indicador é originário do latim indicare, que significa descobrir, apontar, 

anunciar, estimar. Estes podem comunicar ou informar sobre o progresso em direção a uma 

determinada meta (HAMMOND et al., 1995). Os Indicadores são sinais, diagnósticos, dados, 

medidas com potencial transformador de realidades, possuindo o papel de mediadores entre a 

base piramidal da análise de dados primários e secundários com os índices em seu topo, estando 

para tanto atrelado a uma metodologia coerente de mensuração. 

Para Meadows (1998 apud BELLEN, 2006) a utilização de indicadores é uma 

maneira intuitiva de monitorar complexos sistemas. Faz analogia ao termômetro utilizado para 

medir a temperatura do paciente, mesmo não medindo um sistema específico do corpo humano 

é capaz de transmitir uma informação sobre a sua saúde. 

Um dos primeiros relatórios a falar oficialmente sobre o conceito de 

desenvolvimento sustentável foi o World Conservation Strategy: Living Resource Conservation 

for Sustainable Developement (IUCN/UNEP/WWF, 1980). Afirmava-se que, para que o 

desenvolvimento seja sustentável devem ser considerados aspectos referentes às dimensões 

social e ecológica, bem como os fatores econômicos, dos recursos bióticos e abióticos, levando 

em conta também as vantagens de curto e longo prazos. Foi com o relatório Brundtland em 

1987, intitulado “Nosso Futuro Comum” que a definição desse conceito ficou mais conhecida 

como “aquele que atende as necessidades das gerações presentes, sem comprometer o futuro de 

outras gerações” (MONIZ, 2006). 

Para Morgado e Rocha (2008) o cumprimento dos princípios de caráter geral 

colocados no quadro do desenvolvimento sustentável implica na definição de políticas 

estratégicas de ação, capazes de minimizar os problemas através de planejamento integrado e 

sistêmico. Os supracitados autores comentam que o desenvolvimento sustentável é uma das 

grandes finalidades de planejamento, na medida em que introduz a dimensão de longo prazo e 

intergeracional. Não obstante, retira qualquer tipo de caráter futurologista e casual, pela adoção 

do método científico e das novas tecnologias. 

É nessa perspectiva que entra a associação entre ordenamento territorial e gestão 

socioambiental. Seguindo a lógica, os autores afirmam que o desenvolvimento, é um estado de 

contínua evolução, cujos reflexos se medem através de indicadores de qualidade de vida das 

pessoas, situação que requer estudos, monitoramento e ajustes. 

A gestão sustentável dos territórios está intimamente ligada às Políticas de 

Planejamento e Ordenamento Territorial que, envolvem:  

a) Planejamento estratégico e ordenamento territorial; 

b) Manejo adequado de recursos naturais;  
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c) Desenvolvimento local associado às potencialidades naturais e sociais de 

determinada área. 

Essa questão surge entre Sociedade e Economia através da congregação entre os 

potenciais de desenvolvimento, de crescimento e o ambiente – com recursos potenciais 

limitados no espaço e no tempo. Entre a sociedade, economia e ambiente ou sistemas ambientais 

surge o ordenamento, planejamento e gestão territorial como pressuposto da mediação entre a 

procura limitada pela capacidade dos recursos e a oferta, também limitada pelo controle 

desejável dos impactos. (MORGADO e ROCHA, 2008). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

A metodologia do trabalho adota um enfoque holístico cujo principal objetivo é a 

valorização do processo multi-interdisciplinar e a consideração de técnicas de geotecnologias 

o que permite identificar e determinar indicadores que possam caracterizar e programar um 

sistema de monitoramento de modo a minimizar os impactos causados pela ação antrópica na 

área de pesquisa.  

Dentro da percepção do que é meio ambiente, a análise ambiental tem a finalidade 

de servir como instrumento técnico de manejo dos recursos naturais, visando principalmente à 

proteção dos sistemas ambientais. Há, desse modo, a consideração sob o ponto de vista teórico-

metodológico que leva em conta a abordagem sistêmica através da integração de variáveis 

ambientais. Esse modelo tem se revelado adequado para incorporar as variáveis ambientais ao 

processo de organização territorial e de sustentabilidade, através da consideração do ambiente 

como um sistema complexo que deriva das relações mútuas e interações entre componentes do 

potencial ecológico e os componentes da exploração biológica. 

 Os tópicos posteriores estão estruturados com base nos autores que abordaram 

concepções geossistêmicas e às aplicadas a geotecnologias mais atualizadas, destacando-se as 

variadas fases hierarquizadas dos procedimentos do mapeamento dos sistemas ambientais com 

aplicação de geotecnologias em espaços-temporais no intervalo de 32 anos. 

 

3.1 Procedimentos Técnicos e Operacionais 

 

Na concepção metodológica, a etapa inicial, prioriza a visão de totalidade para a 

caracterização das unidades geossistêmicas. Destaca-se, nesse aspecto, as concepções 

metodológicas contidas em Bertrand (1969), Sotchava (1976), Tricart (1977), Beroutchachvili 

e Bertrand (1977), Tricart e Killian (1979), destacando-se igualmente alguns trabalhos 

desenvolvidos no Nordeste Brasileiro aplicando referenciais sistêmicos, holísticos e dialéticos 

como em Souza (1988), Souza et al. (1994); Oliveira (2002); Rodrigues, Silva e Cavalcanti 

(2010). 

A concepção sistêmica encorpa-se de forma coesiva às concepções do escopo em 

aplicabilidade de geotecnologias utilizadas por autores como Silva (2003), Moreira (2005), Liu 

(2006); e Farias, Silva e Rodrigues (2013). 
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3.1.1 Mapeamentos temáticos e dos sistemas ambientais através das geotecnologias 

 

Para conduzir a pesquisa e alcançar os objetivos contemplados, deve-se recorrer a 

um esquema metodológico convencional e de uso habitual nos estudos ambientais. São 

procedidas algumas adaptações e inovações originais relacionadas com as práticas utilizadas 

pelas geotecnologias para delimitação dos sistemas ambientais, análise das vulnerabilidades 

ambientais e do uso e ocupação desses sistemas ao longo dos 32 anos (1984-2016) dos 

municípios litorâneos do baixo curso do rio Jaguaribe. No desenvolvimento da pesquisa deve-

se considerar as seguintes fases sequenciais descritas e sintetizadas em fluxograma 

metodológico na Figura 1. 



37 

 

Figura 1 - Fluxograma Metodológico 
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3.1.1.1 Fase analítica 

 

Trata-se da delimitação cartográfica da área de estudo, análise geográfica regional 

com o reconhecimento do território e estabelecimento de seus limites (georeferencial) sobre o 

terreno. Procedeu-se à revisão dos antecedentes (literatura) sobre a área de estudo com relação 

ao meio biofísico e da estrutura socioeconômica do geossistema, além dos fundamentos teóricos 

que conduzem ao avanço das tecnologias digitais. Contextualiza-se os componentes dos 

sistemas, sua diversidade e âmbito de distribuição espacial de suas principais ou mais 

representativas manifestações dentro do território delimitado, assim como as causas ou 

possíveis fatores determinantes. Nesta etapa, utilizou-se informações proporcionadas pelos 

seguintes produtos geocartográficos e de geoprocessamento, com apoio: 

- Geologia: uso de dados vetoriais e mapas geológicos RADAMBRASIL (1981); 

CPRM, 2003/2004; SOUSA et al. (2009); 

- Geomorfologia: curvas de nível mediante modelo digital de elevação (MDE) do 

satélite ALOS-1 (Advanced Land Observing Satellite) sensor PALSAR do final de 

2010; 

- Condições Hidroclimáticas: análise dos parâmetros climáticos que determinam as 

condições em que se pretende realizar a utilização dos recursos naturais. Utilizou-

se dados de precipitação (médias mensais e anuais) fornecidos pela série histórica 

da ANA (Portal HidroWeb das Estações Pluviométricas de Aracati - nº 

00437000, Fortim - nº 00437019 e Icapuí - nº 00437022); as temperaturas médias 

mensais foram estimadas através do software CELINA, desenvolvida por Costa 

e Sales (2007) e balanço hídrico mensal por Thornthwaite e Mather (1955) 

através da planilha eletrônica elaborada por Rolim, G. de S.; Sentelhas, P. C. 

(Departamento de Ciências Exatas, Área de Física e Meteorologia DCE-

ESALQ/USP); 

- Solos: distribuição das classes de solos com base no mapa Zoneamento Agrícola 

elaborado pela Secretaria de Agricultura e Irrigação – SEARA, CEARÁ (1988), 

que contempla diferentes associações de solos. Os mesmos foram adequados à nova 

classificação brasileira, (EMBRAPA, 2013); 

- Estrutura socioeconômica: trata-se dos parâmetros que podem indicar uma maior 

ou menor intensificação da intervenção antrópica nos sistemas e subsistemas da 

paisagem. Utilizou-se dados do censo do IBGE; Pesquisa Pecuária Municipal 

(IBGE/PPM, 1995-2015), Perfil Básico do IPECE (CEARÁ, 2016); Plano do 
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Desenvolvimento Regional. Disponível em: <http://web.spi.pt/pdr-consulta-

publica/docs/Diagn%C3%B3stico-Regional-Jaguaribe-(completo).pdf>. 

Foram selecionadas as atividades econômicas principais que interferem na 

ocupação do espaço municipal, pois os mesmos informam em grande medida, sobre a forma de 

relação do homem com os demais elementos da paisagem. Um dado utilizado é o de setores de 

atividades econômicas da população. Levantou-se dados como mercado de trabalho, evolução 

da população (total, urbana e rural), densidade demográfica e taxas de urbanização.   

 

3.1.1.2 Fase de síntese (integração) 

 

Consiste no mapeamento dos sistemas e subsistemas ambientais com base nos 

critérios da interdependência dos componentes ambientais estabelecidos na fase anterior com 

aplicação dos parâmetros da geotecnologia. Utilizou-se as imagens de satélite SPOT-5 com 2,5 

metros de resolução espacial do ano de 2013 cedido pelo IPECE, mediante procedimentos e 

pré-processamentos realizados com a utilização do modelo digital de elevação (MDE). 

Busca-se um diagnóstico socioambiental respaldando-se nos enfoques sociais, 

econômicos e da organização do espaço. Destacam-se as condições atuais de uso e ocupação da 

terra. Nessa fase, utilizou-se de dados do Censo do IBGE (<http:www.ibge.gov.br/>). 

Para elaboração da cartografia básica, preliminar, na fase de análise, utilizou de 

imagens multiespectrais do satélite RapidEye (resolução espacial de 5 m) cedidas pelo 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) para delimitação da área e checagem de campo dos 

atributos ambientais. Necessitou-se de 10 cenas/orbitais para cobrir todo o espaço territorial da 

área em estudo. Com a redução das imagens da área e com o propósito de geração do mosaico 

das mesmas para a vetorização detalhada e atualização da base cartográfica, topônimos e do 

uso e ocupação do solo, selecionou-se as imagens que apresentassem maior proximidade em 

suas datações de visagem. Resultaram um total de 22 imagens adquiridas entre anos de 2011 a 

2013. O ano de 2012 configura-se em 9 das 10 cenas existentes para a área. Destaca-se outra 

finalidade do mosaico, como objeto de referência para o georreferenciamento dos demais 

materiais cartográficos e mapas temáticos de base, visto que as imagens RapidEye são 

originalmente ortorretificadas, de excelente precisão e acurácia geoespacial. 

Para a elaboração, precisão e detalhamento da base cartográfica foram obedecidos 

os seguintes critérios: Aquisição de dados vetoriais de órgãos competentes (IBGE, ANA, 

MMA, DER e CRN-INPE); para o auxílio, maior reconhecimento de alvos e complementação 

de áreas cegas (com nuvens) das demais imagens, utilizou-se o software livre QGIS para 
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construção de um shapefile, grid de 1.168 articulações (em escala 1:2.500) da área de estudo 

via desdobramento de CIM (carta internacional ao milionésimo) e utilização do mesmo no 

programa de computador SAS Planet, para aquisição de 1.168 recortes georreferenciados do 

mosaico de imagens de satélite do aplicativo Google Earth, cobertura de imagens da Digital 

Globe (2002-2009). 

Quanto à definição da escala de mapeamento partiu-se do pressuposto da Acuidade 

Visual, em que a seleção de escalas está em função da resolução espacial. Extraiu-se o máximo 

de resolução espacial pelo fator de acuidade visual transformado em escala constante 1000 para 

obter-se os melhores resultados do mapeamento, de acordo com a fórmula (1) abaixo, segundo, 

GAMBOA (2006). 

 

Escala de trabalho = Resolução/0,0002         Fórmula (1) 

 

Uniformizou-se o mapeamento dentro da categoria de cartas topográficas que 

compreende as escalas de 1:25.000 a 1:250.000, segundo Libault (1975). Adotou-se esse 

critério para a atualização da base cartográfica disponível da SUDENE (1984) e IBGE (2010). 

Na atualização dos produtos cartográficos procedeu-se a adoção da escala de 

1:75.000 para a elaboração dos mapas temáticos e dos sistema ambientais. Não obstante em 

decorrência das imagens LANDSAT, a escala para os mapas de cobertura vegetal, uso e 

ocupação foi utilizada a escala 1:150.000. 

    Para a análise da paisagem, utilizou-se o software SIG (Sistema de Informações 

Geográficas), ArcGIS versão 10.4.1 com código/licenciamento (EFL482615289), via 

aplicativo de edição ArcMap para a delimitação dos sistemas ambientais através dos seguintes 

produtos de sensoriamento remoto:  imagens SPOT 5 da resolução espacial 2,5 m cedido pelo 

IPECE; Imagens de radar (MDE ALOS-1 PALSAR FBD) com resolução espacial 12,5 m, 

imagens de satélite LandSAT 5 (TM) de 11/08/1984 e  LandSAT 8 (OLI) de 03/08/2016. 

 

3.1.1.3 Obtenção, correções e interpolação do Modelo Digital de Elevação (sensor PALSAR) 

do Satélite ALOS-1 

 

  Utilizou-se o produto do satélite ALOS (Advanced Land Observing Satellite), 

chamado pelos japoneses de “Daichi”. Tratou-se de um projeto conjunto entre a Japan 

Aerospace Exploration Agency (JAXA) e a Japan Resources Observation System Organization 

(JAROS). Seu desenvolvimento tem como um dos principais objetivos proporcionar dados de 
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observação da Terra que contribuam para o desenvolvimento sustentável, cartografia básica e 

temática, vigilância do meio ambiente, desastres e mudanças climáticas em todo o mundo. Foi 

lançado em 24 de janeiro de 2006, no Centro Espacial de Tanegashima (TNSC) e iniciou o 

fornecimento de dados ao público em 24 de outubro de 2006 e encerrado em abril de 2011.  

Para a obtenção do modelo digital de elevação, foram consideradas as seguintes 

etapas: 

a) cadastrou-se no geoportal de descarregamento de imagens de satélite da Alaska 

Satellite Facility (UAF/NASA), disponível em: <https://vertex.daac.asf.alaska. 

edu/>. 

b) delimitou-se a área de estudo no eclã do geoportal; 

c) fez-se a sinalização da Plataforma ALOS PALSAR, selecionando dentre as 

opções de imagens disponíveis, o ALOS PALSAR modo FBD; 

d) o modelo digital de elevação encontra-se incluso em formato DEM no arquivo 

compactado após o download. 

Em seguida, realizou-se o procedimento de mosaicagem, conversão radiométrica, 

correções/reclassificação de pixels Null e calibragem de dados altimétricos das DN’s (Digital 

Numbers) do MDE tendo como base de referência o nível do mar, correções sistemáticas 

necessárias para a redução de incongruências resultantes da transmissão, recepção e geração do 

produto; 

Para as correções utilizou-se as ferramentas do software ArcGIS v.10.4.1 do 

Departamento de Geografia da UFC. 

Com base na área litorânea, identificou-se na imagem o DN (Digital Number), os 

pixels válidos com valores mínimos e contínuos que representam a superfície do mar, através 

da ferramenta Identify. Apresentou-se pixel value (valor negativo) igual a -8.  Foi necessária a 

calibragem para valor 0. Essa informação tornou-se fator decisório para realização dos passos 

seguintes. 

Com base na informação anterior, passou-se o raster por um filtro e conversão do 

formato GeoTIFF para IMG, para ampliação de range da imagem. No ArcToobox, opção Data 

Management Tools  Raster  Raster Dataset  Copy Raster. 

Para corrigir essa inconsistência de valores de altitude, fez-se necessário converter 

o MDE que agora está no formato IMG para GRID, permitindo que esses valores estejam 

acessíveis numa tabela de atributos.  
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Foram removidos valores negativos mediante aplicação da ferramenta Con. Para 

isso, o valor -8 correspondente ao valor 0, referente ao nível do mar. Acessou-se a caixa de 

ferramentas ArcToolbox, opção Spatial Analyst Tools  Conditional. 

Escreveu-se a expressão “VALUE” >= -8, para que a ferramenta mantivesse os 

pixels maiores e iguais a -8, excluindo os demais pixels de valores incongruentes e salvou-se 

em formato IMG. 

Com a remoção dos pixels inconsistentes, utilizou-se a ferramenta Reclassify, que 

possui dupla função. Primeiramente preencheu os espaços vazios gerados anteriormente pela 

ferramenta Con, atribuindo para os mesmos o valor 0 e por último a reclassificação do range de 

valores de altitude. No ArcToolbox  Reclass  Reclassify. 

Selecionou-se o raster criado pela ferramenta Con, identificando-se o botão Unique 

para reclassificação, no final de tabela, substituindo NoData da coluna New values pelo valor 

0. 

Utilizou-se a ferramenta Fill. Sua função pode ser melhor representada na Figura 

2, a seguir. 

 
Figura 2 - Representação da aplicação da função Fill 
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Essas duas últimas ferramentas corretivas, atribuem novos valores aos pixels com 

anomalias, com base nas informações dos vizinhos mais próximos. Para tanto, no intuito de 

corrigir essas imperfeições, executou-se a ferramenta através de: ArcToolbox  Spatial Analyst 

Tools  Hydrology  Fill. 

Com intuito de gerar um MDE que possibilite liberdade e harmonia dos dados 

planialtimétricos que serviam como um dos requisitos geotecnológicos necessários para a 

construção do mapeamento dos sistemas ambientais, procedeu-se com a reamostragem do MDE 

para 1m de pixel. Para tanto, não abrindo mão da precisão, através de criteriosa escolha 

mediante estudos comparativos, optou-se pela interpolador topogrid. 

Realizou-se recortes individualizados do MDE, com elaboração de shapefiles de 

articulações em escala (cadastral) 1:10.000 (Sistema Cartográfico Nacional) da área (FIGURA 

3). Para não haver descontinuidade do MDE no resultado final, junção (mosaico) das partes, 

utilizou do ArcToolbox (Analysis Tools/Proximity) a ferramenta Buffer para expandir o limite 

das articulações à uma distância variavelmente pequena (20 m): 

 

Figura 3 - Exemplo de um dos recortes do MDE 

 

              

Procedimento anterior foi necessário para possibilitar a geração da interpolação do 

MDE (com área muito extensa) e redução do tempo de processamento do computador. Para 

tanto, restringiu-se a área, subdividindo-a em partes, utilizando a ferramenta Clip (ArcToolbox/ 

Analysis Tools/Extract) na geração de novo SHP (polígono) entre os shapes das articulações e 

o shape de delimitação. Em seguida, recortando o raster com SHP criado, com a ferramenta 

Clip (ArcToolbox/Data Management Tools/Raster/Raster Processing). 
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Com o MDE recortado pelo shapefile (resultante entre articulação 1:10.000, por 

desdobramento do mapeamento sistemático nacional e o limite da área), passou-se para a 

interpolação das partes separadas. 

Converteu-se os MDE’s recortados para shapefiles de pontos através da ferramenta 

Raster to Point (ArcToolbox/Conversion Tools/From Raster). 

Finalmente, através da ferramenta Topo to Raster (ArcToolbox/Spatial Analyst 

Tools/Interpolation), executou-se a interpolação. Obteve-se resultados satisfatórios como se 

observa na Figura 4. 

 

Figura 4 - Representação do resultado obtido com a interpolação do MDE 

 

  

Realizou-se mosaicagem de todos os recortes interpolados. Com o MDE final 

resultante, foram iniciados procedimentos para geração de curvas de nível com equidistâncias 

de 1m, auxiliando a interpretação e delimitação dos sistemas ambientais conjuntamente com as 

bases temáticas de Geologia, Solos e imagens de satélite de alta resolução (SPOT 5).  
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3.1.2 Fase de integração: Mapeamento multitemporal (período de 1984 e 2016) do uso e 

ocupação nos sistemas ambientais 

 

Para detectar mudanças na paisagem de diferentes períodos, buscou-se selecionar 

imagens de período mais longo que poderia ser disponibilizada, possuir boa qualidade (0 % 

sem nuvem), o que correspondeu às imagens LANDSAT 5 (bandas 5, 4, 3) e LANDSAT 8 

(bandas 6, 5, 4).  As imagens selecionadas com diferença de 32 anos; uma do ano de 1984 e a 

outra em 2016, mantendo o mesmo mês com o propósito de minimizar os efeitos sazonais 

provenientes da fenologia das plantas de condições climáticas. 

 No pré-processamento três procedimentos principais foram utilizados: (a) correção 

geométrica e (b) correção radiométrica e (c) correção atmosférica. A correção geométrica que 

tem como objetivo, posicionar os pixels presentes nas imagens de sensoriamento remoto 

LANDSAT 5 e LANDSAT 8. Uma vez que a curvatura da Terra e as distorções panorâmicas 

são alguns dos fatores que podem alterar a posição exata do objeto na Terra. O método de 

transformação geométrica realizou-se posicionando os pixels presentes nas imagens de 

sensoriamento remoto em relação a outras fontes de informações que continham as coordenadas 

geográfica de referência, como: mapas topográficos, pontos GCP’s/GNSS do CRN/INPE 

(2010) e em imagens já corrigidas. Desse modo, através de pontos de controle procedem-se a 

correção em toda a imagem.  

 As imagens temporais dificilmente mantêm uma precisão radiométrica em função 

das diferenças nas condições atmosféricas, distância Terra-Sol, iluminação, ângulos de visada, 

calibração do detector e de oscilação do sensor. Dependendo dessas condições atmosféricas é 

que se definem os tipos de correções atmosféricas. Dessa forma a correção radiométrica busca 

garantir respostas espectrais homogêneas dos alvos nos diferentes momentos de análise. Uma 

primeira correção se deu com a conversão dos níveis de cinza para reflectância aparente, que 

normaliza os efeitos da iluminação, irradiação sobre atmosfera e o ângulo de incidência da 

radiação sobre o alvo. Não obstante, mesmo após a conversão para reflectância, ainda 

permaneceram algumas diferenças provenientes, principalmente dos efeitos atmosféricas. Para 

melhoria da imagem optou-se pela correção atmosférica absoluta, que adota códigos de 

transferência radioativa. O código de transferência aqui utilizado seguiu o MODTRAN 

(Moderate Resolution Atmospheric Raciance and Tranmittance Model) para o que foi adotado 

para a imagem de Satélite LANDSAT 8, realizado pela ESPA (NASA).  
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Enquanto que para a Imagem do LANDSAT, foi essencial proceder a correção 

radiométrica de acordo com CHANDER e MARKHAM (2003), através de aplicação de 

fórmulas (1), (2) e (3) pelo fato de que a mesma não está disponibilizada automaticamente e a 

mesma deve adquirir melhor qualidade de interpretação. 

A Conversão para produtos de Radiação para  o nível 1:  tem-se o cálculo do brilho 

sendo o passo fundamental em que se coloca os dados de imagem de vários sensores e 

plataformas em uma escala radiométrica comum. Durante o nível 1 (L1) a geração do produto, 

valores de pixels (Q) a partir dos dados de imagem não processados de nível 0 (L0) são 

convertidos em unidades de radiação absoluta, usando 32 bits cálculos de ponto flutuante. O 

resplendor absoluto dos valores são então dimensionados para valores de 8 bits representando 

números digitais calibrados (Q cal) antes da saída para o média de distribuição. Segue-se a 

fórmulas utilizadas (2), (3), (4): 

  
 

 

 

Conversão de números digitais calibrados (Q cal) e os produtos L1 volta ao brilho 

do sensor (L λ) requerendo conhecimento dos fatores de retaliação originais. A equação é usada 

para executar um Q cal para Conversão de (radiação) brilho para um produto L1: 

Fórmula (3) 

(2)

Fórmula (2) 
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Para a análise das imagens, após as correções foi utilizado o método por 

segmentação e classificação supervisionada por regiões (classificação Bhattacharya) através do 

software Spring versão 5.5.2 do INPE, onde a intervenção do usuário é essencial para boa 

classificação. Requer realizar treinamento e obter medida de distância de Bhattacharya que 

trata da separabilidade estatística entre par de classes espectrais ou seja mede a distância média 

entre distribuições de probabilidade de classe espectrais de acordo com Correia et al. (2004). 

Quanto ao tratamento, esse faz o reconhecimento de assinatura espectral de cada classe de uso 

da área da imagem. Dessa forma, para o desenvolvimento dessa fase, categorizou-se as classes 

de uso e ocupação dos sistemas ambientais, adaptando-se os estudos contidos no IBGE (2013), 

determinando as seguintes classes e subclasses analisadas nas imagens de satélites:   

a) Áreas Naturais com baixa interferência: corresponde ao mapeamento que leva 

em consideração as subclasses de elementos naturais como espelho d’água que 

envolvem os lagos, lagoas, áreas inundáveis, faixa de praia e vários tipos de 

vegetação que ocupam espaços nos sistemas/subsistemas ambientais; 

b) Áreas antrópicas, agrícolas e/ou extrativismo/pecuária: são áreas antropizadas 

por atividades como agricultura e/ou uso extrativismo/pecuária – São classes 

definidas quanto ao uso agrícola que possam estar associadas ou não ao 

extrativismo e/ou as atividades de pecuária. Nela se definiram as seguintes sub-

classes: Tabuleiros degradados por atividades agrícolas e/ou 

extravismo/pecuária; coqueiral; manguezal degradado; caatinga secundária; 

hortifruticultura; extrativismo; vegetação ciliar de carnaúba com extrativismo e 

pecuária; 

c) Áreas antrópicas não agrícolas: Consiste na classe em que o uso se dá na 

utilização desde técnicas rudimentares a altas tecnologias. Dividem-se em 

salinas, parques eólicos, mineração, solos expostos e/ou pavimentados, 

carcinicultura e áreas urbanas e/ou construções em gerais. 

Fórmula (4) 

(2)
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4 COMPONENTES NATURAIS E AS CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICA DOS 

MUNICÍPIOS DO BAIXO JAGUARIBE: ARACATI, FORTIM E ICAPUÍ 

 

A compreensão dos estudos integrados das condições geoambientais ou dos 

sistemas ambientais é realizada através do entendimento analítico, ocorrendo a necessidade de 

se analisar os seus componentes naturais (geológico, climático, geomorfológico e outros) com 

sua perspectiva de integração ou de relações mútuas entre si.  Conduz-se à obtenção das 

cartografias temáticas, ou seja, constitui a base ou suporte fundamental que permitem as 

apreciações parciais. Ao associar a visão de conjunto desses componentes naturais, com a 

percepção dos mecanismos de integração da natureza, considerando a partir dos recortes ou 

arranjos espaciais de maiores similaridades desses componentes, resulta-se no enfoque 

sistêmico (OLIVEIRA, 1990; SOUZA e OLIVEIRA, 2011). Dessa forma, segundo Rodrigues 

et al. (2013), os sistemas ambientais respondem às diversas categorias de organização da 

matéria e da organização do espaço. 

Tendo em vista a proposição básica de prover informações e estudos que conduzam 

à formulação de alternativas para subsidiar o ordenamento do território, julga-se importante, a 

nível das análises de natureza socioeconômica, a identificação e a compreensão do espaço em 

questão, suas transformações e diferenciações internas.  

Da exposição anterior, a abordagem nesse capítulo deve, necessariamente a 

compreensão dos componentes do geossistema e a análise sobre a estrutura socioeconômica, 

do processo de expansão capitalista, e as transformações de apropriação desse espaço. 

  

4.1 Estruturação dos componentes naturais 

 

O Baixo Jaguaribe localiza-se no setor nordeste do Estado do Ceará, prolongando-se até 

a costa. A área do baixo Jaguaribe, abrange treze municípios: Fortim, Aracati, Icapuí, Itaiçaba, 

Palhano, Russas, Quixeré, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Tabuleiro do Norte, São João do 

Jaguaribe, Alto Santo e Jaguaruana. Dos 13 municípios, três (Fortim, Aracati e Icapuí) serão 

objeto de estudo da proposta de pesquisa, por sua localização costeira. Ver Figura 5. 
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Figura 5 - Cartograma de localização geográfica da área de estudo 

 

 

A geologia do Baixo Jaguaribe está contextualizada por sequência crono-lito-

estratigráfica de acordo com o Projeto RADAMBRASIL (1981), CPRM/DNPM (1984), CPRM 

(2003; 2004), e pequenas adaptações atualizadas, realizadas por Sousa et al. (2008) e Neto e 

Medeiros (2009). É constituída por rochas componentes do embasamento cristalino 

Paleoproterozóico, parte da Bacia Potiguar Cretácea e maior abrangência espacial com 

coberturas sedimentares Cenozóicas, indicados nas Figuras 6 e 7. 

A compartimentação geomorfológica é submetida às influências de processos 

morfogenéticos exodinâmicos impostos pelo clima semiárido. Dessa forma, ao associar as 

curvas hipsométricas (FIGURA 8) com as unidades litoestratigráficas (FIGURA 7), visualiza-

se que as unidades estratigráficas encontradas na área de estudo indicam que as áreas mais 

amplas em terrenos baixos, apresentam menor dissecação e erosão. Estão nas cotas entre 17,51 

a 37 m equivalentes aos depósitos sedimentares do Grupo Barreiras. As unidades do 

Paleoproterozóico e Cretáceo são áreas muito restritas, mais elevadas e moderadamente 

dissecadas, atingindo altitudes de até 162m. As mesmas foram observadas no levantamento 

geológico do RADAMBRASIL (1981), constatadas nas imagens de satélites e no levantamento 

de campo. 
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Figura 6 - Esboço Crono-lito-estratigráfico dos municípios costeiros do Baixo Jaguaribe 

 
 Fonte: Adaptado de CPRM (2003; 2004)
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O embasamento cristalino é composto por duas unidades litoestratigráficas: o 

Complexo Acopiara é constituído por paragnaisses, quartzitos, anfibolitos e ortognaisses, 

principalmente no setor sudoeste da área de estudo. O Complexo Grupo Orós está composto 

por xistos e quartzitos. Este último representado como cristas na Serra dos Porcos. Esses 

litotipos exibem elevado grau de metamorfismo variando da fácies anfibolito a granulito, 

expondo modelados de cristas, inselbergs e serras baixas. Da base dos níveis residuais elevados 

expandem-se as rampas pedimentadas dissecadas em colinas rasas que são próprias de 

depressão sertaneja. 

A Bacia Potiguar (Cretáceo) é constituída pela Formação Açu com pequena 

expressão (12,5 ha) e pela Formação Jandaíra do Grupo Apodi. A Formação Açu é constituída, 

preponderantemente, por arenitos na área de estudo. O Grupo Apodi é composto por uma 

sequência homogênea de calcários esbranquiçados com variações de tipos recristalizados, com 

intercalações de margas friáveis, folhelhos e argilitos de cores esverdeadas e cinzentas, 

apresentando associação fossilífera abundante e pouco diferenciada. Estas litologias 

apresentam-se em superfície cuestiforme, coincidente com a estrutura geológica, trabalhada por 

pediplanação e limitada por escarpas erosivas, na faixa altitudinal de 40 a 60 m. 

As coberturas sedimentares Cenozoicas, incluem os sedimentos Pliopleistocênicos 

do Grupo Barreiras correspondendo à unidade litoestragráfica de maior expressão, 

compreendendo os sedimentos Quaternários da faixa litorânea e os depósitos aluviais das 

planícies fluviais. Os sedimentos Pliopleistocênicos constituem o material sedimentar do Grupo 

Barreiras sendo composto por argilas variegadas e arenitos avermelhados, com níveis 

caulínicos e conglomerados grosseiros com matriz arenosa vermelha que recobrem, em 

discordância, o embasamento cristalino no baixo Jaguaribe. Expõem-se em feições 

tabuliformes formando os tabuleiros pré-litorâneos em superfícies rampeadas, com o declive 

inferior a 5 % que, quando atingem a linha de costa e são submetidos às influências da abrasão 

marinha, desenvolvem-se falésias vivas que se expõem como altos topográficos nas praias de 

Canoa Quebrada, Pontal do Maceió e Icapuí. 

Os sedimentos aluviais estão distribuídos pela vasta planície fluvial e os baixos 

níveis de terraços. Souza (2005) considerou uma sequência setorizada de feições morfológicas 

de detalhe a partir de talvegue, incluindo: área de vazante, várzea baixa, várzea alta e rampas 

dos interflúvios. Nas planícies fluviais situam-se as reservas de depósitos argilosos do baixo 

Jaguaribe. Incluem-se as planícies fluviomarinhas que decorrem das ações combinadas de 

deposição mixta, ou seja, do rio e do mar. 
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 O quadro geológico/geomorfológico ainda apresenta com a planície litorânea 

composta por sedimentos de dunas e de paleodunas. Trata-se de uma faixa de terras 

praticamente contínua e com largura média em torno de 1,5 a 2,5 Km composta por sedimentos 

recentes, constituídos de areias quartzosas finas e médias inconsolidadas.  As feições do 

modelado revelam a ocorrência de dunas longitudinais (“seifs”) e transversais (“barcanas). 

Constata-se também a ocorrência de dunas fixas e semifixas (UECE, 2001). 

As condições hidroclimáticas são marcadas pelas influências dos processos 

morfogenéticos impostos pelo clima semiárido. Apresentam acentuadas irregularidades 

têmporo-espaciais das chuvas. As taxas elevadas de evapotranspiração resultam num balanço 

hídrico fortemente deficitário durante a maior parte do ano.   

Conforme Nimer (1989), a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) é o sistema 

de maior importância dentre os controladores do clima do Nordeste brasileiro.  No seu 

movimento extremo para latitudes meridionais enfraquece o centro de ação do Atlântico, 

causando a ocorrência de chuvas no período de janeiro a abril e estiagem nos restantes dos 

meses do ano. Nos períodos dos meses secos, o domínio volta a ser do Centro de Ação do 

Atlântico, representado pela massa Equatorial Atlântica (mEa).  

O clima regional apresenta irregularidades pluviométricas têmporo-espaciais, em 

que as chuvas ocorrem, geralmente no verão-outono. O regime pluviométrico é do tipo tropical 

com curto período chuvoso, e outro período de estiagem mais prolongado. O regime térmico é 

uniforme com temperaturas elevadas e baixas amplitudes térmicas anuais que giram em torno 

dos 3ºC. As precipitações médias anuais de acordo com ANA no período de 1990-2014 dos 

municípios costeiros do baixo Jaguaribe são: Fortim 816,00 mm, Aracati 665,3 mm e Icapuí 

com 860,5 mm. Os dados demostram diferenças significantes entre eles.  

O conhecimento da distribuição das precipitações e da evapotranspiração fornece 

subsídios para determinar períodos críticos predominantes numa determinada região e, 

condições de fornecer informações que visem reduzir as consequências causadas pelas 

flutuações do regime pluviométrico, sejam pelo emprego da irrigação ou pela implantação de 

culturas adaptadas à sazonalidade deste regime (JUNQUEIRA JUNIOR et al., 2007). Conforme 

Fietz et al. (2001), o balanço hídrico é uma metodologia muito utilizada para se avaliar o 

armazenamento de água no solo e quantificar déficits e excessos hídricos ao longo do tempo. 

Dessa forma o balanço hídrico é um indicador climatológico da disponibilidade hídrica em uma 

região ou local, o que é fundamental no ordenamento territorial. Dessa forma torna-se 

imprescindível analisar o balanço hídrico dos 3 municípios (Aracati-Fortim-Icapuí) da área de 
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estudo. O Quadro 1, apresenta o balanço hídrico do Município de Fortim no período de 1990-

2014. 

 

Quadro 1 - Balanço Hídrico do Município de Fortim no período de 1990-2014 

 
Fonte: ANA (Portal HidroWeb); COSTA, F. G. R. e SALES, M. C. L. (2007); ROLIM, G. de S.; SENTELHAS, 

P. C. (Departamento de Ciências Exatas, Área de Física e Meteorologia DCE-ESALQ/USP). 
 

Na análise do balanço hídrico de Fortim pode-se observar no Quadro 1 que o total 

anual de precipitação atinge valores de 816,3 mm, com um período de maior precipitação entre 

os meses de fevereiro a maio.  Verifica-se um déficit hídrico anual de 1036,7 mm, distribuído 

ao longo do período mais expressivo entre junho a janeiro, período que abrange a estação seca 

na região. A evapotranspiração potencial (ETP) anual foi de 1.794,6 mm, com o mês de maior 

ETP em dezembro com 168,67 mm e o de menor ETP em julho com 128,5 mm. 

O município apresenta deficiência hídrica em 9 meses do ano, praticamente, mesmo 

havendo uma grande concentração de precipitação no primeiro semestre do ano, pois, as 

elevadas temperaturas provocam um aumento nas taxas de evapotranspiração relativa, fazendo 

com que o consumo de água pelas plantas seja maior que a disponível no solo (FIGURA 9). 

 
 

 
 
 



56 

 

Figura 9 - Variação dos dados mensais meteorológicos de precipitação (P) do 

Município de Fortim, evapotranspiração potencial (ETP) e evapotranspiração 

real (ETR), período de 1990 a 2014. 

 

 

No que se refere ao Balanço Hídrico de Aracati podem ser observados no Quadro 

2 que o total anual de precipitação atinge valores de 665,3 mm, com um período de maior 

precipitação entre os meses de janeiro a junho, concentrando acima de 80% da chuva anual 

nestes meses.  

Verifica-se um déficit hídrico anual de 1.152,8 mm, distribuído ao longo do período 

entre junho a janeiro, período que abrange a estação seca na região. A evapotranspiração 

potencial (ETP) anual foi de 1.794,6 mm, o mês de maior ETP foi dezembro (171,08 mm) e o 

de menor ETP corresponde ao mês de julho (125,9 mm). 
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Quadro 2 - Balanço Hídrico do Munícipio de Aracati no Período de 1990-2014 

 
Fonte: ANA (Portal HidroWeb); COSTA, F. G. R. e SALES, M. C. L. (2007); ROLIM, G. de S.; SENTELHAS, 

P. C. (Departamento de Ciências Exatas, Área de Física e Meteorologia DCE-ESALQ/USP). 
 

No que diz respeito ao Balanço Hídrico do Município de Icapuí é o que apresenta 

dentre eles o total de precipitação total anual de menor valor (QUADRO 3) onde o total anual 

de precipitação atinge valores de 816,3 mm, com um período de maior precipitação entre os 

meses de fevereiro a maio.  Verifica-se um déficit hídrico anual de 1036,7 mm, distribuído ao 

longo do período mais expressivo entre junho a janeiro, período que abrange a estação seca na 

região. A evapotranspiração potencial (ETP) anual foi de 1.794,6 mm, com o mês de maior 

ETP em dezembro com 168,67 mm e o de menor ETP em julho com 128,5 mm. 

O município apresenta deficiência hídrica em 10 meses do ano, praticamente, 

mesmo havendo uma grande concentração de precipitação no primeiro semestre do ano, pois, 

as elevadas temperaturas provocam um aumento nas taxas de evapotranspiração relativa, 

fazendo com que o consumo de água pelas plantas seja maior que a disponível no solo 

(FIGURA 10). 
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Figura 10 - Variação dos dados mensais meteorológicos de precipitação (P), 

evapotranspiração potencial (ETP) e evapotranspiração real (ETR), do 

Município de Aracati, período de 1990 a 2014. 

 

 

Dentre os municípios da área de estudo, verifica-se que o Balanço Hídrico do 

Município de Icapuí é o que apresenta maior valor de precipitação total anual (QUADRO 3) 

com 860,5mm, com o período de maior precipitação entre os meses de janeiro a maio.  Verifica-

se um déficit hídrico anual de 956,2, mm, distribuído ao longo do período mais expressivo entre 

junho a fevereiro, período que abrange a estação seca no Município. A evapotranspiração 

potencial (ETP) anual foi de 1.779,2 mm, com o mês de maior ETP em janeiro com 170,64 

mm, diferindo de Fortim e Aracati que ocorrem em dezembro. O menor valor de ETP se dá em 

julho com 122,29 mm. 
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Quadro 3 - Balanço Hídrico de Icapuí no período de 1990-2014 

 
Fonte: ANA (Portal HidroWeb); COSTA, F. G. R. e SALES, M. C. L. (2007); ROLIM, G. de S.; SENTELHAS, 

P. C. (Departamento de Ciências Exatas, Área de Física e Meteorologia DCE-ESALQ/USP). 
 

Figura 11 - Variação dos dados mensais meteorológicos de precipitação (P), 

evapotranspiração potencial (ETP) e evapotranspiração real (ETR) no Município 

de Icapuí, período de 1990 a 2014 

 
 
 

O município apresenta deficiência hídrica igual aos outros dois, em 10 meses do 

ano, havendo uma grande concentração de precipitação no primeiro semestre do ano, pois, as 

elevadas temperaturas provocam um aumento nas taxas de evapotranspiração relativa, fazendo 

com que o consumo de água pelas plantas seja maior que a disponível no solo (FIGURA 11).  
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O rio Jaguaribe no município de Fortim é o principal fluxo de drenagem. A 

proximidade do município ao litoral, caracteriza-se pela presença de áreas de inundação e lagos. 

Possui os domínios hidrogeológicos do Barreiras e depósitos aluvionares. Dessa forma, pelas 

características hidroclimatológicos registram os mesmos dados que as do município de Aracati. 

Quanto ao Município de Icapuí, conforme SRH (1992) citado por UECE (2001), não possui 

drenagens significativas, destacando-se o córrego Manguinho. 

Foram registrados um total de 7 poços distribuídos nos aquíferos de Dunas, 

Barreiras e Jandaíra. 

O mosaico de solos é bastante diversificado, em grandes parcelas, fortemente 

degradados e com comprometimento de sua capacidade produtiva.  Buscou-se associar a 

distribuição dos solos com a sub-compartimentação geomorfológica agrupadas em unidades 

morfopedológicas. Dessa forma conforme informações da SEARA (1988), as associações de 

solos podem ser correlacionadas com a compartimentação topográfica (QUADRO 4) e 

distribuída em associação de solos conforme o zoneamento agrícola, SEARA (1997) exibida 

na Figura 12.  

Os solos foram indicados de acordo com a classificação da EMBRAPA (2013) 

exibido no quadro mofopedológico em associação.   

Neossolos Quartzarênicos inserem-se na unidade taxônomica dos solos pouco 

evoluídos, sem contato lítico dentro de 50cm de profundidade, com sequência de horizontes A-

C, apresentando textura areia ou areia franca em todos os horizontes (EMBRAPA, 2013). Não 

há hidromorfismo e a excelente drenagem do solo é função da alta permeabilidade do perfil. 

Possuem elevadas condições de acidez, baixa a muito baixa saturação de bases trocáveis e 

fertilidade natural de baixa a muito baixa. Ocorrem nas áreas de dunas fixas e paleodunas e nos 

tabuleiros pré-litorâneos. 

 Os Gleissolos são solos constituídos por material mineral com horizontes glei 

iniciando-se dentro dos primeiros 50 cm da superfície do solo ou a profundidades entre 50cm 

e 150 cm desde que imediatamente abaixo de horizonte histíco. São constituídos por sedimentos 

muitos finos associados a matéria orgânica provenientes da deposição de produtos do mangue 

e da intensa atividade biológica. Esses solos ocorrem nas baixadas litorâneas nas planícies 

fluviomarinhas afetadas por marés. São parcialmente ou totalmente encharcados.  Não possuem 

nítida divisão dos horizontes nos perfis e são mal drenados.  
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Quadro 4 - Morfopedologia do Baixo Jaguaribe 

Unidades Geomorfológicas Feições da morfologia Associações de Solos 

 

Planície Litorânea 

Faixa de praia, terraço marinho e campo 

de dunas móveis 

Sedimentos quartzosos 

continentais e marinhos 

Campo de dunas fixas e paleodunas Neossolos Quartzarênicos 

Planície fluviomarinha 
Gleissolos Sálicos e 

Tiomórficos 

   

Planície fluviolacustre, lacustre 

e áreas de Acumulação 

Inundáveis 

Planícies lacustres e fluviolacustres 

Associação de Neossolos 

Flúvicos, Planossolos solódicos 

e sedimentos arenosos 

Áreas de acumulação inundáveis 
Associação de Planossolos 

Solódicos 

Planície Fluvial 
Planícies fluviais dos rios Jaguaribe e 

das pequenas planícies 

Neossolos Flúvicos, 

Planossolos e Vertissolos 

Tabuleiros pré-litorâneos 

Tabuleiros arenosos Neossolos Quartzarênicos 

Tabuleiros areno-argilosos 

Associação de Argissolos, 

Latossolos Amarelos 

distróficos 

Chapada do Apodi Rebordo e patamares 

Associação de Neossolos 

Litólicos e afloramento 

rochosos 

Depressão Sertaneja Pedimentos parcialmente dissecados 
Associação de Planossolos, 

Argissolos, Neossolos Litólicos 

Maciços Residuais, cristas e 

inselbergs 

Níveis de relevos serranos, cristais 

residuais e inselbergs. 

Associação de Neossolos 

Litólicos e afloramento 

rochosos. 

Fonte: Adaptação de UECE (2001). 

 

Os Planossolos Solódicos, são solos que apresentam horizonte plânico com caráter 

sódico imediamente abaixo dos horizontes A ou E. São solos rasos a moderametne profundos, 

distribuídos em relevos planos das planícies fluviais ou nas áreas de acumulação inundáveis.  

O horizonte textural tem argilas com atividade alta.  Os horizontes subsuperficiais tem aspectos 

associados com umidade em excesso ou drenagem imperfeita, apresentando mosqueado ou 

cores de redução. Apresentam problemas de encharcamento durante as chuvas e ressecamento 

ou fendilhamento durante a estação seca.
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Possuem baixa permeabilidade e são fortemente susceptíveis às ações erosivas, 

sobretudo aos processos ligados ao escoamento difuso e ao escoamento em lençol. Ocorrem 

nas áreas de planícies lacustre, planícies fluviolacustres, planícies fluviais e áreas de inundações 

sazonais. 

Neossolos Flúvicos são derivados de sedimentos aluviais com horizontes A sobre 

camada ou horizonte C e que apresentam caráter flúvico dentro de 150 cm de profundidade a 

partir da superfície dos solos. Representam solos de desenvolvimento incipiente e, são 

geralmente profundos. Possuem uma variação textural muito acentuada, mas com predomínio 

de clásticos finos. Isso implica em drenagem imperfeita nos perfis. São solos de grande 

potencialidade para a agricultura, não sofrendo maiores restrições ao uso, podendo ser 

cultivados intensivamente. A principal limitação ao uso agrícola decorre da insuficiência de 

água em função dos baixos índices de precipitações pluviométricos. Há limitações  para o uso 

de maquinário agrícola, principalmente nos solos argilosos e imperfeitamente drenados. Além 

disso, as áreas destes solos estão sujeitas a riscos de inundações periódicas.  

Os Vertissolos são solos em sequência de horizontes A, C com horizonte vértico 

entre 25 – 100 cm de profundidade e relação textural insuficiente para caracterizar um B 

textural. Em função do tipo textural, os Vertissolos são submetidos a expansões e contrações 

das argilas que motivam o desenvolvimento de fendilhamentos (gretas de contração) durante a 

estação seca. Na área de estudo predominam os Vertissolos hidromórficos com caráter eutrófico 

e durante a estação chuvosa apresentam encharcamento. Atualmente esses solos são mais 

utilizados com cultura do algodão, constatando-se, também, cultivos de milho, arroz e 

raramente feijão. As áreas não cultivadas são utilizadas com pecuária extensiva em meio à 

vegetação natural. São solos de elevado potencial agrícola, mas quanto à irrigação, há 

problemas relacionados com as suas condições físicas, presença de pedregosidade superficial e 

não raramente na massa do solo, riscos de halomorfização e de erosão. Também apresentam, 

em grande parte, forte limitação pela escassez de água. Podem ser explorados intensivamente 

com pecuária extensiva em meio a pastagens naturais melhoradas ou capineiras nas áreas que 

apresentam melhores condições físicas.  

Os Argissolos Vermelho-Amarelos são solos profundos, apresentando sequência de  

horizonte A, Bt e C, com argila de atividade baixa ou com argila de atividade alta com saturação 

por bases baixa. Não apresentam hidromorfismo.  Na área de Tabuleiros da Formação Barreiras, 

eles podem estar associados aos Argissolos acinzentados. 
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Os Latossolos Amarelos, são solos profundos não hidromórficos, apresentando 

horizonte A, B latossólico e C. As condições de fertilidade são baixas, justificando as 

propriedades distróficas e a pequena capacidade produtiva com uso agrícola.  

 Os Neossolos Litólicos são solos pouco evoluídos, não hidromórficos, possuindo 

horizonte A sobreposto à rocha matriz ou sobre horizonte C de pequena espessura, pouco 

intemperizado e com muitos minerais primários.  Apresentam pedregosidade e rochosidade em  

superfície. Ocorrem no rebordo e patamares da Chapada do Apodi, nas depressões sertanejas, 

nos setores declivosos dos maciços, nas cristas residuais e inselbergs. Apresentam fortes 

limitações no que se refere à deficiência d’água no período seco e à difícil mecanização, em 

face da pequena profundidade e da pedregosidade/rochosidade superficial, não se prestando 

para o uso agrícola. São geralmente destinados à pecuária extensiva, sendo necessária a 

introdução de pastagens artificiais e a formação de reserva forrageira para o período seco. 

Atualmente constata-se nas áreas onde o horizonte A é mais espesso, pequenos cultivos de 

subsistência.  

Buscando analisar as informações sobre a cobertura vegetal da região, estabeleceu-

se como base para a nomenclatura de cada unidade vegetacional a classificação de Fernandes 

(1994; 1998) associando-a com a de sistema fitogeográfica do Estado do Ceará de Figueiredo 

(1986; 1997).   

De acordo com esses autores para a área de estudo é possível definir-se as seguintes 

unidades vegetacionais conforme as unidades fitogeográficas estabelecidas por Figueiredo 

(1986; 1997) e Fernandes (1994): 

- Vegetação Pioneira Psamófila (Correspondendo parcialmente ao Complexo 

vegetacional do litoral); 

- Arboreto Edáfico Marino-limoso (Vegetação de Mangue); 

- Arboreto Edáfico Marino-arenoso (Vegetação de Tabuleiro); 

- Arboreto Edáfico Fluvial (Vegetação de Várzea); 

- Arboreto Climático Estacional Caducifólio Xerofílico (Caatinga Arbórea); 

- Fruticeto Estacional Caducifólio Xeromórfico (Caatinga Arbustiva). 

Essa diferenciação vegetacional decorre de vários processos naturais e/ou 

antropogênicos. Contudo independentemente de qual processo prevaleça, uma comunidade 

vegetacional sempre estará associada a essas características naturais, perturbadas ou 

degradadas.  Considera-se como área natural, aquelas em que ainda mantém suas características 

originais, mesmo tendo sido afetadas por algum distúrbio antrópico. A comunidade vegetal da 

planície litorânea, é a Vegetação Pioneira Psamófila que reveste naturalmente às feições 
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arenosas. Através de sua presença faz conduzir os processos pedogenéticos nas áreas 

quartzosas, uma vez que aportam nutrientes e matéria orgânica às camadas sedimentares 

superficiais (UECE, 2001). 

Ainda inserida na planície litorânea e bem destacada está a vegetação Arboreto 

Edáfico Marino-limoso ou vegetação de mangue ou ainda denominada de manguezal quando 

corre na interface dos meios marítimo, fluvial e terrestre, na faixa de fluxo e refluxo das marés. 

As espécies presentes são ajustadas à salinidade do meio, desenvolvendo-se em terrenos 

palustres limosos. Ocupa a maior parte da planície fluviomarinha da região do baixo Jaguaribe. 

Constam as Avicennia germinans (canoé), Avicennia shaueriana (canoé), Launcularia 

racemosa (mangue manso), Rhizophora mangle (mangue vermelho) e Conocarpus erecta 

(mangue ratinho). Este último ocorre, normalmente, mais afastados das bordas do rio. Nas 

adjacências da cidade de Aracati, mais precisamente nas áreas de domínios da planície 

fluviomarinha, estão instalados vários tanques de carcinicultura. 

Adentrando no continente, em direção à montante do Rio Jaguaribe, verifica-se a 

vegetação de mangue que está progressivamente, a cada ano, substituída por outra vegetação 

ripária menos tolerantes à água do mar, podendo revelar-se por completa nas planícies fluviais. 

Essa vegetação denominada por Fernandes (1998) por Arboreto Edáfico Fluvial (mata ciliar) 

ou seja uma vegetação com fisionomia dominada pela Copernicia prunifera (carnaúba) 

podendo revelar três ou duas sinúsias, onde a sinúsia arbórea pode variar de 7 a 12 metros de 

altura. Esta dominância resulta da ação do homem que em função da importância comercial 

dessa árvore, os outros vegetais lenhosos foram sendo suprimidas tendo em vista a minimizar 

a competição interpopulacional e consequentemente, aumentar a produtividade do carnaubal. 

Outro aspecto colaborador nesse processo foi a remoção de árvores e arbustos para facilitar o 

trânsito dentro das áreas de extrativismo, permitindo assim um extrativismo com maior fluidez 

(UECE, op. cit.). 

   Nos Tabuleiros Pré-litorâneos, desde o litoral até o contato com o substrato 

cristalino, encontra-se o Arboreto Edáfico Marino-arenoso (Cobertura Vegetal de Tabuleiro). 

Originalmente essa vegetação apresentava uma maior fitodiversidade e abundância em 

fisionomia arbórea, contudo, verifica-se no presente, um predomínio do extrato arbustivo 

devido aos sucessivos uso e ocupação da terra. Além do extrato arbustivo e arbóreo, possui 

também um estrato herbáceo dominado por gramíneas. Dentre as espécies arbustivas e arbóreas 

mais comuns destacam-se: Anacadium occidentale (cajueiro), Bauhinia macrostachya 

(mororó), Bysronima spp (murici), Bursera leptophloes (imburana), Guettarda angelica 

(angelim), Astronium fraxinifolium (aroeira) e Hymenea courbaril (jatobá). 
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São áreas de relevo plano a ondulado com um bom potencial de reserva hídrica 

subsuperficial, o que conduz a um sucesso na exploração agropecuária. Em função dessa 

atividade, essa área teve sua cobertura vegetal removida em substituição às pastagens e campos 

agrícolas. Dentre essas atividades agrícolas domina a cultura de caju (Anacardium occidentale). 

As caatingas são as comunidades vegetacionais menos expressivas na área de 

estudo. Fernandes (1998) as denomina de Arboreto Climático Estacional Caducifólio 

Xerofílico. Trata-se de uma formação vegetal xérica, caducifólia no estio, garranchenta, por 

vezes com plantas espinhosas e suculentas, podendo revelar-se em dois padrões, Caatinga 

Arbustiva e Caatinga Arbórea, conforme o substrato que revestem.    

A caatingas arbórea com menor expressão na área são mais preservadas na Chapada 

do Apodi, apresentando uma estrutura vertical constituída de três extratos bem definios: um 

arbóreo com espécies de 8 a 12 m de altura, outro arbustivo com indivíduos de 2 a 5 m e 

finalmente, um herbáceo com gramíneas. Dentre as espécies arbóreas destacam-se Auxemma 

ancocalyx (pau branco), Anadenathera macrocarpo (angico), Aspidosperma pirifolium 

(pereiro), Astronium ssp (aroeira), Bursera leptophloeos (imburana) Pithecellobium ssp 

(jurema), Schinopsis brasiliensis (baraúna), Tabebuia impertiginosa (paud d’arco) Torresea 

cearense (cumarú), Schinopsis brasiliensis (baraúna), Tabebuia impetiginosa (pau d’árco), 

Torresea cearenses (cumarú) e Ziziphus joazeiro (joazeiro). Enquanto que o estrato arbustivo 

é ocupado por espécies como Baunhinia cheilantha (mororó), Cereus jamacaru (mandacaru), 

Croton sonderianus (marmeleiro), Capparis flexuosa (feijão bravo), Combretum leprosum 

(mofumbo), Lantana camara (cumaru), Pilocereus squamosus (cardeiro), Piptadenia 

stipulalea (jurema branca). 

 Há unidades fitoecológicas que não são referidos em muitos estudos no Estado do 

Ceará, em função da escala à nível estadual. Refere-se aqui das plantas que se encontram em 

pequenos corpos aquático temporários, mesmo em ambientes de pequena extensão são 

ambientes que possuem grande importância, pois abrigam uma biota particular, adaptada, a 

ambientes aquáticos, aqui adotada a terminologia de Moro et al. (2015), de vegetação aquática 

e paludosa, dentre elas estão as famílias Alismatecea e Nymphaeaceae. 

 

4.2 Condições socioeconômicas  

 

As condições socioeconômicas abordadas na pesquisa, tratam-se de enfatizar os 

aspectos sociais, econômicos e da organização do espaço, procurando enfocar as principais 

peculiaridades municipais dos três municípios que fazem parte do litoral do baixo Jaguaribe. 
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De modo essencial, serão destacadas as condições atuais de uso e ocupação da terra; análise da 

produção e organização do espaço geográfico ao longo das últimas décadas que tem sido 

transformada pelo uso de técnicas constituindo em uma nova paisagem. 

Para a compreensão das condições sociais e econômica, deve-se considerar as 

análises das principais formas de produção e os modos e condições de vida a elas associados. 

Dessa forma, como fundamentos de método buscar-se-á seguir alguns pressupostos básicos, a 

saber: considerar as diferentes escalas geográficas a partir da interação permanente do global 

com o local; realizar o diagnóstico considerando os componentes qualitativos e quantitativos 

de modo equilibrado, evitando um estudo excessivamente descritivo; realizar pesquisa direta 

na área de estudo como forma de melhor realizar o processo de análise e de síntese do objeto 

estudado, buscando alcançar a essência do processo de formação socioeconômica; reconstituir 

os processos gerais determinantes para as formas e funções vigentes no presente. 

Os aspectos socioeconômicos estão organizados em seus grupos temáticos, 

abarcando conjuntos de variáveis e indicadores, a saber. 

 

4.2.1 Dinâmica populacional 

 

Quanto ao perfil populacional da cidade de Aracati, apresenta dois grupos distintos, 

primeiro uma população fixa, que são aqueles que residem no município e no segundo grupo 

uma população flutuante, formada por veranistas e turistas. O grande número de pessoas que 

formam a população flutuante contribui sobremaneira para a geração de emprego e renda para 

seus moradores incrementando e desenvolvendo o setor turístico municipal (CEARÁ, 2001). 

No litoral do Baixo Jaguaribe, conforme censo demográfico e contagem 

populacional do IBGE (1970, 1980, 1991, 2000, 2010 e 2015), a área possuía um total de 16.972 

habitantes no ano de 1970 passando a duplicar sua população em 26 anos para uma população 

de 40.321 habitantes. Assim, pode-se estabelecer, atualmente que na Tabela 1, há dois níveis 

de cidades; uma cidade com população acima de 70.000 habitantes (Aracati) e duas cidades 

com população inferior a 20.000 habitantes, o que denota uma discrepância muito grande em 

virtude do espaço geográfico  
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Tabela 1 - População dos Municípios Litorâneos do Baixo Jaguaribe 

 
Fonte: IBGE - Censo demográfico de 1970, 1980, 1991, 2000, 2010. *Cálculo de estimativa 

 

No que se refere ao setor primário, (TABELA 2) os dados mostram crescimento 

durante quase uma década, em dois municípios, Aracati e Icapuí, não havendo nenhuma 

atividade desse setor em Fortim. 

Quanto ao setor secundário, é interessante destacar que nos municípios de Aracati 

e Fortim houve um decréscimo de emprego, embora não muito significativo. Não obstante, no 

município de Icapuí, no mesmo período, registraram um aumento. 

Dos três municípios considerados, é o de Aracati o que apresenta o maior contigente 

de pessoas ocupadas no setor de serviços. Acredita-se, que a ocupação nesse setor, tenha sido 

não só o aumento do tamanho de sua sede urbana, mas por ser um município litorâneo com 

relevante turismo contando com expressivos números de restaurantes, pousadas e hotéis 

distribuídos em suas praias como Cano Quebrada e Majorlândia. 

 
Tabela 2 - Número de empregos formais nos municípios litorâneos por setor produtivos 

nos anos de 2007 - 2014 

 
Fonte: Adaptado do Anuário Estatístico do Ceará (IPECE, 2015); RAIS/2007 - MTE. 

http://www.ipece.ce.gov.br/perfil_basico_municipal/2009/Aracati_Br_office.pdf 
 

Quanto aos aspectos socioeconômicos a região vem se destacando nos últimos anos 

por um processo acentuado de implantação inovadora associada às atividades agropecuárias, 

com o polo de irrigação, de serviços, com a urbanização proveniente de atividades ligadas ao 

turismo e a indústria pesqueira. Seu processo de territorialização sublinha a agropecuária e o 

extrativismo vegetal como suporte básico do povoamento, da urbanização e da formação dos 

demais setores econômicos. Desde a década de 1970 que essa atividade continua, mas dentro 
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de uma nova dimensão técnica, passando por um importante processo de reestruturação 

produtiva. Essa modernização da produção da agropecuária é notada principalmente na 

Chapada do Apodi (UECE, 2001). 

Um dos dados mais relevantes para demonstrar a importância da região em análise, 

para o Estado, é o Produto Interno Bruto da agropecuária (PIB), uma vez que concentra o 

segundo maior valor em relação às regiões administrativas estaduais, superada somente pela 

Região Metropolitana. O PIB agropecuário nos anos de 2002-2013, de acordo com o Tabela 3, 

nos três municípios litorâneos do Baixo Jaguaribe, se destaca o de Icapuí com maior média de 

concentração (34,6 %). Entre os três municípios. Aracati foi o que apresentou menor percentual 

com valor de 12,09 % no ano de 2005.  

 
Tabela 3 - Produto Interno Bruto da Agropecuária (%) 

Município 
ANOS  (2002-2013) 

2002 2005 2007 2009 2013 

Aracati 6,58 12,08 14,6 13,07 10,84 

Fortim 13,26 23,01 23,0 19,88 28,07 

Icapuí 25,34 27,38 41,1 40,85 38,25 

 Fonte. Adaptado do IBGE https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/ 

 

4.2.2 Formação Histórica dos Municípios Litorâneos que compõem o Baixo Jaguaribe 

(Aracati/Fortim/Icapuí) 

 

Os municípios que compõem o Baixo Jaguaribe têm sua formação associada à 

ocupação originada da atividade pecuária em que os conflitos entre os índios locais, a 

apropriação das terras para a criação de gado e a riqueza que geraram seus produtos e fizeram 

prosperar diversos povoados que posteriormente originaram os três municípios (IBGE, 2015). 

 
4.2.2.1 Município de Aracati 

 

A fundação do município de Aracati deu-se com os primeiros povoamentos, 

próximo a foz do rio Jaguaribe.  Sua ocupação está associada a chegada à foz do rio Jaguaribe 

pela expedição de Pero Coelho de Souza vindo de Pernambuco com destino ao Maranhão. Pero 

Coelho tinha a missão de coibir o comércio praticado pelos estrangeiros (franceses e 

holandeses). Para segurança das embarcações foram construídas no local, o fortim de São 
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Lourenço, em 10 de agosto de 1603, correspondendo ao dia de São Lourenço no calendário 

católico. No local Pero Coelho de Souza mandou edificar um forte para se abrigar dos ventos 

muito fortes nessa época do ano, e se proteger dos nativos (índios).  

Esse lugar passou a se chamar São José do Porto dos Barcos, Cruz das Almas. Entre 

o período de 1747 a 2014 ocorreram diversas modificações na configuração política 

administrativa do atual município de Aracati, relatado sinteticamente no Quadro 5. 

 

Quadro 5 - Síntese da formação histórica do Município de Aracati constando as 

categorias documentos e anos de instalação/data final. 

 

Categoria Documento 
Ano de instalação/data 

final 

Elevado à categoria de município e distrito com 
a denominação de Santa Cruz de Aracati Sede na 
povoação de Porto dos Barcos 

Resolução Régia de 11-04-1747. 10-02-1748 

Distrito de Santa Cruz de Aracati 
Provisões de 12-09-1766 e 20-06-
1780 

_ 

Cidade com a denominação de Aracati 
Provisão n.º 244, de 25-10-1842. 
 

_ 

Criação do distrito de Areias e anexado ao 
município de Aracati 

Ato Provincial de 01-08-1875 _ 

Constituição de dois Distritos no município: 
Aracati e Areias. 

Em divisão administrativa referente 
ao ano de 1911 

Mantendo até datadas de 31-XII-
1936 e 31-12-1937 como divisão 
territorial 

No quadro fixado para vigorar no período de 
1944 a 1948 o município é constituído do distrito 
sede.  

- - 

Criação do distrito da Cruz é criado o distrito de 
Lagoa da Cruz e anexado ao município de 
Aracati. 

Pela Lei Estadual n.º 2.677, de 02-
08-1929 

- 

Criação do Distrito o distrito de Lagoa da Cruz 
e anexado ao município de Aracati. 

Pela Lei Estadual n.º 2.677, de 02-
08-1929 

- 

O distrito de Canoé passou a denominar-se 
Fortinho e o distrito de Lagoa da Cruz passou a 
denominar-se Cabreiro. 

Pela Lei Estadual n.º 386, de 14-10-
1937 

- 

Foram criados os distritos de Caiçara, Mata 
Fresca e Tibau, com terras desmembradas 
distrito de Areal. Sob a mesma Lei o distrito de 
Fortinho passou a denominar-se Fortim. 

Pela Lei Estadual n.º 448, de 20-12-
1938 

- 
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Categoria 
Documento 

(Continuação) 

Ano de instalação/data 
final 

Foram criados os distritos de Caiçara, Mata 
Fresca e Tibau, com terras desmembradas 
distrito de Areal. Sob a mesma Lei o distrito de 
Fortinho passou a denominar-se Fortim. 

Pela Lei Estadual n.º 448, de 20-12-
1938 

- 

O município sofreu as seguintes denominações: 
o distrito de Caiçara passou a se chamar Icapuí, 
Tibau passou a chamar-se Cupiranga e Areias 
tomou o nome de Ibicuitaba. 

Pelo Decreto-lei Estadual n.º 114, de 
30-12-1943 

- 

O município é constituído de 7 distritos: Aracati, 
Cabreiro, Cuipiranga, Fortim, Ibicuitaba, Icapuí 
e Mata Fresca. 

Em divisão territorial datada de 1-
VII-1950 

Permanecendo em divisão 
territorial datada de 1-VII-1955. 

Desmembra do município de Aracati os distritos 
de Icapuí, Ibicuitaba e Cuipiranga, para 
constituírem o novo município de Icapuí. 

A Lei Estadual n.º 4.461, de 15-01-
1959 

 
- 
 
 

O município é constituído de 4 distritos: 
Aracati, Cabreiro, Fortim e Mata Fresca. 

Em divisão territorial datada de 1-
07I-1960 

Permanece em divisão 
territorial até 31-12-1963. 

Aracati adquiriu o território do extinto 
município de Icapuí, como simples distrito.  

Lei Estadual n.º 8.339, de 14-12-
1965 

- 

O município é constituído de 7 distritos: 
Aracati, Cabreiro, Cuipiranga, Fortim, 
Ibicuitaba, Icapuí e Mata Fresca. 

Em divisão territorial datada de 31-
12-1968 

Assim permanecendo em 
divisão territorial datada de 1-I-
1979. 

Desmembra do município de Aracati os 
distritos de Icapuí, Ibicuitaba e Cuipiranga para 
constituírem novamente o município de Icapuí. 

A Lei Estadual n.º 11.003, de 15-
01-1985 

- 

É criado o distrito de Barreiras dos Vianas e 
anexado ao município de Aracati. 

Lei Estadual n.º 11.481, de 20-07-
1988 

- 

O município é constituído de 5 distritos: 
Aracati, Barreiras dos Vianas, Cabreiro, Fortim 
e Mata Fresca. 

Em divisão territorial datada de 
1988 

- 

O município é constituído de 5 distritos: 
Aracati, Barreiras dos Vianas, Cabreiro, Fortim 
e Mata Fresca. 

Em divisão territorial datada de 
1988 

- 

É criado o distrito de Córrego dos Fernandes e 
anexado ao município de Aracati. 

Lei Municipal n.º 046-B, 04-04-
1990 

- 

É criado o distrito de Jirau e anexado ao 
município de Aracati. 

Lei Municipal nº 046-C, de 04-04-
1990 

- 

É criado o distrito de Santa Teresa e anexado ao 
município de Aracati. 

Lei Municipal n.º 046-A, de 21-02-
1990 

- 
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Categoria 
Documento 

(Continuação) 

Ano de instalação/data 
final 

O município é constituído de 8 distritos: 
Aracati, Barreira dos Vianas, Cabreiro, Córrego 
dos Fernandes, Fortim, Jirau, Mata Fresca e 
Santa Teresa 

Divisão territorial datada de 1991 - 

Desmembra do município de Aracati o distrito 
de Fortim, elevado à categoria de município. 

Lei Estadual n.º 11.928, de 27-03-
1992 

- 

O município é constituído de 7 distritos: 
Aracati, Barreiras dos Vianas, Cabreiro, 
Córrego dos Fernandes, Jirau, Mata Fresca e 
Santa Teresa. 

Em divisão territorial datada de 
1995 

Permanecendo em divisão 
territorial até 2014. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em IBGE 
(http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?codmun=230110) 

 

4.2.2.2 Município de Fortim 
 

Como pode-se observar, comentar a Fundação de Fortim é relacionar também com 

a história de Aracati e seu fundador Pero Coelho de Souza que viajava em expedição no ano de 

1603 com o itinerário ao Maranhão. Por conveniência de ordem regimental, baixou em 

acampamento exatamente nessa parte costeira, demorando-se o tempo necessário ao 

engajamento de tropas indígenas locais. 

 
Por ocasião do retorno, miseravelmente abatido e destroçado, acampou no mesmo 

local, conduzindo apenas dezoito soldados mancos.  O mesmo se encontrando desolado, buscou 

o itinerário que o levaria à Paraíba, onde esperava encontrar apoio. Sem nada conseguir, 

retornou ao ponto de origem trazendo em sua companhia D. Maria Tomázia, sua esposa e cinco 

filhos menores. Fundou, então ou denominou o precedente Forte São Lourenço de Forte Nova 

Lisboa ou Nova Lusitânia.  

 
Ao cabo de algum tempo e sem esperanças de apoio, resolveu buscar a Fortaleza 

dos Reis Magos, onde certamente seria acolhido. Deixou como lembrança histórica, além do 

Forte, algumas peças de artilharia, nascendo desse desastre o lugar posteriormente crismado de 

Fortim. 

No Quadro 6, registra-se o histórico das diversas fases que o município de Fortim 

passou até ser oficialmente considerado município. 
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Quadro 6. Síntese da formação histórica do município de Fortim constando as categorias 

documentos e anos de instalação/data final. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor sob a base do IBGE 
(http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?codmun=230110) 

 

4.2.2.3 Município de Icapuí 
 

Relatar a história da formação do município de Icapuí depara-se por um diferencial, 

pois este iniciou sua formação por uma pequena vila, constituído por poucos habitantes, 

denominada de Caiçara, significando galhos que protegiam as tribos indígenas (IBGE, 2015).  

Antes do Município possuir a configuração política atual com seus distritos passou 

por várias transformações descritos no Quadro 7. Denominando-se Icapuí em 30 de dezembro 

de 1943, originada da corruptela da palavra Igarapuí que significa coisa ligeira, enquanto que a 

palavra Icapuí, significa Canoa Veloz. Tornou-se município, desmembrando-se de Aracati a 

partir de 22 de janeiro de 1984. Esse desmembramento contou com a manifestação de um grupo 

de icapuienses com a liderança de José Airton Félix Cirilo da Silva que após a independência 

Categoria Documento 
Ano de instalação/data 

final 

Criado o distrito denominado de Canoé, 
subordinado ao Município de Aracati 

lei nº 1271, de 29-05-1934 1937 

O distrito de Canoé passou a denominar-se 
Fortinho.  

lei nº 386, de 14-10-1937 - 

O distrito já denominado Fortinho figura no 
município de Aracati.  

Em divisões territoriais 
datadas 31-12-1936 e 31-12-
1937 

- 

O distrito de Fortinho passou a denominar-se 
Fortim.  

Pelo decreto estadual nº 448,de 
20-12-1938, 

- 

O distrito já denominado Fortim, permanece no 
mesmo município de Aracati 

Em divisão territorial datada de 
1-7-1960 

Permanecendo em 
divisão territorial em 17-
1-1991 

Elevado à categoria de município com a 
denominação de Fortinho com o 
desmembramento de Aracati. Constituído do 
distrito sede 

Lei estadual nº 11928,de 27-
03-1992, 

Instalado em 01-01-1993 

São criados os distritos Barra, Campestre, 
Guajiru, Maceió e Viçosa.  

Pela lei municipal n 035,de 05-
07-1993, 

- 

O município é constituído de 6 distritos: Fortim, 
Barra, Campestre, Guajiru, Maceió e Viçosa  

Em divisão territorial datada de 
1-7-1995, 

- 

Alterações toponímicas distritais Canoé para 
Fortinho 

Lei nº 386, de 14-10-1937. - 
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política tornou-se o seu representante. Desde o princípio município desenvolve uma 

administração de cunho profundamente democrático embasada na participação popular. 

 
Quadro 7 - Síntese da formação histórica do município do Icapuí constando as categorias 

documentos e anos de instalação/data final. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor sob a base do IBGE 
(http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?codmun=230110) 

 

 

 

 

 

Categoria Documento Ano de instalação/data final 

Distrito criado com a denominação de 
Caiçara, desmembrada de Aracati  

Decreto estadual nº 448, de 
20-12-1938, 

Período de 1939-1943, o distrito de 
Caiçara figura no município de 
Aracati. 

 O distrito de Caiçara passou a 
denominar- se Icapuí. 

Decreto-lei estadual nº 
1114, de 30-12-1943 

Período de 1944-1948, o distrito já 
denominado Icapuí figura no 
município de Aracati. 

O distrito de Icapuí permanece no 
município de Aracati, desmembrado de 
Aracati 

Em divisão territorial 
datada de 1-07-1950 

Permaneceu em divisão territorial 
até a data de 1-07-1955. 

Elevado à categoria de município com a 
denominação de Icapuí 

Lei estadual nº 4461, 15-
01-1959 

- 

O município é constituído de 3 distritos: 
Icapuí, Cuipiranga e Ibicuitaba 

Em divisão territorial 
datada de 1-07-1960 

 
_ 

O município de Icapuí é extinto, sendo 
seu território anexado ao município de 
Aracati 

Lei estadual nº 8339, de 14-
12-1965 

_ 

O distrito de Icapuí, figura no município 
de Aracati 

Em divisão territorial 
datada de 31-12-1968 

Permaneceu em divisão territorial 
datada de 1-07-1983 

Elevado novamente à categoria de 
município denomindo de Icapuí. Sede no 
antigo distrito de Icapuí. Constituído de 3 
distritos: Icapuí, Ibicuitaba e Manibu ex-
Cuipiranga 

Lei estadual nº 11003, de 
15-01-1985 

Instalado em 01-01-1986 

O município é constituído de 3 distritos: 
Icapuí. Ibicuitaba e Manibu 

Em divisão territorial 
datada de 18-08-1988 

Permaneceu em divisão territorial 
datada de 14-05-2001 
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5 OS SISTEMAS AMBIENTAIS DOS MUNICÍPIOS COSTEIROS DO BAIXO 

JAGUARIBE: ESTRUTURA E DINÂMICA 

 

De acordo com as unidades geoambientais (SOUZA, 2000), (SOUZA & 

OLIVIEIRA, 2011); (SOUZA, 2005) e geoecológicas (FARIAS; SILVA & RODRIGUES, 

2013) entende-se a individualização, tipologia e unidades regionais e locais da paisagem. Essas 

unidades geoecológicas ou sistemas ambientais quanto à sua vulnerabilidade têm grande 

relevância para estudos relacionados com a gestão ambiental e o ordenamento territorial. 

Segundo Spörl e Ross (2004), qualquer alteração nos diferentes componentes da natureza 

(relevo, solo, vegetação, clima e recursos hídricos) acarreta o comprometimento da 

funcionalidade do sistema, rompendo o seu estado de equilíbrio dinâmico.  Dessa forma para a 

área de estudo, delimitou-se os sistemas/subsistemas ambientais (OLIVEIRA & SILVA) 

contidos na Figura 10.  

Os critérios técnicos em geotecnologias com base em padrões espectrais e metodologia 

de campo para reconhecimento e nível de confiança para delimitação dos sistemas/subsistemas 

ambientais estão demonstrados no Quadro 8. 

 

Quadro 8 - Composições de bandas espectrais do Landsat 8 (OLI) para delimitação dos 

subsistemas ambientais dos municípios costeiros do Baixo Jaguaribe. 

SUBSISTEMAS REGISTRO DIGITAL VIZUALIZAÇÃO (L8) RECURSOS 

Faixa de praia, dunas 

móveis, semifixas, fixas 

e paleodunas; 

  

Fácil delimitação com Landsat-

8, em qualquer combinação de 

bandas, como exemplo ao lado, 

RGB 654 (Vegetation Analysis). 

Planície marinha; 

  

Dificuldade moderada para 

delimitação com Landsat-8, 

necessário auxílio de curvas de 

nível. 

Planícies fluviomarinhas; 

  

Landsat-8, bandas 543 (color 

infrared) facilita a delimitação do 

manguezal, mas necessário auxílio 

de curvas de nível e campo para 

delimitação da planície. 
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A delimitação das unidades naturais homogêneas, configuradas no mapa de 

unidades dos sistemas/subsistemas ambientais (FIGURA 13) estão caracterizadas a seguir: 

 

Continuação 

SUBSISTEMAS REGISTRO DIGITAL VIZUALIZAÇÃO (L8) RECURSOS 

Planícies fluviais; 

 

 

Landsat-8, bandas 562 (Healthy 

Vegetation) facilita a delimitação 

dos carnaubais, mas necessário 

auxílio de curvas de nível e 

campo para delimitação da 

planície. 

Planícies lacustres, 

fluviolacustres e áreas 

de acumulação 

inundáveis; 
 

 

Landsat-8, bandas 654 (Vegetation 

Analysis) facilita a delimitação, 

mas necessário auxílio de curvas de 

nível e campo para delimitação das 

planícies. 

Tabuleiros pré-litorâneo 

do baixo Jaguaribe; 

 
 

Landsat-8, bandas 754 (Shortwave 

Infrared) contrasta mais o uso e 

ocupação, mas necessário auxílio 

de curvas de nível e campo para 

delimitação do tabuleiro. 

Sertão pré-litorâneo do 

baixo Jaguaribe; 

 
 

Landsat-8, bandas 754 (Shortwave 

Infrared) contrasta mais o uso e 

ocupação, mas necessário auxílio 

de curvas de nível e campo para 

delimitação do sertão. 

Platô da Chapada do 

Apodi; 

 
 

Landsat-8, bandas 754 (Shortwave 

Infrared) contrasta mais o uso e 

ocupação com vegetação, mas 

necessário auxílio de curvas de 

nível e campo para delimitação da 

chapada. 

Serra baixa de Ererê. 

  

Landsat-8, bandas 754 

(Shortwave Infrared) contrasta 

mais o uso e ocupação com 

vegetação, mas necessário auxílio 

de curvas de nível e campo para 

delimitação do maciço. 
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5.1 Sistema ambiental: Planície litorânea 

 

Abrange parte da borda norte-oriental do litoral do Ceará, delimitada por dois 

acidentes geográficos que formam os promontórios de Ponta Grossa e Pontal de Maceió. Sua 

largura é variável, chegando a pouco mais de 5 km a NW de Canoa Quebrada e menos de 100 

m em Retirinho (GOMES, 2007). É composta, sobremaneira, por sedimentos Holocênicos 

(Neógeno) que incluem depósitos litorâneos de faixa de praias e dunas, depósitos eólicos de 

paleodunas, planícies fluviomarinhas, fluviolacustres, terraços e além de coberturas colúvio-

eluviais. Predominam as feições de acumulação. Além dos efeitos da morfodinâmica atual e 

dos fatores litológicos, a morfologia local é também influenciada pelos episódios transgressivos 

ou regressivos do mar e por eventos paleoclimáticos de acordo com Meireles & Raventos 

(2002), Meireles & Maia, (1998), Meireles et al. (2005), Meireles & Santos (2012). 

 O ambiente litorâneo apresenta bom potencial de recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos, estuário do rio Jaguaribe, diversas lagoas costeiras e lagunas. Possui boa 

disponibilidade de águas superficiais de origem lacustre, fluvial ou fluviolacustre onde 

preponderam as lagoas freáticas interdunares. Em razão da alta permoporosidade dos 

sedimentos, a planície costeira apresenta um elevado potencial de águas subterrâneas e muito 

alta frequência de exutórios. 

 Na planície litorânea, os setores ambientais que a compõem exibem a marca muito 

conspícua dos processos morfogenéticos. Destacam-se as correntes marinhas, a arrebentação 

das ondas, a hidrologia de superfície e as condições hidrogeológicas, os efeitos dos processos 

eólicos e a forte influência de outros agentes climáticos. Os processos morfogenéticos 

conduzem, assim, à formação de paisagens dotadas de alta instabilidade ambiental. Por 

consequência, há reduzida capacidade de resistência e tolerância aos impactos oriundos das 

condições de uso e ocupação do espaço litorâneo. 

 Os solos são constituídos por associações em que as classes dominantes apresentam 

solos imaturos ou pouco desenvolvidos. Prevalecem Neossolos Quartzarênicos Marinhos, 

Neossolos Quartzarênicos e Gleissolos. Eles são revestidos pelo complexo vegetacional 

litorâneo, incluindo a vegetação pioneira psamófila, vegetação arbustivo-arbóreo de dunas e 

manguezais. 

 A Planície litorânea é composta pelos seguintes subsistemas ambientais: Faixa de 

praia e terraços marinhos; Campo de dunas móveis; Campo de dunas semifixas, fixas e 

edafizadas; Planícies fluviomarinhas. 
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5.1.1 Subsistema ambiental: Faixa de praia e terraços marinhos 

 

De modo geral, a faixa de praia estende-se desde o município de Fortim (Praia de 

Maceió e Pontal de Maceió) até a fronteira CE/RN em Icapuí, abrangendo 92 km de extensão. 

Trata-se da praia propriamente dita e da alta praia (berma), além da ocorrência de rochas de 

praia (“beach rocks”) e plataformas de abrasão. É constituída por sedimentos inconsolidados 

holocênicos formados basicamente por quartzo de granulometria média a grossa, de origem 

continental e/ou marinha, formando extensos campos arenosos (GOMES, op. cit.). 

A praia (estirâncio) fica situada na porção de terras submetidas às amplitudes de 

marés, ou seja, entre a mais alta e a mais baixa maré. (FIGURA 14). Dessa forma os sedimentos 

arenosos que recobrem a faixa de praia são continuamente lavados. Com maior aderência dos 

grãos de areia, a mobilização dos sedimentos por processos eólicos fica inviabilizada.  

Em diversas partes estão os altos topográficos esculpidos em falésias, os mais 

representativos se encontram na praia de Canoa-Quebrada, Marjolândia, Retiro, Quixaba, Ponta 

Grossa, Redonda dentre outras. A largura dos estirâncios apresentam-se de forma diferenciada. 

Enquanto no Pontal de Maceió, Canoa Quebrada e Majorlândia apresentam larguras médias de 

80 metros, em Icapuí, na maré baixa, é descoberta uma faixa superior a 300 metros entre a linha 

de maré alta e baixa de acordo com Pinheiro et al. (2000), apud Morais et al. (2002). 

De modo geral a faixa de praia é desprovida de solos em função da não interferência 

de processos pedogenéticos. 

 
Figura 14 - Faixa de praia no Pontal do Maceió (agosto de 2015). 

 
Fonte. Oliveira, H. P. V. de 
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Os terraços marinhos (FIGURA 15) estão distribuídos na maior parte desta planície, 

ocorrendo como terraços holocênicos, correspondendo às variações do nível do mar no 

Quaternário. Evidencia flutuações relativas do nível do mar durante os últimos 120.000 AP, 

apresentando terraços com até 8 metros de altura. Apresentam superfícies contínuas e planas, 

em que o topo apresenta cotas altimétricas que variam de 4 a 6 metros acima do nível da preamar 

atual. (MORAIS et al., op. cit.). Constituem os depósitos sedimentares compostos por areias 

quartzosas de granulação média a fina, com laminação planoparalela horizontal e sub-

horizontal. Em alguns setores evidencia-se o desenvolvimento de solos do tipo Neossolos 

Quartzarênicos revestidos por vegetação rasteira. 

 

Figura 15 - Panorama do terraço marinho coberto por coqueirais no município 

de Icapuí (abril de 2016) 

 
Fonte: Oliveira, H. P. V. de 

 

5.1.2 Subsistemas ambientais: Campo de dunas móveis, semifixas, fixas e edafizadas 

 

O campo de dunas começa a se esboçar a partir da porção terminal da alta praia. 

Segundo Morais et al. (2002) elas podem ocorrer em três faixas distintas. A primeira constituída 

por dunas ativas ou dunas móveis que não possuem contato com a linha de costa, estando 

separadas da faixa de praia. Atingem níveis altimétricos de até 30 m, sendo constituídas de areia 

média a grossa com cores avermelhadas e amareladas. As dunas móveis e semifixas são mais 

exuberantes a partir do pontal da margem direita do Rio Jaguaribe (FIGURA 16) e na praia 

entre Canoa Quebrada e Majorlândia em que elas recebem suprimento diretamente da faixa de 
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praia, migrando para o interior e apresentando larguras que segundo Morais et al. (op. cit.) 

alcançam aproximadamente 0,5 km.  

Elas são assimétricas com forma em crescente e se dispõem de modo perpendicular 

em relação ao deslocamento dos ventos dominantes. 

Quanto ao grau estabilidade e de acordo com referências anteriores, foram 

identificadas as dunas móveis, as semifixas e as fixas. As dunas móveis, que têm 

preponderância espacial não têm qualquer cobertura vegetal. O trânsito das areias é livre e se 

processa com maior intensidade durante a estiagem. As dunas semifixas têm cobertura vegetal 

esparsa, predominando um tapete herbáceo descontínuo. As dunas fixas, já submetidas às 

influências dos processos pedogenéticos, foram colonizadas por espécies de porte arbóreo e a 

alta densidade das plantas limita a manifestação dos processos eólicos. 

 

Figura 16 - Campo de dunas móveis e semifixas na margem direita do Rio 

Jaguaribe, Município de Aracati (abril de 2016). 

 
Fonte: Oliveira, H. P. V de 

 

 As gerações de dunas podem ser identificadas de acordo com a sua maior ou menor 

estabilidade. Nas paleodunas e/ou fixas submetidas à edafização (FIGURAS 17 e 18), verifica-

se a prática de atividades agrícolas incipientes com cajueiros nativos, principalmente nos 

municípios de Aracati e Icapuí (CAVALCANTE et al., 2000). 
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Figura 17 - Paleodunas à direita e/ou fixas por edafização, no Município de 

Icapuí. (novembro de 2017). 

 
Fonte: Oliveira, H. P. V. de 

 

Figura 18 - Dunas fixas por edafização com presença de vegetação de cajueiros, 

dispersos, localizada no Município de Icapuí. (novembro de 2017). 

 
  Fonte: Oliveira, H. P. V. de 

 

5.1.3 Subsistema ambiental: Planície fluviomarinha 

 

Esse subsistema apresenta maiores potenciais hídricos, de recursos pesqueiros, 

minerais, atrativos turísticos que favorecem oportunidades de lazer e emprego, além de exibir 

paisagens exuberantes com dunas, águas abrigadas, entre outros. 
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Tratam-se, contudo de ambientes dotados de instabilidade ecodinâmica e de alta 

sensibilidade à ocupação. Isso se traduz em limitações aos estabelecimentos humanos sugerindo 

vulnerabilidades aos impactos e riscos de ocupação.  

A planície fluviomarinha desenvolve-se na área estuarina do Rio Jaguaribe. Esse 

sistema hidrológico superficial é responsável pelos setores de planícies fluviais que representam 

parcelas adjacentes ao rio, ocupadas por carnaubais (Figuras 19 e 20). 

 A desembocadura apresenta-se em forma de estuário em que durante a preamar o 

fluxo de maré dificulta o escoamento fluvial deslocando a água doce para montante. Os 

elementos dinâmicos que atuam nessa área, têm origem no Atlântico Sul, percorrendo uma 

direção, predominantemente de SE-NW desde Icapuí até Jericoacoara (MORAIS et al., op. cit.).  

 

Figura 19 - Planície fluviomarinha ao fundo da foto com setores ocupados pelo 

carnaubal. Nota-se os aerogeradores ao fundo. 

 
 Fonte: Oliveira, H. P. V. de 
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Figura 20 - Planície fluviomarinha adjacente à planície de inundação sazonal 

(dezembro de 2015). 

 
 Fonte: Oliveira, H. P. V de 

 

A força mecânica da maré aliada à difusão da água salgada na água doce apresenta 

características fortemente condicionadas pela alta salinidade e baixas concentrações de 

oxigênio livre. Trata-se de um sistema ambiental aberto no que diz respeito ao transporte de 

matéria e energia, onde o “input” (transporte de matéria para dentro do sistema), sua reciclagem 

e posterior exportação (output) são controladas por fatores físicos (marés, “run off” e 

precipitações) e fatores biológicos (atividades da fauna e decomposição animal e vegetal) 

(CAVALCANTI, 2004). A intensidade e frequência de perturbação mecânica causada pela ação 

da maré e sua amplitude vertical é que determina a profundidade de inundações e extensão 

vertical da vegetação. A quantidade da água e o tipo do ciclo da maré, são os principais 

responsáveis pela estrutura e funcionamento desse sistema ambiental. Geologicamente é 

formado por depósitos paludiais, constituídos por sedimentos lamosos orgânicos, argilas 

plásticas e fragmentos vegetais, com predomínio de mangues, típicos de pântanos, alagados e 

regiões semi-submersas de água doce ou salobra.  

Há em geral uma zonação da vegetação de mangue, em que a primeira faixa, 

próxima ao rio é ocupada pela Rhizophora mangle (mangue-vermelho), provida de raízes 

adventícias e respiratórias, que facilitam tanto a fixação quanto a oxigenação, pois está 

constantemente sob a influência das marés.  A segunda faixa que é afetada apenas pela maré 

alta, em solos onde já existe uma maior concentração síltico-arenosa, é constituída pela 

Avicennia sp (mangue-siriuba), caracterizada pela presença constante de pneumatóforos. 
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Finalmente a terceira faixa sob o domínio da Laguncularia racemosa (mangue-branco), tem 

seu limite interior alcançado somente pelas marés, em substrato bem mais arenoso e 

consequentemente com menor frequência de inundações (CAVALCANTI, 2004)  

O aproveitamento agrícola dessa unidade próxima ao mar apresenta baixa 

potencialidade natural, adquirindo uma significativa importância como fonte de recursos 

utilizados pela população local. Pode-se dizer que contribui, substancialmente, no suplemento 

de alimentos para as comunidades residentes. Como importância do poder de fertilização pode-

se dizer que este é bastante elevado, devido à possibilidade de produção ininterrupta de 

biomassa, a constante disponibilidade de energia solar para a realização da fotossíntese e os 

suportes de nutrientes que recebem através das águas. 

Atualmente, há vários setores desse subsistema ambiental ocupados por viveiros de 

carcinicultura. 

Os sistemas/subsistemas estão sintetizados no Quadro 9, levando em consideração 

as características naturais dominantes, capacidade de suporte, ecodinâmica e vulnerabilidade, 

impactos e riscos de ocupação e cenários tendenciais do contexto socioambiental. 
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Quadro 9 - Sinopse do Sistema Ambiental da Planície Litorânea 

 
Fonte: Adaptado de Souza (1994) 
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5.2 Sistemas ambientais: Planícies Ribeirinhas 

 

As Planícies Ribeirinhas constituem as formas de deposição mais típicas do baixo 

Rio Jaguaribe (FIGURA 21). Tratam-se de áreas planas, oriundas de deposição fluvial, sujeitas 

a inundações sazonais e com patamares laterais escalonados, eventualmente mantidos por 

cascalheiros quartzosos que constituem os níveis de terraços. Esses níveis de terraços embutidos 

nas superfícies de aplainamento mais antigas, derivam de flutuações climáticas e eustáticas 

antigas, que se manifestaram ao longo do Quaternário regional (SOUZA, 1994).   

 

5.2.1 Subsistema ambiental: Planície fluvial 

 

Tratando-se especificamente de planície do Baixo Jaguaribe a mesmo apresenta 

largura em torno de 10 km. A vazante é constituída pelo leito maior do rio, sendo, 

eventualmente, sujeita aos efeitos de inundações sazonais. 

 

Figura 21 - Planície do Rio Jaguaribe com mata ciliar de carnaúba apresentando 

níveis de terraços (dezembro de 2015). 

 
Fonte: Oliveira, H. P. V. de 

 

As aluviões do baixo curso do rio Jaguaribe são as mais expressivas do Estado e 

ocupam nesta bacia uma área de 1.000 Km². As aluviões são constituídas basicamente por 

sedimentos da planície e dos canais. São compostos por materiais de granulometria variada indo 

desde argilas a blocos líticos. O canal do rio Jaguaribe apresenta padrão meandrante, podendo 
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ser facilmente observado um grande número de meandros abandonados. Na foz é comum a 

presença de pelotas de material argiloso, arrancado das margens e arredondada durante o 

transporte. Durante os meses de maior pluviosidade, aumenta em demasia a capacidade de 

transporte, quando pode ser observada a erosão das margens e o arrasto de blocos lamosos de 

até 50 cm. O leito do rio é escavado durante esse período, para em seguida ser novamente 

entulhado por areias migrantes (GOMES, op. cit.). 

  

5.2.2 Subsistema ambiental: Planícies lacustres, fluviolacustres e áreas de acumulação 

inundáveis 

 
 As planícies lacustres se desenvolvem às margens das lagoas que têm origem 

fluvial ou freática (FIGURA 22). Elas têm formas e dimensões variadas, resultando, muitas 

vezes, do barramento do fluxo hídrico superficial pelo campo de dunas. Em outros casos são 

oriundas da pequena profundidade do lençol freático, ocupando as pequenas bacias de deflação 

inseridas nas depressões interdunares, ocorrentes, principalmente no município de Icapuí. 

 
Figura 22 - Planícies lacustres no município de Fortim. 

 
Fonte: Oliveira, H. P. V. de 

 

Além das planícies, há as áreas de acumulação inundáveis (FIGURA 23) durante a 

estação chuvosa que têm diminuição significativa do volume de água no período de estiagem   

Nesses subsitemas desenvolvem-se Neossolos Flúvicos e Planossolos, revestidos 

por matas ciliares de carnaúbas e gramíneas. 
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Figura 23 - Área de inundação sazonal com presença de carnaúba e atividade 

de pecuária no município de Aracati. Foto tirada em abril de 2015. 

 
Fonte: Oliveira, H. P. V. de 

 

 As planícies fluviais apresentam-se muito descaracterízadas pelo intenso uso de 

extrativismo mineral e vegetal, bem como pela atividade de carcinicultura. 

Os sistemas/subsistemas expostos anteriormente estão sintetizados no Quadro 10, 

levando em consideração as características naturais dominantes, capacidade de suporte, 

ecodinâmica e vulnerabilidade, impactos e riscos de ocupação, cenários tendenciais do contexto 

socioambiental. 
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Quadro 10 - Sinopse dos Sistemas/Subsistemas das Planícies Ribeirinhas 

 
Fonte: Adaptado de Souza (1994) 
 
 
5.3 Sistema ambiental: Glacís de Acumulação Pré-litorâneos 

      Subsistemas ambientais: Tabuleiros Pré-Litorâneos do Baixo Jaguaribe 

 

 O Sistema Ambiental Tabuleiro Pré-Litorâneo do Baixo Jaguaribe corresponde a 

uma faixa com feições tabuliformes de sedimentos Cenozóicos em superfície rampeada com 

caimento topográfico suave na direção da linha de costa, com declive inferior a 5 %, compondo 

um glacís de acumulação (SOUZA, op. cit.), FIGURAS 24 e 25. Estão dispostos de modo 

paralelo à linha da costa à retaguarda dos depósitos eólicos, marinhos e fluviomarinhos que 
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compõem a planície litorânea. Apresenta-se com largura variável chegando a cerca 30 km, 

praticamente contínua, ao longo do litoral, sendo interrompida pelo estuário do rio Jaguaribe, 

contactando para o interior com a depressão sertaneja com rochas do embasamento cristalino. 

A altitude média varia entre 70 a 100 m.  Apresenta-se litoestratigraficamente, constituído por 

sedimentos Cenozoicos do Grupo Barreiras, representados por materiais areno-argilosos ou 

argilo-arenosos, de cores creme amarelada a vermelha, com estratificação indistinta. É 

entalhado pela rede de drenagem, com dissecações em interflúvios tabuliformes ainda que de 

modo incipiente, pelos rios. 
 

Quando os sedimentos do Grupo Barreiras alcançam a linha de costa e são 

submetidos às ações de abrasão marinha, desenvolvem-se as falésias. Essas falésias estão 

presentes como altos topográficos nas praias de Canoa Quebrada, Marjolândia, Pontal do 

Maceió (SOUZA et al., 2002). 
 

 

 Figura 24 - Falésias da Praia de Canoa Quebrada, apresentando ravinamentos 
(Fevereiro de 2014).  

 
Fonte: Oliveira, H. P. V. de 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

Figura 25 - Falésia da Praia de Ponta Grossa (Icapuí), apresentando 

deslizamentos de sedimentos (abril, 2015).  

 
Fonte: Oliveira, H. P. V. de 

 

As áreas interfluviais que compõem os tabuleiros pré-litorâneos, apresentam-se em 

topografias planas e em terrenos firmes, estáveis sob o ponto de vista ecodinâmico, 

desenvolvendo um espesso perfis de solos com fácies arenosas ou areno-argilosos. 

 Os mais arenosos correspondem Neossolos Quartzarênicos e Latossolos. Quando 

o material detrítico tem maior teor de argila há ocorrência de Argissolos Vermelho-Amarelos 

associados a Latossolos. A vegetação de tabuleiro na área tem característica subcaducifólia e 

recobre os Neossolos Quartzarênicos, Latossolos e Argissolos Vermelho Amarelos. De modo 

geral, são ambientes muito propícios para a expansão urbana e para atividades diversas, 

preponderando a agropecuária. Dentre as culturas utilizadas estão o cajueiro. 

Os sistemas/subsistemas expostos anteriormente estão sintetizadas através dos 

Quadro 11, considerando as características naturais dominantes, capacidade de suporte, 

ecodinâmica e vulnerabilidade, impactos e riscos de ocupação, cenários tendenciais do contexto 

socioambiental. 
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Quadro 11 - Sinopse dos Sistema ambiental/Subsistemas dos Glacís de acumulação 

 
Fonte: Adaptado de Souza (1994) 
 

5.4 Sistema ambiental: Chapada do Apodi 

      Subsistema ambiental: Rebordo e Patamares da Chapada do Apodi 

 

O subsistema rebordo e patamares da Chapada do Apodi na área de estudo estão 

inseridos no sistema ambiental da Chapada do Apodi (SOUZA et al., 2002).  Esse sistema 

ambiental apresenta-se em relevo monótono, em função das próprias características dos 

sedimentos e da declividade dos estratos (FIGURA 26). Abrange a porção norte-oriental do 

Ceará e central da área do Baixo Jaguaribe nos Municípios Litorâneos.  Expõe-se em uma 

superfície bem conservada até um nível aproximado de 80m, constituído por sedimentos do 

Cretáceos pertencentes ao Grupo Apodi, com capeamento de sedimentos do Grupo Barreiras 

próximo ao litoral. É capeado pelos calcários da Formação Jandaíra, expondo uma cornija 



94 

 

delgada responsável pelo desnível de cerca de 6 a 10 m com arenitos da Formação Açu. O topo 

é levemente rampeado para o litoral, conferindo ao relevo aspecto cuestiforme. 

 

Figura 26 - Subsistema Ambiental de Rebordo e Patamar da Chapada do Apodi 

revestida por vegetação de caatinga (novembro de 2017). 

 
Fonte: Oliveira, H. P. V. de 

 

Os setores incluídos na área de estudo, constituem rebordos e patamares, sendo 

esses últimos dissecados de modo incipiente, posicionados pouco acima da planície fluvial do 

baixo Jaguaribe. As vertentes dos rebordos estão voltadas para o norte e leste. São íngremes, 

configurando a frente da cuesta. O reverso tem caimento topográfico suave em sentido contrário 

e a superfície não exibe marcas de dissecação. A ausência ou rarefação da drenagem superficial 

justifica esse fato. As condições de semiaridez impedem o desenvolvimento de morfologias 

cársticas, limitando os processos de dissolução (FIGURA 27). Eventuais ocorrências de 

paleoformas, como colinas e dolinas, são justificadas por climas úmidos pretéritos. 

A cobertura vegetal na chapada do Apodi nos setores em que as condições de semi-

aridez são moderadas, os solos não tiveram condições de pedogênese suficiente para 

desenvolver  solos espessos com fertilidade, como os Cambissolos, encontrados nos setores 

mais elevados. Não obstante, predominam Neossolos Litólicos associados a afloramentos 

rochosos e Planossosolos. Desenvolvem-se sob vegetação de caatinga arbórea-arbustiva 

degradada. Em virtude dessa semiaridez, não há condições para o aproveitamento agrícola, 

concentrando-se na pecuária e alguns cultivos de subsistência. Em função da análise quanto à 

ecodinâmica, o ambiente é moderadamente estável com vulnerabilidade baixa à ocupação.  
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Figura 27 - Subsistema do rebordo exibindo afloramento de calcário, 

revestido por caatinga com grande frequência de cactáceas (novembro 2017). 

 
Fonte: Oliveira, H. P. V. de 

 

A cobertura vegetal na chapada do Apodi nos setores em que as condições de semi-

aridez são moderadas, os solos não tiveram condições de pedogênese suficiente para 

desenvolver  solos espessos com fertilidade, como os Cambissolos, encontrados nos setores 

mais elevados. Não obstante, predominam Neossolos Litólicos associados a afloramentos 

rochosos e Planossosolos. Desenvolvem-se sob vegetação de caatinga arbórea-arbustiva 

degradada. Em virtude dessa semiaridez, não há condições para o aproveitamento agrícola, 

concentrando-se na pecuária e alguns cultivos de subsistência. Em função da análise quanto à 

ecodinâmica, o ambiente é moderadamente estável com vulnerabilidade baixa à ocupação.  

Os sistemas/subsistemas expostos anteriormente estão sintetizadas no Quadro 12, 

levando em consideração as características naturais dominantes, capacidade de suporte e outras 

informações anteriormente aludidas. 
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Quadro 12 - Sinopse do Sistema Ambiental da Chapada sedimentar 

 
Fonte: Adaptado de Souza (1994) 
 

5.5 Sistema ambiental: Maciço Residual 

      Subsistema ambiental: Serra baixa de Ererê, serras secas e cristas residuais 

 

Inserida no sistema ambiental do Maciço Residual, se destacam dois subsistemas: 

Serra baixa de Ererê e Serra dos Porcos. Incluem-se, também outras serras baixas, secas e cristas 

residuais que apresentam-se dispersas na área de estudo. O subsistema ambiental Serra baixa 

de Ererê (FIGURA 28) situa-se a SW da área de estudo, compondo uma estrutura elevada de 

três picos, sendo o mais alto com cerca de 140 m, orientados na direção SE/NW (Gomes, op. 

cit). A Serra dos Porcos situa-se na divisa Ceará/Rio Grande do Norte. 

O maciço de Erêre está constituído, basicamente, por quartzitos esbranquiçados a 

creme do Complexo Acopiara do Paleoproterozóico. Constitui-se, basicamente, por Neossolos 

Litólicos, associados aos Argissolos rasos e afloramento rochosos. São revestidos por vegetação 

de caatinga arbórea-arbustiva degradada. A Serra dos Porcos situa-se no extremo SE da área, 

próximo à fronteira com o Rio Grande do Norte. É constituída por granitos e quartzitos do 

Grupo Orós (Paleotroterozóico). Os solos são rasos em virtude da pedogênese incipiente e dos 

efeitos da morfogênese mecânica. 
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Figura 28 - Serra baixa de Ererê apresentando topo convexizado, sem solo, 

localizada no Município de Aracati. Foto tirada em março de 2017. 

 
Fonte: Oliveira, H. P. V. de 

 

Ambos se apresentam com formas dissecadas de topos aguçados exibindo rochas 

nuas com feições de desagregação. Destacam-se sobre a topografia plana emergindo como 

elevações residuais. As rochas mais resistentes do embasamento pré-Cambriano possibilitaram 

o trabalho expressivo da erosão diferencial através da morfogênese mecânica mais atuante. As 

formas de relevo que o integram, exibem os reflexos de eventos tectono-estruturais remotos. 

Em ambas as serras evidencia-se o extrativismo vegetal e presença de algumas parcelas de 

cultivos de subsistência como o milho e feijão. 

Os sistemas/subsistemas apresentam-se em sinopse, no Quadro 13, levando em 

consideração as características naturais dominantes, capacidade de suporte, ecodinâmica e 

vulnerabilidade, impactos e riscos de ocupação, cenários tendenciais do contexto 

socioambiental. 
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Quadro 13 - Sinopse dos Sistemas Ambientais do Maciço Residual 
 

 
Fonte: Adaptado de Souza (1994) 
 
 
5.6 Sistema ambiental: Depressão Sertaneja 

      Subsistema ambiental Sertões do Baixo Jaguaribe 

 

O sistema ambiental dos Sertões do Baixo Jaguaribe está relacionado ao domínio 

da depressão sertaneja no setor SW da área de estudo, correspondendo à superfície de 

aplainamento. No processo de pediplanação a erosão truncou indistintamente distintas 

litologias. Os terrenos são compostos por litologias do pré-Cambriano composto por rochas 

como migmatitos, gnaisses variados, incluindo anfibolitos, xistos metabasitos e quartzitos que 

se exibem em modelados que foram submetidas de forma generalizada aos processos de 

pediplanação.  

O posicionamento geográfico da depressão sertaneja revela um caráter periférico 

circundando os compartimentos elevados de relevo se estendendo a partir da base daquelas 

feições morfológicas como inselberg denominado localmente, morro de Ererê (FIGURA 29). 

Na área de estudo esse sistema apresenta-se como uma superfície suave ondulada com baixo 
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grau de dissecação, assinalando um processo de pediplanação de baixa altitude, recoberta por 

solos pedregosos e povoados pela caatinga arbustiva. Há maior deficiência hídrica e onde os 

solos são menos profundos. Limita-se com os tabuleiros de forma gradual e sem ruptura 

topográfica de declives. Desenvolvem Neossolos Litólicos associados aos afloramentos 

rochosos. Quanto ao uso, em virtude da deficiência hídrica na estiagem, a espessura dos solos 

e presença de pedregosidade, resultam em fortes limitações. Mesmo, assim persiste uma 

atividade de pecuária extensiva, o extrativismo vegetal e ainda pequenas parcelas de cultivo de 

subsistência como mandioca, milho e feijão. 

 

Figura 29 - Depressão sertaneja em exibido ao fundo o Morro de Ererê no 

Município de Aracati (março de 2017). 

  
Fonte: Oliveira, H. P. V. de 

 
 

Estão exibidos os sistemas/subsistemas anteriormente descritos em sinopse, através 

do Quadro 14, levando em consideração as características naturais dominantes, capacidade de 

suporte, ecodinâmica e vulnerabilidade, impactos e riscos de ocupação, cenários tendenciais do 

contexto socioambiental. 
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Quadro 14 - Sinopse do Sistema Ambiental da Depressão Sertaneja 

 
Fonte: Adaptado de Souza (1994) 
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6 EVOLUÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DO USO E OCUPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS   

DO BAIXO JAGUARIBE 

 

Abordar a evolução espaço-temporal com uso das técnicas de sensoriamento 

remoto, somado com o suporte das geotecnologias e de geoprocessamento tornaram-se 

ferramentas úteis e indispensáveis para o monitoramento da dinâmica de uso e ocupação das 

terras. Propicia-se, em conformidade com Vaeza et al. (2010), maior frequência na atualização 

de dados, fornecendo agilidade no processamento e viabilidade econômica. Gerou-se nesse 

estudo, novas informações espaciais para uma compreensão do uso e ocupação na dimensão 

espaço-temporal nos anos de 1984 e 2016, no período seco (setembro à novembro) do baixo 

Jaguaribe. Aliados aos produtos geocartográficos são discutidos quali-quantativamente a 

dinâmica da produção desses espaços, pesquisados através de dados do censo do IBGE, 

(populacionais e agropecuários). O entendimento dessa dinâmica envolveu, preliminarmente, o 

levantamento amplo da história da ocupação e produção do baixo Jaguaribe, desde pré-

colonização aos tempos atuais.    
Entender a ocupação do Nordeste do Brasil, remonta à compreensão anterior ao 

período de colonização. Devido às parcas possibilidades de comércio, Portugal logo após o 

descobrimento abandona completamente o Brasil e, para não perder as terras que futuramente 

poderiam ser úteis, resolve arrendá-las em troca de parte da produção que os arrendatários 

pudessem auferir da terra. A princípio, só existia o extrativismo, que o judeu Fernando de 

Noronha, obteve a concessão para explorar por três anos o pau-brasil. De 1534 a 1549, segue-

se o período das Capitanias hereditárias. (COSTA, 2016) 

A Capitania de Pernambuco, tinha como donatário Duarte Coelho Pereira, pois era 

de família judia e naquela época, a maioria das capitanias eram concedidas a eles, por cultivar 

em Açores e Madeira, a cana-de-açúcar. Os portugueses forneciam as terras, recolhiam 

impostos e tributos dos engenhos que estavam arrendados nas suas terras. Ficavam também 

com o monopólio do fornecimento de mão de obra, ou seja, com a oferta de escravos oriundos 

da África. Desse modo não se pode considerar um processo de colonização, no período anterior 

a 1534, mas sim de um processo de terceirização. (COSTA, op. cit.). Com a criação do Governo 

– Geral, se dá concretamente a incorporação e absorção de assuntos públicos da Colônia à 

autoridade real, por intermédio de seus agentes diretos. Outra intensificação da presença 

portuguesa na Colônia foi a vinda dos Jesuítas – a Companhia de Jesus, fundada em 1534. A 

colonização do Brasil começa, de fato, a partir desse momento. O açúcar e os produtos do 

engenho eram produzidos pelos latifúndios com trabalho escravo – cujo monopólio na oferta 
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de mão de obra era dos portugueses. Os engenhos retiravam da cana o produto (melaço), que 

era transportado para a Holanda, onde seria processado e vendido na Europa.  

 Segundo Andrade (1979), a guerra entre espanhóis e holandeses ocasionou a 

invasão da Holanda ao Brasil no ano de 1624, intensificando a produção de cana de açúcar. 

Maurício de Nassau, tomando posse em 1637, promove grandes melhorias urbanas, 

transformando Olinda-Recife. A cidade de Recife torna-se a cidade mais desenvolvida do 

Brasil. Foi desse Pólo Olinda-Recife que se expandiu o litoral setentrional do Brasil, mas ao 

atingirem o norte de Sergipe, subiram o vale do rio São Francisco demandando o Sertão. 

Tinham como objetivos conquistar terras onde se pudessem criar animais de tração, para atender 

à demanda dos engenhos de açúcar e, sobretudo, expulsar os franceses que tentavam instalar 

uma colônia na costa. Foi nas décadas de 1530 e 1540 que a produção estabeleceu-se em bases 

sólidas no Brasil.  A ocupação da região, de acordo com Antônio Bezerra (apud Souza, 2015), 

deu-se do litoral para o sertão e teve início a partir da doação da Sesmaria do Jaguaribe em 1681 

por Manuel Abreu Soares e seus 14 companheiros que vieram combater os índios do Ceará, 

(SOARES, 1999). Essa ocupação teve como elemento constitutivo a violência contra os índios 

paiacus, que habitavam o Vale do Jaguaribe, enquanto a pecuária avançava para o interior da 

capitania.  

  No século XVII e na metade do século XVIII, a pecuária alimentou uma importante 

indústria de carne seca – então chamada “carne do Ceará” – no Ceará e Piauí. Devido à grande 

distância que percorriam os rebanhos desde Olinda e Salvador ao seu destino, comprometiam 

a qualidade com a perda de peso e desvalorização. Os criadores deixaram de enviar as boiadas 

vivas e passaram a instalar oficinas de abate, onde o gado mais gordo era abatido e a carne 

salgada.  Essa atividade industrial foi responsável pelo crescimento de Aracati, cidade portuária 

e centro de produção de carne, (ANDRADE, 1979). Ao serem expulsos os holandeses em 1654, 

a produção de açúcar foi profundamente afetada e teve início, no complexo produtivo do 

Nordeste, um ciclo irreversível de decadência. A interiorização da colonização, só foi possível 

com a consistência do ciclo do gado (COSTA, op. cit.).  

 A organização econômica nessa região do baixo Jaguaribe foi incentivada também 

pelo uso dos carnaubais que forneciam coquilhos, poste e esteios para construção e folhas para 

cobertura de casas rurais para a população mais pobre, tornando-se uma verdadeira “civilização 

da carnaúba”. Posteriormente, passou-se a explorar e exportar a cera. Dessa forma a 

organização do espaço seguia um padrão bem hierarquizado em que a mão de obra de escravos 

e dependentes, mais recentemente, de parceiros e assalariados, promovia a exploração de forma 

extensiva.  
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6.1 Ocupação e Produção do Espaço do Século XVIII ao Século XXI 

 

O baixo Jaguaribe teve o seu processo de formação territorial ligado com a história 

de seu povoamento e principalmente pelo papel desempenhado pela pecuária, pelo extrativismo 

vegetal e sobretudo pela cultura algodoeira que propiciaram à formação dos núcleos urbanos 

mais antigos como o município de Aracati.  

No século XVIII, após instalação das fazendas de gado e consequente fixação de 

pessoas, originaram-se os povoados do baixo Jaguaribe. Destaca-se a Vila de Santa Cruz do 

Aracati, atualmente cidade de Aracati, com a produção do charque e a existência do porto, por 

onde eram escoados os produtos agropecuários da região, favorecendo assim, o estabelecimento 

de relações comerciais com as vilas do Baixo Jaguaribe. Essas vilas evoluíram e chegaram à 

condição de cidades. No século XIX, surgiram outros núcleos populacionais e alguns se 

desenvolveram com a cultura algodoeira, em princípio com a produção voltada para o mercado 

local. A produção foi incrementada entre os anos de 1861 a 1865, de acordo com Girão (2000) 

quando ocorreu a crise nas áreas produtoras de algodão norte-americanas motivadas pela guerra 

da secessão. O algodão nordestino entra no circuito das exportações do mercado internacional.  

A partir de 1860, o Ceará passa a exportar algodão para esse mercado, o que fez 

expandir essa cultura para o interior do Estado, ocupando áreas de serras e sertão. Isso marca 

uma nova fase da economia cearense e, em especial da região do Baixo Jaguaribe, que deixa de 

ser exclusivamente pastoril, e passa a ter o algodão como principal produto agrícola de 

exportação. As cidades do Baixo Jaguaribe surgem e evoluem inseridas nesse contexto de 

expansão econômica. Alguns povoados, vilas e cidades surgiram com a instalação das fazendas 

de gado, outras, como entrepostos comerciais e, ainda outras, surgiram com os aldeamentos 

(CEARÁ, 2016).  

Destaca-se que o desenvolvimento da região em estudo, como no restante do Ceará, 

deu-se de forma absolutamente dependente de mercados externos, fossem eles as zonas 

açucareiras no Brasil, ou das nações importadoras de algodão, especialmente a Inglaterra. 

Tendo em vista que as condições locais para competição eram bastante precárias, a demanda 

pelos produtos cearenses foi determinada em grande parte por conjunturas nacionais e 

internacionais.  Por outro lado, a situação tornava-se drástica com condições de subsistência do 

gado e das lavouras, em função das características climáticas do semiárido, principalmente nos 

períodos de seca, que levaram a uma série de interrupções dos ciclos produtivos de ambos 

produtos, resultando na morte ou na imigração de grandes parcelas da população (CEARÁ, op. 

cit.).  
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Foram as secas de 1790 a 1793 que a economia da região foi seriamente afetada, 

atingindo a indústria do charque, um grande golpe, destruindo grande parte da pecuária 

cearense. Além da calamidade da seca, nasce no Rio Grande do Sul a indústria dos charques, 

transportada do Ceará pelo cearense José Pinto Martins que se estabelece em Pelotas, 

liquidando de vez essa fonte de economia nordestina. (CEARÁ, op. cit).  

O algodão alcançou, em meados do século XIX, a posição de principal produto do 

Ceará, sendo exportado diretamente para os consumidores da Europa. Com o aumento da 

demanda no mercado internacional, a cultura do algodão disseminava-se por todo o território 

cearense. As melhores terras, o maior número de fazendas e os maiores esforços foram 

canalizados para a cultura do algodão, que não descartava o gado, pois integrava com ele o 

binômio gado-algodão. Com a abertura dos portos em 1808, o Ceará começa a exportar o 

algodão diretamente para o mercado externo.  

A partir da segunda metade do século XIX, Fortaleza passa a ser a principal área 

portuária para exportação do algodão, interligando a capital ao interior, entrando o porto e a 

cidade de Aracati em fase de estagnação. Com isso, a indústria têxtil que se desenvolveu em 

Fortaleza, ampliou ainda mais a distância desse centro em relação às cidades do Baixo 

Jaguaribe.  Diante desse fato, a cidade de Aracati foi a que sofreu o maior revés, pois o seu 

comércio estagnou e deu-se no início do Século XX , outra fase de produção  extrativista, a da 

carnaúba. A carnaubeira sendo uma palmeira nativa das regiões semiáridas do Nordeste, 

ocupava uma ampla extensão do vale do Jaguaribe, desde de Aracati até o Icó. (GIRÃO, 2000).  

Na década de 1950, várias parcelas da planície aluvial estavam desprovidas de 

carnaubais que foram gradativamente ocupadas por pomares, cuja expansão decorreu do uso de 

cataventos para irrigação das culturas de banana, laranja e limão, e do crescimento dos 

mercados consumidores das cidades de Fortaleza, Mossoró, Natal e Recife. As melhorias nos 

sistemas de transportes e comunicações também foram fundamentais para o escoamento da 

produção frutífera. Partiu-se para a modernização da agricultura irrigada, fato importante que 

impulsionou o crescimento da região no processo de evolução urbana. Essa modernização 

iniciou-se a partir dos anos 50 pela SUDENE, DNOCS, Grupo de Estudos do Vale do Jaguaribe 

(GEVJ) do governo francês, com o propósito principal de adotar providências capazes de 

permitir o rápido aproveitamento dos estoques de água represada no rio Jaguaribe e seus 

principais afluentes. Entretanto, a consolidação da fruticultura nas áreas ribeirinhas, 

fundamentada nos estudos anteriores do GEVJ, só teve início vinte anos depois, com a 

modernização agrícola, favorecida pela introdução de técnicas mais avançadas e eficientes de 

irrigação, e mais, precisamente no ano de 1978, com a implantação dos perímetros públicos 
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irrigados - e do Programa de Valorização Rural do Baixo e do Médio Jaguaribe. O novo modelo 

de irrigação, lançado no Brasil em Ação, em 1996, pelo Ministério do Planejamento, 

apresentava como objetivo principal a implantação de programas e grupos de programas 

estruturantes, voltados para o agronegócio, através do aumento da competividade das cadeias 

produtivas e dos complexos agroindustriais, via introdução de ciência e tecnologia (ELIAS, 

2002).  

O Novo Modelo de Irrigação, baseia-se no incremento das iniciativas privadas nos 

perímetros irrigados, através do acréscimo do número de lotes destinados às empresas agrícolas 

e agroindustriais. Buscava-se a expansão de cadeias produtivas, conferindo-lhes competividade 

no mercado nacional e, principalmente internacional.  Participaram inúmeras instituições 

públicas como parceiras: os Ministérios da Integração Nacional, da Agricultura e 

Abastecimento, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; os governos estaduais e 

municipais; o Banco do Brasil, o BNDES e o BNB; A EMBRAPA; Universidades Federais e 

Instituições de formação profissional como CNPq e outras (ELIAS, op. cit). 

 Deve-se frisar ainda que as áreas litorâneas do baixo Jaguaribe não tinham sido 

incluídas nos perímetros irrigados, tais como Chapada do Apodi, Tabuleiros de Russas, 

Jaguaribe-Apodi e perímetro de Morada. Os mesmos direto ou indiretamente, sofrem as 

influências daqueles perímetros nos seus diversos setores da produção, agropecuária, 

transformação e serviços como o turismo e a educação.   

Um fato relevante a destacar foi a construção do Açude Castanhão, provocando o 

surgimento de novas territorialidades, cujos impactos sociais - positivos ou não – necessitam 

de estudos mais avançados.  

 

6.2 Mapeamento do Uso e Ocupação da Terra no período de 1984-2016 

 

O sistema de classificação do uso e ocupação da terra encontra-se sintetizado na 

Tabela 4, que representa o modelo de mapeamento individualizado dos anos de 1994 e 2016. 

Foram relacionados 4 classes e 23 subclasses com os sistemas/subsistemas ambientais, 

delimitando a área ocupada e seu respectivo percentual da mesma em função da área total.  

Para os mapas de uso e ocupação dos sistemas ambientais de 1984, utilizou-se 

imagem LANDSAT 5 - TM (FIGURA 30) e o mapa de 2017 através do LANDSAT 8 - OLI 

(FIGURA 31) refletindo a evolução dos 32 anos em que as atividades socioeconômicas 

interferiram diferentemente, nos diversos sistemas/subsistemas naturais. 

 



106 

 

Na análise da classe de baixa interferência antrópica percebe-se que essas áreas 

estão sendo pouca afetadas, em função da proteção imposta a esses ambientes. Torna-se 

importante quali-quantificar essas áreas naturais para que as mesmas não sejam ocupadas 

indevidamente e com repercussões ambientais negativas. 
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Tabela 4 - Diferentes tipos de classes e subclasses de uso e ocupação dos sistemas/subsistemas 

ambientais, em (km²) e (%) em relação à área total dos anos de 1984 e 2016. 
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Destaca-se que são classes e sub/classes que envolvem áreas que devem ser 

preservadas como destaca-se no Art. 2º, da Lei nº4771/1965, em que as florestas e demais 

formas de vegetação natural situadas nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras 

de mangues são consideradas de preservação permanente, e, segundo o Art. 5º da mesma lei, a 

supressão de vegetação nativa protetora de nasceste, ou dunas e mangues, somente poderá ser 

autorizada em caso de utilidade pública.
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Apesar da legislação brasileira proteger áreas de dunas, verificou-se que as mesmas 

estão sendo afetadas. Na evolução dos últimos 32 anos verificou-se que as dunas móveis 

(barcanas, barcanoide, transversais e frontais) e faixa de praia abrangem, atualmente, uma área 

de 43,67 km², em relação ao ano de 1984 que possuíam 47,03 km², o que nos leva a entender 

que houve ocupação para construções civis, eólicas, dentre outras. As dunas semifixas e fixas 

com uma superfície atual de 22,94 km², possuíam em 1984, aproximadamente uma área de 

28,49 km², o que comprova uma perda de 5,5 km² de áreas que deveriam ser protegidas. Há 

dunas móveis nesses 32 anos que migraram na direção do continente capeando gerações de 

dunas mais antigas, terrenos dos tabuleiros e obstruíram pequenas drenagens costeiras de 

acordo com os estudos de Morais et al. (2006). 

As áreas que compreendem, os espelhos d’água naturais, entende-se como Áreas 

de Preservação Permanente APP (Medida Provisória nº 2.166-67/2001), tratando-se de área 

protegida nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº4771/1965, 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, e de proteger o solo e assegurar o bem-estar 

das populações humanas. 

Na área pesquisada a vegetação marina-limosa (mangue) que compõe a planície 

flúvio-marinha ocupa a região estuarina do Rio Jaguaribe com diversas ilhas e canais sinuosos 

(gamboas), podendo o canal principal atingir 900 m de largura com 30 km de penetração de 

águas do mar (SRH, 1992). Possui uma área de mangue de 19,12 km² correspondendo a 0,99 

% da área total estudada, aonde em 1984 já apresentava 2 % em processo de degradação 

(TABELA 4) por motivo de desmatamento e de construção de salinas. Acrescenta-se que após 

a data de 1995 iniciou-se a instalação de fazendas de camarões, segundo estudos contidos no 

IBGE (2005). Pode-se afirmar que na data de 1984 o cultivo de viveiros no Baixo Jaguaribe era 

nulo. Dessa forma, desde 1995 até o ano de 2016 instalação de viveiros de camarões 

(carniciculturas) e construções civis tenderam a uma intensificação (SRH, 1992). 

Os mangues (vegetação marina-limosa) que ocupavam em 1984, aproximadamente 

uma área de 19,12 km² de baixa interferência com extrativismo, salinas e construção civil, passa 

a ocupar em 2016 área de 10,40 km², o que preocupa uma vez que, são consideradas áreas de 

preservação permanente, e seu desmatamento é terminantemente, proibido pela legislação 

ambiental. 

Também preocupante apresenta a classe de uso e ocupação da vegetação ciliar de 

carnaúba com extrativismo e pecuária que passou em 1984 de 58,31 km² para 88,80 km² em 
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2016, onde há uma ampliação de 30,49 km², onde os carnaubais restringem sua ocupação ao 

entorno dos ambientes lacustres e nas faixas marginais dos rios que integram as APP’s. 

 As áreas de preservação permanente (APPs) e a reserva legal são definidas no 

Código Florestal Brasileiro ou Lei nº 4.771 de 1965, nos artigos 2 e 44. A Resolução CONAMA 

n. 303 de 20 de março de 2002, regulamentou o artigo que trata das áreas de preservação 

permanente. 

 

Em faixa marginal, medida a partir do nível mais alto, em projeção horizontal, com 
largura mínima, de a) trinta metros, para o curso d’água com menos de dez metros de 
largura:b) cinquenta metros, para o curso d’água com dez a cinquenta metros de 
largura;c) cem metros, para o curso d’água com cinquenta a 200 metros de largura;d) 
quinhetos metros para o curso d’água com de seiscentos metros de largura  
(Art.3.Resolução CONOMA n.303 de 20 de fevereiro de 2002). 

 

Faz parte também a vegetação aquática e/ou paludosa (higrófila) que se encontra 

dispersa em vários sistemas da planície litorânea nos recursos hídricos e/ou setores úmidos, 

ocupava uma área de 10,97 % em 1984 restringindo para uma área de 3,33 km² no ano de 2016, 

o que corresponde apenas 0,17 % da área total. 

Na bacia do baixo Jaguaribe, as atividades agropecuárias e extrativistas 

preponderam no setor primário da economia. Têm-se em conta que os municípios apresentam 

uma preponderância das atividades agropecuárias e principalmente referente à produção ou 

renda gerada, como em relação à superfície ocupada. O sistema ambiental dos tabuleiros pré-

litorâneos é o mais ocupado pela fruticultura e dentre os produtos estão a banana, castanha de 

caju, coco-da-bahia, goiaba, mamão, manga, maracujá e limão. (FIGURA 32). No mapa de uso 

e ocupação (FIGURA 31) percebe-se, nitidamente, a área ocupada por essas classes do 

denominado agroextrativismo que assinala a atividade de fruticultura nos diversos 

sistemas/subsistemas ambientais. 
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Figura 32 - Área destinada às colheitas (ha) nos municípios de Aracati, Fortim e 

Icapuí de 1990 a 2015. 

 
Fonte: Adaptado do censo do IBGE (2007) 

 

Dentre dos produtos cultivados da área em estudo, é a castanha de caju a que ocupa 

a maior expressão espacial. Somado às áreas ocupadas pelos três municípios, resultam uma área 

de 40.752 ha no ano de 2015 referente ao município de Aracati. Pode-se considerar que em 25 

anos houve um incremento de 54 % de área ocupada. (IBGE, 2017)  

O segundo produto de maior expressão refere-se ao coco-da-bahia, produto que ao 

longo dos 25 anos, desde 1990 até 2015, registrou um declínio de 93,83 %. Em área ocupada. 

(ANEXO A). 

A evolução produtiva da atividade pecuária nos três municípios quanto ao efetivo 

dos rebanhos bovino equino, suíno, caprino e ovino, tem registrado modo geral, um aumento 

inicial nos primeiros anos. Nos 10 anos ocorre declínio em relação ao resultado inicial. 

Constata-se na tabela (ANEXO B) que o município de Aracati apresenta maior representativa 

de gado bovino, seguido por Icapuí e por último Fortim. Observa-se por exemplo que no 

município de Aracati no ano de 1974 obtinha-se 11.760 cabeças de gado e logo nos primeiros 

10 anos, ou seja, até o ano 1984 passou a 14.316 cabeças. Embora nesse intervalo entre os anos 

1975 a 1978, ocorreu um declínio em torno de 16,8 %. Mas, nos 41 anos houve um declínio de 

59,4 %.  
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Figura 33 - Efetivo dos rebanhos (criação de animais bovinos) no Baixo Jaguaribe. 

 

 

Em Icapuí, tendo o segundo município de maior número de cabeças de gado bovino, 

houve também incremento nos primeiros dez anos, ou seja, entre 1986 a 1996 (ANEXO B).  

Em Fortim registra-se nessa atividade para o período de 1993-2003, 2.241 cabeças 

de gado bovino decrescendo para 1417 cabeças. Verificou-se, ocorrendo um declínio nos 

últimos 10 anos de 63 % (ANEXO B). 

Fazendo a análise da atividade de pecuária (bovinos, suínos e caprinos) na bacia do 

Baixo Jaguaribe, verifica-se que no período entre 1984 a 1994 (ANEXO B) e Figura 33, houve 

um incremento dessa atividade. Não obstante, houve queda no ano de 2012, seguido de um 

declínio. Após essa data um ligeiro crescimento até os anos de 2015, coincidindo com período 

em que houve maior incremento de outras atividades como a atividade de extrativismo, 

destacam-se a produção de carvão vegetal, lenha, madeira, compondo a matriz energética. 

Na atividade do extrativismo, destacam-se a produção de carvão vegetal, lenha, 

madeira compondo a matriz energética local (FIGURA  34). 

Esse extrativismo atende como função na matriz energética de comunidades rurais, 

e mais atualmente atendendo a um mercado externo. O bioma caatinga na área é restrito ao 

setor SW sendo dessa forma a carnaúba (copernicia prunifera) a planta de maior expressão no 

médio e baixo Jaguaribe, a exemplo da região semiárida do nordeste brasileiro. Compõe as 

matas ciliares e as áreas de acumulação sazonal, cumprindo funções fundamentais para o 

equilíbrio ecológico regional, em especial, para a conservação dos solos e proteção dos rios 

contra os processos erosivos e o assoreamento dos canais. 
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Figura 34 - Extrativismo vegetal nos Muicípios de Aracati, Fortima e Icapuí. 

 

 

Seu uso remonta ao perído pré-colonial em que as populações indígenas e sertanejas 

souberam fazer da carnaúba uma planta de múltiplas utilidades: as raízes têm aplicações 

medicinais, o tronco é utilizado em construção, o palmito e os fruto servem como alimentação 

nutritiva para os animais de criação, e a palha, além de aplicada na confecção de utensílios 

artesanais, e na adubação dos solos, produzem uma cera detentora de qualidades físico-químcas 

excepcionais. 

O  seu maior uso deu-se a partir de 1960 (ANEXO C) principalmente, no município 

de Aracatí  na modernização da agricultura, estimulada pelo Estado, implicou no desmatamento 

de extensos carnaubais no Ceará. Desde então, o extrativismo de carnaúba é tratado como uma 

atividade econômica tradicional e de pouco valor., 

Quanto à classe de urbanização verifica-se um incremento de 24,68 km² a mais, em 

referência ao ano de 1984. Essa ocupação se concentra em residências como a sede do 

município de Fortim, Aracatí e o Distrito de Canoa Quebrada, que atrai um grande número de 

turistas, mas que também se incluiu como outras áreas de 2ª residência, vilas e outras costurções 

civis. O processo de desenvolvimento deste núcleos urbanos,originalmente vilas de pescadores, 

com exceção de Aracati que surgiu como entreposto comercial para exportação de carne de 

charque na época colognial, deu-se de modo irregular e não planejado visando oferecer 

facilidades de comodiade a turistas, em alguns casos com hospedagens luxuosas contruídas 

próximas ao mar a ao estuário do Rio Jaguaribe, além de barracas de praia, as quais, atualmente, 

sofrem o risco de serem retiradas devido a ação do poder público. 
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Constata-se também, na faixa de praia e na pós-praia a existência de uma pressão 

turística e residencial instalada nos terraços marinhos, dunas frontais com ocupações do tipo de 

casas de segunda residência, casas de pescadores, barracas de praia e restaurantes, conforme 

Pinheiro e Morais (1999) e que somado aos processos naturais de recuo da linha de costa, 

conflituam com a ocupação, resultando na descaracterização do zona costeira com perda de 

beleza cênica, agravando os danos a bens materiais e sociais. 

Com relação à ocupação dos Parques eólicos no Baixo Jaguaribe,  ocupam  1,5 km²  

não incluindo a área de influência dos mesmos. São espaços onde estão concentrados os 

aerogeradores destinados a transformar energia eólica em energia elétrica. São considerados de 

produtores de “energia limpa” e fonte de energia renovável, no atual  cenário energético 

brasileiro. Os impactos sócioambientais são ainda de caráter específicos e fortemente 

dependentes da localização selecionada para se instalar, de acordo com Pinto et al. (2017). Nas 

localidades entre Canoa Quebrada, praia do Cumbe há junção de tres Parques (Parque Eólico 

Bons Ventos, Parque Eólico Canoa Quebrada e Parque Eólico Encel), de acordo com Bianchi 

(2017). Inclue também o Parque eólico Quixaba. Esses Parques têm afetado muitas 

comunidades litorâneas, principalmente, à do Cumbe, ocorrendo diversos conflitos 

sócioambientais (CHAVES et al., 2017), o que merece a atenção da necessidade de estudos 

como  o ordenamento territorial direcionados para polítcas públicas mais eficazes. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com os resultados alcançados, pode-se concluir que houve 

transformações significativas nos Municípios Costeiros do Baixo Jaguaribe no intervalo de 

tempo de 32 anos. 

Essas transformações ocorreram principalmente na densidade e padrão da cobertura 

de vegetação natural dos tabuleiros e dos manguezais. A cobertura vegetal mais densa e 

exuberante deu lugar aos campos agricultáveis, às áreas urbanizadas e aos solos expostos, 

evidenciados pelas diferenças em área nos mapas de uso e cobertura do solo de 1984 e de 2016. 

Em 2016, o solo exposto aparece disperso em toda área de estudo, constituindo um 

cenário preocupante. As atividades de carcinicultura, mineração, construção civil e 

extrativismo, contribuíram decisivamente para a exposição dos problemas de degradação 

ambiental.  

A ocupação urbana do município de Aracati deu-se de modo moderado, 

configurando limitações naturais para uma expansão capaz de adequar-se às características do 

sítio urbano. 

A análise do cenário atual da classe de uso e ocupação do extrativismo da carnaúba 

de 2017 revela um aprofundamento da crise. Há novas atividades produtivas como 

carcinicultura, fruticultura, que têm implicação na acentuação da erradicação de carnaubais na 

região, e consequentemente no Ceará como um todo, gerando graves consequências sociais e 

ambientais. Os desmatamentos, associados   ao avanço da trepadeira  Cryptostegia grandiflora 

(unha do diabo ), têm colaborado para a redução e degradação das áreas remanescentes de 

carnabubais nativos do Ceará. A magnitude dos problemas do extrativismo da carnaúba exige  

medidas como propostas iseridas no  ordenamento territorial como zona de recuperação, uma 

vez que urge uma re-estruturação da atividade em suas dimensções ambiental, econômica, 

social e tecnológica que dependerá, fundamentalmente, da vontade política dos atores públicos 

e privados envolvidos e sobretudo, da conquista de um maior nível de organização e poder, 

pelos trabalhadorese produtores. 

Os resultados alcançados, demonstram que as propostas de Zoneamento Ambiental 

ou Ecológica-Econômica para fins de ordenamento territorial, sucedem os diagnósticos dos 

meios físico-biótico e socioeconômicos. Preconiza-se como um dos instrumentos capazes de 

promover a ocupação racional do Baixo Jaguaribe e o redirecionamento das atividades 

econômicas. Presta-se, igualmente, para subsidiar as estratégias e ações para a execução dos 

planos regionais de desenvolvimento sustentável. Ampara, assim as instituições 
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governamentais e não governamentais das bases técnicas para a espacialização das políticas 

ambiental, social e econômica e cultural. 

Constatou-se que no período de 1984/2016, mudanças significativas foram 

registradas, comprometendo a qualidade dos sistemas ambientais. Poucos são os setores que 

mantêm os sistemas primitivos em pleno equilíbrio ambiental. As áreas que apresentam 

alterações na organização funcional dos sistemas primitivos, podem exequibilizar equilíbrio 

ambiental, apesar da localização de atividades humanas capazes de gerar baixos impactos. 

 Há que registrar, também, a ocorrência de setores espaciais que foram 

significativamente alterados pela supressão de componentes da biodiversidade, 

descaracterização dos substratos, alterações da hidrodinâmica estuarina, dentre outros 

problemas constados. 

 O mapeamento produzido, demonstrou que a utilização de ferramentas de 

tecnologia sofisticada, como imageamento por satélite, processamento de imagens e 

informações através de programas adequados, realizam análises multivariadas. Viabiliza-se, 

assim, a reconstituição e mapeamento - como o de uso da terra- em diferentes fases espaço 

temporal para proceder a classificação de sistemas e subsistemas ambientais para a ocupação 

racional e monitoramento do antropismo. 
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ANEXO A 

COLHEITAS DE ARACATI, FORTIM E ICAPUÍ - CEARÁ (1990-2015) 
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ANEXO B 

EFETIVO DOS REBANHOS DE ARACATI, FORTIM E ICAPUÍ - CEARÁ (1974-2015) 

 



131 

 

ANEXO C 

EXTRAÇÃO VEGETAL E SILVICULTURA DE ARACATI, FORTIM E ICAPUÍ - CEARÁ (1990-2015) 

 


