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“O valor das unidades de conservação está 

na história que os seus recursos podem 

contar e nas lições que nós podemos 

aprender. Sem pesquisa, nós não seremos 

capazes de ler a história e, certamente, não 

iremos aprender as lições”. 

 

  Mikich (2006) 

 

 

 

 



6 

 

RESUMO 

 

 

As Unidades de Conservação representam uma estratégia importante para preservação da 

natureza. A Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro e possui rica uma 

biodiversidade, altas taxas de endemismos e uma forte pressão antrópica sob seus recursos 

naturais. Apesar disso, apenas 1% do bioma é protegido através de Unidades de Conservação 

de proteção integral. O presente estudo foi realizado na Estação Ecológica do Castanhão, 

criada no ano de 2001 como forma de compensação aos impactos ambientais gerados com a 

construção do açude Castanhão, o maior do estado e do Nordeste. É localizada nos municípios 

de Jaguaribara, Alto Santo e Iracema e tem como objetivos proteger amostras do ecossistema 

de Caatinga, realizar pesquisa científica e educação ambiental. Esta pesquisa teve como 

objetivo geral realizar a análise geoecológica da paisagem na Estação Ecológica do 

Castanhão, com o intuito de contribuir para o desenvolvimento de uma proposta de plano de 

gestão ambiental e de sua implantação. E teve como objetivos específicos: descrever e 

analisar as unidades geoecológicas presentes na Estação Ecológica; realizar um diagnóstico 

integrado identificando impactos, limitações e potencialidades; e apresentar propostas e 

diretrizes para a efetividade e viabilidade da gestão ambiental da Estação Ecológica. A 

fundamentação metodológica teve como base a geoecologia da paisagem, que tem seus 

pressupostos na teoria sistêmica e no estudo da paisagem. As técnicas de cartografia e de 

geoprocessamento bem como os levantamentos de campo possibilitaram o alcance dos 

resultados. Foram delimitadas e caracterizadas diferentes unidades geoecológicas, divididas 

em comarcas e fáceis, tendo o relevo como principal fator diferenciador. Os resultados 

apontaram como principais impactos dentro da Estação a agropecuária, extração da cobertura 

vegetal, caça e a presença de estradas como fatores limitantes a conservação da unidade. O 

estado de conservação e uso do solo mostrou que 36% da área é usada para agropecuária, 

18,2% contém vegetação conservada e 15,7% apresenta solo desprovido de cobertura vegetal. 

A partir desses dados foi elaborada proposta de zoneamento da unidade, dividido em zona 

intangível, zona de proteção, zona de uso especial, zona de recuperação e zona de 

amortecimento. Posteriormente, foi proposto mosaico de conservação com o estabelecimento 

de novas áreas protegidas e de dois corredores ecológicos, destacando o papel dessas áreas 

para a recuperação de áreas degradadas e a importância da Estação Ecológica do Castanhão 

no contexto regional. A geoecologia da paisagem se mostrou uma ferramenta eficaz para o 

estudo de unidades de conservação e para o planejamento ambiental.  

 

 

 

Palavras-chave: Unidade de Conservação; geoecologia; paisagem; zoneamento; manejo. 
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ABSTRACT 

 

 

Protected areas are fundamental tools in any strategy for nature conservation. However, their 

creation is not only sufficient to effect protection. The Caatinga is the only exclusively 

Brazilian biome and has a rich biodiversity, high rates of endemism and a strong human 

pressure on natural resources. However, only 1% of the biome is protected by protected areas 

for full protection. This study was conducted at the Ecological Station of Castanhão (Brazilian 

category), created in 2001 as compensation for the environmental impacts generated by the 

construction of Castanhão dam, the largest in the state and the Northeast. Owns 12,579 ha in 

area and is located in the cities of Jaguaribara, Alto Santo and Iracema, in order to protect the 

samples Caatinga ecosystem, conduct scientific research and environmental education, and is 

administered by ICMBio. This research aimed to conduct the analysis geoecologic Landscape 

in Ecological Station of Castanhão, in order to contribute to the development of a draft 

environmental management plan and its implementation. And had the following objectives: to 

describe and analyze the geoecological units present at Ecological Station, performing 

integrated diagnosis identifying impacts, limitations and potential, and make proposals and 

guidelines for the viability and effectiveness of the environmental management of the 

Ecological Station. The methodological foundation was based on geoecology landscape, 

which has its premises in systems theory and the study of landscape. The techniques of 

cartography and GIS and field surveys enabled the achievement of results. Were delineated 

and characterized different ecology units, with relief as the main differentiating factor. The 

results showed as major impacts within the agriculture, extraction of vegetation, hunting and 

the presence of roads as factors limiting the conservation area. The state of conservation and 

land use showed that 36% of the area is used for agriculture, contains 18.2% and 15.7% 

conserved vegetation provides soil devoid of vegetation. From these data was elaborated 

proposed zoning unit, divided into intangible zone, buffer zone, special-use zone, recovery 

zone and buffer zone. Later, it was proposed mosaic of conservation with the establishment of 

new protected areas and wildlife corridors 2, highlighting the role of these areas for the 

recovery of degraded areas and the importance of the Ecological Station Castanhão in the 

regional context. The geoecology landscape proved an effective tool for the study of 

conservation and environmental planning. 

 

 

 

 

Key-words: protected areas; landscape geoecology; zoning; management.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Esse trabalho aborda a temática de Unidades de Conservação do bioma Caatinga 

no estado do Ceará, partindo de um exemplo particular, a Estação Ecológica do Castanhão. A 

Estação Ecológica do Castanhão foi instituída em 2001, como forma de compensação 

ambiental aos impactos gerados com a construção do açude Castanhão. Localizada entre os 

municípios de Jaguaribara, Alto Santo e Iracema, é uma Unidade de Conservação de proteção 

integral e tem como finalidade proteger amostras do ecossistema Caatinga, pesquisa científica 

e educação ambiental.   

A pesquisa teve como objetivo geral realizar a análise geoecológica da paisagem 

na Estação Ecológica do Castanhão, com o intuito de contribuir para o desenvolvimento de 

proposta de plano de gestão ambiental e de sua implantação. Teve como objetivos específicos:  

 

 Descrever e analisar as unidades geoecológicas presentes na Estação 

Ecológica; 

 Realizar diagnóstico integrado identificando limitações e potencialidades; 

 Apresentar propostas e diretrizes para a efetividade e viabilidade da gestão 

ambiental da Estação Ecológica.  

 

Considerando o contexto ambiental da área e a importância da gestão ambiental 

na Estação Ecológica do Castanhão-CE, os procedimentos metodológicos escolhidos visaram 

o atendimento dos objetivos da Unidade que são a preservação da natureza e a realização de 

pesquisa científica, devendo esta ser direcionada a estabelecer estratégias integradas visando a 

conservação e gestão dos recursos naturais e paisagísticos. 

Nesta perspectiva, foram adotados os procedimentos metodológicos pertencentes 

a Geoecologia da Paisagem, proposta adotada nos estudos de Geografia e Ecologia e aplicada 

ao planejamento do território. Essa proposta baseia-se numa visão geossistêmica como 

concepção metodológica e oferece uma contribuição essencial na compreensão da dinâmica 

dos sistemas naturais. Outra contribuição da Geoecologia da Paisagem está em propiciar 

fundamentos sólidos na elaboração das bases teóricas e metodológicas do planejamento e 
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gestão ambiental, como também subsidiar a construção de modelos teóricos para incorporar a 

sustentabilidade ao processo de desenvolvimento.  

O trabalho está estruturado em 07 capítulos. O capítulo 1 Introdução versa sobre a 

síntese do trabalho de pesquisa e a apresentação dos objetivos geral e específicos.  

O capítulo 2 trata da Proteção da Caatinga no Ceará, trazendo alguns conceitos 

relevantes sobre Unidades de Conservação. Como estão distribuídas as Unidades de 

Conservação que protegem a Caatinga no Ceará e os fundamentos de gestão e planejamento 

de Unidades de Conservação.  

O capítulo 3 referente ao Referencial teórico e metodológico concentra-se nas 

concepções que fundamentaram a pesquisa contida na abordagem sistêmica e na Geoecologia 

da Paisagem, interpretando-as como estratégias metodológicas aplicadas ao planejamento e 

gestão de Unidades de Conservação. Traça assim os caminhos e percursos desenrolados para 

se chegar aos resultados da pesquisa. 

O capítulo 4 diz respeito a Contextualização da área de estudo, tem enfoque 

principal nos aspectos sócio-econômicos da região e nos condicionantes geoambientais da 

Estação Ecológica do Castanhão.   

No capítulo 5 Compartimentação e caracterização geoecológica da paisagem da 

Estação Ecológica do Castanhão foram identificadas e delimitadas as unidades geoecológicas 

da paisagem e os impactos que ocorrem na área. Posteriormente, foi feita a análise do estado 

de conservação do solo e o diagnóstico das potencialidades e limitações locais.  

No capítulo 6 apresentou-se a Proposta de gestão ambiental e diretrizes ao 

planejamento, baseando-se na compartimentação geoecológica realizada e na legislação 

ambiental vigente.  

Finalmente, o capítulo 7 traz as Considerações finais sobre os resultados 

alcançados na elaboração da pesquisa. Espera-se com a pesquisa realizada contribuir de fato 

para o planejamento da Estação Ecológica e que sirva de incentivo para novos estudos no 

semiárido e na Caatinga do Nordeste brasileiro.    
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2 PROTEÇÃO DA CAATINGA NO CEARÁ  

 

 

Um dos principais desafios da humanidade é interromper o processo de 

degradação ambiental promovido pelo próprio ser humano conforme o avanço no 

desenvolvimento de novas tecnologias, essencialmente aquelas advindas com a civilização 

urbano-industrial. Neste sentido, é preciso buscar estabelecer uma nova forma de convivência 

entre a sociedade e a natureza, respeitando seus limites e processos, quebrando mitos e 

paradigmas que durante séculos moldaram o comportamento da humanidade com relação ao 

ambiente e com as próprias relações sociais. O discurso ambiental por vezes alimenta o mito 

da natureza intocada, noção oriunda principalmente de países considerados industrializados 

(DIEGUES, 2001) e, que reflete essencialmente no estabelecimento de reservas protegidas até 

a atualidade, sendo esse modelo seguido por diversos países na construção de estratégias para 

a conservação.  

Nos últimos anos, a sociedade humana vem despertando para um importante 

processo de rearranjo do pensamento e de seu posicionamento frente às questões ambientais.  

Durante algum tempo, se acreditou que desenvolvimento significava dominar a natureza e que 

os recursos naturais seriam bens ilimitados à disposição para uso e exploração sem demais 

consequências eminentes.   

Nas décadas de 1960/70 percebeu-se que os recursos naturais são esgotáveis e que 

o crescimento sem limites começava a se revelar insustentável (BERNARDES; FERREIRA, 

2003). Isso ocorreu principalmente após a constatação de eventos catastróficos que 

danificaram a biosfera e da possibilidade dos efeitos das mudanças climáticas e do 

aquecimento global. Desde então, o mundo vem passando por importante processo de 

reorganização e a questão ambiental tenta resgatar sua essência frente às relações 

sociedade/natureza (op. cit.).  

Capra (1996) já citava que esse momento de mudança é caracterizado como uma 

crise ecológica, complexa e multidimensional, cujas facetas afetam todos os aspectos da vida 

humana e da diversidade biológica do planeta. Um dos principais desafios impostos dessa 

crise é justamente a conservação da biodiversidade, de maneira a manter de forma mais 

íntegra possível amostras significativas de espécies e paisagens naturais a nível local, regional 

e global (WILSON, 1997 apud BACELAR e TABARELLI, 2009). 
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Uma das formas para se garantir a conservação das comunidades biológicas é o 

estabelecimento de áreas protegidas
1
, que por si só não garantem a preservação dos habitats, 

mas representam um importante começo (PRIMACK; RODRIGUES, 2001). No Brasil, 

existem diferentes tipos de áreas protegidas, entre elas a Servidão Florestal, Reservas Legais, 

Terras Indígenas, Geoparks, Áreas de Preservação Permanente e as Unidades de Conservação. 

Cada vez mais destacadas pela sociedade no âmbito global, as Unidades de Conservação 

crescem e se expandem em termos de reconhecimento e relevância, pelo seu papel na 

proteção da natureza, conservação e preservação dos recursos naturais, mas também como 

mecanismo para contribuir no nível de consciência ambiental da população  

Para além da diversidade biológica e dos serviços ambientais que disponibilizam, 

as áreas protegidas abrigam significativa diversidade cultural do país e fortalecem as diversas 

formas de expressão da cidadania dos grupos sociais relacionados (MITTERMEIER et al, 

2005).     

 

 

2.1 Importância das Unidades de Conservação 

 

De acordo com a Lei N° 9.985 de 18 de julho de 2000 que institui o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), as Unidades de Conservação são 

definidas como:  

Espaços territoriais e seus recursos ambientais, incluindo as 

águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, 

legalmente instituídos pelo poder público, com objetivos de 

conservação e limites definidos, sob regime especial de 

administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de 

proteção (BRASIL, 2000).  

 

Segundo Milano (1997) um Sistema de Unidades de Conservação é definido como 

o “conjunto organizado de áreas naturais protegidas que, planejado, manejado e gerenciado 

como um todo é capaz de viabilizar os objetivos nacionais de conservação”. O SNUC 

determina os critérios e normas para criação, implantação e gestão das Unidades de 

Conservação e as divide em dois grupos, segundo as formas de manejo e utilização, em 

proteção integral e uso sustentável.  

                                                 
1
 Áreas de terra e/ou mar especialmente legalmente estabelecidos e administrados para atingir os 

objetivos de conservação (WRI, UICN, PNUMA, 1992). 
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As Unidades de Conservação de proteção integral são destinadas a manutenção dos 

ecossistemas livres de alterações causadas por interferência humana, admitido apenas o uso 

indireto dos seus atributos naturais. As atividades permitidas são apenas as de cunho científico, 

cultural ou recreativo, mesmo assim de forma controlada.  São elas: 

 

I ESEC Estação Ecológica 

II REBIO Reserva Biológica 

III PN Parque Nacional ou PARNA 

IV MN Monumento Natural 

V RVS Refúgio de Vida Silvestre 

 

Nas Unidades de Conservação de uso sustentável são permitidas a exploração 

racional dos recursos naturais, uso direto, de maneira a garantir a sustentabilidade dos recursos, 

mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos. São elas: 

 

I APA Área de Proteção Ambiental 

II ARIE Área de Relevante Interesse Ecológico 

III FLONA Floresta Nacional 

IV RESEX Reserva Extrativista 

V RF Reserva de Fauna 

VI RDS Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

VII RPPN Reserva Particular do Patrimônio Natural 

  

Até meados da década de 1970, as Unidades de Conservação brasileiras eram criadas 

obedecendo a critérios majoritariamente estéticos e paisagísticos ou a circunstâncias políticas 

favoráveis (PÁDUA; QUINTÃO, 1984 apud ARAÚJO, 2007; MILANO, 2002) e não havia 

uma forma de planejamento mais abrangente, quanto mais a idéia de um sistema. Essa forma 

de atuação é denominada de ad hoc, onde o planejamento de uma área protegida é baseado 

exclusivamente em questões de uso de terra, sem levar em consideração critérios prioritários 

de conservação biológica de forma nivelada (ARAÚJO, 2007; PEREIRA, 2005). A partir da 

década de 1970, o Brasil fez significativo investimento em Parques e outras Unidades de 

Conservação federais, estaduais, municipais e privadas, embora lento, o que contribuiu para 

conservação mais integrada da natureza (MITTERMEIER et al, 2005). A primeira área 
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protegida no Brasil foi criada em 1937, o Parque Nacional de Itatiaia no Rio de Janeiro, no 

bioma Mata Atlântica.  

Nos dias de hoje, o país possui 310 Unidades de Conservação federais distribuídas em 10, 

das 12 categorias previstas pelo SNUC, sendo 53,6% destas de uso direto dos recursos 

naturais (MEDEIROS, et al, 2011). Esse maior índice, em relação as unidades de proteção 

integral, é consequência da história da conservação no país, especialmente a partir da década 

de 1990, quando o número de Unidades Conservação de uso direto aumenta 

consideravelmente (BACELAR e TABARELLI, 2009). 

Entre as finalidades que podem ser atribuídas as Unidades de Conservação, pode-

se citar que possibilitam a manutenção dos processos ecológicos essenciais à vida, dos quais 

dependem a sobrevivência e o desenvolvimento humano, a preservação da diversidade 

genética e assegurar o aproveitamento sustentado das espécies e dos ecossistemas. Visam 

também oferecer oportunidades para educação ambiental e recreação pública, sem fugir dos 

objetivos principais que são a preservação e utilização dos recursos naturais de forma racional 

(QUINTÃO, 1983).  

Os principais argumentos pela necessidade de conservação da biodiversidade são 

as suas contribuições econômicas diretas, suas participações nos ciclos ambientais gerais, 

preservação dos bens naturais, seu valor estético e suas justificativas inerentes as próprias 

espécies (IBAMA, 1997).   

Simões (2008) menciona a contribuição das Unidades de Conservação para 

regulação da quantidade e qualidade da água; fertilidade dos solos e estabilidade das encostas 

(relevo); equilíbrio do clima e manutenção da qualidade do ar; base para produção de 

medicamentos para doenças atuais e futuras; áreas verdes para lazer, educação, cultura e 

religião; potencial turístico sustentável; alimentos saudáveis e diversificados; fornecimento de 

diversas matérias-primas. 

Além da importância de conservação e preservação, ultimamente, estuda-se uma 

nova forma de valorar a natureza, por meio de serviços ambientais
2
 que são asseguradamente 

prestados, decorrentes do bom funcionamento dos ecossistemas naturais. 

                                                 
2 A expressão “serviços ambientais” refere-se a todos os benefícios gerados gratuitamente pelos 

recursos ambientais, referindo-se tanto a bens (por exemplo, madeira) quanto a serviços (por exemplo, 

conservação de água e lazer) (MEDEIROS, et al, 2011). 
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A criação de instrumentos e mercados para os serviços ambientais, como a 

cobrança pelo uso da água e a comercialização dos créditos de carbono, é relativamente 

recente. No entanto, há sinais de reconhecimento da valoração econômica desses serviços 

como forma de proteger os ecossistemas e de evitar a exploração indiscriminada de recursos 

naturais. Outras correntes também defendem a valorização do entorno e das comunidades ali 

existentes, incentivando a geração de renda e desenvolvimento de grupos locais produtivos 

que se beneficiam direta ou indiretamente com a mata em pé, diminuindo as pressões 

negativas sobre a área. 

A posição do Brasil como um país de megadiversidade confere uma 

responsabilidade global maior em proteger três grandes regiões naturais – a Amazônia, o 

Pantanal e a Caatinga – e dois hotspots3
3
 de biodiversidade – a Mata Atlântica e o Cerrado. 

As Unidades de Conservação são a chave para conservar o que resta (RYLAND e 

BRANDON, 2005).   

 

 

2.2 Bioma Caatinga 

 

A Caatinga é o único bioma que ocorre exclusivamente dentro do território 

brasileiro, não existindo em outra região do planeta. Abrange a área de 844.453 km
2 

em 

grande parte da região Nordeste (IBGE, 2004). Fitogeograficamente compreende quase 10% 

da área total do território brasileiro (Figura 1), distribuído em 9 estados da federação, segundo 

o Mapa de Biomas do Brasil, do IBGE: Ceará (100%) e mais de metade da Bahia (54%),  

Paraíba (92%), Pernambuco (83%), Piauí (63%), Rio Grande do Norte (95%), quase metade 

de Alagoas (48%) e Sergipe (49%), além de pequenas porções de Minas Gerais (2%) e do 

Maranhão (1%) (IBGE, 2004). 

O clima da região de Caatingas é predominantemente semiárido com temperaturas 

quase sempre muito elevadas e relativamente constantes, dominando temperaturas médias 

anuais entre 25 a 29º C (AB’SÁBER, 1974). O bioma é fortemente condicionado as 

condições da precipitação, que variam entre 250 a 800 mm anuais (excetuando-se as serras, 

que são mais chuvosas), concentrando-se durante 3 a 5 meses de estação chuvosa e alternando 

                                                 
3
 Hotspots são áreas de elevada concentração de espécies endêmicas (pelo menos 1.500 espécies) e 

níveis extremamente altos de destruição de habitat (perda de mais de 50% da cobertura original). O 

Brasil possui dois biomas entre os 34 hotspots existentes na Terra: Mata Atlântica e Cerrado. Fonte: 

Conservação Internacional, 2011 – disponível em www.conservation.org.br  
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durante 7 a 9 meses de estação seca.  Vale ressaltar que esta pluviosidade é acompanhada de 

acentuada irregularidade na sua distribuição, que muitas vezes culmina com as secas 

catastróficas e, por outro lado, em chuvas torrenciais e colabora para que os rios da região, em 

sua maioria, sejam intermitentes e sazonais (FERNANDES, 2006). 

 

 

Figura 1 – Distribuição dos principais biomas brasileiros. IBGE, 2004. 

  

 

O termo Caatinga tem origem indígena (caa: mata e tinga: branco) e significa 

“mata ou floresta branca”. O emprego desse termo está associado ao aspecto branco que a 

vegetação assume em alguns meses, devido ao fato de muitas plantas perderem as folhas na 

estação seca (MAIA, 2004). A maior marca da vegetação é o xerofilismo e suas adaptações 

morfológicas e fisiológicas as condições de semi-aridez destacamento a capacidade de perder 

as folhas no período de seca. As variações nas condições edafo-climáticas refletem forte 

heterogeneidade de habitat no que se refere a composição florística e abundância das 

populações (TABERELLI; VICENTE, 2002). Dois tipos de fisionomias vegetais 

predominantes, as florestais e não florestais refletem esses fatores, bem como as diferenças no 
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relevo (ARAÚJO; RODAL; BARBOSA, 2005) formando diferentes paisagens ao longo de 

sua ocorrência.  

Durante muito tempo, a Caatinga foi considerada como pobre em espécies e 

endemismos, o que pode explicar o pouco conhecimento quanto a sua biodiversidade e a 

distribuição geográfica dos organismos além do menor incentivo a pesquisa científica 

comparado aos outros biomas (CASTELLETTI, et al, 2003). 

Contrariando essa concepção, na Caatinga já foram identificadas 1.512 espécies 

de plantas no sentido restrito (MMA, 2010), 143 espécies de mamíferos, 167 espécies de 

répteis e anfíbios, 240 espécies de peixes e 510 espécies de aves (LEAL; TABARELLI; 

SILVA, 2003), o que a eleva como a região semiárida mais biodiversa, comparada as outras 

regiões do globo.   

Cerca de 22 milhões de pessoas vivem no semiárido brasileiro de acordo com o 

Censo Demográfico 2010 (IBGE, 2011), sendo a região semiárida mais populosa do mundo e 

provavelmente uma das mais modificados por atividades humanas dentre os biomas 

nacionais. Dados do Relatório de Monitoramento do Desmatamento do Bioma Caatinga 

publicado pelo IBAMA (2011) mostram que restam somente 53% da cobertura original, o que 

implica numa maior atenção no tocante à conservação do ecossistema, uma vez que apenas 

1% da cobertura se encontra protegida por Unidades de Conservação de proteção integral e 

6,2% incluindo as categorias de uso sustentável, totalizando 7.27% 
4
. Enquanto que a meta 

estabelecida na Convenção da Diversidade Biológica (2002) para 2010 era de 10% de 

proteção para o bioma (BRASIL, 2010). 

A Caatinga deve ser considerada prioridade entre as ações de conservação, por se 

tratar de um bioma relativamente pouco conhecido e pelo elevado grau de degradação, 

estando intimamente ligada a condições socioeconômicas das pessoas que habitam nesse 

domínio. A variedade de habitats, a forte presença de endemismos e de sítios arqueológicos, 

presença de ambientes de transição entre outros biomas são alguns dos aspectos que 

justificam a criação de Unidades de Conservação. Além de conter uma área considerável que 

se encontra degradada, podendo levar à perda da biodiversidade e reforçando a necessidade de 

se criar áreas que protejam os ecossistemas bastante degradados para que seja possível o 

                                                 
4
 Dados extraídos do Quarto Relatório Nacional para a Convenção Sobre a Diversidade Biológica 

Brasil: edição especial para a COP-10.  Excetuadas as unidades sem ato legal de criação, sem 

especificação de área, que protegem ambiente costeiro e menos de 10% de Caatinga em sua área 

[subtraída as áreas de sobreposição] e que não estejam cadastradas no CNUC – Cadastro Nacional de 

Unidades de Conservação).   
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manejo adequado e a aplicação de políticas públicas especificas para a região (TABARELLI; 

SILVA, 2008). 

No estado do Ceará especificamente, que possui mais de 90% do seu território no 

clima semiárido, ocupando área de 126.514 km
2
 (IPECE, 2010), as Unidades de Conservação 

privilegiam outros ecossistemas, com poucas unidades em número e tamanho com a função 

de preservação da Caatinga. Em 2010, o Ceará registrava 81 Unidades de Conservação, 

equivalente a 7,7% de área protegida do estado. Desse total, 83% são destinadas a 

ecossistemas serranos, 11% a região litorânea e 6% do montante na região semiárida 

(MENEZES; ARAÚJO; ROMERO, 2010), revelando a discrepância espacial em relação ao 

semiárido.  

Das 81 unidades de conservação, 14 estão localizadas na Caatinga, excetuando-se 

as áreas de transição vegetacional (ecótonos) com 3 unidades de regime proteção integral 

(Estação Ecológica de Aiuaba, Estação Ecológica do Castanhão e Monumento Natural Os 

Monólitos de Quixadá). A metade dessas unidades é administrada pelo poder público, sendo 3 

Federais, 2 municipais e 2 estaduais  (Apêndice A).  A outra metade pertence a propriedades 

privadas, representadas pelas RPPNs (Reservas Particulares do Patrimônio Natural), que 

apesar do número, possuem área pequenas. Os dois regimes juntos (proteção integral e uso 

sustentável) somam 51.761,5 ha, o que representa 0,34% do território do estado em Unidades 

de Conservação que protegem o bioma Caatinga (Tabela 1).  

É interessante destacar o papel das RPPNs na conservação da Caatinga. Nos 

últimos cinco anos, houve um aumento em 100% no número de RPPNs, indicando que essa 

categoria de área protegida pode ter um papel importante num planejamento de conservação, 

em grande escala, para a Caatinga (ARAÚJO; RODAL; BARBOSA, 2005). 

 

Tabela 1 – Categorias das unidades de conservação inseridas no bioma Caatinga no Ceará, em 2010. 

 

CATEGORIA N
O

 ÁREA (ha) 

Proteção Integral 
Estação Ecológica 2 24.104 

Monumento Natural 1 16.635 

Subtotal  40.737 

Uso Sustentável 
Área de Proteção Ambiental 1 - 

Floresta Nacional 1 598 

Reservas Particulares  7 9.771 

Parque municipal  2 653,5 

Subtotal  11.022,5 

Total   51.761,5 
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De acordo com os resultados do Relatório do Monitoramento do Desmatamento 

do Bioma Caatinga (IBAMA, 2010), o Ceará foi o segundo estado que maior mais degradou a 

cobertura vegetal entre 2002-2008, perdendo apenas para a Bahia. Entretanto, apesar de sua 

posição no ranking, o estado possui a maior parte de suas Unidades de Conservação voltadas 

para a defesa dos ecossistemas de litoral e serras, sendo poucas dirigidas ao sertão do Estado 

(CASTRO, 2004). Estimativas como estas fornecem diretrizes para a seleção e o 

planejamento de Unidades de Conservação, uma vez que esse bioma possui a menor 

representatividade de Áreas Protegidas entre todos os biomas brasileiros.   

A distribuição das Unidades de Conservação inseridas total e parcialmente no 

bioma Caatinga no estado do Ceará é demonstrada na Figura 2. A seleção foi feita a partir da 

sobreposição da localização das Unidades de Conservação com o mapa de vegetação do 

estado (unidades fitoecológicas) e separadas de acordo com o grupo proteção integral e uso 

sustentável.   
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Figura 2 – Distribuição das Unidades de Conservação inseridas total e parcialmente no bioma 

Caatinga no estado do Ceará. Fonte: FUNCEME. 
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2.3 Gestão e manejo em Unidades de Conservação  

 

A história das Unidades de Conservação brasileiras tem se mostrado centralizada 

em seus processos de criação, como também posteriormente, quando das decisões sobre suas 

gestões. As decisões de “cima para baixo” limitaram a participação pública ampla e 

continuam a refreá-la também na regularização do uso e ocupação do solo (uma disputa entre 

espaços concretos e abstrato) (PEREIRA, 2005).  

 A posição entre os demais usos do solo e a localização das Unidades de 

Conservação colocam-nas em confronto com fortes pressões e tensões de naturezas diversas, 

derivadas de múltiplas escalas: locais, regionais, metropolitanas, nacionais e até 

internacionais, principalmente com as tendências macroeconômicas que muitas vezes 

acentuam as particularidades territoriais, como citado em Pereira (2005): 

 

...um processo de mediação de interesses e conflitos entre atores sociais que 

agem sobre os meios físico-natural e construído. Este processo de mediação 

define e redefine, continuamente, o modo como os diferentes atores sociais, 

através de suas práticas, alteram a qualidade do meio ambiente e também 

como se distribuem os custos e os benefícios decorrentes da ação destes 

agentes (QUINTAS, 2000 apud PEREIRA, 2005, p. 17). 

 

Uma visão que vem emergindo entre os pesquisadores conservacionistas é que a 

gestão bem sucedida de áreas protegidas precisa basear-se na inclusão das populações locais, 

relacionando a conservação da biodiversidade com o desenvolvimento local (tanto econômico 

quanto social). A essência desta nova visão é garantir a conservação de áreas protegidas por 

meio do incentivo à sustentabilidade sócio-econômica e, mais precisamente, através da 

criação de fontes alternativas de renda que não apresentem nenhum risco para a expansão das 

plantas e dos animais dentro da área protegida (CRIBB, 2008).   

Entretanto, essas áreas enfrentam vários desafios, que estão relacionados à 

efetividade e funcionalidade das medidas de proteção, e vão desde a falta de recursos para a 

sua manutenção, escassez de recursos humanos e materiais adequados e capacitados, até 

fatores intrínsecos a cada unidade e ao sistema que as gerencia, levando, muitas vezes, a uma 

desproteção das áreas, não conseguindo realizar sua principal função de proteger a natureza 

(ARRUDA, 1999; RYLAND e BRANDON, 2005).  

Para Arruda (1999); DIEGUES (2001) uma dificuldade permanente na gestão e 

manutenção das Unidades de Conservação de proteção integral que adquire importância 
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crescente, é a relação com as populações humanas que ali vivem e viviam antes da 

apropriação da área. Essas populações ficam sujeitas a um regime de proteção externa, com 

território definido pelo estado que, independentemente formulam e executam os planos de 

gestão da área sem a participação das pessoas que vivem no interior ou entorno dessas áreas. 

Outra problemática são as barreiras que surgem quando um conjunto de ações humanas, 

principalmente atividades econômicas, é bloqueado por meio do surgimento de uma Unidade 

de Conservação, sendo mais um fator gerador de conflitos. 

Dentre os modelos de gestão que estabelecem diretrizes para o atendimento dos 

objetivos de conservação e ao funcionamento de Unidades de Conservação, tem-se a gestão 

participativa como destaque, que apóia e envolvimento de populações/comunidades 

influenciadas direta ou indiretamente pela Unidade de Conservação. A gestão participativa 

encontra dificuldades desde o seu processo de criação, pois as comunidades locais são 

excluídas das fases iniciais do processo e da implantação dos projetos (SEABRA, 2005).    

Segundo Cabral e Souza (2005) devido à deficiência nos planejamentos ou nos 

critérios para implantação de unidades, verifica-se que, no Brasil, a criação das diferentes 

categorias de Unidades de Conservação, na maioria das vezes, não atende às especificidades 

atribuídas, desviando-as do objetivo maior que é a proteção dos recursos ambientais.  

No entanto, não basta apenas a criação de Unidades de Conservação, em 

diferentes categorias, como as de uso sustentável e as de proteção integral, mas, notadamente, 

há necessidade de manejo adequado destes espaços territoriais para que as unidades cumpram 

seu papel de conservação ou preservação e, ainda, atinjam os objetivos de proteção para os 

quais foram implantados.  

 O planejamento ambiental para a implantação de Unidades de Conservação deve 

ser precedido de estudos técnicos e discussão com a sociedade, para permitir identificar a 

localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade (FRANÇA et al, 2008). 

Segundo o Capítulo I, Art. 2º - VIII do SNUC, o conceito de plano de manejo diz 

que é o “documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma 

Unidade de Conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o 

uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas 

necessárias à gestão da unidade” (BRASIL, 2000).  
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Destacam-se alguns objetivos específicos do plano de manejo:  

 Levar a Unidade de Conservação (UC) a cumprir com os objetivos estabelecidos na 

sua criação. 

 Definir objetivos específicos de manejo, orientando a gestão da UC. 

 Dotar a UC de diretrizes para seu desenvolvimento. 

 Definir ações específicas para o manejo da UC. 

 Promover o manejo da unidade, orientado pelo conhecimento disponível e/ou gerado. 

 Estabelecer a diferenciação e intensidade de uso mediante zoneamento, visando a 

proteção de seus recursos naturais e culturais. 

 Destacar a representatividade da UC no SNUC frente aos atributos de valorização dos 

seus recursos como: biomas, convenções e certificações internacionais. 

 Estabelecer, quando couber, normas e ações específicas visando compatibilizar a 

presença das populações residentes com os objetivos da unidade, até que seja possível 

sua indenização ou compensação e sua realocação. 

 Estabelecer normas específicas regulamentando a ocupação e o uso dos recursos da 

zona de amortecimento e dos corredores ecológicos, visando a proteção da UC. 

 Promover a integração socioeconômica das comunidades do entorno com a UC.  

  Orientar a aplicação dos recursos financeiros destinados à UC. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E METODOLÓGICA 

 

3.1 Referencial teórico 

 

O pensamento sistêmico teve sua ascensão na primeira metade do século XX, 

trazendo a perspectiva holística ou sistêmica, dada a necessidade de se entender questões que 

vinham surgindo no âmbito global. A teoria sistêmica foi primeiramente aplicada pelo 

biólogo Ludwig Von Bertalanffy (1901-1972), que iniciou estudos dos organismos vivos 

como totalidades integradas, e não apenas o somatório de suas partes, fugindo das 

perspectivas cartesianas até então vigentes na Biologia (CAPRA, 1996). O chamado 

pensamento sistêmico enfatiza o todo, com unidades integradoras, com um fluxo de matéria e 

energia que se desenvolve, evolui. Surge então a Teoria Geral dos Sistemas, dando ênfase ao 

funcionamento dos sistemas ecológicos (RODRIGUEZ; SILVA; CAVALCANTI, 2007).  

A Teoria Sistêmica foi aplicada em estudos geográficos, trazendo novas 

discussões sobre conceitos e formulações vigentes. A abordagem sistêmica considera o 

sistema como um conjunto de unidades que tem relação entre si, com propriedades comuns. 

Os sistemas não atuam como de modo isolado e funcionam dentro do ambiente que é “maior 

que a soma de suas partes” (CHRISTOFOLETTI, 1979).  

Capra (1996) já afirmava que o mundo passava por um processo de mudança de 

paradigma, manifestado de diversas maneiras e intensidades, sobretudo na arena social. Mais 

recentemente, um novo paradigma parece assumir sua forma definitiva, um paradigma que 

pode ser chamado de visão holística do mundo – uma vez que concebe o mundo como um 

todo integrado (CAMARGO, 2003). 

Conforme Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2007), a partir da evolução das 

investigações da Ecologia, do planejamento territorial e ambiental, a dimensão espacial foi 

incorporada as análises ecológicas a fim de se generalizar as associações com fenômenos 

bióticos, que antes restritos as relações concentradas em fatores isolados do meio e os 

organismos. Em meados da década de 1960, Sotchava (1977) inseriu o componente espacial 

próprio da Geografia em articulação com o componente funcional, próprio da Ecologia, 

considerando a paisagem como uma formação sistêmica.  



29 

 

A paisagem é concebida por um conjunto de formações naturais e antropo-

naturais que se inter-relacionam (RODRIGUEZ; SILVA, 2002). Bertrand (2004) a define 

como resultado de uma combinação dinâmica, em uma determinada porção do espaço, de 

elementos físicos, biológicos e antropológicos que reagem entre si e fazem da paisagem um 

conjunto único e indissociável. 

 

A Geoecologia da Paisagem 

 

A Geoecologia da Paisagem traz uma nova perspectiva que valoriza os estudos 

multidisciplinares exigidos para a análise ambiental. Consiste na obtenção de um 

conhecimento sobre o meio natural, com os quais se pode estabelecer um diagnóstico 

operacional passível para formulação de estratégias de otimização do uso e manejo adequado 

de cada uma das unidades paisagísticas.  

Nessa abordagem, considera-se inicialmente a paisagem como um geossistema 

natural, constituído por componentes naturais (litologia, relevo, solos, clima, recursos 

hídricos, vegetação e fauna), podendo-se considerá-la através de um enfoque regional ou 

como uma unidade taxonômica integrante de uma região mais ampla. No último caso, 

considera-se a interpretação tipológica, onde a paisagem surge como uma unidade territorial, 

destacando-se por possuir aspectos comuns, observando-se neste sentido tanto suas 

semelhanças como diferenças (SILVA, 1998). 

Cavalcanti e Rodriguez apud Cavalcanti (1997) relatam que, com a Geoecologia 

da Paisagem, pode-se estudar a integração entre a natureza e a sociedade, em seus aspectos 

estruturais e funcionais. Cavalcanti et al (1997) diz ainda que: 

 

A análise sistêmica das paisagens como base para o planejamento ambiental 

permite entender as regularidades da organização espacial dos sistemas 

ambiental nos âmbitos local e regional, compreender funções ecológicas 

que servem de base para avaliar os impactos ambientais e esclarecer as 

formas de uso e ocupação dos potenciais recursos ambientais que podem 

servir de subsídios para normas de racionalidades na utilização dos sistemas 

ambientais. 
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Para Turner (1989) na análise geoecológica da paisagem é fundamental entender a 

estrutura, funcionalidade e dinâmica das variáveis bióticas, abióticas e humanas. Essas 

características fazem com que a Geoecologia assuma um caráter muito complexo, ao conjugar 

diferentes tipos de dados e informações com características diversas e uma multiescalaridade 

peculiar a estes estudos (MENEZES; COELHO NETTO, 1999).  

 

Estudo das Unidades de Conservação a partir da geoecologia da paisagem 

 

Em se tratando de Unidades de Conservação, a gestão ambiental exerce 

importante papel uma vez que será relacionada ao gerenciamento de todas as atividades 

humanas que tenham impacto significativo sobre o meio ambiente (CABRAL; SOUZA, 

2005). Como a gestão ambiental implica uma abordagem sistêmica da realidade, permite que 

os fatores ambientais sejam identificados, analisados, ponderados e administrados, permeando 

o conhecimento multidisciplinar, dessa forma possibilitando a compreensão global dos 

problemas e também a aplicação de soluções ambientalmente mais adequadas, visando 

contribuir para o planejamento ambiental da área de estudo.  

Devido ao caráter sistêmico de sua abordagem, a Geoecologia da Paisagem vem 

se tornando um instrumento de aplicação ampla para análise ambiental. Nela, é realizada uma 

setorização de uma determinada superfície de estudo, em unidades cartográficas de uso e 

estrutura ambiental semelhantes, descrevendo detalhadamente as suas características 

(BORTOLOTTI, 2006) e permitindo o seu zoneamento.  

No planejamento de Unidades de Conservação, o zoneamento constitui uma etapa 

importante para a organização interna, que deve culminar no estabelecimento do plano de 

manejo. Santos (2004) define esse procedimento como “uma compartimentação de uma 

região em porções territoriais, obtida pela avaliação dos atributos mais relevantes e de suas 

dinâmicas. Cada compartimento é apresentado como uma “área homogênea” ou unidade de 

zoneamento delimitada pelo espaço”.  

O zoneamento ambiental permite que cada parcela ou zona estabelecida atenda a 

um ou mais objetivos da UC e possui suas devidas restrições de uso, conforma as 

características físicas e bióticas locais (PIVELLO, 1998). 
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3.2 Procedimentos prático-metodológicos 

 

Para a realização deste trabalho foi definida a metodologia segundo o trabalho de 

Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2007), que utilizam da visão sistêmica como ferramenta para o 

planejamento ambiental. A autorização necessária para pesquisa em Unidades de Conservação 

foi concedida pelo SISBIO (Sistema de autorização e Informação da Biodiversidade) 

(Apêndice B). O resumo dos procedimentos metodológicos que foram utilizados na pesquisa 

estão na Figura 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Fluxograma metodológico da pesquisa. Adaptado de Silva (1998). 
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A definição espacial da área de estudo foi delimitada de acordo com as poligonais 

da Estação Ecológica do Castanhão fornecida pelo IBAMA. Para a análise incluíram-se 

também as Áreas de Preservação Permanente (APPs) da bacia hidráulica do Castanhão, dada 

a sua importância no contexto desta Unidade de Conservação e da proximidade com a área.   

A metodologia a seguir é descrita com base na tentativa de alcance dos objetivos 

específicos, disposta então em três etapas:  

 Caracterização das unidades geoecológicas;  

 Diagnóstico integrado;  

 Propostas de gestão ambiental. 

 

a) Caracterização das unidades geoecológicas da área de estudo 

 

A caracterização da área decorre de uma revisão sistemática dos levantamentos 

anteriores procedidos sobre a base dos recursos naturais. A análise das informações 

cartográficas e interpretação das imagens de satélite juntamente com o levantamento em 

campo para reconhecimento da realidade possibilitarão o alcance dos objetivos propostos 

(SOUZA et al 2005).  

A análise geoecológica das paisagens fundamenta-se em três etapas: levantamento 

de dados e obtenção da cartografia básica, levantamento de campo e elaboração de mapas 

temáticos.  

 

   Levantamento de dados e obtenção da cartografia básica  

 

 Consiste na pesquisa e análise de trabalhos já realizados e informações 

disponíveis (revisão bibliográfica) e na aquisição de mapas já existentes.  

A preparação dos mapas básicos foi feita a partir de dados fornecidos por diversos 

órgãos governamentais. Os materiais cartográficos utilizados para elaboração da cartografia 

básica foram processados no software Arcgis 9.2, na escala de 1:250.000 e projeção 

cartográfica Universal Transverso de Mercator (UTM) e consistem nos seguintes materiais: 
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 Limites municipais adquiridos no IPECE 

 Poligonal da ESEC Castanhão - IBAMA 

 Bacia hidráulica do Castanhão - COGERH 

 Altimetria - CPRM 

 Geologia - CPRM 

 Solos - EMBRAPA 

 Unidades fitoecológicas e áreas degradadas - FUNCEME 

 

     Levantamentos de Campo 

 

Para análise do meio natural e social foram realizados levantamentos durante o 

período de julho de 2009 a outubro de 2010 com o propósito de identificar componentes da 

paisagem, observando as formas de uso, estado de degradação e conservação, fisionomias da 

vegetação e principais ameaças na área de estudo. Esse momento também foi destinado a 

realização de registros fotográficos. Para tanto, seguiu-se um modelo de ficha de 

levantamento de campo, adaptado de Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2007) e Cavalcanti 

(2006) para este trabalho e que pode ser visualizado no APÊNDICE B.  

Esta etapa também teve a finalidade de verificar a realidade dos produtos da 

cartografia e sensoriamento remoto, com a utilização de Sistema de Posicionamento Global 

(GPS).  

 

  Elaboração dos mapas temáticos  

 

Elaboração dos mapas temáticos com a delimitação das unidades geoecológicas 

identificadas a partir da das informações obtidas com as fichas de campo e na interpretação 

dos mapas e imagens de satélite, com aplicação de técnicas de análise visual e o uso do 

Sistema de Informações Geográficas (SIG).    

Os materiais cartográficos tomados para geração dos mapas temáticos foram: 

folhas sistemáticas plani-altimétricas da DSG/SUDENE na escala de 1:100.000, mapa político 

administrativo do Ceará - IPECE, imagem orbital LANDSAT datada de 2009. A interpretação 

desses dados foi importante para definição das unidades geoecológicas da paisagem, seguindo 
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os critérios de homogeneidade e repetição, além de considerações sobre o meio natural e 

antrópico, como descritas no referencial teórico. O software utilizado para geoprocessamento 

dos dados foi o Arcmap 9.3. 

 

b) Diagnóstico integrado  

 

O diagnóstico integrado consistiu na análise das formas de ocupação da terra, do 

uso dos recursos e os conflitos decorrentes, sendo baseado nos principais aspectos 

socioeconômicos locais, nas funções e produtividade do ecossistema, bem como nos impactos 

ambientais resultantes das ações antrópicas, culminando na identificação dos problemas e das 

potencialidades do local. 

Enquanto o diagnóstico integrado teve a finalidade de conhecer o cenário atual e 

projetar o cenário tendencial, a demarcação de zonas teve por finalidade denotar diretrizes de 

localização e implantação da Estação Ecológica do Castanhão.  

 

c) Propostas de gestão ambiental  

 

 As propostas de gestão ambiental tiveram como base os resultados advindos 

dos levantamentos de dados e do diagnóstico da área, considerando o ambiente local, as 

potencialidades e limitações, bem como a legislação especifica. Para as propostas de gestão 

foi utilizado como base o Roteiro Metodológico de Planejamento em Unidades de 

Conservação de Uso Indireto (Parque Nacional, Reserva Biológica e Estação Ecológica) 

elaborado pelo IBAMA em 2005. 

Os critérios para a criação de uma Unidade de Conservação são definidos de 

acordo com a finalidade para a qual está sendo proposta. As Unidades de Conservação 

apresentam diferentes objetivos, dentre eles pode se citar: proteger espécies ameaçadas de 

extinção, contribuir para a manutenção da diversidade de ecossistemas naturais, restaurar e 

recuperar ecossistemas degradados, proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável 

beleza cênica, proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações 

tradicionais, etc. 
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Sendo um processo, a gestão pressupõe encadeamento de ações. Sendo conjunto 

de medidas administrativas, compreende normas práticas e dirigidas para uma determinada 

ótica, resultando no levantamento de problemas, definição de prioridades, alocações de 

recursos, implementação de atividades, avaliação dos resultados e outros. Assim sendo, os 

conteúdos básicos abordados envolvem temas relacionados com a geografia física, ecológica 

e humana indispensáveis para uma melhor compreensão da pesquisa, bem como para a 

construção de propostas que visam o desenvolvimento da área em estudo e dos ambientes do 

entorno. 
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4 CONTEXTUALIZAÇÀO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO CASTANHÃO-CE 

 

A bacia hidrográfica do rio Jaguaribe está situada em sua quase totalidade dentro 

dos limites do estado do Ceará, com ínfima parcela estendendo-se ao sul para o estado de 

Pernambuco. Ocupa cerca de 50% da área total do estado, balizando-se entre as coordenadas 

de 4°30’ e 7º45’ de latitude sul e 37°30’ e 41°00’ de longitude oeste (IBGE, 1999).  

O rio Jaguaribe nasce na serra da Joaninha, no município de Tauá, drena uma área 

de aproximadamente 75.669 km
2
, correspondendo a praticamente 51,9% do Estado do Ceará. 

O rio percorre um trajeto aproximado de 610 km desde sua nascente até sua desembocadura 

no oceano Atlântico, entre as cidades de Fortim e Aracati (IBGE, 1999).   

Segundo as características locais, a bacia do rio Jaguaribe é subdividida em 5 

setores principais: Alto Jaguaribe, Médio Jaguaribe, Baixo Jaguaribe e as sub-bacias do rio 

Salgado e do rio Banabuiú. O Médio Jaguaribe possui um curso de 171 km de extensão, e 

situa-se no trecho entre o açude de Orós, responsável pela sua perenização desde 1960, e a 

localidade Peixe Gordo, onde o rio Jaguaribe cruza a rodovia BR 116, drenando uma área de 

10.509 km², que equivale a 13% do território cearense (CEARÁ, 2009a). É neste trecho do rio 

Jaguaribe onde está o açude do Castanhão, o maior da região Nordeste do Brasil, com 

capacidade de armazenamento de 6,7 bilhões de m
3
 de água (IBGE, 1999). O mesmo faz parte 

de um projeto inserido no contexto da política de desenvolvimento do Nordeste e do Ceará, 

que incluí a transposição do rio São Francisco e a interligações das águas do interior do estado 

com a Região Metropolitana de Fortaleza e também o Complexo Portuário Porto do Pecém 

(ARAÚJO, 2006).  

 

 

4.1 Breve histórico de criação  

  

A barragem do Castanhão é considerada um dos mais importantes 

empreendimentos do DNOCS (Departamento Nacional de Obras Contra as Secas) e é também 

a maior barragem brasileira em rios intermitentes. A sua obra causou grandes transformações 

no ambiente, gerando impactos sobre o meio físico, biótico e o social, sendo motivo de 

polêmicas e controvérsias devido aos grandes deslocamentos populacionais com a inundação 

e a consequente criação da nova sede do município de Jaguaribara, destinada ao 

reassentamento de milhares de famílias (OLIVEIRA, 1996). 
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Em atendimento a Resolução N
o
10 do Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(CONAMA), que diz que “para fazer a reparação dos danos ambientais causados com obras 

de grande porte, terá sempre como um dos seus pré-requisitos, a implantação de uma Estação 

Ecológica (ESEC) pela entidade ou empresa responsável pelo empreendimento, 

preferencialmente junto à área” (BRASIL, 1987), foi criada a Estação Ecológica do 

Castanhão através do Decreto s/n
o
 de 27 de setembro de 2001 (ANEXO A). A criação dessa 

Unidade de Conservação está entre as ações de reestruturação com o objetivo de preservação 

ambiental para os municípios atingidos com a barragem Castanhão, como forma de 

compensação e cobertura aos impactos causados à fauna e à flora (FREITAS, 2003).  

É uma unidade de proteção integral com os objetivos de proteger e preservar 

amostras do ecossistema de Caatinga ali existente, possibilitar o desenvolvimento de pesquisa 

científica e programas de educação ambiental (BRASIL, 2001). 

Com relação à gestão, na época de criação da ESEC Castanhão, o órgão 

responsável por sua administração era o IBAMA, sendo depois substituído pelo Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), autarquia responsável desde 

2007 pelas ações referentes às Unidades de Conservação federais.  

 

4.2 Localização geográfica e vias de acesso 

 

A Estação Ecológica do Castanhão se localiza nos municípios de Jaguaribara, 

Iracema e Alto Santo (Figura 4), ficando distante aproximadamente 270 km de Fortaleza. A 

maior parte da área (82,2%) fica no município de Jaguaribara, seguido de Iracema (15,4%) e 

Alto Santo, com (2,3%) de área inserida na unidade, conforme a Tabela 2.   

Tabela 2 – Proporção territorial dos municípios da Estação Ecológica do Castanhão-CE 

Municípios Área (ha) Área relativa 

(%) 

Jaguaribara 10.181 82,2 

Iracema 1911 15,4 

Alto Santo 288 2,3 

Total 12.380 100% 
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Figura 4 – Localização geográfica da Estação Ecológica do Castanhão-CE no contexto da sub-bacia do 

médio Jaguaribe e detalhe da área utilizando imagem de satélite Landsat datada de outubro de 2009.   

 

®
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O acesso é possível através da BR-116, seguindo de Fortaleza em direção à 

Limoeiro do Norte. A estrada BR-116 cruza a Estação na porção mediana, e dessa estrada 

tem-se duas opções de estradas secundárias não pavimentadas, uma que faz ligação com o 

projeto de irrigação e piscicultura Curupati e a outra que segue em direção a serra da Micaela.         

Totaliza uma área aproximada de 12.380 ha
5
, delimitada por uma poligonal 

formada por 45 pontos, em grande parte coincidindo com os limites da área de inundação da 

bacia hidráulica do Castanhão (norte e leste), abrangendo boa parte das Áreas de Preservação 

Permanente (APPs) do açude. Ao leste inclui uma porção da Serra da Micaela e ao sul parte 

do município de Jaguaribara. 

 

4.3 Considerações gerais dos municípios inseridos na área: análise regional 

 

De acordo com a Regionalização do Ceará proposta pelo IPECE (2009), os 

municípios da área de estudo são situados na Região Administrativa Nº 11 (Nova Jaguaribara 

e Iracema) e N
o
 10 (Alto Santo) da macrorregião do Litoral Leste / Jaguaribe (Tabela 3).  

 

Tabela 3 – Macrorregiões de planejamento e regiões administrativas dos municípios inseridos na área 

Macrorregião de 

Planejamento 

Região 

Administrativa 

Municípios Área (km
2
) 

 

 

Litoral Leste / 

Jaguaribe 

10 Alto Santo, Jaguaruana, Limoeiro do 

Norte, Morada Nova, Palhano, 

Quixeré, Russas, São João do 

Jaguaribe e Tabuleiro do Norte 

9.526,8 

11 Ererê, Iracema, Jaguaretama, 

Jaguaribara, Jaguaribe, Pereiro e 

Potiretama   

6.352,5 

Fonte: IPECE, 2009 

                                                 
5
 O decreto de criação de 27 de setembro de 2001 (ANEXO A) traz em seu memorial descritivo a área 

total aproximada da ESEC Castanhão com sendo de 12.579 ha e sua localização nos municípios de 

Jaguaribe e Alto Santo. Contudo, o material cartográfico levantado para o desenvolvimento da 

pesquisa (arquivos shape files) nos diversos órgãos públicos ambientais (departamento de cartografia 

do IBAMA sede Fortaleza e disponível também no www.ibama.gov.br/csr, no Cadastro Nacional de 

Unidades de Conservação – CNUC do Ministério do Meio Ambiente no endereço www.mma.gov.br, e 

no mapa de unidades de conservação do Ceará da FUNCEME situam a ESEC nos municípios de 

Jaguaribara, Iracema e Alto Santo, com área total de 12.380 ha. Essa foi a abrangência territorial a 

qual foi utilizada para as análises ambientais presentes neste trabalho.  
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Os principais distritos, rios, açudes e estradas dos municípios estão discriminados 

na Figura 5. Um resumo das condições socioeconômicas será descrito a seguir.     

 

Figura 5 – Localização geográfica dos municípios Jaguaribara, Iracema e Alto Santo destacando as 

principais vias de acesso, distritos, estradas e rios. Fonte: IPECE, 2009. 

 

 A maior parte da ESEC Castanhão encontra-se localizada no município de Jaguaribara 

e onde há a maior disponibilidade de dados atualizados, devido a reconstrução na década de 

2000. Os municípios de Iracema e Alto Santo possuem menor área territorial na poligonal da 

Unidade. Uma breve descrição dos municípios  

 

Município de Jaguaribara 

 

O município de Jaguaribara está situado na microrregião Médio Jaguaribe, entre 

as coordenadas geográficas latitude 5°39’29’’ S e longitude 38°37’12’’ W, e se encontra a 

225,1 km de Fortaleza, com acesso pela BR-116 e CE-269. É limitado ao norte por Alto Santo 

e Jaguaretama, ao sul por Jaguaribe e Pereiro, ao leste por Iracema e Alto Santo, e oeste por 

Jaguaretama e Jaguaribe. Possui uma área de 668,29 km
2 

e altitude média de 89 m (CEARÁ, 

2009b).  
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Segundo as estimativas populacionais (IBGE, 2009) Jaguaribara possui 

aproximadamente 10.251 habitantes. Desse total, 6.415 (65,59%) vivem na zona urbana, 

enquanto 3.365 (59,46%) vivem na zona rural (Tabela 4). Nota-se o maior contingente 

populacional na zona urbana, verificando maior tendência a urbanização com taxa de 

crescimento de urbanização de 40,4% em 2000 para 65,9% em 2007 (IPECE, 2008).     

 

 

Tabela 4 – Dados de área, população (total, rural e urbana) de densidade dos municípios Jaguaribara, 

Iracema e Alto Santo.  

 

Município Área 

(km
2
) 

População 

Estimada* 

População 

urbana 

População rural 

Jaguaribara 668 10.251 6.415 65,59% 3.365 34,41% 

Iracema 823 15.114 9.977 69,71% 4.336 39,20% 

Alto Santo 1.339 20.829 7.509 39.20% 11.645 60,80% 

* população estimada em 2009 IBGE 

Fonte: IBGE/IPECE, 2009 

 

A antiga Jaguaribara elevou-se de distrito à categoria de município quando 

desmembrado do território de Jaguaretama, segundo Lei nº 3.550, de 9 de março de 1957. O 

nome tem origem de uma tribo de índios que habitavam a região. Etimologicamente significa 

moradores do rio das onças. A divisão territorial apresenta dois distritos, Jaguaribara e Poço 

Comprido (ICEARÁ, 2009b).  

Com a construção do açude Castanhão, a cidade teve de ser deslocada para dar 

lugar a um espelho d’água. O novo município de Jaguaribara foi inaugurado oficialmente em 

2001, totalizando o montante de R$ 71 milhões de investimentos para a construção. 

Paralelamente às obras, foram desenvolvidas ações com vistas ao reassentamento da 

população. Toda a sua construção mobilizou não somente o poder público, mas também a 

sociedade envolvida através de projetos de participação popular, que surgiram a partir de 

julho de 1995.  

A sede do município conta com 100% dos domicílios com abastecimento de água 

e 79,2% de domicílios com esgotamento sanitário. O número elevado de residências com 
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saneamento básico provavelmente se deve ao fato do planejamento da cidade em virtude da 

construção da nova sede.   

A dimensão econômica apresenta o Produto Interno Bruto (PIB) em 2006 foi de 

R$ 37.127.000 (CEARÁ, 2009b). Quando se observa os setores do PIB, destaca o setor de 

serviços com participação de 57,7%, seguido pela agropecuária com 24,9% e a indústria com 

17,4%. Os principais produtos agrícolas são o feijão e o milho. A principal forma de extração 

vegetal é representada pela lenha, em seguida fibra de carnaúba e carvão vegetal. O 

extrativismo animal é representado pela aquicultura com a criação de tilápia (IBGE, 2006). 

 

Município de Iracema 

 

Segundo Ceará (2009c) pertence a microrregião da Serra do Pereiro, com área 

aproximada de 822.833 km
2
 e coordenadas geográficas latitude 5°48’43’’ S e longitude 

38°18’21’’ W. Faz limites ao norte com Alto Santo, sul com Pereiro e Ererê, leste com 

Potiretama, Alto Santo e Ererê, e oeste com Alto Santo, Pereiro, Jaguaribara e Jaguaribe. O 

acesso é feito pela BR-116 e CE-138, com distância de 278,2 km de Fortaleza.  

Foi criada em 1951 e seu nome é em homenagem à Iracema, personagem do 

romance de José de Alencar. Possui três distritos: Iracema, Ema e São José. A população total 

é de aproximadamente 13.722 habitantes  (Tabela 5), sendo 69,71% da zona urbana e 30,29% 

pertencentes a zona rural (CEARÁ,  2009c).   

 

Tabela 5 – Dados de área, população (total, rural e urbana) de densidade dos municípios Jaguaribara, 

Iracema e Alto Santo.  

 

Município Área 

(km
2
) 

População 

Estimada* 

População 

urbana 

População rural 

Iracema 823 13.722 9.977 69,71% 4.336 39,20% 

* população estimada em 2009 IBGE 

Fonte: IBGE/IPECE, 2009 

 

Em 2000, o IDH era de 0,6 pontos. A contribuição do PIB é principalmente do 

setor de serviços (75%), seguido da agricultura (14,5%) e indústria (10%). A base da 

agricultura é arroz, milho e feijão e da pecuária é bovino, suíno e avícola (IBGE, 2009).  
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Em Iracema, a maior parte do território da ESEC Castanhão é composta pela Serra 

da Micaela, área de relevante interesse para esta unidade de conservação.  

 

Município de Alto Santo 

 

Segundo CEARÁ (2009d), pertence à microrregião do Baixo Jaguaribe, limitado 

ao norte por Tabuleiro do Norte, São João do Jaguaribe, ao sul por Jaguaribara, Iracema e 

Potiretama, ao leste pelo Estado do Rio Grande do Norte e oeste por Morada Nova e 

Jaguaribara. Localiza-se na latitude 5°31’15” S e longitude 38°16’18” W. Fica a 241,1 km de 

Fortaleza, com acesso pela BR-116 e CE-138/265.  

 O nome é oriundo de Alto Santo da Viúva, lugar onde vivia a viúva do coronel 

Teodésio Pereiro de Melo. Foi criado em 1957 e possui dois distritos, Alto Santo e Castanhão. 

Sua população estimada é de 20.839 habitantes (Tabela 6) e divide-se em 60,8% da zona rural 

e 39,2% da zona urbana (CEARÁ,  2009d).  

 

Tabela 6 – Dados de área, população (total, rural e urbana) de densidade dos municípios Jaguaribara, 

Iracema e Alto Santo.  

 

Município Área 

(km
2
) 

População 

Estimada* 

População 

urbana 

População rural 

Alto Santo 1.339 20.829 7.509 39.20% 11.645 60,80% 

* população estimada em 2009 IBGE 

Fonte: IBGE/IPECE, 2009 

 

A contribuição do PIB é principalmente do setor de serviços (60%), seguido da 

agricultura (28%) e indústria (12%). A base da agricultura é algodão arbóreo e herbáceo, caju, 

arroz, milho e feijão. (IBGE, 2009). Em 2000, o IDH era de 0,6 pontos.  

 

Assentamentos rurais 

 

É importante destacar a importância dos projetos de reassentamentos que foram 

constituídos após a inundação da barragem. Parte da população local que vive próxima a área 

é formada por reassentados, que foram afetados direta ou indiretamente pelo Castanhão ou 
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por projetos de irrigação em áreas circunvizinhas ao açude. Os projetos de assentamentos e 

reassentamentos fazem parte das ações de reestruturação desde a construção da barragem, em 

parceria com Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará (IDACE) e Instituto de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA) entre outros órgãos envolvidos. 

Foram identificados os seguintes assentamentos rurais e comunidades que tem 

relação com a ESEC Castanhão e seu entorno (Tabela 7). As pequenas comunidades que 

viviam da prática da pesca e agricultura, foram removidas das áreas que foram inundadas pela 

construção do açude, receberam um lote de terra nos projetos de reassentamentos.  

As comunidades realizam práticas comuns da região semiárida cearense, como a 

pecuária e agricultura de sequeiro e algumas delas, como será melhor discutido no capítulo 5, 

estão localizadas dentro dos limites da ESEC Castanhão. Resultando do trabalho de campo e 

das informações previamente coletadas, foi possível identificar em alguns casos o tipo do 

imóvel, a área em hectares e o número de famílias, como exposto na Tabela 7.  

Tabela 7 - Lista dos assentamentos rurais localizados na Estação Ecológica do Castanhão-CE 

 

Nome do 

Assentamento 

Município Tipo do imóvel Área (ha) N famílias 

Aimoré Iracema Projeto de Crédito 

Fundiário 

- 170 

Alagamar Jaguaribara Agricultura Familiar 880 134 

Barra II Jaguaribara Projeto de 

Assentamento INCRA 

922 19 

Belas Flores Jaguaribara Projeto de 

Assentamento INCRA 

753 - 

Caroba  Alto Santo Projeto de 

Assentamento 

INCRA* 

2.114 11 

Curupati Irrigação Jaguaribara IDACE - 180 

Curupati Peixe Jaguaribara IDACE - 137 

Fazenda da Serra Jaguaribara - 1.561 18 

Lagoa do Meio Jaguaribara Agricultura Familiar  52 

Lages Jaguaribara Agricultura Familiar  165 

Mandacaru Jaguaribara Agricultura familiar 471 170 

Mineiro Jaguaribara Projeto de 

Assentamento INCRA 

- 115 

Sossego/Contentas Jaguaribara Projeto de 

Assentamento INCRA 

2.587 - 

Vilete  Jaguaribara - - - 

*Caroba foi elencado tanto pelo IDACE como pelo INCRA 

Fonte: Portal da Cidadania, MDA; INCRA; IDACE. S/A. 
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Dentre os reassentamentos e comunidades rurais, um dos que possui maior 

influência para a ESEC Castanhão são o Curupati Peixe e o Curupati Irrigação, que juntos 

somam 317 famílias. O projeto Curupati foi construído na extremidade da Península Curupati 

e abrange principalmente duas atividades econômicas; a de irrigação destacando a produção 

de mama e goiaba; e a piscicultura-intensiva, realizada em tanques-rede, no qual se cultiva a 

espécie Oreochromis niloticus (tilápia do Nilo). É uma iniciativa do Governo Federal, 

financiado com recursos do DNOCS e conveniados inicialmente com o IDACE, 

posteriormente com a antiga Secretaria de Agricultura, hoje Secretaria de Desenvolvimento 

Agrário (NASCIMENTO; ARAÚJO, 2008).  

 

Condicionantes geoambientais da área 

 

Os condicionantes geoambientais referentes à área da Estação Ecológica do 

Castanhão foram analisados de forma separada e dispostos nos itens a seguir, mas foram 

consideradas suas inter-relações forma integrada como propõe a metodologia de análise dos 

componentes da paisagem. 

 

4.4 Geologia / Geomorfologia / Solos 

 

A descrição da geologia foi baseada no estudo da CPRM (2003) e considerações 

feitas por Souza (1986) No contexto geológico, a ESEC Castanhão apresenta em sua maior 

extensão a unidade litoestratigráfica correspondente ao Complexo Jaguaretama, formada por 

associação de rochas ortognáissicas, migmáticas, paragnáissicas e anfibólitos do período pré-

cambriano. Encontram-se também granitóides diversos, associações de rochas biotita-

granitos, monzogranitos, sienitos, quartzomonzonitos e granitos porfiríticos de datação 

duvidosa, somado em um mesmo espaço que compõem os maciços residuais. A litologia da 

ESEC Castanhão pode ser observada no Mapa 01.  

No contexto geomorfológico, a área de estudo apresenta as seguintes unidades 

geomorfológicas: a depressão sertaneja, os maciços residuais, planícies fluviais e cristas 

residuais (Figura 6). As cristas e planícies fluviais correspondem a fisionomias de paisagem 

que denotam setores de diferenciação paisagística da depressão sertaneja.  





 

Figura 6 – Modelo digital do terreno expondo a depressão sertaneja e os maciços residuais da Estação 

Ecológica do Castanhão-CE. 

 

 

A depressão sertaneja compreende a unidade de maior extensão em termos de 

área. Segundo Souza (2000) a depressão sertaneja está situada em níveis altimétricos 

inferiores a 400 m, embutidos entre planaltos sedimentares e maciços residuais, com 

topografia expressivamente aplainada ou ligeiramente ondulada. Pela extensão que a 

caracteriza, a depressão sertaneja apresenta acentuadas mudanças de natureza litológica e 

edáfica. Não obstante as nuances observadas quanto às rochas, nota-se como um todo, o 

desenvolvimento de uma superfície de erosão que truncando os mais diferenciados tipos de 

rochas, enseja a elaboração de um vasto aplainamento desenvolvido por processos de 

pediplanação engendrados pelas condições de semi-aridez mais rigorosas.  

Os maciços residuais compreendem as serras secas, que apresentam altitudes que 

oscilam 400-600 m e são distribuídos por todo o território do estado. Os maciços de menor 

representatividade espacial e altimétrica constituem as chamadas serras secas. Os contrastes 

entre serras e sertões têm conotações amplas e de caráter ecológico, implicando profundas 

Açude 
Castanhão 

 

Maciço  

Depressão 

sertaneja 
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diferenças do ponto de vista da utilização da terra. Destacam-se as condições ecológicas 

favoráveis a uma utilização agrícola de policulturas (SOUZA, 1979).  

Os inselbergs são formas disseminadas pela depressão sertaneja que efetivam os 

efeitos seletivos de trabalho erosivo no decorrer da história geológica recente da região. São 

geralmente áreas despidas de solo ou de vegetação e quando a pedogêneses é efetiva, conduz 

à formação de solos litólicos, recobertos por uma caatinga de porte arbustivo (SOUZA, 1979). 

As planícies fluviais funcionam como forma de diferenciação geoambiental nas 

depressões sertanejas. Compreendem formas importantes de ocupação econômica, pois 

possuem solos de potencial aproveitamento agrícola, os solos aluviais. Em termos de área, as 

planícies fluviais são restritas e sua elaboração depende do escoamento fluvial e, 

consequentemente, ao regime dos rios, a citar o rio Jaguaribe.  

As associações de solos existentes na área foram identificadas a partir do mapa 

pedológico elaborado pelo IPECE (1997) e teve como base bibliográfica os estudos realizados 

por Pereira e Silva (2005), podem ser visualizadas no Mapa 02. Em geral, na área de estudo 

os solos são rasos e pouco profundos, comumente com presença de pedregosidade e 

afloramentos de rochosos, com predomínio de luvissolos (bruno não-cálcicos) e neossolos 

(solos litólicos eutróficos) solos ditos bastante relacionados à vegetação de Caatinga arbustiva 

e arbórea. Os neossolos aluviais e argissolos vermelho-amarelos encontram-se em pequenas 

extensões nos limites da área. Uma rápida descrição das associações de solos é descrita a 

seguir, de acordo com Pereira e Silva (2005).  

 

 





 Neossolos Litólico  (Solo Litólico Eutrófico) 

Solos rasos (profundidade inferiores a 50 cm), de textura arenosa ou média 

normalmente cascalhenta, com drenagem moderada à acentuada. Apresentam 

geralmente o horizonte A diretamente sob a rocha –R ou sobre sua camada de 

alteração. É frequente a pedregosidade e/ou rochosidade na superfície, sendo ainda 

encontrados associados com afloramento de rocha. Tipo de solo mais 

predominante. Distribuição: porção leste, do caminho até a península Curupati até 

a serra da Micaela.  

 Luvissolos (Bruno Não Cálcicos) 

Compõem solos rasos e pouco profundos com perfis bem diferenciados do tipo A, 

Bt e C, de cores avermelhadas e textura argilosa média. São solos férteis, com 

presença de minerais primários na sua composição, fonte potencial de nutrientes 

para as plantas. Possuem a propriedade de contrair-se nas épocas secas e expandir-

se nas épocas úmidas. Tem boa capacidade e uso para pecuária, lavoura de ciclo 

curto e pastagem, tendo limitações pela forte deficiência de água, pouco 

profundidade, presença de pedregosidade e suscetibilidade à erosão. 

 Argissolos Vermelho-Amarelos (Podzólico Vermelho Amarelo Distrófico) 

São solos caracterizados por apresentarem perfis profundos com sequencia de 

horizontes A, Bt e C, textura média e argilosa. Quimicamente são solos ácidos à 

moderadamente ácidos, podendo apresentar baixa ou alta fertilidade natural, sendo 

o solo em questão de baixa fertilidade, classificado como distrófico (desprovido de 

reserva de nutrientes). Distribuição: Península do Curupati.  

 Neossolos Aluviais (Solos Aluviais Eutróficos) 

Solos pouco evoluídos, profundos a muito profundos com perfis comumente 

apresentando horizonte A sobreposto a um horizonte C quase sempre composto 

por uma sequencia de várias camadas diferenciadas, sem possuírem relações 

genéticas entre si. Possuem alta fertilidade natural, dotados de grande potencial 

para uso agrícola. Ocorrem em áreas de várzea ocupando partes marginais dos 

cursos d’água, se destacando vegetação de várzea, incluindo mata de galeria e 

algumas espécies da Caatinga. Distribuição: Bacia hidráulica do Castanhão, 

influência do rio Jaguaribe.   
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4.5 Clima e recursos hídricos 

 

A ESEC Castanhão encontra-se majoritariamente sob os efeitos do clima 

semiárido, apresentando acentuada irregularidade do regime pluviométrico e com balanços 

hídricos negativos ao longo do ano (FUNCEME, 2005). As temperaturas médias anuais 

variam entre 26 e 28ºC, com insolação superior a 3.000 horas/ano e precipitação 

pluviométrica anual abaixo de 800 mm, sendo as menores comparadas ao resto do país 

(IPECE, 2010). 

O principal sistema atmosférico atuante no semiárido é a Zona de Convergência 

Intertropical – ZCIT, responsável pela determinação da abundância ou deficiência de chuvas 

no norte do nordeste do Brasil. A ZCIT é uma massa de ar que circunda a faixa equatorial do 

globo terrestre. Seus deslocamentos ao norte do equador fazem com que a estação de estiagem 

se acentue, e quando ao sul, carregam umidade do oceano ocorrendo a formação das nuvens 

(FUNCEME, 2011). 

O clima irregular justifica a ocorrência de uma rede de drenagem cujos regimes 

fluviais são intermitentes sazonais, com cheias no período das chuvas e no período de 

estiagem, o volume de água desaparece temporariamente.  

A fonte hídrica mais importante na área é o rio Jaguaribe e alguns afluentes 

temporários os quais após a inundação da área em razão do barramento drenam suas águas 

para o açude, ficando, portanto, como fonte significativa e única o açude Castanhão.  

 

4.6 Aspectos biológicos  

 

A vegetação é característica de Caatinga, vegetação lenhosa caducifólia 

espinhosa, que ocorre no domínio semiárido do Nordeste brasileiro (FIGUEIREDO, 1997; 

RODAL; SAMPAIO, 2002).  

As Caatingas da depressão sertaneja tendem a se prevalecer onde as condições dos 

sertões se estabelecem. O seu ambiente natural apresenta em suma algumas características 

como variações litológicas e edáficas, solos rasos e eventualmente pedregosos com frequência 

de afloramentos rochosos, superfícies aplainadas e fracamente entalhadas pela drenagem 

ramificadas e de rios intermitentes, irregularidades pluviométricas, altas temperaturas e fortes 
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taxas de evapotranspiração, tipificando o clima semiárido (SOUZA, 2000). A vegetação é 

resultante dos vários componentes acima citados, gerando mosaicos do ecossistema e uma 

variedade fisionômica e florística, que por esse motivo vem sendo utilizado o termo no plural, 

as Caatingas.  

As unidades fitoecológicas existentes foram identificadas a partir do mapa de 

vegetação fornecido pela FUNCEME (1997) e são as seguintes: caatinga arbustiva aberta, 

caatinga arbórea e floresta mista dicotilo-palmaceae (mata ciliar), observadas no Mapa 03.   

No período invernoso que tem duração média de 2-4 meses, há formação do 

estrato herbáceo, sobretudo com plantas de ciclos anuais e de caráter efêmero. Essas plantas 

formam um manto herbáceo e desenvolvem suas formas vegetativas e reprodutivas nesse 

curto intervalo de tempo, sendo consideradas importantes devido seu papel na cadeia de 

sucessões ecológicas, dando suporte a colonização de outros grupos de plantas 

(FERNANDES, 1999).   

 

 Caatinga arbórea: em geral apresenta melhor estado de conservação, pois se 

desenvolve onde as condições semiáridas são mais moderadas. Na área de estudo é 

encontrada em níveis maiores de altitude, representado pela serra da Micaela, onde 

pode observar melhor estado de conservação da vegetação nativa.  

 Caatinga arbustiva aberta: a maioria da área de estudo é coberta por caatinga 

arbustiva com densidade tendente a aberta e adensamento esparsos. Pode-se 

destacar o maior número de jurema preta (Mimosa acustipula) e marmeleiro 

(Croton sp), indicando estágio da pioneira de sucessão vegetal marcado pela forte 

ação antrópica.  

 Floresta mista dicotilo-palmaceae: a mata ciliar é encontrada na planície fluvial do 

rio Jaguaribe e encontra-se intensamente descaracterizada devido ao 

desmatamento e inundação provocados pela construção do açude e atividades 

agrícolas. Essa vegetação vem sofrendo processos ecológicos diferenciados.  

 

  





Fauna 

 

A região da sub-bacia do Médio Jaguaribe é reconhecida pela produtividade 

econômica intrinsecamente relacionada a exploração biológica. No conjunto de fatores que se 

relacionam com a exploração biológica, sabe-se que a fauna possui uma dependência 

indissociável com o componente vegetacional e que é caracterizada pelos reflexos das 

condições ambientais do mesmo.  

Com relação a fauna, poucos registros foram realizados contemplando a fauna do 

bioma Caatinga nesta região em particular. Segundo dados apontados no Relatório de Impacto 

do Meio Ambiente-RIMA da construção do Castanhão (DNOCS, 1995) a fauna da área era 

representada por 63 espécies de vertebrados; compondo 31 espécies de aves, 12 espécies de 

peixes, 10 espécies de mamíferos, 6 espécies de répteis, 3 espécies de anfíbios (Apêndice C). 

Ainda assim, o estudo se reporta superficialmente em muitos exemplos, chegando ao nível de 

família e destaca ameaças devido a caça predatória. O estudo também não foi claro em 

relação a distribuição e densidade das populações.  

Com as modificações acarretadas com a inundação da área, é provável a migração 

de animais, acarretando mudanças representativas na dinâmica e no cenário local. Além disso, 

as constantes pressões resultantes do modo do sistema agropecuário prevalente contribuem 

para descaracterização e degradação das Caatingas ali existentes, dificultando a afirmação da 

fauna.  

A caça predatória é uma prática usual entre as populações tradicionais, como meio 

de sustento nos períodos de estiagem. Entre os animais mais perseguidos estão as aves, como 

a avoante (Zenaida auriculata), o galo-de-campinha (Paroaria dominicana) veado (Mazama 

gouazoupira), o peba (Euphractus sexcintus), teju (Tupinambis merianae).    
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5 COMPARTIMENTAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO GEOECOLÓGICA DA 

PAISAGEM DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO CASTANHÃO  

 

 

5.1 Unidades geoecológicas da paisagem  

 

As unidades geoecológicas encontradas na área de estudo foram identificadas e 

delimitadas de acordo com a proposta de Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2007), a partir da 

distinção, classificação e cartografia das paisagens encontradas. A classificação utilizou como 

fator principal a homogeneidade e a repetição dos componentes físico-naturais e antrópicos da 

paisagem sendo possível distinguir 3 unidades, todas pertencentes ao clima tropical semiárido 

quente. 

A escolha para o nível de diferenciação local da paisagem foi feita devido o 

extenso tamanho da área de estudo (12.579 ha). Assim, foram definidas as “unidades locais da 

paisagem” ou geótopos, considerando que fazem parte de uma unidade maior e se repetem e 

difundem de maneira peculiar e regular. As unidades de paisagem descritas este capítulo não 

formam um sub-sistema particular e autônomo, entretanto se inter-relacionam internamente 

com os diversos membros do sistema maior que os integra.   

Em seguida foram descritas as unidades e suas sub-unidades da área de estudo, 

denominadas conforme o caráter geoecológico predominante: depressão sertaneja, maciço 

residual e planície de inundação; e agrupadas a nível de comarca e fáceis, representadas no 

Quadro 1.  

Quadro 1 – Distribuição das unidades de paisagem a nível de localidade na Estação Ecológica do 

Castanhão-CE. 

LOCALIDADE COMARCA FÁCEIS 

Depressão sertaneja Sertões do médio Jaguaribe 

1. Planície fluvial 

2. Açudes/barragens 

3. Superfície aplainada  

4. Cristas residuais  

Maciço residual     Serras secas 5. Superfícies sopedâneas  

6. Encosta da serra 

7. Topo da serra 

Planície de inundação  

1. Espelho d’água  8. Margem do açude   

2. Ilhas remanescentes de topos 

de morros e serrotes  

9. Ilhas permanentes recobertas por 

extrato herbáceo  

10. Ilhas temporárias que surgem com 

a diminuição da coluna d’água com o 

período chuvoso 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 SERTÕES DO MÉDIO JAGUARIBE 

 

As unidades delimitadas mostram que a maior parte da área de estudo é 

representada pela depressão sertaneja (Mapa 4), unidade denominada por sertões do Médio 

Jaguaribe, onde há o encontro com a área de inundação do açude Castanhão, parte dos riachos 

e barragens que cruzam a região, além de cristas residuais (serrotes).  

Os sertões do Médio Jaguaribe fazem parte do sistema natural das depressões 

sertanejas, compreende em sua maioria a porção do município de Jaguaribara que é incluída 

na ESEC. São formados por litotipos do Complexo Jaguaretama, com rochas pré-cambrianas 

sobre o embasamento cristalino. Apresenta-se com superfície pediplanada truncada com 

vários tipos de rochas em pedimentos conservados e eventualmente dissecados (FUNCEME, 

2009).  

Predominam associações de luvissolos e neossolos litólicos, esses últimos são 

solos pouco desenvolvidos, rasos a muito rasos apresentando abundância de pedregosidade, 

afloramentos de rochas (Figura 7) e possuem alta suscetibilidade à erosão.  

 

 

  

Figura 7 – À esquerda, paisagem típica dos sertões do médio Jaguaribe com presença de afloramentos  

rochosos; à direita, superfície pediplanada da depressão sertaneja, ao fundo um braço do açude 

Castanhão. Fotos: SENA, Liana. out/2009.  
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É possível encontrar de quando em quando na depressão sertaneja as formas 

cristas residuais na extensão dessa unidade, não ultrapassando a altitude de até 250 m fazendo 

parte do sistema das cristas residuais (Figura 8).  

As cristas residuais e/ou agrupamentos rochosos apresentam feições de relevo e 

morros residuais oriundos da erosão diferencial com áreas submetidas à morfogênese e 

mecânica (Figura 8). Caracterizam-se por litotipos variados com predominância de rochas 

mais resistentes ao trabalho de erosão (FUNCEME, 2009). Devido as restrições do solo, a 

vegetação desenvolvida é arbustiva ou mesmo rupestre, e não foram identificadas formas de 

uso que mereçam ênfase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Cristas residuais dispostas nos sertões do médio Jaguaribe. Foto: SENA, Liana. out/2009. 

 

Os solos são cobertos de Caatinga arbustiva aberta, representa a maior 

distribuição, típica da depressão sertaneja, sendo também conhecida com Caatinga baixa e é a 

formação que mais sofre consequências de ações antrópicas. Apresenta dois estratos: um 

variando de 3 a 5 m de altura havendo raros indivíduos arbóreos, desenvolvendo sob solos 

rasos e o outro de natureza herbácea, de porte mais reduzido, com duração efêmera 

dependendo da estação chuvosa (Figura 9). 

Os sertões do Médio Jaguaribe representam essa fisionomia vegetacional em um 

avançado estado de degradação e comprometimento da capacidade de suporte. Destaca-se na 

área de estudo o predomínio de espécies de pequeno porte, bastante ramificadas, com pouca 

diversidade. Há um predomínio de jurema-preta (Mimosa tenuiflora) e marmeleiro-preto 
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(Croton sonderianus), além de sabiá (Mimosa caesalpinaefolia), pereiro (Aspidosperma 

pyrifolium) juazeiro (Ziziphus joazeiro) e xique-xique (Cereus gounellei).  

As observações de campo e a compilação cartográfica de diagnósticos anteriores 

(PAE, 2010; FUNCEME, 2005) permitem aferir que a quase totalidade das formações 

vegetais dos sertões como fortemente degradadas em virtude dos usos e das ocupações 

baseadas na exploração do ambiente como a pecuária extensiva, a extração vegetal e 

agricultura de subsistência.  

 

  

Figura 9 – Fisionomias da vegetação. À esquerda, Caatinga arbustiva; à direita, um exemplar de 

pereiro (Aspidosperma pyrifolium) Caatinga arbustiva aberta. Fotos: SENA, Liana. jul/2010. 

 

A área pertence a zona rural do município de Jaguaribara, que antes da construção 

do açude desenvolvia atividade econômicas rudimentares e que historicamente levaram a área 

a um grave estado de compactação do solo e diminuição da capacidade produtiva. Depois da 

construção da barragem, boa parte dos habitantes migrou para outros municípios vizinhos ou 

para a nova sede do município. A ocupação atual é caracterizada por pequenas comunidades 

que sobrevivem praticando agricultura de sequeiro, com cultivos de milho, feijão e mandioca, 

e ainda a pecuária. Em toda a área dessa unidade é possível encontrar pecuária extensiva de 

bovinos e em segundo lugar, de caprinos, mas que vem se desenvolvendo ao longo dos anos, 

principalmente devido a incentivos. Grande parte da área foi transformada em pastagem.  

Ainda permanecem na área as antigas estradas que eram utilizadas pela população 

local. O acesso atual pode ser feito pela estrada não pavimentada ou popularmente chamada 

de “piçarra” construída para dar acesso a península do Curupati, que cruza toda a ESEC 
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Castanhão em sua porção oeste até o seu limite ao norte. A península do Curupati é formada 

na única mancha de solo agricultável da região e por essa razão foram implantados dois 

assentamentos rurais; um baseado na fruticultura irrigada e o outro na piscicultura. Além das 

pequenas propriedades, está em vigor o projeto de assentamento rural Macambira, nome dado 

devido à existência de um açude local de mesmo nome, que tem como atividade principal a 

pecuária leiteira e caprinocultura.  

Em direção ao sudoeste da ESEC Castanhão, é marcada também uma diferença na 

paisagem causada pelo maciço residual ou serra seca que se distribuem ao longo do conjunto 

da serra do Pereiro.  

 

 SERRAS SECAS 

 

As serras secas são elevações no cristalino que bordejam a depressão sertaneja e 

fazem parte do sistema dos maciços residuais. Essa área serrana é formada em seu conjunto 

pelo maciço do Pereiro, que fica localizado ao sul da Bacia Potiguar, situado no sudeste do 

Ceará. O maciço do Pereiro representa um relevo herdado de escarpa de falha, 

correspondendo ao ombro de diversos rifts do sistema Cariri/Potiguar (SALES-CLAUDINO; 

PEUVALST, 2007), e forma um importante complexo paisagístico com limites ao norte no 

município de Iracema e ao Leste com o Estado do Rio Grande do Norte.   

Essa unidade geoecológica foi delimitada a partir da zona de transição entre os 

sertões do médio Jaguaribe e o aumento dos níveis altimétricos na porção sudeste da ESEC, 

denominados localmente como serra da Micaela. A delimitação da área de estudo cruza 

transversalmente e de forma abrupta a serra.   

A geologia é formada pelos granitóides diversos e os solos são neossolos litólicos 

eutróficos, bastante pedregosos e abundância de lajedos. Os litotipos variados do complexo 

cristalino e suítes magmáticas fortemente deformados por falhamentos e dobramentos 

pretéritos (FUNCEME, 2009).  

Devido à proximidade das vertentes, nas áreas sopedâneas são depositados os 

sedimentos chamados colúvios, material inconsolidado que sofreu transporte por algum 

agente erosivo e foi depositado posteriormente, já bastante alterado em sua composição 

interna devido a introdução de novos materiais durante o percurso.  
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As encostas de sotavento (Figura 10) constituem uma faixa territorial com níveis 

altimétricos de 300 a 400 m. Apresentam vertentes íngremes e dissecadas em cristas e 

interflúvios intercalados por vales. É saliente na paisagem as formas escarpadas no relevo, 

apresentando grandes blocos rochosos e formas erosivas que se sobressaem em meio a 

vegetação. Encontram-se também as zonas de interflúvios com relevo de acentuada 

declividade (Figura 11), com escoamento superficial com rios de padrões dendríticos e 

escoamento superficial sazonal. Nas encostas da serra são evidenciadas nascentes que formam 

os riachos que seguem em direção a açude.  

O topo da serra é uma zona sem drenagem, com níveis altimétricos até 502 m e 

cristas revestidas por afloramentos rochosos.  

 

 

Figura 10 - Encosta sotavento da serra da Micaela-CE. Foto: SENA, Liana. jul/2009. 
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Figura 11 – Componentes da foto mostrando: a) rosto da escarpa de falha e b) escoamento na encosta 

na Serra na Micaela. Imagem: GoogleEarth, 2011. Fotos: SENA, Liana. jul/2010. 

 

A serra da Micaela tem menor dimensão espacial do que os sertões do médio 

Jaguaribe, contudo possui forte expressão paisagística e maior interface entre o meio físico e 

biótico, uma vez que é onde pode ser encontrada a maior mancha do componente vegetal 

resistente, embora secundário devido a exploração biológica histórica do local.  

A Caatinga arbórea é também chamada como Caatinga alta e mostra-se com 

pouca distribuição no Ceará, contando com apenas 10% de cobertura total no estado (PAE, 

2010). É comum a idéia de que a Caatinga arbórea é uma amostra de como a vegetação era no 

passado. Apresenta três estratos: um de 8 a 12 m de altura, o arbóreo; plantas de 2 a 5 m, 

arbóreo/arbustivo e o herbáceo, de caráter transitório durante o período chuvoso 

FERNANDES (2006).  

a 
b 
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Ainda segundo Fernandes (2006), essa fisionomia é encontrada nas encostas de 

serras úmidas/semi-úmidas e nas serras secas, com altitudes de 400 a 600 m. Nessa unidade 

foi encontrada uma maior diversidade de espécies e de maior porte em comparação à 

depressão sertaneja, bem como maior adensamento das mesmas, representando um estado 

superior de conservação, conforme Figura 12.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Fisionomias de Caatinga arbórea. À esquerda aspecto da vegetação na estação seca; ao 

centro, um exemplar de pau d’arco (Tabebuia impetiginosa); à direita, vegetação da encosta da serra 

da Micaela. Fotos: SENA, Liana. Set/2010.  

 

Nos trabalhos de campo, algumas espécies encontradas foram: pau-branco 

(Auxemma oncocalyx), sabiá (Mimosa caesalpiniifolia), jurema-preta (Mimosa hostilis), 

jurema-branca (Piptadenia stipulacea), catingueira (Caesalpinia bracteosa), jucá 

(Caesalpinia ferrea), pau-d’arco (Tabebuia impetiginosa), aroeira (Myracrodruon 

urundeuva), faveleira (Cnidosculus phyllacanthus), angico-preto (Anadenanthera 

macrocarpa), angico-branco (Anadenanthera colubrina), juazeiro (Ziziphus joazeiro), 

ameixa-brava (Ximenia americana), mororó (Pauletia cheilantha), pacote (Cochlospermum 

vitifolium), cumaru (Amburana cearensis), imburana-de-espinho (Commiphora leptophloeos), 

pereiro (Aspidosperma pyrifolium), oiticica (Licania rigida), pau-mocó (Luetzelburgia 

auriculata), macambira (Bromelia laciniosa), feijão-bravo (Capparis cynophallophora), 

pinho-bravo (Jatropha mollissima), mofumbo (Combretum leprosum), camará (Lantana 

camara), mandacaru (Cereus jamacaru). 

A lista preliminar de flora levantada nos trabalhos de campo desta pesquisa se 

encontra no Apêndice D.  
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Quanto as formas de uso e ocupação, há presença de pequenas propriedades rurais 

distribuídas espaçadamente na vertente barlavento seguindo o leito de riachos, praticando 

agricultura de subsistência. Apesar da descontinuidade nas habitações, observou-se nessa 

unidade a existência de várias trilhas que iniciam na BR-116 e seguem até o topo da serra com 

vestígios de caçadores (acampamento, ferramentas, armadilhas no solo).   

 

 Planície fluvial  

 

As planícies fluviais são formas características de acumulação, decorrentes da 

ação fluvial Os terraços fluviais consistem em uma área plana ou em bancadas, limitadas por 

escarpas em direção ao curso atual do rio. São formados quando o rio corta os sedimentos 

previamente depositados em sua planície de inundação (SUGUIO; BIGARELLA, 1990). 

A planície fluvial é composta por riachos intermitentes sazonais com padrão de 

escoamento superficial dendrítico e endorréico, escoando para a depressão sertaneja.    

Nos sertões, esses riachos apresentam pequenas barragens para captação de água 

no período seco. Essas barragens formam ambientes intermediários entre a depressão 

sertaneja e a área de inundação dos pequenos açudes, onde a dinâmica de avanço e recuo da 

água entre os períodos chuvosos e secos desenvolvem a chamada de agricultura de várzea ou 

de vazante.  

Nas áreas mais úmidas ao longo das planícies fluviais, a mata ciliar encontra-se 

bastante escassa, tendo como exemplo as espécies oiticica (Liccania rigida) e a carnaúba 

(Copernicia prunifera), espécie endêmica.  

 

 

 ÁREA DE INUNDAÇÃO DO CASTANHÃO 

 

A área de inundação do açude Castanhão forma uma imensa massa d’água 

represada artificialmente O espelho d’água do açude Castanhão tem comprimento máximo de 

48 Km e 8,75 Km de largura, e área da bacia hidráulica de 32.500 ha quando o nível da água 
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atingir a cota 100 m (Figura 13). A coluna d’água varia em profundidade, atingindo 52 m na 

cota 105,6m
6
. 

 

 

Figura 13 – À esquerda, área de inundação do açude Castanhão; à direita, vista da serra da Micaela 

para o açude Castanhão na direção ocidental. Fotos: SENA, Liana. Out/2009 e jul/2010.  

 

 

A delimitação da área da ESEC Castanhão é disposta de forma que, todo o seu 

limite noroeste e na parte leste bordeja a planície de inundação do açude, abrangendo boa 

parte das margens que constituem APPs. Nas APPs entre a cota 106 e 110 m, desmatamento 

acontece para a retirada de madeira, lenha, invasões para criação de animais, entre outras 

agressões (CEARÁ, 2009). 

Merece destaque a vegetação disposta nas margens do açude Castanhão que na 

verdade são xerófilas, porém com a mudança principalmente na disponibilidade de água do 

solo, irão se desenvolver e gerar a mata ciliar.    

 

 Ilhas  

 

Com a inundação do açude Castanhão, os maiores níveis altimétricos do relevo se 

tornaram fragmentos de terra cercados de água que antes eram os topos dos morros e cristas 

residuais, com características físicas já descritas em item anterior (Figura 14). São 

                                                 
6
 Comunicação oral  - DNOCS. As medições são feitas diariamente pela administração do complexo Castanhão 
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consideradas ilhas artificiais, que podem ser classificadas em permanentes, desmembráveis e 

submergíveis (CAVALCANTE, 2007).   

O Castanhão possui pelo menos 50 ilhas distribuídas de forma aleatória e com 

tamanho variável (CAVALCANTE, ARRUDA, REGO-FILHO, 2008). A biodiversidade 

desses ambientes ainda é pouco conhecida. Um inventário realizado por Cavalcante (2003) 

mostrou a fitodiversidade de duas ilhas, apresentando estimativa de 22 espécies arbóreas e 

arbustivas por hectare/ilha.     

Cavalcante (2003) ressalta ainda que “esses espaços deverão ser importantes para 

o desembarque e estabelecimento de novas espécies, pois oferecerem espaço, água e luz 

abundantes, sobretudo, para aquelas que utilizam da água para dispersão”. 

 

A)  

B)  

 

Figura 14 – A) Aspecto de uma das ilhas visitadas durante o campo; B) Ponto de desembarque 

utilizado por pescadores da comunidade Vilete. Fotos: SENA, Liana. Set/2010 
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Foram identificadas ocupações improvisadas (acampamentos) principalmente 

relacionadas com a atividade da pesca e pequena prática de agricultura de moradores do 

assentamento Vilete, que fica às margens do açude. No entanto, é urgente maior investigação 

e regulamentação desse ambiente.  

 

5.2 Vetores de impacto e suas consequências  

 

A ESEC Castanhão apresenta vários vetores de impacto ambiental e degradação 

em seu interior e entorno causados pela ocorrência de ocupações na região. Foi constatada a 

existência de proprietários de terra que possuíam parcelas de seu terreno dentro dos limites da 

ESEC, e que ainda não foram indenizados, tendo assim a sua situação fundiária não definida. 

Além disso, existem assentamentos rurais, também no interior e nos limites da ESEC que 

possuem situação ainda mais complexa. 

Foi realizado o diagnóstico considerando as unidades geoecológicas identificadas, 

ações impactantes e suas consequências, as formas de uso e ocupação atual da área e a 

incidência de áreas susceptíveis à desertificação. Dessa maneira, foi possível a determinação 

de potencialidades e limitações e, onde cada item será tratado mais detalhadamente adiante. 

Todos esses aspectos são imprescindíveis quando se trata do planejamento de Unidade de 

Conservação.  

Em síntese, pode-se elencar as seguintes ações impactantes, identificadas por 

meio dos trabalhos de campo na estação.   

 

 Ocupações – em relação aos tipos de ocupação, são presentes pequenas comunidades rurais 

com casas espalhadas, vila de pescadores e assentamentos rurais. Esses últimos foram 

delimitados após a construção da barragem como já discutido em capítulo anterior, e são 

distribuídos no entorno imediato da ESEC, como por exemplo, Sossego Contendas e Curupati 

peixe e irrigação, ou na própria área da ESEC, como no caso do assentamento Macambira, 

com cerca de 12 famílias estabelecidas, tendo como principal atividade a pecuária leiteira e 

criação de carneiro. As ocupações não estão de acordo com os objetivos de conservação da 

categoria da UC na verdade são as atividades econômicas que exercem pressão sobre a área c 
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 Agropecuária – Ocorre o predomínio da pecuária extensiva em todo o perímetro da ESEC 

Castanhão e no seu entorno. A pecuária é uma atividade típica dos sertões cearenses e apesar 

de ser a fonte de renda de muitas famílias, é uma das principais causas da degradação desse 

ambiente. A atividade é feita de forma inadequada, os animais tem acesso a maior parte da 

área, o pisoteio do gado ocasiona compactação do solo. Devido a maior parte das 

propriedades possuírem pequeno porte, a agricultura é feita no solo fértil que está disponível.   

A transformação da vegetação nativa em pastagem é comumente feita na margem dos açudes 

e riachos, causando erosão, assoreamento e possivelmente contaminando os recursos hídricos. 

Também foi registrada a criação de caprinos e ovinos. Foram identificadas a agricultura de 

subsistência baseada no plantio de feijão, mandioca e milho e também fruticultura no 

perímetro do Curupati irrigação, principalmente nas culturas de mamão e goiaba.  

 

 Estradas – há dois tipos de estradas encontradas na ESEC Castanhão, pavimentada 

(asfaltada) e não-pavimentada. A pavimentada é um trecho da BR-116 cruzando a poligonal 

na porção leste em aproximadamente 4 km em linha reta, contornando a Serra da Micaela; a 

estrada não pavimentada que se liga a BR-116 e vai em direção a península do Curupati, que 

cruza a ESEC Castanhão ao meio e a estrada não pavimentada que dá acesso ao assentamento 

Macambira. O trânsito na BR-116 é bastante intenso, pois liga vários municípios do Ceará e 

ainda a outros estados do país. A própria construção de estrada pavimentada acarreta impactos 

sobre a fauna e a flora. Um estudo de Santos e Tabarelli (2002) mostra que a presença de 

estradas está associada com a fragmentação do habitat e a distribuição dos remanescentes 

florestais de Caatinga, em que a cobertura vegetal ao longo de 7 km de estrada é de apenas 

10%. Além de potencializar o risco de mortes por atropelamento de espécies da fauna, 

ocasionado pelo isolamento da serra da Micaela, lugar onde há maior cobertura vegetal e 

possivelmente maior quantidade/riqueza de espécies. A presença da rodovia dificulta os 

objetivos da Estação Ecológica, que é a conservação da diversidade biológica e é um impasse 

para a implementação de um programa específico de proteção a fauna silvestre. As outras 

estradas não-pavimentadas são utilizadas por moradores locais através de moto ou carro de 

passeio. São por elas que o gado se espalha em busca de alimento.  

 

Retirada da cobertura vegetal – entende-se neste estudo como as atividades de desmatamento 

e queimadas que retiram a mata nativa sem autorização dos órgãos competentes, causando 

diminuição da umidade do solo da biodiversidade. São provocadas para abrir pasto ou realizar 
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brocadas para o plantio. Quanto às ações de desmatamentos indiscriminados, realizados nas 

encostas da serra, essas induzem a ocorrência de processos erosivos, e consequentemente o 

assoreamento dos cursos d’água (SILVA; PEREIRA, 2005). Foram encontradas pilhas de 

madeira para produção de estacas e lenha para consumo doméstico. Não foi registrada a 

retirada da madeira em grande quantidade destinada a comércio de carvão, apesar dessa opção 

não ser descartada.   

 

 Caça – causa de ameaça à fauna silvestre principalmente na serra da Micaela, único local 

com condições de abrigar os indivíduos após a inundação do açude Castanhão. Durante a 

pesquisa de campo, foram registrados indícios de presença de caça na ESEC Castanhão como 

acampamento improvisado, picadas abertas nas trilhas, armadilhas e relatos de moradores 

locais. Segundo os relatos, a finalidade da caça pode ser, dependendo do período do ano, 

devido a escassez de alimentação, principalmente em períodos de estiagem; para a 

comercialização de partes do animal; ou para lazer
7
. A caça é considerada uma prática usual 

do sertanejo, assumindo caráter de sobrevivência para as populações rurais mais pobres, nos 

longos períodos de estiagem. As áreas de caça estão relacionadas, de uma certa forma, à 

vegetação natural da Caatinga. 

 

Piscicultura e pesca – a pesca no açude tem caráter comercial. Espécies de maior valor 

comercial foram introduzidas para o manejo da pesca configurando-se como uma das 

atividades estimuladas pelo projeto de reassentamento, como a pescada branca (Plagioscion 

squamosissimus), tucunaré (Cichla monoculus), curimatã (Prochilodus vimboides), tilapia 

(Oreochromis niloticus) e tambaqui (Colossoma macropomum).  

 Pode-se perceber a necessidade de medidas mitigadoras a esses impactos nas unidades 

geoecológicas identificadas, na construção dos impactos e consequências que mais se 

evidenciam na área de estudo. As formas de uso e ocupação podem ser observadas na Figura 

15, e no Quadro 2 a seguir. 

                                                 
7
 Informação verbal, em entrevista realizada com morador local em 09/09/2010  
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A) Pastagem  B) Estradas  

 
C) Queimadas e desmatamento  

 
D) Caça predatória 

 
E) Agricultura de subsistência 

  
 F) Piscicultura  G) Tipologia de habitações  

 

Figura 15 - Formas de uso e os impactos evidenciados na Estação Ecológica do Castanhão-CE. 

A)Pastagem; B) Estradas; C) Queimadas e desmatamento; D) Caça predatória; E) Agricultura de 

subsistência; F) Piscicultura; G) tipologia de habitações. Fotos: SENA, Liana. 2010   
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Quadro 2 - Síntese das formas de uso e impactos ambientais da Estação Ecológica do Castanhão-CE 

UNIDADES FORMAS DE USO ATUAL IMPACTOS AMBIENTAIS 

CAUSAS CONSEQUÊNCIAS 

Sertões do 

médio 

Jaguaribe  

- Estradas 

- Agropecuária 

- Ocupações  

- Desmatamentos  

- Queimadas 

- Criação de 

animais 

- Erosão   

- Empobrecimento da 

biodiversidade 

 

Serras secas - Agropecuária 

- Caça 

- Ocupações  

- Trilhas  

 

- Desmatamentos e 

queimadas 

 

 

- Compactação do 

solo 

- Erosão 

- Assoreamento 

Área de 

inundação do 

Castanhão 

- Piscicultura  

- Pesca 

- Ocupações irregulares nas 

ilhas  

- Criação de peixes - Eutrofização das 

águas 

Fonte: Dados da pesquisa (2011) 

 

 

5.3 Estado de degradação e conservação da área 

 

A determinação do estado de conservação da área se tratou de uma medida 

adotada para se obter análise utilizando uma escala compatível que oferecesse diagnóstico 

quantitativo e possibilitasse melhor enquadramento em estratégias de conservação.  

Assim, foi feita a classificação da imagem do satélite Landsat datada de outubro 

de 2009, utilizando as bandas 1, 2 e 3 processadas no software ENVI. A partir dessa análise e 

com base nas ações impactantes identificadas, foram estabelecidas 5 classes que refletem o 

estado de conservação, de uso e ocupação existente na área que são: agropecuária, vegetação 

conservada, vegetação remanescente, solo exposto e área de inundação (Mapa 05).  

A agropecuária representa a maior parcela de área com 36% do total da área da 

ESEC Castanhão, seguidos de vegetação conservada 18,2% e vegetação remanescente 17,9%. 

O solo exposto ou desertificado está em 15,7% da área. A água e áreas de inundação 

representam as parcelas de solo cobertas por corpos d’água quando das cheias periódicas e 

que inundam os limites da ESEC (Tabela 8).  
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Tabela 8 – Classificação do estado de conservação, uso e ocupação do solo da Estação Ecológica do 

Castanhão-CE. 

 

 

 

 

 

 

 

Os sertões do Médio Jaguaribe e as serras secas apresentam componentes naturais 

e antrópicos da paisagem que são indissociáveis e que apresentam relação muito estreita as 

ações antrópicas e suas consequências. A análise conjunta desses componentes permitiu 

compartimentação mais precisa da área de estudo. O clima, a geologia e as associações de 

solos são componentes que não formaram fatores de diferenciação das unidades 

geoecológicas, mas que auxiliaram na caracterização da verdade terrestre. Já o relevo se 

apresentou como um dos elementos mais atuantes na dinâmica da paisagem local.  

Nos sertões, a rede de drenagem é pouco densa e possui poucas nascentes. Na 

serra seca, as encostas e topos da serra, cujas altitudes variam de 300 a 502 m, abrigam 

drenagem um pouco mais densa e com maior quantidade de nascentes.  

Todas as unidades geoecológicas apresentam vegetação de Caatinga, embora 

possam ser encontradas diferentes formas (arbustiva, arbustiva-arbórea, arbórea). A Caatinga 

necessita de pelo menos 6 meses secos para se manifestar, tendo a caducifolia como aliada na 

passagem pela estação seca. Em toda a área foi possível encontrar essa característica, ainda 

que na serra da Micaela a vegetação seja mais exuberante e alguns trechos possuíam estrato 

arbóreo com presença foliar moderada. 

Classes Área (ha) 

Área relativa 

(%) 

Agropecuária 4.451 36,0 

Vegetação conservada 2.251 18,2 

Vegetação remanescente 2.216 17,9 

Solo exposto ou desertificado 1.949 15,7 

Água e área de inundação 1.511 12,2 

   

Total 12.378 100,0 
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O estado de conservação varia, apresentando desde áreas com solo exposto 

(15,7%) e vegetação antropizada (22,2%) distribuídas principalmente nos sertões do Médio 

Jaguaribe, enquanto que na serra da Micaela vegetação conservada (22,5%) predomina, com 

pouca alteração e uso e ocupação reduzido. A esse fato se deve o acesso dificultado pelo 

relevo íngreme e as estradas estreitas e não pavimentadas, que tem maior desgaste no período 

chuvoso.  

As alterações na paisagem foram identificadas em maior parte nos sertões, setor 

que possui várias propriedades rurais ativas e assentamentos, consolidadas na atividade 

agropecuária (36%). As pastagens ocorrem principalmente próximas aos corpos d’água e 

riachos, seguindo o curso destes. 

Também foi observado maior grau de alteração na paisagem nas proximidades das 

estradas que adentram a ESEC Castanhão, com maior intensidade de ocupações, que se fixam 

nas proximidades das mesmas.  

Uma síntese dos componentes naturais das unidades geoecológicas da paisagem 

da ESEC Castanhão são delineados no Quadro 3. 
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QUADRO 3 - Síntese dos componentes naturais das unidades geoecológicas da ESEC Castanhão-CE 

 

Unidades 

Geoecológicas da 

paisagem 

Fáceis Geologia Geomorfologia e 

relevo 

Solos Cobertura vegetal  

Sertão do Médio 

Jaguaribe 

Planície 

fluvial 

Cristas 

Superfície 

aplainada 

Complexo 

Jaguaretama, com 

litologia formada de 

ortognaisses 

migmatizados, 

paragnaisses e 

anfibolitos. 

Depressão sertaneja 

com superfície 

plana a suavemente 

ondulada 

Luvissolos (bruno não 

cálcico) Neossolos 

(litólico eutrófico) 

Caatinga arbustiva 

aberta fortemente 

degradada, com 

presença de 

afloramentos rochosos 

Caatinga arbustiva 

aberta fortemente 

degradada  

Serras secas  Sopé 

Encosta 

Topo 

Granitóides 

diversos, litologia 

formada por Biotita-

granitos, 

monzogranitos, 

sienitos, 

quartzomonzonitos e 

granitos porfiríticos. 

Relevo residual 

parcialmente 

dissecado 

apresentando 

declividades suaves 

e vertentes 

íngremes  

Neossolos (litólico 

eutrófico) 

Caatinga arbórea 

conservada 

Área de inundação 

do açude 

Castanhão 

Espelho 

d’água 

Ilhas  

- - Neossolos aluviais  Caatinga arbustiva 

aberta fortemente 

degradada 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011.



5.4 Potencialidades e limitações  

 

As potencialidades e limitações dos recursos naturais da Estação Ecológica do 

Castanhão foram elaboradas a partir do diagnóstico do meio físico-biótico em relação às 

limitações dos ambientes e às possibilidades de apropriação dos recursos naturais e também 

correlacionadas com o estudo de Zoneamento Ecológico-Econômico das Áreas de influência 

do Açude Castanhão (2006). Essas características são importantes para a elaboração do plano 

de manejo da área, o qual visa compatibilizar estrategicamente as vulnerabilidades ambientais 

e sociais dos componentes da paisagem, com suas respectivas potencialidades econômicas e 

naturais (Quadro 4).  

Abaixo, são descritas as unidades geoecológicas da área em análise, com ênfase 

nas suas características naturais, potencialidades e limitações sócio-ambientais: 

 

Quadro 4 - Potencialidades e limitações das unidades geoecológicas da Estação Ecológica do 

Castanhão-CE 

 

Unidades 

geoecológicas 

Potencialidades Limitações 

Serras secas - Média fertilidade natural dos solos 

- Extrativismo vegetal 

- Paisagística  

- Declividade das vertentes 

- Alta suscetibilidade à erosão dos 

solos 

 

Sertões do 

médio 

Jaguaribe  

- Recuperação ambiental 

- Manejo adequado da fauna e flora 

- Educação ambiental 

- Pluviometria escassa e irregular 

- Forte degradação da vegetação e 

dos solos 

-Frequentes afloramentos de rocha 

- Salinização dos solos 

- Biodiversidade fortemente afetada 

- Processos de desertificação 

configurados 

Área de 

inundação do 

açude  

- Paisagística 

- Visitação 

- Piscicultura 

- Pesca 

- Legislação ambiental  

Fonte: Dados da pesquisa, 2011  
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Com base nos dados levantados foi possível estabelecer cenários que sintetizam as 

unidades geoecológicas e os traços fundamentais dos cenários tendencial e desejável para a 

Estação Ecológica do Castanhão (Quadro 5). 

 

Quadro 5 – Delineamento dos cenários tendencial e desejável da Estação Ecológica do Castanhão-CE 

 

 CENÁRIOS 

UNIDADES TENDENCIAL DESEJÁVEL 

Serras Secas  - Erosão acelerada motivada por 

desmatamentos indiscriminados 

- Empobrecimento da biodiversidade 

Aumento da caça 

Aumento de trilhas 

Extração vegetal 

Diversidade nas ocupações  

 

- Manejo ambiental da fauna e flora 

- Recuperação ambiental 

- Manutenção dos ecossistemas e proteção 

dos mananciais 

- Combate a degradação da terra mediante 

a conservação do solo e de atividades de 

reflorestamento 

- Proteção das espécies de fauna e flora 

- Educação ambiental 

Sertões do 

Médio 

Jaguaribe 

- Desmatamentos e queimadas 

- Agropecuária 

- Agricultura de subsistência  

- Aumento da população humana 

Desmatamento, queimadas 

- Erosão 

- Educação ambiental 

- Recuperação ambiental e manutenção 

funcional dos ecossistemas 

- Recuperação da biodiversidade como 

meio de deter e/ou atenuar os efeitos dos 

processos degradacionais ou da 

desertificação 

- Controle das atividades agropecuárias e 

agroextrativistas 

 

Área de 

inundação 

do Açude 

-Aumento do fluxo turístico; 

- Aumento da pesca  

-Aumento da ocupação em torno do 

açude 

- Degradação das ilhas  

 

- Organização da atividade turística 

- Restauração vegetal nas APPs 

- Retirada das ocupações  

- Fiscalização das atividades nas ilhas  

Fonte: Dados da pesquisa, 2011 
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6 PROPOSTA DE GESTÃO AMBIENTAL E DIRETRIZES AO PLANEJAMENTO  

 

6.1 Gestão ambiental integrada 

 

Após a análise dos dados gerados e as informações coletadas foi possível propor 

algumas alternativas acerca da gestão ambiental da Estação Ecológica do Castanhão, levando 

em conta os objetivos específicos desta unidade e as diretrizes estabelecidas pelos órgãos 

competentes. 

Segundo a Lei federal N
o
 6.902 de 27 de abril de 1981, as estações ecológicas são 

definidas como “áreas representativas de ecossistemas brasileiros, destinadas à realização de 

pesquisas básicas e aplicadas de Ecologia, à proteção do ambiente natural e ao 

desenvolvimento da educação conservacionista” (BRASIL, 1981). Já no SNUC, é definida as 

alterações que podem ser desenvolvidas no interior das estações ecológicas: 

 

I - medidas que visem a restauração de ecossistemas modificados;  

II - manejo de espécies com o fim de preservar a diversidade biológica;  

III - coleta de componentes dos ecossistemas com finalidades científicas;  

IV - pesquisas científicas cujo impacto sobre o ambiente seja maior do que aquele causado 

pela simples observação ou pela coleta controlada de componentes dos ecossistemas, em uma 

área correspondente a no máximo três por cento da extensão total da unidade e até o limite de 

um mil e quinhentos hectares. 

 

A implantação da ESEC Castanhão em questão faz-se necessária tanto à proteção 

dos recursos naturais do entorno do açude, quanto ao aproveitamento simultâneo para a 

pesquisa científica. Além de ter relevância para a educação ambiental, principalmente no 

esclarecimento da população para convivência com a natureza do empreendimento e 

adequação ao novo meio ambiente no entorno do reservatório e nos locais de reassentamentos 

(DIAS, 1999).  

A abordagem da gestão ambiental integrada contemplada nesse estudo tem como 

premissas a participação, a descentralização, o planejamento participativo e a 

sustentabilidade, como dispostas em Ceará (2006).  
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A ESEC Castanhão ainda não possui plano de manejo e infraestrutura própria que 

atenda as necessidades da administração. Existem atualmente somente um funcionário do 

ICMBio na equipe destinada a gestão da Unidade, o que inviabiliza a sua implantação frente a 

dimensão da área (uma das maiores Unidades de Caatinga no Estado), com a situação 

fundiária não regularizada e sem previsão de sua execução e ainda, o exercício das atividades 

de manejo, monitoramento e fiscalização. 

No que tange a elaboração de plano de manejo, se faz necessária pois a 

biodiversidade existentes na Serra da Micaela e do Pereiro não foram ainda estudadas e 

somente a sua construção não se configura como uma instrumento de conservação, a não ser 

que sejam cumpridas suas normas e atividades.  

É preciso ainda estabelecer uma rede de parcerias que vão viabilizar e dar 

permeabilidade as decisões que tem a ESEC como referência, facilitando a comunicação com 

os diversos atores sociais envolvidos e segmentos da sociedade rural e urbana do local.  

 

Propostas efetivas para gestão da ESEC Castanhão  

  

A fim de alcançar os objetivos específicos de conservação da ESEC Castanhão e a 

partir dos resultados obtidos, propõem-se as seguintes diretrizes gerais para a gestão 

ambiental da área:  

 Urge realizar o plano de manejo e viabilizar a efetividade do mesmo; 

 Aquisição de placas de sinalização nos limites da ESEC na BR-116 e nas principais 

estradas não pavimentadas e placas de advertência sobre a proibição de caça de 

animais e a coleta de plantas dentro dos limites da ESEC; 

 Adoção de infraestrutura necessária as ações determinadas para este tipo de categoria, 

no que diz respeito à administração, pesquisa, educação ambiental, tais como 

escritório, alojamento, laboratório, posto de fiscalização, auditório etc.;  

 Elaboração de programa de fiscalização com atenção para atividades como caça e 

retirada da cobertura vegetal. Também firmar plano de ação com a polícia ambiental;   

 Elaboração de programa de educação ambiental, com metodologias participativas, 

desenvolvidas a médio e longo prazo e de forma permanente. Devem ser construídas 
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juntamente com os atores sociais, de aplicação para a população residente no entorno 

e em geral e formando agentes multiplicadores das comunidades; 

 Realização de seminários de conscientização sobre a existência, a importância, a 

localização, a relevância, o papel conservacionista, da ESEC Castanhão para as 

comunidades e visitantes, quando houver;  

 Conhecer a percepção ambiental das comunidades do entorno para servir de 

ferramenta de reconhecimento e identidade da unidade;   

 Firmar parcerias com universidades e institutos de pesquisa para execução de 

pesquisa científica, cujos dados devem ser armazenados num banco de dados visando 

o melhor conhecimento do estado da arte da ESEC bem como o fornecimento de 

informações relevantes ao planejamento e gestão;  

 Realizar pesquisas envolvendo levantamentos faunísticos e fitossociológicos 

contribuindo para o conhecimento da biodiversidade da Caatinga, e também 

envolvendo os temas biogeografia de ilhas e ecologia das paisagens, monitoramento 

dos processos de degradação e desertificação; 

 Regularização da situação fundiária em caráter de urgência;  

 É desejável que toda a área da ESEC seja cercada logo a regularização fundiária seja 

efetuada, para dar possibilidade das outras ações e coibir atividades que não sejam 

condizentes com os objetivos de conservação;  

 Criar incentivos que valorizem os bens e serviços ambientais advindos da manutenção 

da integridade da paisagem, trazendo benefícios para os centros rurais localizados no 

âmbito da área, e que hajam de forma a desestimular as pressões aos recursos 

naturais;  

 Formar convênios estimulando a participação governamental nos âmbitos municipal, 

estadual e federal, e não governamental (Organizações Não Governamentais, 

associações de moradores, de entidades de classe, grupos religiosos, escolar, etc.) na 

gestão ambiental da ESEC Castanhão; 

 Avaliar a percepção ambiental das comunidades do entorno sobre a ESEC Castanhão 

e sua respectiva importância; 

 Realizar a efetividade de implantação do manejo.    
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6.2 Propostas de zoneamento da Estação Ecológica do Castanhão 

  

O zoneamento ambiental é um instrumento que faz parte de todo um planejamento 

que se queira aplicar em determinado local e que a gestão poderá colocá-lo em prática. Na 

legislação brasileira, o zoneamento tem várias modalidades como o zoneamento ecológico-

econômico, agroecológico e urbano. Aqui se pretende adotar o zoneamento ambiental para 

Unidade de Conservação, o que é previsto pela legislação.  

Segundo o SNUC (2000), o zoneamento é a definição de setores ou zonas em uma 

Unidade de Conservação, com objetivos de manejo e normas específicos, com o propósito de 

proporcionar os meios e as condições para que todos os objetivos da unidade possam ser 

alcançados de forma harmônica e eficaz. 

Como foi mencionado no capítulo 4, adotou-se os critérios do Roteiro 

Metodológico de Planejamento elaborado pelo IBAMA (2005) para as unidades de proteção 

integral para delimitação das zonas. As seguintes zonas foram propostas: zona intangível, 

zona primitiva, zona de uso extensivo, zona de recuperação, zona de uso especial e zona de 

amortecimento (MAPA 06). 

 

I - Zona Intangível 

 

É aquela onde a primitividade da natureza permanece o mais preservada possível, 

não se tolerando quaisquer alterações humanas, representando o mais alto grau de preservação 

face ao nível de fragilidade dos recursos ambientais ali presentes. Funciona como matriz de 

repovoamento de outras zonas onde já são permitidas atividades humanas regulamentadas. 

Esta zona é dedicada à proteção integral de ecossistemas, dos recursos genéticos e ao 

monitoramento ambiental. O objetivo básico do manejo é a preservação, garantindo a 

evolução natural (IBAMA, 2005). 

Recomenda-se a inclusão para esta zona as encostas e os topos das serras, onde se 

concentra a maior parte de vegetação conservada (Figura 14), a maior parte das nascentes e 

onde ocorre o menor grau de alteração humana. Os acessos são formados por estradas na 

vertente oriental e ocidental, o que, de um lado, facilitaria a fiscalização e monitoramento, 

mas por outro, se torna acesso a caçadores.  





Essa é a porção que possui a maior aptidão para ser a zona mais preservada 

conforme discutido no capítulo anterior (MAPA 5) por incluir a maior integridade da 

cobertura vegetal comparada as outras porções da paisagem.  

Na Zona Intangível não são permitidos nenhum tipo de uso, instalação de 

infraestrutura, deslocamentos motorizados e visitação pública. A fiscalização deve ser 

constante, devido a proximidade realizada de acordo com o planejamento e em parcerias com 

a polícia ambiental.  

A pesquisa científica deve ser direcionada a esta zona quando não há 

possibilidade de realização nas outras zonas. Coletas e extração de material biológico ou 

mineral devem ser evitadas para que a zona possa permanecer mais intacta possível. 

 

II - Zona Primitiva 

 

É aquela onde tenha ocorrido pequena ou mínima intervenção humana, contendo 

espécies d a flora e da fauna ou fenômenos naturais de grande valor científico. O objetivo 

geral do manejo é a preservar o ambiente natural e ao mesmo tempo facilitar atividades de 

pesquisa científica e educação ambiental permitindo-se formas de recreação (IBAMA, 2005). 

A Zona Primitiva proposta faz interface entre a Zona intangível e a Zona de Uso 

Extensivo e compreende a porção sopedânea da serra e parte oeste dos sertões do médio 

Jaguaribe.  

Na Zona Primitiva são permitidas as atividades de pesquisa, monitoramento 

ambiental, a visitação e a fiscalização, desde que não comprometam a integridade dos 

recursos naturais e sejam devidamente autorizadas pelo ICMBio, órgão responsável pela 

administração da unidade.  

O tráfego de veículos, exceto para fins de monitoramento, fiscalização e pesquisa 

devem ser proibidos, a fim de manter intacta a zona.  

As atividades econômicas devem ser a médio e longo prazo desestimuladas e 

ofertadas outras alternativas de sistemas que tenham melhor harmonia com o ambiente, como 

o caso do sistema agrossilvilpastoril e de agroflorestas. A transição para as alternativas deve 

ser direcionada na exclusão de atividades econômicas no interior da ESEC.   
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Não devem ser construídas infraestruturas e as atividades de educação e 

interpretação da natureza devem ocorrer por meio de recursos indiretos, como palestras, 

cartazes, etc.  

 

III - Zona de Uso Extensivo  

 

É aquela constituída em sua maior parte por áreas naturais, podendo apresentar 

algumas alterações humanas. Caracteriza-se como a transição entre a Zona Primitiva e a Zona 

de Uso Intensivo. O objetivo do manejo é a manutenção do ambiente natural com mínimo 

impacto humano, apesar de oferecer acesso aos públicos com facilidade, para fins educativos 

e recreativos (IBAMA, 2005). 

Para a Zona de Uso Extensivo recomenda-se a inclusão das margens das 

principais estradas que cruzam a ESEC Castanhão e onde começam algumas trilhas que fazem 

acesso a serra. Essa área foi escolhida devido a intensidade dos danos causados por esses 

acessos, que comprometem e fragilizam os componentes estruturais da paisagem no local e 

ainda servem de incentivo a outras ações impactantes, como desmatamentos e ocupações 

inadequadas.  

Na Zona de Uso Extensivo devem-se alocar a infraestrutura necessária a 

administração, pesquisa, visitação, fiscalização e monitoramento ambiental, instalação de 

equipamentos para a interpretação dos recursos naturais e a recreação, sempre em harmonia 

com a paisagem.  

A fiscalização deve ser constante nesta zona, com a contração de equipe 

capacitada. O trânsito de veículos devem ser feito a velocidades mais baixas (pelo menos com 

redução para 40 km), apresentando sinalização específica e de acordo com as normas 

nacionais de sinalização de trânsito.  

 

IV - Zona de Recuperação 

 

É aquela que contêm áreas consideravelmente antropizadas. Esta zona deve ter 

caráter provisório, e uma vez restaurada, deve ser incorporada novamente a uma das zonas 
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permanentes. As espécies exóticas introduzidas devem ser removidas e a restauração deve ser 

natural ou naturalmente induzida (IBAMA, 2005).  

O objetivo geral de manejo é deter a degradação dos recursos ou restaurar a área. 

As atividades permitidas são pesquisa, proteção e educação ambiental. 

A Zona de Recuperação abrange prioritariamente a porção leste da depressão 

sertaneja, pois se configura numa área de maior degradação ambiental, apresentando 

indicativos de desertificação e consequente possibilidade de irreversibilidade do quadro sem 

interferência humana.  

Nesta zona devem ser coibidos a agropecuária e os desmatamentos da cobertura 

vegetal, e devem ser retirados todos os equipamentos (e animais) que subsidiam as atividades. 

Deve-se dar lugar a áreas piloto de reflorestamento e de recomposição florestal com espécies 

nativas da Caatinga e que estejam em conformidade com a originalidade do povoamento 

original. É imprescindível que essas áreas-piloto sejam cercadas e devidamente sinalizadas, 

para garantir o sucesso dos experimentos.  

Para tanto, sugere-se a implantação de viveiro de mudas e alocação de mão de 

obra vinda das comunidades locais. 

As atividades de recuperação devem estar condicionadas a um projeto ou 

programa específico, prevendo o seu monitoramento a médio e longo prazo, na tentativa de 

restabelecer as funções ecológicas e equilíbrio do solo.  

 

V - Zona de Amortecimento 

 

A Zona de Amortecimento é definida pelo SNUC como sendo “o entorno de uma 

Unidade de Conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições 

específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a Unidade” (BRASIL, 

2000 Art. 2º - XVIII). As Estações Ecológicas devem ter estabelecidas a Zona de 

Amortecimento, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, 

com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade. Ainda de acordo com a 

Lei nº 9.985, no Artigo 25, § 1º, “O órgão responsável pela administração da unidade 

estabelecerá normas específicas regulamentando a ocupação e o uso dos recursos da zona de 

amortecimento”.  



 86 

A Zona de Amortecimento da ESEC Castanhão estabelecida pelo MMA segundo 

Resolução 428, de 17 de dezembro de 2010 definindo uma distância de 03 km a partir do 

limite da poligonal da unidade, para fins de licenciamento, caso a Zona de Amortecimento 

não esteja definida no plano de manejo. 

Toda Unidade de Conservação deve ter seu plano de manejo e nele dispondo da 

zona de amortecimento e “incluindo medidas com o fim de promover sua integração à vida 

econômica e social das comunidades vizinhas”. O Art. 49 do SNUC diz ainda que “a área de 

amortecimento de uma Unidade de Conservação do grupo de proteção integral é considerada 

zona rural, para os efeitos legais. A Zona de Amortecimento das Unidades de Conservação de 

que trata este artigo, uma vez definida formalmente, não pode ser transformada em zona 

urbana.  

A Zona de Amortecimento da ESEC Castanhão é formada principalmente por 

assentamentos rurais (conforme a Tabela 7 citada anteriormente no Capítulo 4) e por 

pequenas aglomerações populacional genericamente chamadas aqui de centros rurais. Os 

centros rurais estão dispostos tanto no interior como no entorno imediato da ESEC Castanhão. 

A Zona de Amortecimento não engloba nenhum centro urbano, uma vez que a cidade mais 

próxima é Jaguaribara, e o seu limite ao norte termina no vertedouro do açude Castanhão. 

As zonas e as diretrizes para gestão ambiental da ESEC Castanhão foram 

elaboradas para facilitar o entendimento e elencar as principais ações detectadas durante a 

pesquisa, para dinamizar o processo de efetivação da gestão. Entende-se que existam outras 

ações que possam vir a contribuir de forma significativa de maneira a subsidiar o plano de 

manejo.  

 

 

6.3 Proposta de mosaico de conservação e corredores ecológicos  

 

O documento Áreas Prioritárias para Conservação, Uso Sustentável e Repartição 

dos Benefícios da Biodiversidade Brasileira lançado pelo MMA em 2007, define área 

prioritárias para conservação em todos os biomas brasileiros de acordo com grau de 

importância e prioridade para conservação (MMA, 2007). Nesse documento existem cinco 

referências a áreas que fazem parte do contexto da Sub-Bacia do Médio Jaguaribe e tem 

potencial contribuição para proteção da natureza e recuperar as extensas áreas degradadas na 
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região. São elas as Ilhas do açude Castanhão; a Ampliação da ESEC Castanhão; e áreas 

inseridas nos municípios de Ererê, Jaguaribe e Orós. A distribuição espacial das áreas se 

encontra no Mapa 03, e no Quadro 6 a seguir são citadas algumas características dessas áreas.  

 

Ilhas do açude Castanhão 

 

Com a variação entre período seco e chuvoso na bacia de inundação do açude são 

formadas Ilhas, algumas temporárias e outras permanentes, que apesar de não estarem 

incluídas na poligonal da ESEC Castanhão, representam oportunidade para ecólogos e 

biogeógrafos de estudar os fenômenos referentes a biogeografia de ilhas e a fragmentação de 

ecossistemas e paisagens. As ilhas apresentam características peculiares, e, sua funcionalidade 

abrange diversos enfoques aves migratórias, colonização, etc., que merecem uma gestão 

diferenciada das demais porções do território.  

 

Ampliação da ESEC Castanhão 

 

 A ESEC Castanhão representa a única Unidade de Conservação num raio 80 km 

dentro dos limites do estado e abrange pequena porção do maciço do Pereiro ao sul, no 

município de Iracema.  

A proposta de ampliação da área justifica-se não só pela expressão do relevo e 

importância paisagística, mas também como remanescente de Caatinga arbórea. Essas áreas 

florestais, embora apresentando estágios de sucessão secundária, desempenham importantes 

funções como banco de sementes de espécies nativas, refúgio da fauna, fixação de carbono e 

proteção das nascentes, além de se prestarem para implantação de áreas de recreação, turismo 

ecológico e educação ambiental (CEARÁ, 2010).  

A ampliação da ESEC Castanhão engloba fragmento de serra adjacente a serra da 

Micaela. A serra da Micaela faz parte do maciço do Pereiro é situado a sudoeste do estado e 

que em seu conjunto totaliza uma área de 2.050 km
2
 com altitude média de 600 metros. 

Apesar de apresentar diferentes níveis altimétricos, a possui condições semelhantes as das 

áreas estudadas, como estado de conservação, tipo de vegetação, presença de nascentes e 
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corpos d’água, sendo dessa forma, relevantes para aprimorar o status de conservação da 

ESEC Castanhão.  

 

Áreas para Recuperação Ambiental  

 

Como discutido no capítulo 4, a região do Médio Jaguaribe passa por intensos 

processos de degradação e desertificação, destacando a eminência de se buscar, entre outras, 

alternativas conservacionistas. Foram detectadas 3 áreas incluídas na categoria de recuperação 

ambiental localizadas nos municípios de Ererê, Jaguaribe e Orós.  

A área localizada no município de Ererê, que faz fronteira com o Rio Grande do 

Norte é de importância e prioridade para a conservação do bioma Caatinga, necessitando de 

maiores estudos do meio físico e biótico. A principal ameaça é o estado de degradação, 

fomentando a busca por atividades econômicas sustentáveis e a recuperação.  

O município de Jaguaribe possui o maior percentual de solo exposto do estado 

(37,76%) e conta com apenas (35,56%) de vegetação, remanescentes de Caatinga arbustiva 

(CEARÁ, 2005). As principais causas desse estado de degradação são a expansão 

agropecuária; desertificação e desmatamento.  

A proposição dessas áreas visa subsidiar a criação de Unidades de Conservação de 

Caatinga no Ceará, elevando o percentual de áreas protegidas no estado, neste bioma. Além 

das áreas propostas para conservação, recomenda-se a implantação de 2 corredores ecológicos 

interligando as Unidades de Conservação, formando mosaico de conservação (Mapa 7). Os 

corredores ecológicos são mecanismos previsto pelo SNUC, após a criação de Unidades de 

Conservação vizinhas (BRASIL, 2000).  

Maciel (2007) ressalta que os mosaicos só fazem sentido dentro de um contexto 

amplo, envolvendo áreas extensas. Idealmente, uma visão de biodiversidade para uma 

ecorregião deve ser desenvolvida antes se começarem os esforços para projetar os mosaicos, 

para que, deste modo, os escassos recursos sejam gastos em áreas prioritárias. 

Além da proposta de áreas para conservação anteriormente citada, recomenda-se o 

incentivo à conservação de áreas privadas, com as RPPNs, que vem ganhando cada vez mais 

destaque no contexto de áreas protegidas no bioma Caatinga.  
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Quadro 6 – Síntese das áreas propostas para o mosaico de conservação no contexto da região do médio 

Jaguaribe, mostrando as categorias, potencialidades, ameaças e ações para as áreas. 

 

Nome Categoria Potencialidades Ameaças Ações 

Ilhas do 

Castanhão;  

 

Importância: 

Alta 

Prioridade: 

Extremamente 

Alta 

Presença do 

maior açude do 

NE que contém 

ilhas (algumas 

temporárias) 

importantes para 

estudos 

biológicas 

Uso e ocupações 

irregulares 

Uso sustentável da água e 

pesca; Área de pesquisa 

de biogeografia de ilhas e 

ecologia de paisagens 

Serra da 

Micaela 

Importância: 

Muito Alta 

Prioridade: 

Muito Alta 

Área para futura 

ampliação da 

Estação 

Ecológica do 

Castanhão 

Caça; 

desmatamento; 

pecuária 

Criação de UC Ser 

incluída na Estação 

Ecológica do Castanhão 

Ererê Importância: 

Muito Alta 

Prioridade: 

Muito Alta 

Núcleo de 

desertificação 

para PAN 

Desertificação Recuperação de Área 

Degradada 

Incentivo à pesquisa 

Jaguaribe Importância: 

Muito Alta 

Prioridade: 

Extremamente 

Alta 

Remanescentes 

de Caatinga 

arbustiva; 

nascente de 

tributários do rio 

Jaguaribe 

Expansão 

agropecuária; 

desertificação; 

desmatamento 

Recuperação de Área 

Degradada 

Orós Importância: 

Alta 

Prioridade: 

Muito Alta 

Oiticica; área de 

uso sustentável; 

Caatinga 

arbustiva 

Poluição por 

agrotóxico e 

orgânica; 

Assoreamento do 

Rio; Degradação 

da mata ciliar 

Recuperação de mata 

ciliar 

Revitalização do rio 

Jaguaribe 

Fonte: Adaptado de MMA (2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

As considerações finais do trabalho não possuem caráter conclusivo, porém 

propositivo, mediante a complexidade de relações que o tema permite, as lacunas de estudos e 

de informações acerca das Unidades de Conservação no bioma Caatinga e da necessidade de 

compreensão do tema.  

Destaca-se com este estudo a importância das Unidades de Conservação da 

Caatinga, uma vez que quase metade de sua cobertura vegetal original já foi devastada e que, 

no Estado do Ceará, é o bioma predominante no território, porém, o menos protegido, com 

menos de 0,5% de sua área sob proteção de Unidades de Conservação. No contexto da região 

do Médio Jaguaribe, sua importância ainda é mais factível, uma vez que se encontra num 

avançado grau de susceptibilidade à desertificação.  

Uma visão preliminar da proteção da Caatinga no Ceará mostra que o número de 

Unidades de Conservação e a quantidade de área são insuficientes para a real necessidade do 

bioma frente ao avanço das pressões exercidas, como o desmatamento, a fragmentação de 

habitat e a caça, mostrando também a importância das unidades criadas.  

Com relação a delimitação da área de Unidades de Conservação, os órgãos 

responsáveis devem observar o recorte local e regional dos atributos naturais que motivem a 

escolha da área (CABRAL; SOUZA, 2005), bem como o cruzamento de informações e base 

de projetos de outras instituições que atuem no mesmo local, situação não verificada na ESEC 

Castanhão. Como se trata de um caso de compensação ambiental de construção de barragem, 

que envolve inundação de áreas e descolamentos populacionais, é imprescindível que esses 

projetos de outras instituições sejam correlacionados, como é o caso do INCRA, IDACE, 

SDA, Plano Diretor do Município e demais estudos, como Zoneamento Ecológico-

Econômico, que se tratam de instrumentos que fornecem diretrizes para que a decisão da 

delimitação da área seja municiada dos seus possíveis entraves.  

O não seguimento desses procedimentos intrínsecos e específicos do processo de 

criação de áreas protegidas acima citados provocam falhas graves, tendo como consequências, 

por exemplo, a necessidade de reformulação da delimitação área, conforme proposta 

apresentada no Mapa 07, processo que demanda mais tempo, organização, prioridade e 

empreende recursos financeiros que poderiam ser destinados à ações mais eficazes.  
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A Geoecologia da Paisagem mostrou-se metodologia adequada aplicável como 

instrumento subsidiário para o planejamento e gestão da Unidade de Conservação em estudo, 

uma vez que concilia tanto aspectos naturais como antrópicos, quesito necessários aos estudos 

ambientais, devido a relevância do enfoque sistêmico nessas questões. Atrelada ao uso de 

ferramentas de geoprocessamento e SIG, a Geoecologia da Paisagem propicia um 

mapeamento relativamente rápido e confiável das características do ambiente, permitindo 

ainda o levantamento das potencialidades e limitações de cada unidade delimitada. Um fator 

decisivo para esse resultado é a escolha adequada da escala de trabalho.  

A escala adotada no estudo possibilitou a compartimentação das unidades 

ecológicas que resultaram, juntamente com a análise dos parâmetros físico-naturais, em uma 

proposta de zoneamento da área de estudo, levando em conta as potencialidades de cada 

compartimento e os objetivos da categoria de Estação Ecológica. O relevo foi o fator 

diferenciador principal e a complementaridade da análise para o meio antrópico contribuem 

para o diagnóstico que serve como subsídios ao planejamento.  

A Estação Ecológica do Castanhão tem como objetivos preservar amostras do 

ecossistema de Caatinga, realizar educação ambiental e pesquisas científicas, dos quais se 

mostram alguns problemas em relação ao uso e ocupação da área, apontando impactos com 

consequências negativas as condições ambientais e conflitantes com os objetivos de 

conservação.  

O processo de criação desta unidade especificamente deve espelhar o desestímulo 

para que a criação de outras Estações Ecológicas ligadas a grandes empreendimentos não 

sejam delimitadas sem que haja consonâncias com os demais projetos necessários as fases da 

obra. A destinação dos recursos da compensação ambiental devem ser planejados e 

acompanhados pelo órgão ambiental fiscalizador dando garantias da sua aplicação, conforme 

descritos na legislação (Lei do SNUC e Decreto 4.340 de 22 de agosto de 2002). Desde a  

criação em setembro de 2001 (10 anos) até os dias atuais não há plano de manejo ou 

infraestruturas necessárias para sua efetividade. Esse atraso implica no não cumprimento das 

medidas mitigatórias referentes aos impactos ambientais previstos, com consequente prejuízos 

a conservação e manutenção da fauna e flora existente.  

Contudo, a elaboração de plano de plano de manejo é só o primeiro passo. Não 

adianta somente criar, é preciso buscar alternativas viáveis e de rápida aplicação para as 

populações vizinhas à área, construídas de forma participativa, envolvendo instituições, 

entidades, associações e os diversos atores sociais em questão. Estudos voltados para o 
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entendimento da percepção ambiental das comunidades diretamente influenciadas pela ESEC 

Castanhão (JESUS, 2006), são necessários. A percepção ambiental é um instrumento que 

promove a sensibilização, identificação de problemas e demandas das comunidades, difusão e 

aquisição de conhecimentos do meio natural, valorização do local e sentimento de 

pertencimento, componentes imprescindíveis para o engajamento e inserção da população 

nesse processo, a fim de assegurar que as propostas dirigidas a gestão e conservação da 

Unidade de Conservação sejam atendidas.  

Foram observados outros fatores da ESEC Castanhão, como a potencialidade da 

inserção da ferramenta de educação ambiental direcionada as comunidades do entorno e 

municípios vizinhos, tendo a existência do Açude Castanhão um fator motivador para abordar 

questões de cunho ambiental na região. A zona que abrange a Serra da Micaela possui 

cobertura vegetal característica do bioma Caatinga e pode servir de local para atividades de 

educação ambiental e visitação turística educativa no âmbito de disseminar a formação do 

bioma, além de fomentar a pesquisa científica.  

A Estação Ecológica do Castanhão constitui importante e, no momento o único, 

mecanismo de proteção da região, existindo demais áreas com condições e vocação para 

conservação, recomendando-se a ampliação da área para as outras Serras e o estabelecimento 

de Unidades de Conservação em áreas prioritárias para conservação.  

Espera-se ainda, que este trabalho sirva de inspiração e modelo para o 

desenvolvimento de novas pesquisas em Unidades de Conservação no bioma Caatinga. 
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ANEXO A - Decreto de criação da Estação Ecológica do Castanhão-CE 

 

 

Presidência da República 

Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

DECRETO DE 27 DE SETEMBRO DE 2001. 

 

Cria a Estação Ecológica do Castanhão, 

nos Municípios de Jaguaribe e Alto 

Santo, no Estado do Ceará, e dá outras 

providências. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 

inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 9
o
 da Lei n

o
 9.985, de 18 de 

julho de 2000, 

        DECRETA: 

        Art. 1
o
  Fica criada a Estação Ecológica do Castanhão, localizada nos Municípios de 

Jaguaribe e Alto Santo, no Estado do Ceará, com os objetivos de proteger e preservar 

amostras do ecossistema de Caatinga ali existentes, possibilitar o desenvolvimento de 

pesquisa científica e programas de educação ambiental.  

        Art. 2
o
  A Estação Ecológica do Castanhão possui uma área total aproximada de 

12.579,20ha, descrita a partir da base cartográfica fornecida pelo Departamento Nacional de 

Obras Contra a Seca-DNOCS, Diretoria Técnica de Operações, Departamento de Cartografia 

e Geoprocessamento, disponível na escala 1:75.000, com o seguinte memorial descritivo: 

inicia-se no ponto P1, localizado na cota de 100 metros, de coordenadas 9377756,4 N e 

564765,0 E; segue até o ponto P2, de coordenadas 9377756,4 N e 565144,3 E; segue até o 

ponto P3, de coordenadas 9371232,8 N e 563496,2 E; segue até o ponto P4, de coordenadas 

9372120,0 N e 559055,0 E; segue até o ponto P5, de coordenadas 9372219,9 N e 559069,8 E; 

segue até o ponto P6, de coordenadas 9372317,9 N e 558999,8 E; segue até o ponto P7, de 

coordenadas 9372759,9 N e 558944,8 E; segue até o ponto P8, de coordenadas 9372817,2 N e 

558446,9 E, na cota de 110 metros; segue por essa até o ponto P9, de coordenadas 9376827,2 

N e 556332,3 E, igualmente localizado na cota de 110 metros; segue até o ponto P10, de 

coordenadas 9377077,4 N e 555820,1 E; segue até o ponto P11, de coordenadas 9377294,9 N 

e 555369,8 E; segue até o ponto P12, de coordenadas 9377389,8 N e 555184,8 E; segue até o 

ponto P13, de coordenadas 9377617,9 N e 554739,8 E; segue até o ponto P14, de 

coordenadas 9377754,4 N e 554427,9 E; segue até o ponto P15, de coordenadas 9377954,9 N 

e 553969,8 E; segue até o ponto P16, de coordenadas 9377630,0 N e 553905,0 E; segue até o 

ponto P17, de coordenadas 9377314,9 N e 553769,8 E; segue até o ponto P18, de 

coordenadas 9377409,9 N e 553624,8 E; segue até o ponto P19, de coordenadas 9377484,9 N 

e 553389,8 E; segue até o ponto P20, de coordenadas 9377789,9 N e 553294,8 E; segue até o 

ponto P21, de coordenadas 9377681,6 N e 553237,7 E; segue até o ponto P22, de 

coordenadas 9376355,9 N e 552537,8 E; segue até o ponto P23, de coordenadas 9376439,9 N 

e 552179,8 E; segue até o ponto P24, de coordenadas 9376153,9 N e 552401,0 E; segue até o 

ponto P25, de coordenadas 9375758,4 N e 552706,9 E; segue até o ponto P26, de 

coordenadas 9375640,2 N e 552599,5 E; segue até o ponto P27, de coordenadas 9375625,5 N 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dsn%2027-09-1-2001?OpenDocument


 102 

e 552423,8 E; segue até o ponto P28, de coordenadas 9375583,6 N e 551925,6 E; segue até o 

ponto P29, de coordenadas 9375187,9 N e 551753,4 E; segue até o ponto P30, de 

coordenadas 9374729,7 N e 551557,0 E; segue até o ponto P31, de coordenadas 9374827,4 N 

e 551202,9 E; segue até o ponto P32, de coordenadas 9374961,7 N e 550721,3 E; segue até o 

ponto P33, de coordenadas 9375200,7 N e 550241,7 E; segue até o ponto P34, de 

coordenadas 9375423,7 N e 549794,1 E; segue até o ponto P35, de coordenadas 9375646,7 N 

e 549346,6 E; segue até o ponto P36, de coordenadas 9375663,6 N e 549191,9 E; segue até o 

ponto P37, de coordenadas 9375717,9 N e 548694,8 E; segue até o ponto P38, de 

coordenadas 9375864,9 N e 548724,8 E; segue até o ponto P39, de coordenadas 9376036,9 N 

e 548741,8 E; segue até o ponto P40, de coordenadas 9376074,3 N e 548505,7 E, localizado 

na cota de 110 metros; segue por essa até o ponto P41, de coordenadas 9376285,8 N e 

547688,8 E; segue até o ponto P42, de coordenadas 9376374,6 N e 547355,0 E, localizado na 

cota de 100 metros; segue por essa cota até o ponto P43, de coordenadas 9383838,9 N e 

555592,1 E; segue até o ponto P44 com coordenadas 9384234,5 N e 556054,1 E; segue até o 

ponto P45, de coordenadas 9384286,7 N e 557655,5 E, localizado na cota de 100 metros; 

segue por essa cota até o ponto P1, ponto inicial desta descritiva. 

        Art. 3
o
  Caberá ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis-IBAMA administrar a Estação Ecológica do Castanhão, adotando as medidas 

necessárias à sua efetiva implantação. 

        Art. 4
o
  A efetiva implantação da Estação Ecológica do Castanhão dar-se-á após o 

recebimento, pelo IBAMA, da titularidade das áreas caracterizadas no art. 2
o
, na forma da lei. 

        Art. 5
o
 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 27 de setembro de 2001; 180
o
 da Independência e 113

o
 da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

José Sarney Filho 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. 28.9.2001 
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ANEXO B – Autorização para a pesquisa de mestrado em Unidade de Conservação 
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APÊNDICE A – Unidades de Conservação no Bioma Caatinga do Ceará, em 2011. 

 

 

  
Unidade de 

Conservação 
Diploma Legal 

Adminis-

tração 

Regim

e 

Área 

(ha) 
Bioma* 

Região/ 

Município 

  

Corredor 

Ecológico do Rio 

Pacoti 

Decreto Estadual 

n.º 25.777 
Estadual - 19.405 

Caatinga/ 

Mata úmida 

Aquiraz, 

Itaitinga, 

Pacatuba, 

Horizonte, 

Pacajús, Acarape 

1 APA 
Lagoa da 

Bastiana 

Lei Municipal n.º 

170 
Municipal US - 

Caatinga/ 

Lacustre 
Iguatu 

2 EE 

Estação 

Ecológica de 

Aiuaba 

Decreto N
o
 81.218 

de 16/02/1978 
Federal PI 11.525 Caatinga Aiuaba 

3 EE 

Estação 

Ecológica do 

Castanhão 

Decreto Federal de 

27/09/2001 
Federal PI 12.579 Caatinga 

Jaguaribara, 

Iracema e Alto 

Santo 

4 FLONA 
Floresta Nacional 

de Sobral 

Decreto N
o
 62.007 

de 22/12/1967 
Federal US 598 Caatinga Sobral 

5 MN 
Os Monólitos de 

Quixadá 

Decreto N
o
 26/805 

de 31/10/2002 
Estadual PI 16.635 Caatinga Quixadá 

6  

Parque Ecológico 

da Lagoa da 

Fazenda 

Decreto N
o
 21.303 

de 11/03/1991 
Estadual PI 19 

Caatinga/ 

Lacustre 
Sobral 

7  
Parque Ecológico 

das Timbaúbas 

Decreto N
o
 1.083 

de 23/03/1995 
Municipal PI 634,5 

Caatinga/ 

Lacustre 
Juazeiro do Norte 

8 RPPN 
Ambientalista 

Francy Nunes 

Portaria IBAMA 

No 51/00 de 

08/09/2000 

Particular US 200 Caatinga Gal. Sampaio 

9 RPPN Elias Andrade 
Portaria IBAMA 

n.º 092/2009 
Particular US 208 Caatinga Gal. Sampaio 

10 RPPN 
Fazenda Não Me 

Deixes 

Portaria IBAMA 

No 148/98 de 

05/11/1998 

Particular US 300 Caatinga Quixadá 

11 RPPN 
Fazenda Olho 

D’Água do Uruçu 

Portaria No 719 de 

26/03/1991 
Particular US 2.610 Caatinga Parambu 

12 RPPN Mãe da Lua 
Portaria IBAMA 

n.º 058/2009 
OSCIP US 768 Caatinga Itapajé 

13 RPPN Rio Bonito 

Portaria IBAMA 

No 174/01 de 

21/11/2001 

Particular US 441 Caatinga Quixeramobim 

14 RPPN 
Serra das Almas I 

e II 

Portaria IBAMA 

No 51/00 de 

08/09/2000 e 

Portaria IBAMA 

No 117 de 

09/09/2002 

OSCIP US 5.244 Caatinga Crateús 

* Inclui áreas de ecótonos 

Adaptado de Menezes, et al, 2010. Fonte: FUNCEME, 2010 
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APÊNDICE B - Ficha de Levantamento de Campo 
 

 

1. Dados Gerais 

Data 

Local 

Posição e situação no mapa 

Coordenadas geográficas  

 

 

Meio físico 

2. Relevo 

Altitude, Macrorelevo, Forma de mesorrelevo, Parte da forma de relevo, Microrrelevo, Processos 

morfogeneticos (tipo, intensidade, destruição). 

Perfil de relevo 

3. Geologia e Sedimentos 

Estrutura geológica, Tipo de rocha ou sedimento.  

* Geomorfologia 

4. Condições Climáticas  

Tipo de clima.  

5. Solo 

Tipo de solo; Profundidade; Composição predominante.  

6. Águas e Hidrologia 

Bacia e microbacia; Tipo de drenagem;  

7. Uso da paisagem 

Tipos de uso predominante; Características do uso; Propriedade da terra; Tipo de sistema agrícola; 

Aproveitamento potencial; Fatores limitantes para o uso 

8. impacto sobre a paisagem 

Tipo e densidade de impactos (ações); Efeitos geoecológicos; Consequências ambientais; Estado da 

paisagem 

 

Meio biológico          
10.Descrição da cobertura vegetal: 

Mapeamento da área de estudo, Tipos de vegetação / fisionomia; Mapeamento da densidade da 

vegetação  

Identificação das espécies vegetais raras, ameaçadas de extinção, de interesse econômico e científico e 

mapeamento de sua área de ocorrência; Estado de conservação;  

fauna:  

Tipo de complexo faunístico; Características / grupos; Espécies dominantes e subdominantes; 

Espécies em perigo de extinção; Espécies extintas 

Mapeamento da área, identificando as espécies animais presentes e distinguindo seus territórios e sua 

diversidade específica  

 

Meio Antrópico  

1. Uso e ocupação do solo 

- Identificação das áreas rurais e de expansão urbana 

- Identificação das áreas de valor histórico cultural, paisagístico e ecológico 

- Identificação dos usos urbanos, considerando os usos residenciais, comerciais, de serviços, 

industriais, institucionais e públicos,  

- identificação da infra-estrutura de serviços, incluindo sistema viário, redes de abastecimento de água 

e de saneamento ambiental, etc 

- identificação dos principais usos rurais, indicando as culturas temporárias e permanentes, pastagens 

naturais ou plantadas, etc 

 

Adaptado de Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2007) e Cavalcanti (2006) 
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APÊNDICE C – Lista preliminar de espécies da fauna da Estação Ecológica do Castanhão-

CE 

 

        

CLASSE FAMÍLIA  NOME CIENTÍFICO 

NOME 

POPULAR 

Aves Accipitridal Polyborus plancus brasiliensis  gavião 

 Anatidae Nomonyx dominicus paturi  

  Dendrocygna atunnalis marreca    

 Ardelidal Casmerodius albus garça 

  Trigrissoma lineatum  socó-boi 

 Canthardidal Caragyps Atuatus urubu 

  Cariama cristata  seriema 

 Charadriidae Vanellus chilensis tetéu 

 Columbidae Zenaida auriculata avoante 

  columbigallina sp. rolinha    

  leptotila rufaxilla juriti  

  Columba picaruzo  asa-branca  

 Corvidae Cyanocorax cyanopogon cancão  

 Cuculidae Crotophaga ani anu-preto  

 Fringillidae Sicalis flaveola canário  

  Paroaria dominicana  galo-de-campina  

 Icteridae Icterus jamacaii corrupião  

  Gnorínopsar chopi graúna  

 Jacamidae Jacana jacana jaçanã  

 Ralidae Gallinula chloropus galinha d'água  

 Rostraulidae Nyctycriphess semicollaris bico-miúdo  

 Strigidae Speetyto cunicularia coruja   

  Glaucidium brasilianum caboré  

 Tinamidae Nothura maculosa  codorniz   

  Crypturellus parvirostris nambu  

 Tyrannidae Pithangus sulphurathus bem-te-vi  

  Fluvicola climazura lavandeira  

 Turdidae Turdus leocomelas sabiá  

Répteis  

Gymnodactylus geckoides 

amarali lagartixa   

 Iguanidade Iguana iguana  iguana  

 Teiidae Cnemidophorus ocellifer tijubina 

  Tropidurus sp. calango 

  Tupinambis teguixin teju 

 Boidae Boa constrictor cobra-de-veado 

Anfíbios Bufonidae Rhinella jimi cururu 

 Leptodactilidae Leptodactilus sp. gia 

Peixes Auquenipteridae Trachycorystis striatulus cangaté 

 Characidae Colossoma macroponum tambaqui  

  Cichlassoma sp. cará-baiana 

  Prochilodus vimboídes curimatã  

  Hoplias malabaricus traíra 

  Oreochronus hornorum tilápia 

  Leporinus friderici piau 

  Pygocentrus nattereri piranha   
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  Brycon carpophagus  cará 

  Schizodon sp. piaba 

 Cichidae Cichla ocellaris tucunaré 

 Siluridae Plecostomus sp. cascudo 

Mamíferos Canidae Vulpes vulpes raposa 

 Caviidae Cavia aperea preá 

  Kerodon rupestris mocó 

 Carvidae Mazama america  veado  

 Dasypodidae Euphractus sexcintus  peba 

  Dasypus novencinctus  tatu 

 Didelphidae Didelphis sp. cassaco  

 Felidae Leopardus pardalis gato-do-mato 

 Muridae Mus musculus  rato 

 Procyonidae Procyon cancrivorous guaxinim  

 

Fonte: DNOCS, 1995.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 109 

APÊNDICE D – Lista preliminar de espécies da flora da Estação Ecológica do Castanhão-CE 
 

Nome científico 

Nome 

popular Estrato 

ANACARDIACEAE                                                                                     

Myracrodruon urundeuva Allemão. aroeira arbóreo 

APOCINACEAE   

Aspidosperma pyrifolium Mart. pereiro  arbóreo/arbustivo 

BIGNONIACEAE   

Tabebuia impetiginosa (Mart. ex DC.) Standl.  pau-d'arco arbóreo 

BIXACEAE   

Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng.  pacote arbóreo 

BORAGINACEAE   

Cordia oncocalyx Allemão.  pau-branco arbóreo 

BROMELIACEAE   

Bromelia laciniosa Mart. ex Schult. & Schult.f.  macambira   arbustivo 

 macambira  

CACTACEAE   

Melocactus zehntneri 

coroa-de-

frade arbustivo 

Pilosocereus gounellei (A. Weber ex K. Schum.) Bly. 

ex Rowl.) xique-xique arbustivo 

Cereus jamacaru D.C mandacaru  arbustivo 

Tacinga inamoena quipá Arbustivo  

Cereus squamosous facheiro arbustivo 

FABACEAE – CERCIDEAE   

Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud.  mororó arbóreo 

CAPPARACEAE   

Capparis cynophallophora L.  feijão-bravo arbóreo 

COMBRETACEAE   

Combretum leprosum Mart. mofumbo arbustivo 

CONVOLVULACEAE   

Ipomoea asarifolia (Desr.) Roem. & Schult. salsa herbáceo 

EUPHORBIACEAE   

Croton mucronifolius Müll.Arg. 

velame-de-

cheiro arbustivo 

Croton sonderianus Müll.Arg. 
 

marmeleiro-

preto arbustivo 

Cnidoscolus phyllacanthus (Müll. Arg.) Pax & L. 

Hoffm. faveleira arbóreo/arbustivo 

Jatropha mollissima (Pohl) Baill.  

 

pinhão-

bravo arbustivo 

Jatropha phyllacantha Mart. favela arbóreo 

Jatropha urens L. 

urtiga-

cansanção arbustivo 

FABACEAE - CAESALPINOIDEAE   

Cassia excelsa Schrad. canafístula  arbóreo 

Cassia sericea matapasto  arbustivo 

Caesalpinia ferrea Mart. ex Tul. var.ferrea  jucá arbóreo 

Caesalpinia bracteosa Tul.  catingueira arbóreo 
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Ruellia aspérula melosa arbustivo 

FABACEAE - MIMOSOIDEAE   

Mimosa caesalpiniifolia Benth. sabiá arbóreo 

Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. 

 

jurema-

preta arbustivo 

Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke 

 

jurema-

branca arbustivo 

Anadenanthera macrocarpa (Benth.) Brenan angico  arbóreo 

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan 

 

angico-

branco  arbóreo 

FABACEAE – FABOIDEAE   

Geoffroea spinosa Jacq. marizeira arbóreo 

Luetzelburgia auriculata (Allemão) Ducke pau-mocó arbóreo 

Stylosanthes angustifolia Vog. vassourinha herbáceo 

Amburana cearensis (Allemão) A.C.Sm. cumaru arbóreo 

Commiphora leptophloeos (Mart.) J.B.Gillett 

 

imburana-

de-espinho  arbóreo 

MALVACEAE   

Sida rhombifolia L relógio arbustivo 

MORACEAE   

Ficus SP gameleira  arbóreo 

NYCTAGINACEAE   

Tarrubia SP. joão-mole  arbustivo 

OLACACEAE   

Ximenia americana L ameixa arbustivo 

PALMACEAE   

Copernicia prunifera (Mill.) H.E.Moore carnaúba arbóreo 

Eichhornia Kunth aguapé  herbáceo 

RANACEAE   

Ziziphus joazeiro Mart juazeiro  arbóreo/arbustivo 

ROSACEAE   

Licania rigida Benth oiticica arbóreo 

VERBENACEAE   

Lantana camara L. 

 

camará-de -

lecha arbustivo 

VIOLACEAE   

Viola odorata L. violeta  herbáceo 
 

 


