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RESUMO 

As falésias são importantes morfologias no contexto paisagístico costeiro cearense, 

configurando-se em escarpas abruptas e instáveis nas zonas costeiras, influenciadas pelo fluxo 

eólico, pluvial e, principalmente, marinho, tendo sua formação associada, principalmente, à 

deposição dos sedimentos do Grupo Barreiras. No litoral de Fortim, as falésias estão 

distribuídas na planície litorânea e ao longo da margem esquerda do rio Jaguaribe, onde se 

pode notar maior adensamento populacional e concentração de infraestruturas associadas ao 

veraneio e ao turismo. A pesquisa se insere no Município de Fortim, tendo como principal 

abrangência espacial o seu litoral de falésias, compartimentado em três setores de estudo, que 

ocupam no total uma área de 7.089,3 hectares (70, 89 km²), para a qual se realizou análise da 

dinâmica paisagística de modo integrado, relacionando os aspectos físico-ambientais às 

condições socioeconômicas, a fim de contribuir para um planejamento e gestão ambiental que 

sejam compatíveis com a realidade em questão. A pesquisa se encaminhou na análise da 

dinâmica e tipologia da paisagem, seguindo, assim, pressupostos sistêmicos desde as bases 

teórico-metodológicas da Geoecologia da Paisagem. As etapas da pesquisa perpassaram os 

levantamentos de campo para aplicação de checklist e coleta de dados ambientais, 

análise granulométrica de sedimentos, análises de água e de produtos cartográficos, em que se 

utilizou imagens de satélite RapidEye 2013 nas escalas de 1:40.000 e 1:80.000. Verificou-

se, nas etapas mencionadas, que as falésias de Fortim são formadas por rochas do Grupo 

Barreiras e em alguns setores estão associadas às rochas da Formação Tibau; em geral, são 

constituídas por areias médias e arenitos fortemente cimentados. Em relação às formas de uso 

e ocupação no litoral, foram identificadas atividades desenvolvidas em Áreas de Preservação 

Permanente, como a carcinicultura na planície fluviomarinha do rio Pirangi, loteamentos e 

segundas residências, principalmente, nos topos de falésias, que contribuem, sobretudo, para a 

descaracterização da paisagem e na privatização do espaço. Em alguns setores, não há 

ocupação nas falésias, contudo a pequena extensão da faixa de praia torna a vertente 

vulnerável à ação das ondas. Verificou-se, também, por meio de análises físico-químicas e 

microbiológicas, que a qualidade da água de poços comunitários encontra-se comprometida 

para consumo, principalmente nas áreas de maior adensamento populacional. Nesse sentido, 

deve-se promover o gerenciamento da área, sendo preciso conhecer a capacidade de suporte 

de litorais com falésias, com vistas a prevenir e minimizar possíveis influxos negativos aos 

sistemas naturais e às populações humanas que habitam o entorno desses ambientes.  

 

Palavras-chave: Litoral de falésias. Município de Fortim. Planejamento ambiental. 

Geoecologia da Paisagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The sea cliffs are important morphologies in the coastal landscape of Ceará, setting in steep 

and unstable slopes in coastal areas affected by wind, rain and especially marine flow, and its 

associated training mainly to the deposition of the Barreiras Group sediments. On the coast of 

Fortim, the sea cliffs are distributed in the coastal plain and along the left bank of the river 

Jaguaribe, where you can see the highest population density and concentration of 

infrastructure associated with the tourism. The research is inserted in the municipality of 

Fortim, the main spatial extent its sea cliffs coastline, compartmentalized into three sectors of 

study, occupying in total an area of 7.089.3 hectares (70, 89 km²), for which was held analysis 

of landscape dynamics in an integrated way, linking the environmental aspects of the 

socioeconomic conditions in order to contribute to environmental planning and management 

that are consistent with the reality in question. The research is headed in the analysis of the 

dynamics and typology of the landscape, following thus systemic assumptions from the 

theoretical and methodological foundations of Geoecology landscape. The research stages 

permeated the field research for application checklist and collection of environmental data, 

granulometric analysis of sediments, water analysis and cartographic products, which used 

RapidEye 2013 satellite images on the scales of 1: 40,000 and 1: 80,000. They were, in the 

stages mentioned, the sea cliffs of Fortim are formed by rocks of the Barreiras Group and in 

some sectors are associated with Formation Tibau rocks; generally they consist of medium 

sands and strongly cemented sandstones. Regarding the forms of use and occupation of 

coastal, activities were identified developed in Permanent Preservation Areas, such as shrimp 

farming in fluviomarinha plain of the river Pirangi, allotments and second homes, mainly on 

the tops of sea cliffs, contributing mainly to the mischaracterization of the landscape and the 

privatization of space. In some sectors, there is no occupation of the sea cliffs, however the 

small stretch of beach strip makes the vulnerable side to wave action. It was also noted, 

through physical, chemical and microbiological analyzes, the quality of water from 

community wells is committed to consumption, especially in areas of high population density. 

In this sense, one should promote the management of the area, being necessary to know the 

coastal carrying capacity with cliffs with a view to preventing and minimizing possible 

negative influence on natural systems and human populations that live in the surrounding 

areas of these environments. 

 

Keywords: Sea cliff. Municipality of Fortim. Environmental planning. Geoecology 

landscape. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Ceará possui uma linha de costa de 573 km, sendo seus espaços litorâneos 

detentores de uma intensa dinâmica natural, e em vista ao constante fluxo de matéria e 

energia, se formam sistemas ambientais que compõem as paisagens costeiras, como a faixa de 

praia e o pós-praia, a planície fluviomarinha, campos de dunas e lagoas interdunares. Em 

alguns trechos do litoral, ocorrem desnivelamento abruptos na topografia costeira, formando 

escarpas que também evidenciam as variações do relevo litorâneo em função das mudanças 

do nível do mar, constituindo, assim, falésias vivas e mortas (LIMA; MORAIS; SOUZA, 

2000; GUERRA; GUERRA, 2008).  

As falésias são feições geomorfológicas que contribuem na manutenção dos 

fluxos na zona costeira, embora se caracterizando como ambientes altamente dinâmicos, 

instáveis e, consequentemente, vulneráveis aos processos de degradação estimulados pela 

ação humana (MEIRELES, 2012). Percebe-se, no entanto, ao longo do litoral cearense, que 

esta feição é objeto de ocupação por infraestruturas, principalmente ligadas à atividade 

turística.  

De acordo com Del Río e Gracia (2009), a ocupação da zona costeira, em especial 

nas áreas de falésias, concorre para o aumento das taxas de erosão nesta feição, o que enseja 

conflitos em diversos litorais. Assim, torna-se necessário desenvolver ações e estudos que 

promovam um planejamento para conciliar as atividades econômicas desenvolvidas nessas 

áreas e entorno com a capacidade de suporte das falésias e demais ambientes litorâneos. 

No Município de Fortim, a 130 km de Fortaleza (capital do Estado de Ceará), é 

possível evidenciar uma grande dinâmica natural litorânea, que se traduz no potencial 

paisagístico da área. O Município faz divisa à oeste com o Município de Beberibe, tendo 

como limite a foz do rio Pirangi, e à leste com o Município de Aracati, tendo a foz do rio 

Jaguaribe como limite natural entre os dois municípios. Percebe-se, desta forma, a 

importância do fluxo fluvial para a morfologia do litoral de Fortim, evidenciado com o 

suporte à formação de barras fluviais (rio Jaguaribe) e flechas litorâneas (rio Pirangi). 

O Município de Fortim possui 11,54 km de linha de costa e como suas principais 

feições paisagísticas destacam-se o mar litorâneo, faixa de praia e pós-praia, planície de 

deposição fluviomarinha e eólica de composição arenosa, planície fluviomarinha, na qual 

estão inseridas ilhas fluviomarinhas, dunas móveis e com vegetação fixadora, bem como 

falésias vivas e mortas. Tais ambientes, são alvo, atualmente, da ocupação por formas de uso 

referentes a carcinicultura na foz do rio Pirangi, especulação imobiliária e a instalação 
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indevida de segundas residências nas ilhas fluviomarinhas e, principalmente, nos topos de 

falésias, o que enseja problemas ambientais e sociais. 

As falésias são feições de destaque no litoral de Fortim por se estenderem ao 

longo da margem esquerda do rio Jaguaribe, percorrendo todo o limite municipal e 

fornecendo uma visão panorâmica diferenciada do litoral. São influenciadas pela ação 

conjunta dos fluxos de maré, fluviais e processos subáreos. Junto à dinâmica natural, 

associam-se os aspectos socioeconômicos, destacando-se ser no topo das falésias onde se 

desenvolveu a Sede municipal de Fortim, constituindo uma área de maior adensamento 

populacional no Município. 

Assim, este estudo se propõe entender a dinâmica socioambiental em litorais de 

falésias, representando uma contribuição, à medida que tais escarpas são representativas no 

Estado do Ceará e se destacam na paisagem litorânea de Fortim. Ressalta-se a necessidade de 

avaliar elementos que possam influenciar na sua instabilidade geomorfológica, bem como 

compreender as inter-relações que se estabelecem no litoral em foco. 

Acrescenta-se que há um reduzido número de pesquisas acerca de falésias no País, 

mais especificamente no Estado do Ceará, no qual se pode destacar os trabalhos de Meireles 

(2012), voltado à geomorfologia costeira, tratando da dinâmica e processos atuantes em 

falésias, e Silva (2008), abordando acerca de uma Unidade de Conservação que abrange áreas 

de falésias no Município de Beberibe, o Monumento Natural das Falésias de Beberibe. Dentre 

os trabalhos que contribuem com informações sobre o litoral de Fortim se destacam Castelo 

Branco (2003), Castelo Branco, Lehugeur e Freire (2001), Morais, Pinheiro e Silva (2008), 

Silveira (2004) e Carvalho Neta (2007). 

O desenvolvimento do turismo em Fortim também suscitou questionamentos 

acerca da qualidade atual e futura dos sistemas ambientais, em razão das práticas sociais. As 

atividades socioeconômicas e as influências negativas associadas deixam de ser tão evidentes 

em Fortim, principalmente quando se compara aos municípios vizinhos, Beberibe e Aracati. É 

possível observar, no entanto, certa ausência de planejamento nessa atividade, o que promove 

uma ocupação espacialmente desordenada.  

Com efeito, se insere esta pesquisa que tem como área de abrangência o litoral de 

falésias do Município de Fortim, dividido em três setores, considerando a existência de 

falésias e a concentração populacional, correspondendo a um total de 7.089,3 hectares (70, 89 

km²), e localizando-se geograficamente no litoral leste cearense (mapa 1). Apesar do foco no 

litoral, assinala-se que o recorte municipal também foi considerado para os aspectos gerais. 
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Mapa 1 - Localização geográfica do município de Fortim/Ceará e dos setores de estudo. 

 

 

A pesquisa pautou-se na análise e tipologia da paisagem nas áreas de falésias do 

litoral de Fortim, seguindo pressupostos sistêmicos por via das bases teórico-metodológicas 

da Geoecologia da Paisagem, com fins em promover o planejamento e a gestão ambiental da 

área, por meio de proposta de zoneamento funcional. Sendo assim, baseia-se em três 

princípios, a saber: (i) busca por um desenvolvimento sustentável, visto que o planejamento 

tem o meio ambiente como objeto (RODRIGUEZ; SILVA, 2013); (ii) compreensão da 

realidade de maneira holística e dialética (RODRIGUEZ; SILVA, 2013; SANTOS, 2004); e 

(iii) utilização das tecnologias da informação na análise e monitoramento das alterações nos 

sistemas ambientais (ROSS, 2009).  

Como objetivo principal, buscou-se elaborar um zoneamento funcional do litoral 

de falésias de Fortim com apoio na análise e no diagnóstico dos processos atuantes na 

paisagem, relacionando de modo integrado os aspectos físicos/ambientais aos 

socioeconômicos, a fim de contribuir para o planejamento e a gestão ambiental. 

Como objetivos específicos, foram expressos quatro, conforme está delineado na 

sequência. 

Fonte: Leite, 2015. 
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 Entender a atuação dos fluxos fluvial, marinho, pluvial e de demais condicionantes 

socioambientais (litologia, características das falésias em estudo, se são falésias ativas ou 

falésias inativas, a altura, a presença de vegetação, os tipos de uso e infraestruturas) na 

configuração da linha de falésias. 

 Compreender a tipologia da paisagem (unidades paisagísticas), a inter-relação dos 

fluxos e processos atuantes com as formas de uso e ocupação para a conformação atual do 

litoral de Fortim e sua estabilidade ecodinâmica. 

 Realizar análises físico-química e microbiológica das águas subterrâneas do litoral de 

Fortim, não somente a fim de avaliar a potabilidade dos recursos hídricos, mas também como 

um parâmetro para entender a qualidade ambiental da área, tendo em vista sua relação com os 

demais elementos naturais, alteração perante a ação antrópica e importância no contexto 

social. 

 Definir as potencialidades e os problemas do litoral de Fortim, com vistas a elaborar 

um zoneamento funcional e propor alternativas de gestão ambiental para o litoral de falésias, 

considerando também as unidades de paisagem e sua estabilidade. 

Portanto, as principais técnicas implementadas foram, principalmente, as 

observações em campo, aplicação de checklist- proposto por Braga (2005) para estudos em 

falésias-, análise de parâmetros físico-químicos e microbiológicos da água com suporte na 

Portaria nº 2.914, de 2005, do Ministério da Saúde, e análise de produtos cartográficos, sendo 

utilizada imagem de satélite RapidEye 2013 nas escalas 1:80.000 (recorte municipal) e 

1:40.000 (recorte do litoral) para a elaboração dos produtos cartográficos. 

Em suma, a pesquisa é relevante, também, uma vez que os produtos e resultados 

elaborados objetivam ser uma premissa para a tomada de decisões e organização do território 

pelos órgãos governamentais, não governamentais e pela sociedade, em geral, a partir da 

“análise e reflexão sobre as potencialidades e limitações dos sistemas ambientais de um 

território” (RODRIGUEZ; SILVA, 2013, p.133), propondo alternativas para um melhor 

gerenciamento das formas e intensidade de uso. 

A fim de apresentar o desenvolvimento da pesquisa, organizou-se a dissertação 

em sete capítulos, a saber: (i) introdução; (ii) fundamentação teórica e percursos técnico-

metodológicos, onde se estabelece o embasamento teórico sobre Geoecologia da Paisagem e 

planejamento ambiental, delineiam-se as etapas da pesquisa, e as técnicas e instrumentos 

utilizados para o desenvolvimento do trabalho; (iii) caracterização socioambiental do 

Município de Fortim- Ceará, no qual são apresentados aspectos físico-ambientais, como 
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geologia, geomorfologia, clima, recursos hídricos, associação de solos e vegetação, além de 

ser realizada caracterização histórica e socioeconômica, com apoio em dados do Sistema da 

Atenção Básica- SIAB e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE; (iv) 

tipologia e dinâmica das paisagens do litoral de Fortim; (v) falésias do litoral de Fortim: 

discussões teórica e caracterização, onde se realizam definição e caracterização dos processos 

atuantes em falésias, reflexão teórica sobre estudos em litorais de falésias e por fim é 

realizada a caracterização dos três setores de falésias de Fortim por meio do checklist 

proposto por Braga (2005); (vi) gestão da paisagem do litoral de Fortim: potencialidades e 

problemáticas, em que além de discutir-se as potencialidade e problemáticas evidenciadas, são 

também apontados, em detalhes, os resultados das análises de água realizada em doze poços 

no litoral de Fortim e, por fim, são expressas opções em gestão, mediante um zoneamento 

funcional do Município e (vii) considerações finais. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E PERCURSOS TÉCNICO-METODOLÓGICOS 

 

O desenvolvimento da pesquisa científica exige o delineamento de um percurso 

que contribua para a investigação e compreensão da realidade a partir da efetivação de 

análises que, por sua vez, demonstram o posicionamento e o caminho filosófico e científico 

adotado pelo pesquisador. 

Neste capítulo, além de se trazer a metodologia de trabalho e as etapas adotadas 

para o desenvolvimento da pesquisa, buscou-se analisar as bases teóricas que fundamentaram 

a pesquisa mediante breve discussão sobre o conceito de paisagem a sob distintos 

pensamentos, destacando a importância do conceito no desenvolvimento da Ciência 

Geográfica, aos estudos sistêmicos e à Geoecologia da Paisagem, enfoque teórico deste 

trabalho, além de discutir sobre a importância do planejamento ambiental em áreas de falésias 

e sua contribuição no desenvolvimento desta pesquisa.  

 

2.1 A Geoecologia da Paisagem desde uma visão sistêmica 

 

O estudo da paisagem permeia a história da Ciência Geográfica, variando com a 

evolução deste saber com origem em variadas concepções que envolvem a Geografia, sendo 

por vezes submetido a categoria de objeto de estudo e em outros períodos como secundário 

ente aos demais conceitos geográficos de território, lugar, espaço e região. 

Atualmente, o conceito é utilizado com esteio no desenvolvimento dos trabalhos 

de cunho sistêmico influenciados por Sotchava (1977) e Bertrand (2004), baseados na Teoria 

Geral dos Sistemas, no entanto, deve-se ressaltar que em outros períodos as ideias sistêmicas 

fizeram parte da Geografia e do estudo da paisagem, mesmo que involuntariamente ou sem 

pretensão.  

Na Geografia Tradicional, a questão do objeto de análise geográfica tornou-se 

complexa, havendo variadas definições e nenhum consenso. Enquanto para muitos geógrafos 

o objeto de estudo se resumiria à superfície terrestre, para outros, a paisagem configurava-se 

como a melhor opção, sendo considerada uma associação de fenômenos, em que deveriam ser 

descritas as formas, enumerados os componentes ou discutido o funcionamento (MORAES, 

1983). O meio ambiente era estudado com suporte em descrições pelos geógrafos físicos, o 

que foi conhecido como "a geografia das formas de relevo". (GREGORY, 1992, p. 24). 

Nos estudos de Paul Vidal de La Blache, no século XIX, pode-se perceber, por 

exemplo, a relação sociedade- natureza, a partir da influência das comunidades humanas 

sobre o ambiente, por via da possibilidade de interferência do ser humano na paisagem, 
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expandindo a ideia do possibilismo e do "gênero de vida" em oposição às ideias do 

contemporâneo Ratzel, que expressava a influência dos elementos fixos da paisagem sobre o 

homem, posteriormente conhecido como determinismo geográfico (MORAIS, 1983; 

SCHIER, 2003). Assim, a paisagem se mostra como a categoria utilizada no embasamento 

para as avaliações, sendo entendida de modo dinâmico, característica esta que não foi 

percebida nos sucessores de La Blache, as quais analisaram a paisagem por meio de uma ideia 

estática (SCHIER, 2003).  

Com a Geomorfologia Davisiana, no início do século XX, o estudo da paisagem 

era baseado nas formas de erosão evidenciadas, ou seja, se relacionavam aspectos referentes à 

estrutura da paisagem, processos atuantes e o tempo, o que promoveria sua classificação de 

acordo com o estágio da erosão (GREGORY, 1992). A Geografia Física Tradicional, no 

entanto, era essencialmente especializada, setorizada, e o estudo da paisagem necessita de 

integração e inter-relação (BERTRAND, 2004).   

No que diz respeito ao estudo do funcionamento da paisagem, conhecido por 

estudo da fisiologia, considera-se que permitiu uma aproximação do conceito geográfico à 

Ecologia, visto que se entende a paisagem como um organismo formado por elementos inter-

relacionados (MORAES, 1983). Percebem-se, com efeito, ainda na perspectiva da Geografia 

Tradicional, aspectos sistêmicos no estudo da paisagem, evidenciando a necessidade de se 

entendê-la com apoio numa visão integral. 

De acordo com Gregory (1992), a ideia de sistemas já estava em longas datas nas 

Ciências e na Geografia este fato não é diferente, visto que já se utilizavam conhecimentos 

voltados a essa visão na antiga União Soviética. Havia, por exemplo, uma forte tendência aos 

estudos inter-relacionados, hajam vistas as influências de Dokuchaev nos estudos dos fatores 

de formação dos solos, ainda no século XIX, que promoveram, posteriormente, estudos na 

Geografia Física sobre a paisagem, baseados na integração dos elementos ambientais que a 

compõem.  

Em 1935, o conceito de ecossistema já havia sido formulado por Tansley e 

ensejou influência na absorção das ideias sistêmicas, o que também alcançou a Geografia, 

visto as relações conceituais exercidas entre Geografia e Ecologia (GREGORY, 1992). O 

próprio conceito de geossistema proposto por Sotchava, nos anos de 1960, faz contraposição 

ao termo ecossistema, o que demonstra a aproximação supracitada, embora o geossistema se 

diferencie, principalmente, por possuir base escalar, delimitação espacial mínima, ao contrário 

do ecossistema (SOTCHAVA, 1977; BERTRAND, 2004).  
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A Teoria Geral dos Sistemas, proposta oficialmente por Ludwig von Bertalanffy 

nos anos de 1930, promoveu a expansão gradual do pensamento sistêmico nas ciências e, 

consequentemente, na Geografia, o conceito de paisagem foi estimulado com estribo nas 

metodologias desenvolvidas com base na ideia de totalidade e integralidade dos sistemas 

ambientais, tornando-se um conceito fundamental para privilegiar essa percepção da Ciência 

Geográfica. Dentre tais abordagens se destacam os estudos dos geossistemas e da 

Geoecologia da Paisagem. 

Como já mencionado, o pensamento integrado já fazia parte dos trabalhos 

geográficos desde antes da sistematização da Ciência, mesmo que sutilmente, no entanto, a 

absorção formal da abordagem só ocorreu posteriormente à apresentação da Teoria Geral dos 

Sistemas (1937). Como destaque para a utilização de tais princípios na Geografia, têm-se os 

trabalhos do russo Sotchava e do francês Bertrand, na segunda metade do século XX. 

Sotchava (1977) ressalta o geossistema como objeto de análise geográfica, sendo 

uma possibilidade de tornar a Geografia independente, com objeto e conteúdos próprios bem 

definidos e baseados na análise sistêmica, que promove a compreensão das conexões que se 

estabelecem na paisagem, em distintas escalas espaçotemporais, evidenciando a influência 

socioeconômica sobre a paisagem, facilitando os planos de manejo que conciliam o uso à 

conservação ambiental e prognoses da paisagem. 

Assim, o autor apresenta os geossistemas como formações naturais, 

hierarquizadas, ou seja, formado por unidades topológicas, regionais e planetárias, que se 

configuram nas unidades dinâmicas, em que a dimensão e a delimitação obedecem às escalas 

de trabalho geográficas. Apesar do seu caráter natural, os aspectos sociais têm papel 

fundamental no estudo geossistêmico, visto que tendem a influenciar na dinâmica 

estabelecida, pois representam "formações naturais experimentando, sob certa forma, o 

impacto dos ambientes social, econômico e tecnogênico" (SOTCHAVA, 1977).  

Em Bertrand (2004), o geossistema é claramente associado à paisagem, 

entendendo o geossistema como a fisionomia da paisagem analisada através das unidades 

geográficas sugeridas, dentre elas geossistemas, geofácie e geótopo. Bertrand (2004, p. 141) 

fornece, pois, a seguinte definição de paisagem: 

 
A paisagem não é a simples adição de elementos geográficos disparatados. É, em 

uma determinada porção do espaço, o resultado da combinação dinâmica, portanto 

instável, de elementos físicos, biológicos e antrópicos que, reagindo dialeticamente 

uns sobre os outros, fazem da paisagem um conjunto único e indissociável, em 

perpetua evolução.   
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Nesta definição, é resumido o arcabouço teórico acerca do estudo da paisagem e 

dos sistemas proposto por Bertrand (2004). O estudo da paisagem, então, pressupõe a 

definição de escala espacial, no qual se propõem seis unidades adequadas com base nas 

distintas realidades- sendo elas as unidades superiores e as unidades inferiores (geossistemas, 

geofácie e geótopo). Estas são apresentadas como unidades que dão suporte aos estudos de 

organização espacial, na medida em que se enquadram na escala de ação humana.  

Outro aspecto, importante na compreensão da paisagem, diz respeito à percepção 

da dinâmica entre os elementos que compõem o potencial ecológico (clima, hidrologia, 

geomorfologia), a exploração biológica (vegetação, solo, fauna) e a ação antrópica, 

interatuando para a configuração das unidades de paisagens que se encontram em constante 

evolução e instabilidade, para alcançar o clímax, sendo necessário, também, entendê-la desde 

uma perspectiva temporal (BERTRAND, 2004). 

Assim, é notório o fato de que, mesmo as ideias sistêmicas já existindo em 

análises geográficas da paisagem, somente nos anos de 1960 em diante essa abordagem teve 

maior incorporação pelas ciências e, consequentemente, pela Geografia (RODRIGUEZ; 

SILVA; CAVALCANTI, 2013; GREGORY, 1992).  

Os geossistemas possibilitaram outra óptica na investigação geográfica, com 

procedência na integração, na ideia de inter-relação dos componentes da paisagem, por via da 

contínua dinâmica de energias e materiais, da necessidade de inserir a ação humana que 

produz e dinamiza a paisagem, mas que, ao mesmo tempo, é influenciada pela instabilidade 

inerente a tais ambientes. Entende-se que os estudos dos geossistemas se desenvolveram e 

expandiram, ganhando importância nos estudos aplicados da Geografia, possibilitando pensar 

as questões ambientais, o desenvolvimento e o planejamento do espaço geográfico 

(TROPPMAIR, GALINA, 2006).  

Os estudos integrados possibilitam compreender a qualidade ambiental de 

determinado território como premissa para o diagnóstico e, consequentemente, para as 

prognoses ambientais (MONTEIRO, 2002, apud, ROSS, 2007, p.34). 

As contribuições sistêmicas, associadas ao pensamento ambiental e aderido pelas 

ciências, foram fundamentais na integração dos conhecimentos geográficos e ecológicos no 

estudo da paisagem, unindo a dimensão espacial (Geografia) e funcional (Ecologia), sendo 

por meio desses pressupostos que se desenvolve a Geoecologia da Paisagem, metodologia de 

análise proposta no início do século XX por Carl Troll (RODRIGUEZ; SILVA; 

CAVALCANTI, 2013) e que se constitui a base teórico-metodológica deste trabalho. Em 

Klink (1981), por exemplo, se percebe a intensa relação entre Ecologia e geografia através da 
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utilização de conceitos como ecossistema, biocenose, geobiocenose e ecótopo na análise 

geográfica da paisagem.  

A paisagem natural é um conceito fundamental da Geoecologia da Paisagem, que 

pode ser compreendida mediante a interação dos elementos que a compõem, como um 

sistema, não podendo ser alcançada por uma visão fragmentada. A Geoecologia da Paisagem 

compreende a paisagem por meio de inter-relações dos aspectos naturais e sociais que a 

regem, buscando explicar a "estrutura da paisagem, estudar suas propriedades, índices e 

parâmetros sobre a dinâmica, a história do desenvolvimento, os estados, os processos de 

formação e transformação da paisagem e a pesquisa das paisagens naturais, como sistemas 

manejáveis e administráveis" (RODRIGUEZ; SILVA; CAVALCANTI, 2013, p. 40). 

A paisagem, como um sistema, é mostrada por Rodriguez, Silva e Cavalcanti 

(2013), com base num modelo de funcionamento em que a energia, informação e matéria são 

absorvidas, consumidas e transformadas. O litoral, por ser um ambiente de interface e, 

consequentemente, bastante dinâmico, possibilita grande entendimento dos fluxos, onde cada 

unidade paisagística está interligada a outras. Como exemplo de unidade, têm-se as falésias, 

que se comportam como importantes supridores de nutrientes para a deriva litorânea, 

fornecendo sedimentos e também matéria orgânica para as praias (Figura 1). Alterações nesta 

unidade, como interferências humanas, influenciam diretamente nas outras unidades que 

compõem a planície litorânea.  

 

Figura 1- Representação das entradas e saídas de energia e matéria em falésias. 

 

 

Klink (1981) ressalta que a geoecologia deve se preocupar com o estudo dos 

componentes naturais e a energia que circula na paisagem, considerando, assim, as relações 

funcionais do ecossistema, e avaliando a necessidade de estabelecer a diferença da biosfera 

terrestre com base nas unidades paisagísticas, que se estabelecem em várias escalas, mas 

Fonte: Leite, 2015. 
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tendo como unidade fundamental o ecótopo, que se configura o espaço onde ocorrem as 

relações entre a fauna e a flora. O autor considera que as unidades de paisagem resultam da 

interação de "geofatores" diversos ou componentes que lhes conferem certa homogeneidade e 

singularidade, destacando, assim, como os principais fatores de influência sobre a paisagem o 

relevo, a geologia, os solos, o balanço hídrico, o clima, a vegetação e a fauna. Pondera, 

contudo, que não se deve restringir ao estudo de regiões naturais, visto que se integram, 

atualmente, com a pressão humana. Dessa forma, a relação entre o ambiente natural e a vida 

na biosfera devem ser mais bem analisados e refletidos. 

De acordo com Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2013), a diferenciação da 

superfície terrestre pressupõe a individualização das unidades geoecológicas em distintas 

escalas, desde o nível planetário, o regional até o local, o que, atualmente, é facilitado pela 

ampla disponibilização de produtos cartográficos e expansão de suas técnicas, que se tornam 

elementos imprescindíveis nas análises, que, em geral, consideram o processo de 

desenvolvimento das unidades, desde a interação dos aspectos físico-geográficos.  

Dentre os níveis de análise apresentados pelos autores, é no nível local que a ação 

humana se desenvolve e onde se percebem os resultados das atividades da sociedade, sendo 

no nível local ou geótopo que se estabelecem as relações dos componentes bióticos 

(comunidades vegetais, animais, humanas) e abióticos (geomorfologia, recursos hídricos, 

clima, solos), responsáveis pela formação e graus de diferenciação/homogeneidade da 

paisagem, determinando, assim, sua estrutura, funcionamento, dinâmica interna e evolução. 

Tais elementos conferem homogeneidade à paisagem, que será maior à medida 

que a escala aumenta, ou seja, nas unidades inferiores, estando, assim, proporcionalmente 

associada à hierarquia e a interdependência, pois, na medida em que uma unidade de 

paisagem tem maior grau de homogeneidade, terá maior grau de dependência, subordinação 

às unidades de mesmo nível e às de níveis superiores, no que diz respeito ao funcionamento, 

dinâmica interna e equilíbrio, como no exemplo supracitado sobre as falésias e a faixa de 

praia (RODRIGUEZ; SILVA; CAVALCANTI, 2013).  

Outro aspecto no estudo da paisagem, por intermédio de uma análise 

geoecológica, diz respeito à cartografia das unidades. De acordo com Klink (1981), a 

cartografia possibilita analisar os "geofatores", além de representar espacialmente os 

componentes da paisagem em seus diversos níveis, sobrepor informações e gerar mapas 

temáticos. Os produtos cartográficos são fundamentais para a representação espacial dos 

resultados das pesquisas, embora não possa ser considerada apenas como um produto final, 

mas como um importante meio de análise. 
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Torna-se necessária a utilização de produtos cartográficos, mediante tecnologias 

da geoinformação, por permitirem analisar o espaço por imagens de satélite e fotografias 

aéreas, possibilitando a geração de informações acerca da paisagem estudada, fornecendo 

"fundamentos sólidos na elaboração das bases teóricas e metodológicas do planejamento e 

gestão ambiental e na construção de modelos teóricos para incorporar a sustentabilidade ao 

processo de desenvolvimento" (RODRIGUEZ; SILVA; CAVALCANTI, 2013, p. 07). 

A Geoecologia da Paisagem, por contribuir no conhecimento científico e propor 

um pensamento ambiental pautado na interdisciplinaridade, que busque entender os processos 

e o funcionamento do meio natural e também a sua inter-relação com a sociedade, fornece as 

bases teóricas e metodológicas para o planejamento e a gestão ambiental (RODRIGUEZ; 

SILVA; CAVALCANTI, 2013). 

Assim, as metodologias com base sistêmica, dentre elas a Geoecologia da 

Paisagem, contribuem no conhecimento científico por proporem um pensamento ambiental 

pautado na interdisciplinaridade e no entendimento dos processos de funcionamento do meio 

natural relacionando à ação humana. Promovem subsídios, assim, à sociedade civil e aos 

órgãos governamentais responsáveis pela gestão, contudo, visando à sustentabilidade, 

refletindo sobre a conservação dos recursos naturais, das paisagens que são elementos 

necessários/vitais para o desenvolvimento econômico, mas também para a qualidade de vida e 

subsistências de comunidades tradicionais pesqueiras, rurais, extrativistas, povos indígenas. 

Pensar a dialética sociedade-natureza é, assim, uma atitude comprometida com a busca por 

mudanças. 

 

2.2 Planejamento ambiental em litorais de falésias 

 

Em geral, ações de planejamento observadas em falésias no Ceará são voltadas 

aos interesses econômicos, de incremento do turismo no Estado, como o projeto "Rota das 

Falésias" que contempla oito municípios do litoral leste, tendo essa feição como foco do título 

e eixo diferenciador deste setor litorâneo, somente. Ações amplas de conservação e 

ordenamento dos múltiplos usos nessas áreas não são verificadas, à exceção do Monumento 

Natural das Falésias de Beberibe, que se configura em Unidade de Conservação Estadual de 

Proteção Integral e por isso é regida pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação- 

SNUC.   

As ações de gerenciamento costeiro, em geral, não são implementadas como 

forma de prevenção de riscos, mas seguem reparando, consertando o que foi perdido, por 

meio do desenvolvimento de estruturas de contenção, para minimizar os impactos da erosão 
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em curso e evitar perdas socioeconômicas (perda de infraestruturas, como casas, barracas de 

praia e estradas, artificialização da paisagem natural, redução do fluxo turístico, dentre 

outras).  

Casos como esse podem ser percebidos no Ceará. Na praia da Caponga, no 

Município de Cascavel, foram construídos espigões para conter a energia das ondas e 

diminuir os efeitos do processo erosivo. Na praia de Canoa Quebrada, localizada no 

Município de Aracati, litoral leste do Ceará, a simbólica pintura na falésia foi reconstruída, 

em função do alcance do mar sobre a feição, causando a desestabilização e queda do material. 

De acordo com Meireles (2012, p. 217), o uso e ocupação das áreas de falésias no 

Estado do Ceará motivam intervenções que "provocam a descaracterização estrutural e 

paisagística das falésias, em várias localidades distribuídas ao longo do litoral cearense".  

Em Canoa Quebrada, nos topos e os sopés de falésias, há construções residenciais 

e abertura de caminhos ligando à praia, que contribuem no processo erosivo, originando 

voçorocas (SOUZA NETO, 2011). Em Beberibe, no litoral leste do Ceará, a situação não é 

muito diferente, visto que as falésias da Praia das Fontes e Morro Branco possuem intensa 

atividade turística, com ocupação por hotéis, barracas, residências, que geram a contaminação 

do solo e dos recursos hídricos, além da retirada de vegetação e de promover a artificialização 

da paisagem natural. Importante iniciativa, porém, foi concretizada em Beberibe, com a 

criação de uma unidade de conservação (Decreto-Lei nº 27.461 de 2004) para a preservação 

de 31,29 hectares de falésias, o Monumento Natural das Falésias de Beberibe (SILVA, 2008). 

Assim, um planejamento ambiental que considere as limitações, problemáticas, e 

as potencialidades das unidades paisagísticas e promova o zoneamento funcional é essencial 

para gerir o território com suporte em diversos interesses envolvidos e possibilidades práticas 

de ação (existência de recursos financeiros, por exemplo), evitando os imprevistos, ou seja, 

possibilitando pensar no futuro. 

Não se intenta afirmar que obras de engenharia para a proteção da costa sejam 

formas inadequadas de gerenciar os problemas em todas as situações, principalmente quando 

já existem influxos negativos provenientes de um processo erosivo, mas pretende-se enaltecer 

o fato de que os ambientes litorâneos são dinâmicos e, consequentemente, instáveis, e que, 

assim, construções e usos nesses espaços devem ser pensados antecipadamente, a fim de 

evitar riscos, perdas e gastos com obras de controle de erosão, pois, em alguns casos, não são 

observados resultados significativos e são acentuados os problemas ou criados outros. 

Ao se implementar estruturas de proteção costeiras, é preciso medir sua 

compatibilidade com a dinâmica própria da feição e ambiente sobre a qual será implantada, 
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compreender os processos erosivos atuantes, refletir as vantagens e as desvantagens, com o 

propósito de atenuar o problema e não provocar maiores consequências ao ambiente já 

modificado (BRAGA, 2005).       

Importante contribuição da pesquisa, nesse sentido, é promover o planejamento e 

a gestão das áreas de falésias por meio de uma visão ambiental sistêmica. Neste caso, a ideia 

de desenvolvimento sustentável deve nortear os rumos da pesquisa, os objetivos, as análises, o 

diagnóstico e as propostas da gestão, visto que as diversas formas de organizar os territórios 

seguem preceitos e pensamentos, sejam econômicos, políticos, religiosos, puramente estético 

(SANTOS, 2004).  

Nesta perspectiva, buscam-se para a área de estudo em foco opções que prezem, 

não somente, pelo crescimento econômico, mas que este concilie a qualidade de vida da 

população com a manutenção dos sistemas naturais (ponderando suas potencialidades, 

vocações e limitações), principalmente, por considerar, neste caso, que a capacidade de 

alteração da planície litorânea, em geral, pode causar impactos negativos à população local. 

De acordo com Santos (2004, p.28), o planejamento ambiental tem como objetivo 

"estabelecer as relações entre os sistemas ecológicos e os processos da sociedade, das 

necessidades socioculturais a atividades e interesses econômicos, a fim de manter a máxima 

integridade possível dos seus elementos componentes". Considera-se que o planejamento 

ambiental deve ser realizado de maneira contextualizada, com amparo na realidade 

socioambiental que se expressa em determinado espaço e tempo. Para isso, se faz necessário 

realizar análises setoriais de variados parâmetros (como a geologia, o clima, vegetação, solo), 

no entanto, há que se buscar, por fim, as conexões, o conhecimento integrado.  

Ross (2009) observa que o planejamento e a gestão ambiental aplicados em 

distintas escalas de trabalho devem apoiar-se no binômio "base teórico-metodológico" 

(análise sistêmica) e "tecnologias da informação", em especial a Geografia, por ter como 

objeto de análise a compreensão das relações estabelecidas em sociedade e desta com a 

natureza.  

De acordo com a perspectiva apresentada por Ross (2009), destaca-se dentro do 

processo de planejamento ambiental o zoneamento ambiental, que permite a avaliação do 

território para o qual se deseja implementar metas. De acordo com Silva e Rodriguez (2014) e 

Silva e Santos (2004), o zoneamento ambiental, classificação das unidades de paisagem, deve 

ser realizado mediante uma perspectiva interdisciplinar e através de técnicas cartográficas e 

sensoriamento remoto, como um instrumento essencial para o planejamento e o 
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estabelecimento da gestão que designará as formas de organização do território e as áreas de 

implementação de políticas públicas. 

A expansão das tecnologias e produtos cartográficos facilita as análises 

geográficas, permitindo que o mapa se torne um fim e um meio na compreensão das 

dinâmicas e espacialização das informações. Para Florenzano (2011, p.91), as imagens de 

satélite "(...) mostram os ambientes e suas transformações, destacam os impactos causados por 

fenômenos naturais e pela ação do homem com uso e a ocupação”.  

Nos estudos em falésias, percebe-se que os autores utilizam as imagens de 

satélites e softwares de geoprocessamento para observar e/ou calcular as taxas de recuo da 

feição em determinado período e avaliar prognósticos, como nas pesquisas de Del Rio e 

Gracia (2009) e Aranha (2014), que serão tratados no capítulo 5. Tais instrumentos e técnicas 

são fundamentais nesta pesquisa para possibilitar uma visão holística do espaço, para 

monitorar os fenômenos ambientais nas áreas de falésias do litoral de Fortim e produzir o 

zoneamento funcional para o qual foram traçadas as estratégias de gestão que devem ser 

refletidas pelos órgãos administrativos responsáveis, em combinação com a população local. 

Toda essa perspectiva torna as pesquisas geográficas de destaque na sociedade, 

pelo seu compromisso em desenvolver estudos integrados, que, apoiados nas tecnologias da 

informação geográfica, buscam entender as relações que se desenvolvem em sociedade e 

também desta com o meio natural e, principalmente, pela sua capacidade de aplicação, dando 

grande suporte aos interesses de planejamento e gestão ambiental dos territórios, objetivando 

“conservar, preservar e recuperar a natureza e, ao mesmo tempo, promover o 

desenvolvimento econômico e social em bases sustentáveis” (ROSS, 2009, p.58).  

 

2.3 Percursos técnicos e metodológicos 

 

Como base teórica principal para o desenvolvimento da pesquisa, adotou-se a 

Geoecologia da Paisagem, haja vista o seu enfoque sistêmico, possibilitando compreender a 

paisagem desde a relação da dinâmica natural com a produção da sociedade. De acordo com a 

metodologia, a dinâmica paisagística poderá ser entendida por intermédio de uma análise 

histórico-natural, tornando-se necessário, também, utilizar as tecnologias da geoinformação 

(RODRIGUEZ; SILVA; CAVALCANTI, 2013). A metodologia possibilita a compreensão 

das condições ambientais de modo integrado, permitindo o desenvolvimento de ações de 

planejamento ambiental. 

Nesse sentido, a fim de melhor esquematizar teoricamente os procedimentos 

práticos da pesquisa, foram delineadas, etapas tendo a Geoecologia como fundamento para o 
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planejamento ambiental, são elas: (i) fase de organização e inventário; (ii) fase de análise; (iii) 

fase de diagnóstico e proposição (RODRIGUEZ; SILVA, 2013). Por meio desse conjunto de 

estágios, objetiva-se alcançar metas, indicadores, explicações, resultados e propor medidas 

para a área estudada.  

 

2.3.1 Fase de organização e inventário 

 

Nesta quadra, buscou-se obter e organizar informações secundárias disponíveis da 

área, com a realização de levantamentos bibliográficos relativos à área de estudo e de 

questões que envolvem o tema da pesquisa em geral, como Falésias, Análise Geoecológica e 

Planejamento Ambiental, além de efetivar um levantamento de material cartográfico e 

documental, definir e delimitar a área de estudo. 

A área de estudo corresponde à extensão onde se estabelecem as falésias do 

Município de Fortim, correspondendo, assim, ao seu litoral. Para melhor desenvolvimento da 

pesquisa, a área foi dividida em três setores (figura 04), utilizando como parâmetro a 

ocupação e a presença de falésias em casa setor.  

O setor 1 foi intitulado "Falésias Setentrionais", e contempla o extremo oeste do 

litoral de Fortim, da foz do rio Pirangi ao riacho Maceió, e corresponde a uma área menos 

ocupada no município e com falésias de constituição arenosa e pouco consolidadas, o setor 2 

intitula-se "Falésias Nordeste" e corresponde à área central do litoral de estudo, iniciando 

imediatamente após e setor 1 e seguindo até a praia do Canto da Barra, na foz do Jaguaribe, 

havendo maior ocupação, com a presença da comunidade do Pontal do Maceió e falésias da 

Formação Tibau e Grupo Barreiras.  

Por último, o setor 3 foi titulado "Falésias Orientais", cobre o extremo leste do 

litoral de Fortim, desde o final do setor 2 e percorrendo toda a margem esquerda do rio 

Jaguaribe em direção ao continente até o limite com Aracati. Nesta área observa-se maior 

ocupação em relação aos demais setores, pois se estabelece a sede municipal, com mais 

infraestruturas e serviços. Identificou-se o predomínio de falésias do Grupo Barreiras. 

Mesmo sendo o litoral de falésias o foco da pesquisa, a compreensão dos aspectos 

em âmbito municipal terá grande importância, principalmente em relação aos seus aspectos 

socioeconômicos. O Mapa 2 expressa a compartimentação e a identificação setorial elaborada 

no litoral de Fortim/Ceará. 
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Mapa 2 - Identificação dos setores de estudo no litoral de Fortim/Ceará. 

 

 

O levantamento bibliográfico teve como base consultiva livros, revistas 

científicas, teses e dissertações disponíveis em bibliotecas (das Universidades Federal do 

Ceará e Estadual do Ceará) e em bancos de dados na internet, como o da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Dentre as bibliografias importantes 

para a pesquisa destaca-se: "Uso de checklist na identificação de processos erosivos costeiros" 

(BRAGA, 2005); "Erosion risk assessment of active coastal cliffs in temperate environments" 

(DEL RÍO; GRACIA, 2009); "Rocky coast processes: with special reference to the recession 

of soft rock cliffs" (SUNAMURA, 2015); Geoecologia das Paisagens: uma visão 

geossistêmica da análise ambiental (RODRIGUEZ; SILVA; CAVALCANTI, 2013); 

Planejamento e gestão ambiental: subsídios da Geoecologia das Paisagens e da teoria 

geossistêmica (RODRIGUEZ; SILVA, 2013) e Compartimentação territorial e gestão 

regional do Ceará (LIMA; MORAIS; SOUZA, 2000). 

O material cartográfico foi obtido em mapotecas, na sede de órgãos públicos e nos 

sites oficiais, como o Mapa geológico-geomorfológico da Superintendência de 

Desenvolvimento do Estado do Ceará (SUDEC), disponível na mapoteca do Laboratório de 

Geoprocessamento (LABOCART) da Universidade Federal do Ceará (UFC); Mapa de pontos 

Fonte: Leite, 2015. 
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d'água de Fortim da Companhia de Pesquisa de Recursos Naturais (CPRM) disponível no site 

da CPRM, com informações básicas sobre o município (recursos hídricos, vias de acesso, 

distritos), além de arquivos vetoriais disponibilizado na sede do órgão; Mapa exploratório-

reconhecimento de solos do município de Fortim, CE e Mapa de Solos do Estado do Ceará, 

no site da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA).  

Além da obtenção de imagens de satélite, como a RapidEye (2013) junto ao 

Ministério do Meio Ambiente, a imagem ALOS (2013) fornecida no site do IBGE, imagem 

Quickbird (2004 e 2009), com alta resolução espacial, fotografias aéreas (1958 e 1988), e 

bases vetoriais acessíveis em sites de órgãos públicos ou nas sedes dos órgãos, como: Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto de Pesquisa e Estratégia do Ceará 

(IPECE), Companhia de Pesquisa de Recursos Naturais (CPRM). Estes materiais foram 

importantes para a construção dos mapas de temáticos (como a imagem RapidEye 2013 e as 

bases vetoriais) e ou, simplesmente, para a compreensão da dinâmica socioambiental 

(fotografias aéreas 1958 e 1988 e imagem de satélite Quickbird 2004 e 2009).  

Junto à Secretária de Saúde de Fortim, foi possível obter documentos com 

informações gerais sobre o Município e dados, sistematizados por distrito, através do Sistema 

de Informação da Atenção Básica (SIAB), que possui informações sobre população, 

escolaridade, abastecimento e tratamento de água, destino dos resíduos sólidos e tratamento 

de esgoto. Outras informações importantes, como recursos hídricos e valores pluviométricos 

desde 1988 estão disponíveis no site da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos 

Hídricos (FUNCEME). 

Assim, este momento da pesquisa permitiu a primeira compreensão e a definição 

dos componentes naturais e dos agentes sociais que envolvem a área de estudo, possibilitando 

iniciar a reflexão sobre as condições socioambientais. 

 

2.3.2 Fase de análise 

 

No período de análise, são estudadas "as propriedades sistêmicas (estruturais, 

funcionais, evolutivas e integradoras) das unidades em questão, desde uma perspectiva 

sistêmica" (RODRIGUEZ; SILVA, 2013, p. 330). Essa fase é de grande importância para a 

realização posterior do diagnóstico integrado do litoral de Fortim. 

Após a obtenção e a organização dos dados coletados na fase anterior, foram 

necessárias a realização de atividades de campo e a interpretação do conjunto de informações 

obtidas, como as imagens de satélites e os mapas temáticos referentes à área (geológico, 

geomorfológico). As imagens de satélite e fotografias aéreas de anos variados proporcionaram 
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informações para a análise dos fluxos e dinâmica atuante sobre as unidades geoecológicas, 

bem como as alterações humanas na área. As atividades em campo permitiram a coleta de 

dados e confirmar e/ou refutar hipóteses. 

Assim, de modo simplificado, pode-se dividir a etapa de análise em quatro 

momentos: (i) campo para aplicação de checklist e coleta de dados ambientais; (ii) coletas de 

água para análise qualitativa; (iii) confecção do material cartográfico. 

 

Campo para aplicação de checklist e coleta de dados ambientais em campo  

 

Foram realizadas visitas de campo para o reconhecimento da área, das unidades 

geoecológicas da paisagem e das problemáticas, possibilitando compreender a dinâmica 

ambiental do litoral e, especificamente, das falésias. Assim, percorreu-se todo o litoral em 

mediante observação de registros fotográficos, elaboração de perfis paisagísticos longitudinais 

e coleta de pontos em Sistema de Posicionamento Global (GPS Garmin eTrex). 

A fim de complementar e direcionar as observações referentes às falésias, foi 

utilizado o checklist proposto por Braga (2005), por considerá-lo um importante instrumento 

de condução das observações em campo e de sistematização das informações coletadas. Com 

a aplicação do checklist (apêndice a, b e c), foram levantadas e sistematizadas informações 

referentes aos litorais de falésias e aos processos de erosão, contribuindo, consequentemente, 

para o planejamento e a gestão desses ambientes.  

O checklist é dividido em três etapas de avaliação, sendo na primeira considerados 

aspectos gerais da análise como, identificação do setor, o horário, fases da lua e tipos de 

marés. Na segunda parte, são consideradas as características das falésias em estudo, 

classificação como falésias ativas/vivas ou inativas/mortas, altura, litologia, tipo de 

sedimentos que compõem a praia e as falésias, a vegetação, as formas de uso e infraestruturas, 

amplitude da faixa de praia. Na terceira parte, são requisitados aspectos referentes aos 

processos erosivos, como o escoamento superficial, a percolação da água subterrânea e a ação 

das ondas. Tais informações foram obtidas em períodos distintos para cada setor. 

As atividades de campo também permitiram coletas de solo em determinados 

pontos do litoral e de amostras de material rochoso, a fim de esclarecer possíveis dúvidas 

sobre a composição e o tipo de material ocorrente na área. As amostras foram encaminhadas 

para análise no Laboratório de Geologia Marinha e Aplicada (LGMA) do Departamento de 

Geologia da Universidade Federal do Ceará. 
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Em laboratório, os sedimentos passaram por procedimentos comuns da análise 

textural, no qual passaram por cinco etapas,- estufa, "quartiamento", lavagem, secagem, 

novamente em estufa e peneiramento. Por fim, os dados foram transferidos e sistematizados 

pelo software ANASED (Análise Sedimentológica), desenvolvido pelo próprio Laboratório 

de Geologia Marinha e Aplicada. 

Os dados dos materiais de cada peneira foram transferidos para o programa 

computacional ANASED, que produziu tabelas, gráficos e diagramas com os resultados com 

base em parâmetros estatísticos, sendo eles: mediana (Md), media (Mz), selecionamento (Si), 

assimetria (SKi) e curtose (Kg). Para esta pesquisa, porém, foram utilizados, principalmente, a 

média, selecionamento e assimetria, que se referem, respectivamente, ao tamanho dos 

sedimentos, quantidade de materiais grossos e finos e grau de seleção dos sedimentos que 

compõem as amostras. 

As amostras de material rochoso do Pontal do Maceió e da praia das Agulhas não 

passaram pelo mesmo processo, pois foram definidos com base na observação e adição de 

ácido clorídrico, pois, por meio da reação, é possível identificar o carbonato de cálcio, comum 

em beach rock.  

Durante os trabalhos de campo realizados, houve o reconhecimento das unidades 

de paisagem, das formas de uso e ocupação desenvolvidas no litoral de Fortim, conversas com 

a população, a fim de se entender as transformações locais causadas pelo avanço do mar e 

pelo crescimento da especulação imobiliária, além de traçar perfis longitudinais da planície 

litorânea e das áreas de falésias na margem esquerda do rio Jaguaribe, com vistas a 

caracterizar a feição evidenciada nos três setores de estudo. 

Destaca-se que a análise principal sobre a erosão e ocupação de falésias foi feita, 

principalmente, por meio da aplicação do checklist, análise de imagens de satélites e 

fotografias aéreas, e as análises sedimentológica no LGMA possibilitaram conhecer a 

composição das falésias na área. 

 

Coletas de água para análise qualitativa e quantitava 

 

A necessidade de realizar análise qualitativa e quantitativa das águas deu-se em 

função das feições ambientais da zona litorânea, como dunas e falésias, comportarem-se como 

importantes reservatórios hídricos subterrâneos devido à sua constituição sedimentar, o que 

pode ser evidenciado por um grande número de poços e de ressurgências nas encostas das 

falésias de Fortim.  
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Por outro lado, as diversas atividades humanas tendem a influenciar 

negativamente os recursos hídricos superficiais e subterrâneos, alterando sua composição 

química e consequentemente sua qualidade (LENZI; FAVERO; LUCHESE, 2009). Nesse 

sentido, a avaliação da qualidade dos recursos hídricos subterrâneos se mostra como um 

importante parâmetro para medir o estado ambiental e a qualidade de vida na área em foco, 

porquanto que alterações naturais e antrópicas do ambiente interferem em parâmetros físico-

químicos e microbiológicos da água subterrânea. 

O processo de coleta e análise de água foi efetuado em cinco expedições de 

campo durante a pesquisa, sendo quatro para análise físico-química e uma para 

microbiológica. A princípio, as coletas foram organizadas mensalmente, no entanto, em 

virtude da pouca variação nos resultados dos parâmetros físico-químicos nos meses de janeiro 

e fevereiro, decidiu-se que as coletas ocorreriam em janeiro, fevereiro, maio e dezembro 

(início, meio e final do ano), privilegiando meses de chuva e estiagem. No mês de janeiro de 

2015, houve a necessidade de realizar dois campos, sendo o primeiro de reconhecimento da 

área e identificação dos poços e o segundo para realizar a coleta de água.  

Ressalta-se que não houve possibilidade de coletar as amostras de água do ponto 2 

(Capim Açu) no mês de dezembro, em virtude de interrupção do fornecimento de água no 

período. 

A coleta de amostras para análise microbiológica ocorreu em fevereiro de 2016, 

sendo o material coletado direcionado ao Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará- NUTEC 

para realizar avaliação e parecer.  

Para o reconhecimento e identificação dos poços em funcionamento no 

Município, teve-se o auxílio de moradores da área, além da utilização de navegador GPS, a 

fim de localizar geograficamente os pontos. Foram coletadas as coordenadas geográficas de 

vinte e seis poços distribuídos ao longo do Município e após a coletas das coordenadas, foram 

escolhidos dez chafarizes, um poço e uma bomba d'água para realizar as análises hídricas. Os 

critérios para escolha dos pontos de amostragem foram: (i) poços em funcionamento; (ii) 

poços utilizados para abastecimento humano e de fácil acesso aos moradores e (iii) estar 

inserido na delimitação da área de estudo. Após a definição dos pontos de coleta e análise de 

água, foram realizadas a enumeração e a organização em tabela. 

Os parâmetros físico-químicos escolhidos para a análise da água foram pH, 

condutividade elétrica, alcalinidade total, bicarbonato, cloreto, cálcio, magnésio, dureza total, 

sulfato, sódio, potássio, n-nitrato, n-nitrito, amônia, turbidez, ferro total e sólidos totais 

dissolvidos. Em suma, assim justificam-se: 
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pH: refere-se a variação de íons H+ e varia numa escala de 0 a 14, onde abaixo de 

7 a água é considerada ácida, devido a alta concentração do íon H+ (a acidez pode estar 

relacionada ao tipo de solo, bem como, aos minerais que o compõe, como a argila, por 

exemplo), e acima de 7 a água é considerado básica. A variação do pH influencia na cor da 

água e na disponibilidade de nutrientes como nitrato e fosfato. De acordo com a portaria Nº 

2.914, do Ministério da Saúde, o pH ideal da água distribuída deve ficar entre 6,0 a 9,5 

(TUNDISI; TUNDISI, 2008; LENZI; FAVERO; LUCHESE, 2009). 

Condutividade Elétrica: refere-se à existência de sais, ácidos e bases na água, e, 

consequentemente, a alta concentração de tais elementos torna a água salina, além de 

influenciarem sobre a quantidade de nutrientes na água, que por sua vez promove a presença 

de fitoplânctos e vegetação macrófita (TUNDISI; TUNDISI, 2008; LENZI; FAVERO; 

LUCHESE, 2009). 

Alcalinidade Total: é o caráter básico do meio, quando a água natural consegue 

neutralizar os prótons H+, ou seja, a alcalinidade é o contrário da acidez. Na água destinada 

ao consumo humano a alcalinidade não pode ser alta, pois irá influenciar no gosto da água. 

Em suma, a alcalinidade total é medida utilizando-se o metilorange como indicador nas 

análises (TUNDISI; TUNDISI, 2008; LENZI; FAVERO; LUCHESE, 2009). 

Cloretos; sulfatos; bicarbonatos: estes elementos podem ser indicadores de 

contaminação por matéria orgânica originada de esgotos domésticos, por exemplo. Assim, 

quando se encontram em altas concentrações, esses elementos podem alterar o gosto da água, 

além de conferir efeito laxativo, gerando prejuízos ao consumo. Salienta-se que os cloretos, 

bicarbonatos e sulfatos também podem estar associados à dureza da água (TUNDISI; 

TUNDISI, 2008; LENZI; FAVERO; LUCHESE, 2009). 

Cálcio; magnésio; dureza total: magnésio e cálcio são elementos bastante 

ocorrentes no solo, sendo os íons Mg2+ e Ca2+ encontrados em maior concentração do que 

outros elementos metálicos em águas doces, porque eles percolam no solo e entram nos fluxos 

de água. São importantes elementos nos processos bioquímicos dos seres vivos, no entanto, a 

concentração desses elementos pode causar a dureza na água, que é a capacidade de eliminar 

o efeito do sabão, ou de dissolver óleos, graxas e gorduras. Assim, a dureza total se refere, 

basicamente, à soma da dureza temporária, com a dureza permanente. De acordo com o 

Ministério da Saúde, as águas podem variar de "moles" a "muito duras" (TUNDISI; 

TUNDISI, 2008; LENZI; FAVERO; LUCHESE, 2009). 
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Sódio: presente nas águas subterrâneas, sua ocorrência em áreas litorâneas pode 

estar associada à intrusão de água do mar; o valor máximo na água potável não pode passar de 

200mg/L, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) (HIRATA et al., 2003). 

Potássio: está naturalmente no solo por meio dos minerais, variando em áreas de 

solo sedimentar e cristalino; sua ocorrência pode tornar a água salgada, sendo um dos 

elementos considerados na análise dos sais totais dissolvidos (TUNDISI; TUNDISI, 2008).  

Nitrato e nitrito: são compostos do nitrogênio e podem estar associados à dureza 

da água, além de indicar a presença de matéria orgânica antiga (esgoto é um exemplo). Sua 

existência, porém, nem sempre indica a contaminação pela ação humana, visto que o nitrato 

também pode ser encontrado nos minerais que compõem o solo (TUNDISI; TUNDISI, 2008; 

LENZI; FAVERO; LUCHESE, 2009). 

Amônia: está associada a transformação do nitrogênio em nitrato e nitrito. Pode 

indicar poluição recente por matéria orgânica, por esgoto doméstico, por exemplo, já que 

corresponde à mineralização do nitrogênio, orgânico durante a decomposição da matéria 

(TUNDISI; TUNDISI, 2008; LENZI; FAVERO; LUCHESE, 2009). 

Turbidez: refere-se aos materiais sólidos em suspensão (argilas, lodo, matéria 

orgânica, dentre outros), que reduzem a transparência da água, dificultando a penetração e 

absorção da energia solar pela água, deixando a água turva, escura. Materiais sólidos podem 

facilitar a ocorrência de patógenos, visto que se beneficiam deles para obter alimentação. De 

acordo com a Portaria nº 2.914 de 2011, do Ministério da Saúde, a turbidez deve alcançar 

valor máximo de 5,0 uT (TUNDISI; TUNDISI, 2008; LENZI; FAVERO; LUCHESE, 2009). 

Ferro: em águas subterrâneas, a quantidade de ferro é maior do que em águas 

superficiais, no entanto, é preciso atentar para o fato de que altas concentrações podem 

influenciar na presença de bactérias, na cor e sabor da água, deixando-a amarelada e com 

gosto amargo e adstringente. Além disso, as bactérias na água podem causar problemas 

naqueles que consumirem. Sua ocorrência pode estar associada à acidez da água, visto que 

esse elemento fica disponível no meio. De acordo com a Portaria nº 2.914/11, do Ministério 

da Saúde, a concentração de ferro deve se manter de 2,4 a 0,4 mg/L (TUNDISI; TUNDISI, 

2008; LENZI; FAVERO; LUCHESE, 2009). 

Sólidos Totais Dissolvidos: representam a concentração de sais na água e outros 

elementos químicos que não estejam na forma iônica; a matéria orgânica também influencia 

na concentração de sais, além da concentração de sais também ser influenciada pela litologia e 

clima da região (TUNDISI; TUNDISI; 2008; LENZI; FAVERO; LUCHESE, 2009). 
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A escolha destes parâmetros deu-se por estarem relacionados à potabilidade da 

água, de acordo com a Portaria nº 2.914/11, do Ministério da Saúde, tendo em vista o 

consumo humano. Assim, durante as coletas físico-químicas foram recolhidas amostras de 

500 mL em garrafas PET, a fim de determinar os parâmetros citados anteriormente e amostras 

com 50 mL para determinar a amônia. As amostras eram devidamente numeradas de acordo 

com a ordem dos pontos e armazenadas em isopor com gelo até chegar ao Laboratório de 

Geologia Marinha e Aplicada, vinculado ao Departamento de Geologia da UFC, onde foram 

realizadas as análises físicas e químicas das águas com base nos parâmetros supracitados. 

Para a análise microbiológica, foram avaliados os coliformes totais e Escherichia 

coli, de acordo com o estabelecido pela Portaria nº 2.914/11 do Ministério da Saúde. Os 

coliformes totais referem-se as bactérias na água que podem ou não ter origem fecal, 

abarcando desde bactérias provenientes do próprio solo ou outras de esgotos domésticos, 

como a Escherichia coli. Na água para consumo humano deve haver ausência total de 

coliformes totais e Escherichia coli, contudo, os resultados podem se tornar mais 

preocupantes se o valor de Escherichia coli for tão alto ou igual ao de coliformes totais, pois 

indica que as bactérias identificadas nos resultados de Coliformes totais são quase todas ou 

todas de origem fecal. 

Para coletar a água para análise microbiológica foi necessário seguir as regras de 

higiene do Ministério da Saúde, a fim de não interferir no resultado final. Deste modo, foi 

necessário lavar as mãos com água, sabão e, posteriormente, álcool a 70% e, somente após 

limpar a torneira com álcool e por as luvas cirúrgicas, foi possível manusear o coletor 

universal de 80 ml e depositar a água. Para cada ponto, foi necessário colher quatro amostras, 

que foram devidamente armazenadas em isopor com gelo e direcionadas ao NUTEC para 

avaliação e parecer final.  

 

Confecção do material cartográfico 

 

O trabalho de elaboração dos mapas foi iniciado com a vetorização das feições no 

ambiente SIG e a constituição do banco de dados na imagem de satélite RapidEye 2013 no 

programa QGIS 2.6. Foram construídos os mapas das unidades de paisagem do litoral do 

Município de Fortim- Ceará; e o de zoneamento funcional do Município de Fortim. Mapas 

analíticos também foram elaborados, como geologia, recursos hídricos e associações de solos 

e vegetação. 
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O mapa de unidades de paisagem do Município de Fortim foi feito no software 

QGIS 2.6, onde foram vetorizadas as unidades identificadas na imagem RapidEye de 2013 na 

escala de 1:40.000. A escolha deste satélite decorreu da disponibilidade de imagens mais 

recentes da área em uma resolução espacial boa (5 metros), o que possibilita classificar as 

unidades paisagísticas com maior riqueza de detalhes, ao contrário da Quickbird, pois apesar 

da sua alta resolução (60 centímetros), as imagens mais recentes disponíveis são de 2009.  

No mapa de zoneamento funcional, foram sugeridas formas de uso e ocupação 

com suporte em zonas, levando em consideração as potencialidades, os problemas, as 

unidades paisagísticas e sua estabilidade, limitações. Utilizou-se também a imagem RapidEye, 

mas na escala de 1:80.000, em uma perspectiva municipal, e foram vetorizadas as 

informações necessárias, sendo que, para estabelecer algumas zonas, foi usada como 

parâmetro a lei nº 12.651, de 2012 que define Áreas de Proteção Permanente. 

Para elaborar o mapa de geologia de Fortim utilizou-se como base o Mapa de 

Geodiversidade do Estado do Ceará, da CPRM, recomenda-se, também, o Mapa geológico-

geomorfológico da Superintendência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (SUDEC), 

tendo-se adequado apenas as nomenclaturas e a escala de trabalho, 1:80.000. O Mapa de 

recursos hídricos do Município de Fortim- Ceará foi elaborado com as bases vetoriais do 

IPECE, sendo elaborado na escala de 1:80.000. 

O mapa de associações de solo e tipos vegetacionais (na escala de 1:80.000) teve 

como fonte o Mapa exploratório-reconhecimento dos solos do Município de Fortim, Ceará, o 

Levantamento Exploratório- reconhecimento de Solos do Estado do Ceará (1973) e o sistema 

brasileiro de classificação dos solos (EMBRAPA, 2006). Com apoio nessas fontes foi 

possível vetorizar as superfícies de cada solo e sobrepor informações a respeito da vegetação 

característica. 

Todos os mapas foram construídos no Datum Sirgas 2000, zona 24 sul e sistema 

de coordenadas UTM. 

 

2.3.3 Fase de diagnóstico e proposição 

 

A fase de diagnóstico representa o momento em que é apresentado o estado da 

área, de acordo com a análise realizada (RODRIGUEZ; SILVA, 2013). Neste sentido, 

buscou-se elaborar um diagnóstico ambiental do litoral de falésias de Fortim.  

Foram elaborados mapas com as seguintes temáticas:  

 Mapa de geologia e geomorfologia do Município de Fortim/Ceará; 
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 Mapa dos Recursos hídricos do Município de Fortim/Ceará; 

 Mapa de uso e cobertura, tipos de solos e vegetacionais do Município de 

Fortim/Ceará;  

 Mapa das unidades de paisagem e ocupação do solo no Município de 

Fortim/Ceará; 

 Mapa de zoneamento funcional do Município de Fortim/Ceará. 

Outras reflexões são desenvolvidas nesta etapa, visto que são expressas 

considerações acerca dos elementos potencializadores da erosão em falésias (evidenciados 

através do checklist), qualidade dos recursos hídricos, pesca, turismo e ocupação desordenada 

e elaborada proposta de administração dos recursos ambientais do município. 

Por fim, considera-se que os resultados da pesquisa se apresentam como subsídios 

ao planejamento e à gestão ambiental, alcançado por via do diagnóstico das condições 

ambientais da área, possibilitando a compreensão das consequências das influências 

antrópicas aos sistemas ambientais estudados, em especial, às falésias, e suscitando ações 

voltadas para a conservação destes ambientes. 
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3 CARACTERIZAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE FORTIM 

 

Neste módulo, buscou-se revelar um panorama geral sobre o Município de 

Fortim, com amparo em critérios socioambientais, possibilitando entender o desenvolvimento 

econômico e histórico municipal, bem como suas bases físico-ambientais, mediante a 

caracterização da geologia e da geomorfologia, clima, recursos hídricos, vegetação e solos. 

Nesse sentido, mesmo sendo o litoral o foco do trabalho, o capítulo permitirá a compreensão 

de tais elementos em uma escala municipal. 

 

3.1 Caracterização físico-ambiental 

 

Os componentes geológicos associados a outros componentes geográficos, como 

o regime climático, condições dos recursos hídricos e características dos solos, atribuem um 

caráter singular e dinâmico às paisagens, refletindo sua evolução e características atuais. Já a 

qualidade e a variedade dos tipos vegetacionais demonstram uma síntese dos componentes 

mencionados, sendo uma resposta à dinâmica e à própria estabilidade dos sistemas. Torna-se 

interessante a compreensão de tais elementos, a fim de se perceber as inter-relações 

estabelecidas em nível regional, onde se registram problemas, potencialidades e limitações 

associadas ao conjunto litorâneo de Fortim. 

 

3.1.1 Geologia e Geomorfologia 

 

A região que compreende o Estado do Ceará tem sua geologia influenciada por 

eventos tectônicos no Pré-Cambriano que culminaram com a formação do embasamento 

cristalino cearense, correspondente, em grande parte, à Província Borborema. Nesta, por sua 

vez, com o desenvolvimento de sistemas de riftes abortados, na separação das placas Sul 

América e Africana no Mesozoico, se inseriram as bacias sedimentares, dentre elas a bacia 

Potiguar, onde posteriormente deu-se a formação da zona costeira do Nordeste brasileiro 

(CPRM 2014; OLIVEIRA, 2007; SALES, 2011). A bacia sedimentar costeira Potiguar se 

destaca, pois nela se insere o Município de Fortim. 

A bacia Potiguar é formada por uma sequência de depósitos de idade cretácea, 

como os arenitos da Formação Tibau e as rochas do Grupo Barreiras (MAIA, 1993).  

Ressalta-se que, na área de estudo, a geologia do Cretáceo está representada pelos 

afloramentos de arenitos da Formação Tibau, identificados em pontais rochosos resistentes, 

formando falésias vivas na praia de Pontal do Maceió (LIMA; MORAIS; SOUZA, 2000).  
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A deposição dos sedimentos do Grupo Barreiras, no final do Terciário e início do 

Quaternário, está associada ao soerguimento flexural da porção sertaneja, que passou a ser 

erodida e, consequentemente, a fornecer grandes contribuições de material sedimentar à 

porção costeira, dando origem à unidade litoestratigráfica: Grupo Barreiras (SALES; 

PELVAST, 2006). 

A modelagem dos ambientes mais recentes da zona costeira atribui-se às variações 

do nível do mar durante o Quaternário, mais especificamente no decurso do Holoceno, dando-

se nessa época a formação de falésias e da planície litorânea, com proveniência no acúmulo 

de sedimentos de origem marinha, dunares, lacustres. Atualmente, a dinâmica de tais 

ambientes é influenciada pelo clima, composição sedimentar, e, até mesmo, pelas formas de 

ocupação e elevação do nível do mar (SALES; PELVAST, 2006). 

O Município de Fortim é composto, essencialmente, por material sedimentar 

recente, principalmente dos períodos Terciário e Quaternário da Era Cenozóica, que foi 

denominado neste trabalho por suas características e tendo como fundamentação principal a 

bibliografia e o mapa do Serviço de Geologia do Brasil- CPRM (2014). Nesse sentido, 

convém destacar, que mesmo no contexto municipal, não é verificada uma grande diversidade 

de unidades geológicas. 

Assim, as unidades geológicas foram classificadas em três grandes grupos: 

"sedimentos eólicos litorâneos", "sedimentos cenozoicos em meio aquoso" e "sedimentos do 

Grupo Barreiras". Estas unidades superiores foram subdivididas em feições geomorfológicas 

inferiores, que são o resultado da interconexão da evolução geológica com os demais 

componentes físico-ambientais.  

Os "sedimentos eólicos litorâneos" são compostos por campos de dunas, faixa de 

praia e pós-praia e a planície de deposição fluviomarinha e eólica; os "sedimentos cenozoicos 

em meio aquoso" comportam ambientes associados aos sedimentos continentais e marinhos, 

como a planície fluviomarinha e sedimentos continentais aluvionares, representados pela 

planície fluvial de pequenos rios sobre o tabuleiro litorâneo. Os "sedimentos do Grupo 

Barreiras", têm como representante os tabuleiros litorâneos. 

A unidade "sedimentos eólicos litorâneos" caracteriza-se por sedimentos recentes, 

do Quaternário, formada por material inconsolidado, bem selecionados pelo fluxo eólico. As 

areias quartzosas finas e médias são as principais representantes desses ambientes (CPRM, 

2014; CEARÁ, 2006). Destaque é concedido às áreas de campo de dunas móveis intercaladas 

por dunas em processo de estabilização que se sobrepõem aos tabuleiros litorâneos de Fortim. 
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Deve-se destacar que, neste setor, se concentram as rochas da Formação Tibau, 

compondo falésias na praia do Pontal do Maceió, rompendo a regularidade dos campos de 

dunas. Trata-se de um promontório com rochas do Cretáceo bastante resistentes, tanto que 

suportam a ação das ondas, sendo, até então, o responsável por manter a fisionomia da linha 

de costa nesse trecho “parcialmente” conservado.  

Apesar da resistência, a falésia se exprime em estágio elevado de erosão, uma vez 

que recebe as marés altas no sentido perpendicular, ocasionando um processo de solapamento 

e, consequentemente, desmoronamento da base para o topo. Nesta área, há uma crosta de 

arenito silicificada, a partir da erosão diferencial, destacando-se a presença de camadas com 

argila e óxido de ferro que atuam na cimentação do material areno-quartzoso (CASTELO 

BRANCO, 2003). Em razão da escala do mapa, no entanto, a feição correspondente não se 

torna visualmente representativa, sendo englobada junto aos sedimentos de origem eólica. 

Nos ambientes caracterizados por "sedimentos cenozoicos em meio aquoso" 

destacam-se sedimentos inconsolidados do final do Quaternário, com variadas espessuras e 

coloração em tons acinzentados, ocupando ambientes influenciados pelo fluxo fluvial e 

marinho, sendo encontrados, assim, areias em variadas granulações, com quartzo, argilas, 

seixos, conglomerados (CPRM, 2003; CEARÁ, 2006). Assim, essa unidade geológica é a que 

compreende como feições geomorfológicas as planícies fluviomarinhas e planícies fluviais. 

A planície fluvial é composta, principalmente, pelos depósitos fluviais 

componentes dos riachos que entalham os tabuleiros litorâneos. Os sedimentos de origem 

continental e marinha associados são percebidos no litoral de Fortim, formando a planície 

fluviomarinha, a flecha litorânea na foz do rio Pirangi e promovendo a expansão das ilhas 

fluviomarinhas na foz do Jaguaribe, influenciados pela falta de competência dos rios em 

virtude de barramentos, do regime climático e da deriva litorânea.  

A unidade geológica do "sedimentos do Grupo Barreiras" estende-se ao longo da 

faixa costeira brasileira como os tabuleiros litorâneos e falésias, encontrados desde a região 

Sudeste até o Norte do País, sendo constituído de materiais do Cenozoico (CPRM, 2014). 

As falésias são importantes representantes dos "sedimentos do Grupo Barreiras", 

por se constituírem como a borda dos tabuleiros litorâneos. Ocorrem em toda a área da 

pesquisa, sendo mais expressivas na margem esquerda do rio Jaguaribe, mas também se 

destacando nas proximidades do farol, ora menos visível encobertas pelo campo de dunas 

móveis. Vale ressaltar que as falésias trazem ravinas e voçorocas de tamanhos e 

aprofundamentos variados.  
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Nos "sedimentos do Grupo Barreiras", há camadas de solos com variada 

composição, com materiais alternando de pouco a moderadamente consolidados, e a espessura 

dos grãos pode variar de média a grossa, com uma coloração característica em tons claros de 

vermelho e cinza; são essencialmente areno-argilosos, mas são encontrados também aqueles 

com silte e conglomerados de seixos à base de quartzo nos horizontes que o compõem 

(CPRM, 2014; CEARÁ, 2006).  

Castelo Branco (2003), ao realizar estudo da composição mineralógica da área de 

Capim Açu, em Fortim (áreas de tabuleiros, próximo à borda das falésias), percebeu 

basicamente horizontes de arenito consolidado, formado por areias grossas, sobrepostos por 

camadas arenosas semiconsolidadas com argilas e óxido de ferro e, no topo, os depósitos 

arenosos de coloração avermelhada pela ocorrência de oxido de ferro.  

Assim, em suma, considera-se que a geologia de Fortim é constituída 

essencialmente de sedimentos cenozoicos, associados aos principais fluxos do litoral, ou seja, 

fluxo eólico, fluvial e marinho, responsáveis pela paisagem litorânea, além dos sedimentos do 

Cretáceo que compõem o promontório rochoso do Pontal do Maceió.  

O mapa 3, contém os principais elementos geológicos e geomorfológicos 

componentes do Município de Fortim. 
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Mapa 3 - Geologia e Geomorfologia do município de Fortim/Ceará. 
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3.1.2 Condições climáticas e recursos hídricos 

 

O clima é um componente na dinâmica costeira, por meio das variações do regime 

pluviométrico e das características dos ventos (predominantemente de E-W) associados aos 

demais fluxos, como radiação solar, contribuem na configuração e transformações 

paisagísticas. As condições climáticas da região caracterizam-se por um regime de chuvas 

concentrado, curto e irregular, seguido de um período seco e com altas taxas de evaporação, 

típicos do clima semiárido que predomina no Nordeste brasileiro e influencia o litoral 

cearense e a disponibilidade hídrica (BRASIL, 2006).  

A influência do oceano confere maior umidade à faixa litorânea cearense, 

tornando a semiaridez mais amena, revelando a importância da atuação de sistemas 

meteorológicos que se originam no oceano, como os Vórtices Ciclônicos e os alísios de 

nordeste e sudeste, que predominam no litoral cearense e são responsáveis pela formação da 

Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal sistema de controle das chuvas no 

litoral do Ceará (CEARÁ, 2006; LIMA; MORAIS; SOUZA, 2000; MAIA 1993).  

A ZCIT circunda a faixa equatorial do Globo, no hemisfério sul, influencia as 

faixas norte da região Nordeste no primeiro semestre do ano. Forma-se pela convergência dos 

ventos alísios de nordeste e sudeste e caracteriza-se pela alta incidência de nuvens de pressão 

atmosférica, o que tende a causar chuvas principalmente durante o mês de março (CEARÁ, 

2006, FUNCEME, 2002).  

O tempo de permanência da ZCIT no hemisfério sul é determinante para a quadra 

chuvosa no setor norte da região, ou seja, para o volume das chuvas, contribuindo também na 

formação de outro sistema causador de chuva, as Linhas de Instabilidade, associadas, 

principalmente aos meses de dezembro a março e gerando chuvas no período da tarde e noite 

(CEARÁ, 2006, FUNCEME, 2014). 

Os Vórtices Ciclônicos de Ar Superior (VCAS), formam-se no oceano Atlântico, 

entre os meses de setembro e abril, tendo maior atuação no início do ano, frequente em 

janeiro e fevereiro, ou seja, durante o "verão chuvoso" da região. (CEARÁ, 2006; 

FUNCEME, 2014).   

Assim, o período chuvoso se estende durante o primeiro semestre do ano, com 

médias pluviométricas que variam de 1.100 milímetros anuais para o Município de Fortim, e a 

temperatura fica na média de 23º C, no inverno e 29º C no verão (CPRM, 1998; CEARÁ, 

2006). De acordo, porém, com os dados históricos da estação pluviométrica da FUNCEME 

localizada em Fortim, nos últimos 25 anos, o volume de chuvas anual ficou, principalmente, 
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abaixo dos 1000 mm para a área de estudo. Tal fato pode ser observado no gráfico 1, que 

exprime os totais pluviométricos para Fortim em um período de 25 anos. 

 

Gráfico 1- Totais pluviométricos para o município de Fortim-Ceará durante os anos de 1990 a 

2015. 

 

 

No segundo semestre do ano, observa-se baixo volume de chuvas, sendo também 

nessa ocasião que se registram as temperaturas mais altas, com maior incidência de radiação 

solar, atuação dos ventos, registrando, consequentemente, os valores máximos de evaporação 

nesse período (CEARÁ, 2006). O gráfico 2 externa as médias mensais dos anos de 1990 a 

2015.  

 

Gráfico 2- Médias pluviométricas de janeiro a dezembro para o município de Fortim-Ceará 

entre os anos de 1990 e 2015. 

 

 

O gráfico demonstra a variação sazonal das chuvas ao longo de 25 anos para o 

Município de Fortim, onde se observa que, de maio em diante, ocorre um decréscimo das 

precipitações e sendo os meses de setembro e outubro em que os valores de precipitação se 

fazem mais baixos, estando, praticamente nulos. 

Os recursos hídricos estão diretamente associados aos aspectos climáticos e tipo 

de embasamento geológico da região, sendo estes elementos determinantes para avaliar o 

potencial hídrico superficial e subterrâneo. Além das características físicas, os recursos 

hídricos são influenciados pelos tipos de uso, que interferem na qualidade das águas. No 
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Nordeste brasileiro, a influência direta do clima sobre o regime fluvial confere aos rios uma 

tendência à intermitência, implicando a diminuição da vazão em determinados períodos e na 

variação do fornecimento de matéria e energia ao litoral. 

O Município de Fortim em seu limite oeste, com o Município de Beberibe, conta 

com o estuário do rio Pirangi e a leste, no limite com Aracati, há o estuário do rio Jaguaribe, 

como divisores naturais e políticos entre os municípios. Assim, Fortim encontra-se inserido 

em duas bacias hidrográficas, a Bacia Metropolitana e a Bacia do Jaguaribe, o que confere 

grande potencial hidrológico superficial e subterrâneo.  

A Bacia Metropolitana é constituída por um conjunto de sub-bacias 

independentes, sendo a rede hidrográfica do rio Pirangi o limite oriental dessa bacia. A sub-

bacia do rio Pirangi cobre uma área de 4.374 km², na qual o rio principal se estende por 177 

km desde a nascente, no Município de Quixadá, no Sertão Central, e desaguando no litoral 

leste do Ceará (CEARÁ, 2009). Seu baixo curso ocupa uma área de 1898,835 km² dos 

Municípios de Beberibe e Fortim, onde encontra-se sua foz. (SILVA, 2012). 

O rio Pirangi, por ser influenciado pelas condições climáticas da região expressa 

um caráter intermitente, contudo, a influência da maré no litoral o torna perene no baixo 

curso. Nessa área, percebe-se grande dinâmica ambiental por meio da formação de uma flecha 

litorânea, além da própria dinâmica social que se estabelece no entorno do estuário e que 

promove a descaracterização da paisagem natural ao longo do tempo. Percebe-se, desta forma, 

a importância do fluxo fluvial para a morfologia do litoral de Fortim, e, nota-se o 

consequente, potencial hídrico da região. 

Em seu estuário, o rio Pirangi tem um canal com características meandrantes, em 

razão de grande sinuosidade e um padrão de drenagem do tipo dendrítica e subparalelo, com 

os afluentes distribuídos de forma homogênea em suas margens, sendo tais características 

influenciadas pelo tipo de estrutura da área, notadamente um embasamento sedimentar do 

período Tercioquaternário (CEARÁ, 2009). 

A Bacia do Jaguaribe compreende o sistema hídrico do Estado mais importante, 

por drenar grande parte do Território cearense, nascendo na serra da Joaninha, no Município 

de Tauá, e percorrendo 610 km até sua foz, no litoral de Fortim (IBGE, 1999). A rede de 

drenagem tem, em geral, direção SW-NE, sendo fortemente influenciada por falhas e fraturas 

no curso principal e em afluentes, tornando-os bastante retilíneos, formando, por vezes, 

ângulos retos, conferindo um padrão de drenagem essencialmente dedrítico para o rio, com 

cursos em forma de "v" (MAIA, 1993). 



54 
 

A combinação de elementos geológicos e climatológicos conferem à área do baixo 

Jaguaribe um grande potencial hídrico subterrâneo, possuindo cerca de 800 poços profundos 

que possibilitam o abastecimento da população, tornando tais reservas fundamentais ao 

fornecimento dos núcleos urbanos, que possuem demanda para atividades econômicas, tais 

como agricultura (COGERH, 1999). No Município de Fortim, a importância das reservas 

subterrâneas é evidenciada pela representatividade de poços em todo o Município. 

A fim de democratizar o acesso à água em toda a área da bacia, tem-se 

desenvolvido medidas como a construção de pequenos açudes ao longo do Jaguaribe e dos 

afluentes, totalizando cerca de 600, que, no entanto, tendem a produzir influxos negativos ao 

sistema, visto que diminuem o volume global de água (COGERH,1999). Tais medidas 

alteram a vazão e a disponibilidade de sedimentos do rio Jaguaribe, o que contribuí para a 

formação de barras fluviais em suas margens e, consequentemente, para o assoreamento da 

foz do Jaguaribe, o que compromete a navegação neste setor. 

Considera-se, que por estar o Município, em grande parte, sob o domínio dos 

terrenos do Grupo Barreiras, há uma grande variação na potencialidade hídrica subterrânea 

local, relacionada à diversidade faciológica do domínio, com níveis mais ou menos 

permeáveis, o que tende a caracterizá-lo, em geral, pela pouca expressividade como aquífero, 

contudo, ao longo do litoral do Município, observa-se grande exploração dos recursos 

hídricos subterrâneos, tanto nas áreas de tabuleiro, como em ambientes de dunas, que 

representam um importante reserva, um aquífero natural, além das proximidades dos rios e 

riachos, que também se comportam como áreas relevantes de estoque de água subterrânea 

para o Município de Fortim (CPRM,1998).  

No mapa 4, é possível compreender a disposição dos recursos hídricos no 

Município de Fortim-Ceará. 
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Mapa 4 - Recursos hídricos do município de Fortim-Ceará. 
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3.1.4 Associação de solos e vegetação 

 

Os solos representam um importante elemento da paisagem pelo seu caráter 

dinâmico e integrador, constituindo-se resultado das inter-relações dos fatores de formação ao 

longo do tempo, apresentando, assim, grande diversidade de classes. Da mesma forma, 

também, denota funções ecológicas que influenciam na manutenção e estabilidades das 

plantas e em variadas atividades de uso econômico e de subsistência.  

Os solos são feições de grande diversidade em suas características químicas, 

físicas e mineralógicas, podendo-se encontrar maiores variações e associações na área de 

estudo. Neste panorama sobre a distribuição dos solos de Fortim, todavia, não 

desenvolveram-se práticas de análises de perfil de solo em campo, sendo fundamentado na 

classificação fornecida pela EMBRAPA de acordo com o Levantamento Exploratório- 

Reconhecimento de Solos do Estado do Ceará (1973), com nomenclatura atualizada de acordo 

com Jacomine (2009) e EMBRAPA (2006). A vegetação, por sua vez, é apresentada com base 

nos trabalhos supracitados, mas também discutida por meio de outras bibliografias 

consultadas, como Silva (1993) e Pereira e Silva (2005). 

No Município de Fortim, são identificadas três principais associações de solos, de 

acordo com a atual nomenclatura adotada pela EMBRAPA (2006), são elas: Planossolos 

(antigos Solonetz Solodizado, em associação com Planossolo Solódico); Gleissolos (antigos 

Solonchak Solonétzico, em conjunto com os Solos Indiscriminados de Mangue); e Neossolos 

(antigas associações de Areias quartzosas distróficas). O quadro 1 exibe a relação entres as 

nomenclaturas das classes de solos identificadas. 

 

Quadro 1 - Correspondência entre a antiga classificação e a nova classificação brasileira dos 

solos. 
Classificação dos solos de acordo com a antiga 

nomenclatura da EMBRAPA (1973) 

Classificação dos solos de acordo com a nova 

nomenclatura da EMBRAPA (2006) 

Areias quartzosas distróficas Neossolo (Neossolo quartzarênico) 

Solonchak Solonétzico Gleissolo 

Solos indiscriminados de mangue Gleissolo 

Solonetz solodizado Planossolo 

Planossol solódico Planossolo 

 

 

Os Planossolos ocupam áreas próximas às margens do rio Pirangi, junto à planície 

fluviomarinha em áreas mais distantes do oceano. Os Planossolos caracterizam-se por solos 

ricos em sódio, rasos e por não possuírem boa permeabilidade, o que influencia na infiltração 

Fonte: Leite, 2015. 
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da água e drenagem do solo, tornando-o limitado para usos agrícolas. São comuns em áreas de 

relevos aplainados com excesso de umidades e sódio, estando permanentemente ou 

temporariamente alagados.  

Assim, a vegetação típica deste ambiente é a mata ciliar, mata de várzea, com 

destaque para as carnaúbas adaptadas aos solos hidromórficos (EMBRAPA, 1999). Na área 

de estudo, entretanto, esse tipo de vegetação está comprometido em virtude da expansão das 

fazendas de camarão. 

Os Neossolos Quartzarênicos compõem a maior superfície do Município, 

correspondendo aos terrenos do tabuleiro litorâneo e ambientes dunares. Os solos são 

arenosos, com 95% de quartzo. Possuem boa drenagem e são profundos, entretanto, são 

moderadamente ácidos e possuem baixa fertilidade. Em áreas de dunas, podem possuir baixo 

desenvolvimento pedogenético (EMBRAPA, 1999; PEREIRA, SILVA, 2005).  

A vegetação típica desta classe de solo, é de tabuleiro e de dunas, variando de 

tipos herbáceos a arbóreos, adaptados aos solos arenosos e salinos. A Vegetação Pioneira 

Psamófila, encontrada em áreas de dunas, atuando na fixação e pedogênese, como o nome 

sugere, é uma vegetação "primeira", do tipo gramíneo-herbáceo, permitindo o 

desenvolvimento do solo para posteriormente se fixarem outros tipos vegetacionais. As 

plantas mais comumente encontradas são salsa da praia e pinheirinho de praia (PEREIRA, 

SILVA, 2005; SILVA 1993). 

A Vegetação Subperenefólia de Dunas é uma cobertura vegetal mais 

desenvolvida, composta por tipos arbustivos e arbóreos em áreas de dunas fixadas, antigas, 

perdendo as folhas nos períodos secos. São responsáveis pela estabilidade do ambiente, 

permitindo a redução da migração dos sedimentos e o desenvolvimento do solo. Espécies de 

plantas desse ambiente são bastante apreciadas e possuem valor econômico no Estado, como 

o cajueiro e o murici (PEREIRA; SILVA, 2005).  

A Vegetação Subcaducifólia de Tabuleiro é diversificada, sendo composta por 

árvores e arbustos que variam em função dos solos. Também perde parcialmente as folhas 

durante os períodos secos, como forma de adaptação. Entre os tipos comuns, há também 

árvores e arbustos frutíferos, como o cajueiro e o murici, além de árvores típicas da caatinga e 

do cerrado, como a imburana e o jatobá (PEREIRA; SILVA, 2005).  

Os Gleissolos são profundos, ricos em argila, pouco oxigenados, em função de 

estarem permanente ou periodicamente saturados. São, portanto, hidromórficos, possuem alta 

produção de enxofre, em virtude da grande atividade biológica (EMBRAPA, 2006). 
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Desenvolvem-se em áreas de deposição sedimentar recente, sobre relevo plano, como na foz 

dos rios e que recebem influência marinha, verificando-se alta salinidade do solo.  

A vegetação é adaptada ao ambiente salobro, com pouco oxigênio, desenvolvendo 

raízes respiratórias, com influência da maré. É reconhecida como Vegetação Paludosa 

Marítima de Mangue, com tipos arbustivos e arbóreos, como o "mangue preto", "mangue 

vermelho", "mangue branco" e "mangue de botão" (PEREIRA; SILVA, 2005). No litoral de 

Fortim, a vegetação de mangue é influenciada pelo crescimento da carcinicultura, na foz do 

rio Pirangi, e avanço de dunas móveis no estuário do rio Jaguaribe.  

O mapa 5 traz uma representação das associações de solo e os tipos de vegetação 

características da área, indicando, também, os terrenos onde a vegetação nativa foi substituída 

pela carcinicultura, agricultura e ocupação residencial.  
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Mapa 5 - Uso e cobertura, associações de solos e tipos vegetacionais do município de Fortim/Ceará. 
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3.2 Caracterização histórica e socioeconômica 

 

Para discutir acerca das questões históricas e socioeconômicas do Município de 

Fortim, teve-se como fonte de dados o Perfil Municipal fornecido pelo IPECE e informações 

do Sistema de Atenção Básica (SIAB) cedidas pela Secretária de Saúde, o histórico oficial do 

IBGE, além de consulta na literatura, conversas informais com moradores, que cederam 

grande parte das fotos históricas do Município.  

Ressalta-se que a literatura consultada sobre a história de Fortim abordou 

basicamente o Município de Aracati, porquanto apenas no final do século XX Fortim se 

desvinculou de Aracati, sendo, elencados nas literaturas os pontos referentes ao atual território 

do Município de Fortim, mesmo que remetessem a outro município.  

 

3.2.1 Aspectos históricos de Fortim 

 

A história do Município de Fortim remete ao próprio processo de colonização do 

Estado do Ceará, à importância do rio Jaguaribe para a ocupação da região e ao 

desenvolvimento socioeconômico do Município de Aracati, visto que somente em 1992 

elevou-se à categoria de município, desvinculando-se de Aracati. Ao contar a história de 

Fortim, deve-se considerar a relevância desses três fatos. 

O interesse da Coroa Portuguesa pelo Nordeste é evidente desde o início do 

século XVI, no entanto a exploração e ocupação se limitavam a Pernambuco e Bahia com a 

extração do Pau-Brasil e posteriormente com a cultura da cana-de-açúcar. As terras do Ceará 

não despertavam grandes interesses, sendo associado tal fato a um conjunto de fatores, tais 

como a aridez climática, a dificuldade de navegação na área por ventos e correntes marítimas, 

além de populações indígenas que defendiam o território e não se permitiam dominar 

(GIRÃO, 1984). 

Com a ocupação francesa, entretanto, em terras maranhenses, e a consequente, 

necessidade de defesa do território, o Ceará se tornou importante posto de defesa e parada de 

embarcações, sendo sua localização geográfica fator principal para que se estabelecesse como 

posto de abastecimentos e ligação entre o Pará e o Maranhão até Pernambuco. Neste contexto 

inicia-se a ocupação do Ceará e, mais especificamente, com a chegada de Pero Coelho de 

Souza, em 1603, adentrando o rio Jaguaribe a fim de explorar a região, dominar povos 

indígenas e impedir a atividade dos traficantes (GIRÃO, 1984).  

Pero Coelho fundou, na foz do rio Jaguaribe, o forte de São Lourenço, onde se 

desenvolveria um importante ancoradouro de barcos, um porto, com uma localização 
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geográfica que favorecia a comercialização com Pernambuco e Bahia. Essa localidade foi 

nomeada primeiramente de São José do Porto das Barcas, sendo posteriormente reconhecida 

como a vila de Santa Cruz do Aracati (GIRÃO, 1984).  

Durante quatro séculos, o território de Fortim esteve subordinado a Aracati, como 

pode ser observado na Planta do porto, e Villa do Aracatî (Figura 2), datado de 1813, no qual 

é possível destacar alguns núcleos de povoamento e, notadamente, a comunidade tradicional 

pesqueira de Pontal do Maceió. De acordo com Ceará (1910), contudo, ainda em 1811, os 

sítios de Villa Viçosa e Jardim (localidade que pertencem atualmente à Fortim) já tinham suas 

áreas medidas e demarcadas.  

 

Figura 2 - Planta do porto, e Villa do Aracatî, de 1813. 

 

 

É na margem esquerda do rio Jaguaribe que ocorre, portanto, a formação do 

Município de Aracati e o primeiro forte foi construído na atual área geográfica de Fortim, na 

"Pedra do Chapéu". A estrutura do forte, contudo, não existe mais, tratando-se, recentemente, 

de uma área residencial aberta à visitação somente com solicitação prévia, mas que ainda 

resguarda a história de Fortim, seja por meio de resquícios do que foi o forte, como algumas 

estruturas físicas, ou pelo imaginário popular, constituindo-se um local com 

Fonte: Mapoteca do Itamarati, 1813, apud Silva 2004. 
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representatividade e valor histórico para a população local. As figuras 3 e 4 apresentam a 

Pedra do Chapéu, com destaque para o canhão ainda preservado. 

Figura 3- Vista da Pedra do Chapéu. Local 

histórico ocupado por residência particular 

local. 

 

Figura 4- Canhão do século XVII, do 

início da colonização do Ceará e ocupação 

do território de Fortim. 

 

 

Assim, a chegada de Pero Coelho às terras de Fortim pode ser considerada um 

importante marco da colonização da Capitania do Ceará, tendo sido em função do rio 

Jaguaribe (ancoradouro natural na foz), da posição geográfica (proximidade de Pernambuco e 

da Bahia) e características do litoral (presença abundante de sal) que se desenvolveu 

econômica e socialmente a região, com um importante centro econômico. Aracati, possuía na 

produção e escoamento da carne seca a mais rentável atividade econômica do século XVIII 

(GIRÃO, 1984). 

De acordo com moradores, Fortim também possuía um porto, no qual atracavam 

barcos de grande calado e navios a vapor. O local era conhecido por Trapiche e foi também 

no século XX uma importante área de escoamento do sal que chegava pela linha férrea da 

salina Canoé. A falta de chuvas e o avanço das dunas contribuíram no assoreamento do rio, 

não sendo, o mesmo, mais navegável por grandes embarcações (CEARÁ, 1910). Atualmente 

não existem resquícios desse porto e sua localização também não é precisa, sendo o atual 

mirante de Fortim uma das áreas apontadas como localização do antigo porto (Figura 5). 

Conforme Silva (1993), as salinas em Aracati já eram mencionadas desde o século 

XVII, contudo não é possível precisar se eram as salinas que se desenvolveram no rio Pirangi. 

A salina Canoé situava-se no estuário do rio Pirangi; os registros sobre a atividade datam do 

início do século XX.  

 

Fonte: Leite, 2015. Fonte: Leite, 2015. 
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Figura 5- Vista do Mirante de Fortim a partir do Rio, possível área do porto de Fortim/CE. 

 

 

 

As salinas promoveram a ocupação de Fortim ao longo do percurso entre os 

tanques de extração de sal até o Trapiche, na margem esquerda do rio Jaguaribe. As terras 

eram propriedades da família Lahmeyer, que proveu a área de certa infraestrutura, a fim de 

desenvolver a atividade salineira, como "um galpão de tijolo e telha, oficinas e almoxarifado, 

uma calha montada em alicerces de pedra e cal, uma caixa d'água para abastecimento das 

locomotivas, um moinho de vento, um pequeno açude de pedra cal e parte de cimento". 

(CEARÁ, 1910, p.170).  

A locomotiva (figura 6) é outro importante elemento histórico que permanece 

apenas no imaginário da população devido à ausência de elementos físicos que resguardem 

este momento econômico do Município.   

 

Figura 6- Locomotiva que transportava sal da Salina Canoé até o Trapiche em Fortim/CE. 

 

 

A importância evidente do rio influenciou a organização e até mesmo a disposição 

das casas e traçado das ruas na região (GIRÃO, 1984). Atualmente, grande parte das casas 

está posicionada com a frente para o rio Jaguaribe, evidenciando sua importância. No 

Fonte: Leite, 2015. 

Fonte: Foto disponibilizada por moradores. 
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passado, todavia, tal organização também era comum, como, por exemplo, a igreja matriz de 

Nossa Senhora do Amparo (Figura 7) construída no início do século XX de frente para o rio. 

 

Figura 7- Igreja de Nossa Senhora do Amparo no início do século XX, localizada na sede de 

Fortim/CE. 

  

 

Fortim permaneceu até 1992 politicamente como distrito de Aracati, tendo sido 

nesse ano elevado à categoria de município, com a denominação de Fortinho, passando 

posteriormente para Fortim. Percebe-se, pelos relatos e literatura, que Fortim representa parte 

da história do Ceará, se constituindo também como componente histórico do Município de 

Aracati, tendo seu desenvolvimento totalmente associado a uma dinâmica social e também 

ambiental que se estabelecia no rio Jaguaribe e posteriormente no rio Pirangi.  

Deve-se ressaltar, entretanto, que muitos desses elementos perderam-se no tempo, 

a exceção, por exemplo, da Igreja de Nossa Senhora do Amparo e do Farol da Barra, sendo 

que este, na verdade, não possui a mesma configuração da construção inicial. Assim, em 

geral, a história de Fortim resta principalmente nos registros fotográficos e na memória da 

população local antiga, sendo repassada aos mais jovens. 

 

3.2.2 Condições socioeconômicos de Fortim 

 

O intuito desta discussão é apontar, de modo geral, os aspectos socioeconômicos 

do Município de Fortim, tendo como suporte de informações o Sistema de Atenção Básica de 

2015 (SIAB) e os dados do Perfil Básico Municipal de 2015. As questões tratadas neste 

tópico são: demografia, alfabetização, economia local, infraestrutura (tipologia das casas, 

fornecimento de energia elétrica) e saneamento básico (tratamento e abastecimento de água, 

destino do lixo e águas servidas). 

Fonte: Foto disponibilizada por moradores. 
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O Município de Fortim compõe o litoral leste do Ceará, fazendo limite ao norte 

com o oceano Atlântico, à leste e sul com o Município de Aracati e à oeste com o de 

Beberibe. Está distante 130 km de Fortaleza e tem como principal via de acesso à rodovia 

estadual CE-040.  

Sua criação ocorreu em 1992 sob a lei nº 11.928, que o emancipou de Aracati. É 

composto, atualmente, por seis distritos, sendo eles: Fortim (Sede), Barra, Maceió, Viçosa, 

Guajiru e Campestre. No plano da gestão municipal, os distritos possuem equipes de saúde, 

do Programa Saúde da Família, responsáveis pela coleta e atualização de dados sociais para o 

SIAB, contudo, Campestre não possui uma equipe de saúde específica, tendo os dados 

integrados aos do Distrito de Guajiru, e as localidades de Coqueirinho, Mundo Novo e Volta, 

compõem um grupo intitulado CMV, com equipe de saúde própria.  

De acordo com os dados do SIAB, Fortim possui uma população total de 14.212, 

havendo um crescimento de 2% comparado ao ano de 2014, sendo que 60% da população 

vivem na zona urbana, nos Distritos de Sede, Barra e do Maceió e 40% nos demais distritos e 

localidades (zona rural). A distribuição populacional no município de Fortim pode ser 

observada no gráfico 3. 

 

Gráfico 3- Distribuição da população no município de Fortim/CE por distrito. 

 

 

 

De acordo com o IBGE, uma população é considerada jovem quando é formada 

majoritariamente por indivíduos de até 24 anos. Os dados do SIAB de Fortim não são muito 

precisos a esse respeito, porquanto a organização dos dados da distribuição etária agrupa as 

pessoas de 20 a 39 anos, como pode ser observado no gráfico 4, que exibe sua pirâmide etária. 
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Gráfico 4- Pirâmide etária do município de Fortim/CE. 

 

 

No gráfico verifica-se maior número populacional nos indivíduos desde os 20 

anos de idade, ressaltando-se que é justamente no grupo de 20 a 39 anos que a pirâmide tem 

maior expansão, refletindo a faixa etária mais representativa do Município, totalizando 33%, 

seguida da população com 60 anos ou mais, com 14,41%, e os adultos de 40 a 49 anos, que 

representam 12,88%. Os idosos e adultos acima dos 39 representam 36% do total. Dados do 

IPECE (2015) demonstram que aqueles de 30 a 49 anos são os que compõem o maior 

percentual da população economicamente ativa, como pode ser notado na figura 8. 

 

Figura 8 - Empregos formais em Fortim/CE. 

 

 

Ainda de acordo com a pirâmide etária, os jovens e crianças de menos de 20 anos 

representam pouco menos de 30% da população total, e de acordo com o Perfil Básico 

Municipal de 2015, a taxa de mortalidade infantil é de 12,42, superando a média do Ceará que 

é de 12,36, o que também pode contribuir com a menor porcentagem de crianças observada 

no gráfico. 

Na pirâmide, é possível perceber que a população de homens e mulheres é 

praticamente equivalente, sendo o quantitativo de mulheres apenas um pouco maior do que 

1% em relação ao total de homens. 
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De acordo com IPECE (2015), as atividades que mais ensejam empregos formais 

em Fortim provêm do serviço público, seguido do comércio. A partir de informações da 

Secretária de Pesca e Agricultura e Secretária de Turismo de Fortim a economia do Município 

é baseada no extrativismo animal, por meio da pesca tradicional de peixes e da lagosta, 

agricultura do caju e coco, além do turismo, que tem se tornado uma fonte de renda para as 

famílias locais. 

No que concerne à educação e alfabetização, tem-se que das 1.871 crianças e 

adolescentes de 7 e 14 anos, 1.079 estão na escola, ou seja, 57,66%, e a população acima dos 

14 anos alfabetizada representa 92,75%, o que é um importante resultado para o Município. 

Ainda há, contudo, mais de 40% dos jovens entre 7 e 14 que não estão na escola, o que se 

torna um fato preocupante e merecedor de atenção, de conhecimento das causas e 

implementação de medidas pelos governantes locais, tendo em vista que o desenvolvimento 

do Município também perpassa a capacitação intelectual e de habilidades individuais, 

possíveis mediante uma educação de qualidade e com amplo acesso. 

Sobre a infraestrutura das casas e distribuição dos serviços de saneamento básico 

de Fortim, foram obtidos dados referentes a tipologia das casas, energia elétrica, 

abastecimento de água, coleta de lixo e esgotamento sanitário das famílias. 

O tipo de construção das casas é, principalmente, alvenaria/tijolo, somando 

89,4%, porém existem mais de 10% das casas com estrutura de taipa, sendo que desse valor 

6,83% correspondem a casas com estrutura de taipa revestida e outros 4, 01% sendo taipa não 

revestida. Um total menor das famílias possui casas com estrutura de madeira (0,06) e 

materiais reaproveitados (0,9). Existem famílias, cuja as estruturas das casas são 

caracterizadas como outros, estas somam 0,22% do total (Gráfico 5).  

 

Gráfico 5- Tipologia das casa em Fortim/CE. 
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Fonte: Leite, 2016. 
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No que diz respeito a energia elétrica, percebe-se haver amplo acesso pelas 

famílias (Gráfico 6). Foi identificado em Fortim, de acordo com informações do SIAB, um 

total de 96% das famílias com acesso a essa infraestrutura, sendo que o restante das famílias 

sem acesso não está concentrado em algum dos distritos ou localidades analisadas, ou seja, o 

percentual restante de 4% das famílias sem energia está distribuído em todos os distritos e 

localidades, o que torna esse percentual razoável. 

  

Gráfico 6- Famílias com acesso à energia elétrica em Fortim/CE. 

 

 

A oferta de água é realizada, principalmente, pela rede pública de distribuição e 

por poços comunitários e particulares. A rede pública de água de Fortim é responsável pela 

distribuição para 47,36% das famílias, enquanto os poços e nascentes abastecem 45,56%, e as 

demais 7% utilizam-se de outros meios de captação de água, como carros-pipas e cisternas. 

Percebe-se que a proporção de famílias que utilizam poço ou rede pública é praticamente 

igual, o que representa o potencial hídrico subterrâneo do Município, suprindo as limitações 

em relação à gestão da rede pública de água. O gráfico 7 destaca as formas de abastecimento 

de água pela população nos distritos e localidades do Município. A questão da água, foi 

discutida no capítulo 6, enfocando a qualidade desse bem no litoral de Fortim. 

 

Gráfico 7- Tipos de abastecimento de água por distritos e localidades de Fortim/CE. 
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O esgotamento sanitário em Fortim é ínfimo, representado, principalmente, pelo 

uso de fossas rudimentares e também sépticas, sendo que existe menor percentual de famílias 

que não possuem nenhum manejo dos dejetos, caracterizando-se por ser deixado à céu aberto. 

O percentual total de famílias com rede de esgoto representa menos de 1%, 

atendendo somente a 23 famílias, sendo as fossas o principal meio de tratamento dos esgotos 

domésticos, representando 91,33% do uso. No Sistema de Informação à Atenção Básica, não 

há especificação sobre o tipo de fossa, se séptica ou rudimentar, contudo, de acordo com o 

Censo de 2010 do IBGE são, principalmente, fossas rudimentares.  

Dentre as famílias, ainda existe menor percentual (8%) que não possui nenhuma 

forma de armazenamento do esgoto. Tal fato pode promover problemáticas socioambientais 

no Município, como a proliferação de doenças, a descaracterização da paisagem, a 

contaminação dos solos e dos recursos hídricos subterrâneos.  

Tal realidade não é exclusiva de Fortim ou de municípios cearenses, pois é um 

fato comum em grande parte dos municípios de menos de 50 mil habitantes no Brasil (IBGE, 

2011). Os tipos de esgotamento sanitário em Fortim podem ser observados no gráfico 8, que 

traz informações dos distritos e das localidades que compõe o CMV (Coqueirinho, Mundo 

Novo e Volta). 

 

Gráfico 8- Esgotamento sanitário por distritos e localidades do município de Fortim/CE. 

 

 

O serviço público associado ao destino dos resíduos sólidos não é oferecido a 

grande parte da população, como ocorre também com o abastecimento de água e com a rede 

de esgoto, sendo principalmente oferecidos na sede do Município, que possui um maior 

adensamento populacional (Gráfico 9). 
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Gráfico 9- Destino dos resíduos sólidos do município de Fortim/CE. 

 

 

A coleta pública do lixo representa o destino que 65,34% das famílias conferem 

aos resíduos sólidos, mas um percentual alto (29,56%) ainda é queimado ou enterrado, sendo 

essa uma prática antiga de áreas onde a coleta pública de lixo é ineficiente ou inexistente, o 

que também promove problemas de contaminação dos solos e consequentemente, das águas e 

poluição do ar. Apenas 5% dos resíduos produzidos são descartados em ruas e ambientes 

abertos, ou seja, a céu aberto.  

No que concerne aos dados sociais, de modo geral, a gestão pública deve atentar 

para três pontos: as taxas de crianças entre 7 a 14 anos fora da escola, o abastecimento de 

água pela rede pública ou o monitoramento dos poços, principalmente considerando que a 

maior parte da população não tem acesso ao sistema de esgotamento sanitário, utilizando-se 

de fossas rudimentares, que podem contaminar o lençol freático, além do não atendimento de 

todas às famílias pelo serviço de coleta de lixo, haja vista que um número considerável ainda 

queima os resíduos produzidos. 

Relativamente para a educação, deve-se buscar as causas para crianças e jovens 

estarem fora das escolas e implementar medidas para facilitar o acesso desse público. A 

disponibilidade e qualidade de água devem ser monitoradas, também, e entendendo que a rede 

pública não tem capacidade para atender a demanda, é preciso, então, que a gestão monitore 

os poços, a fim de garantir o bem-estar social. O destino do lixo, por sua vez, foi destacado, 

pois entende-se que um maior empenho e mais organização pela gestão pública devem 

possibilitar que um maior número de famílias seja cobertas pela coleta pública, evitando 

práticas que motivem prejuízos ao solo e à saúde, como o hábito de queimar o lixo.   
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4 TIPOLOGIA E DINÂMICA DAS PAISAGENS DO LITORAL DE FORTIM 

 

A dinâmica natural é responsável inicialmente pela formação da paisagem 

litorânea, atualmente bastante valorizada, mas que possui alta morfodinâmica. Em relação à 

geomorfologia do litoral cearense, este se configura com relevos baixos, compostos por praias 

arenosas, com campo de dunas, desembocadura de rios, flechas litorâneas e, em alguns 

pontos, há ainda a formação de falésias (PELVAST; SALES, 2006; MEIRELES, 2012; 

SILVA, 1993). 

A paisagem litorânea também é afetada pela influência de fatores antrópicos, que 

tendem a causar influências prejudiciais sobre os ambientes litorâneos, como o turismo, a 

carcinicultura e as salinas, que podem contribuir no desequilíbrio do ciclo biogeoquímico e, 

consequentemente, na descaracterização da paisagem. Citam-se, por exemplo, a retirada de 

vegetação, o aterramento de áreas inundáveis, a contaminação dos recursos hídricos, a 

ocupação residencial desordenada etc. Também são identificadas, contudo, atividades de 

menor impacto realizadas por comunidades litorâneas, como a pesca, a agricultura de 

subsistência, a pecuária extensiva e o lazer.  

Consoante Moraes (2007), as zonas costeiras concentram grande número de 

cidades e indústrias, sendo ocupadas por dois terços da população mundial, levando a uma 

diversidade de usos e modos de vida, demandando ações integradas de planejamento e 

gerenciamento das potencialidades, problemas e limitações inerentes.  

Neste capítulo foi realizada uma análise das unidades de paisagem, dos fluxos de 

matéria e energia atuantes e identificação das formas de uso e ocupação desenvolvidas no 

litoral de Fortim, mais especificamente em uma área total de 7.089,3 hectares, que 

corresponde ao território dos setores de estudo elaborados para o ambiente focalizado.  

Dentre essas unidades de paisagem do litoral de Fortim, destacam-se o mar 

litorâneo, a planície litorânea, composta pela faixa de praia, pós-praia, planície de deposição 

fluviomarinha e eólica, planície fluviomarinha, ilhas fluviomarinhas, campo de dunas e os 

tabuleiros litorâneos, estes que comportam os interflúvios tabulares e as falésias, estas últimas 

como borda de tabuleiro. O mapa 6 dispõe as unidades paisagísticas, bem como a ocupação 

do território no referido litoral, conforme identificado nas imagens de satélite. 
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Mapa 6 - Unidades de paisagem e ocupação do solo no litoral de Fortim- Ceará. 
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4.1 Mar litorâneo 

 

O mar litorâneo não é uma unidade habitualmente destacada nos trabalhos 

acadêmicos, no entanto, possui grande representatividade dentro das zonas costeiras e nos 

estudos voltados à temática, seja por se configurar com fonte de renda e base alimentar às 

populações tradicionais litorâneas e sociedade em geral, ou por proporcionar os fluxos 

litorâneos e os materiais necessários para o equilíbrio do sistema litorâneo. Na superfície 

delimitada para estudo no litoral de Fortim, esta unidade abrange 16,71%, ou, mais 

especificamente, 1.184,69 hectares da área total.  

De acordo com Silva (1993), esta unidade corresponde ao ambiente marinho e à 

circulação situada junto ao continente, em águas mais rasas, ou seja, na plataforma 

continental, participando da dinâmica litorânea, visto que as águas oceânicas são responsáveis 

por fenômenos meteorológicos que influenciam diretamente os ambientes de interfase. Dentre 

tais fenômenos, pode-se destacar o el Niño, no Nordeste brasileiro, que influencia as 

condições climáticas, com variação sazonal e interanual das chuvas.   

O oceano mantém relação com os demais ambientes litorâneos, no qual se destaca 

a planície fluviomarinha, que tem o mar litorâneo como fonte de nutrientes, sedimentos e 

energia hidrodinâmica para a manutenção e produtividade do sistema estuarino. Assim, a 

energia das marés, ondas e correntes oceânica e as características físico-químicas da água 

também influenciam na modelação geomorfológica e biológica da porção continental do 

litoral (SILVA, 1993). 

Destaca-se o fato de que o litoral de Fortim é dominado por marés semidiurnas 

com intervalos de dez horas e por ondas do tipo sea, mas também ocorrem ondas de alta 

energia nos três primeiros meses do ano, as swells que colaboram na modelação da linha de 

costa (MAIA, 1998; MORAIS; PINHEIRO; SILVA, 2008).    

De acordo com pesquisa realizada por Oliveira (2007), a batimetria da área revela 

que a plataforma continental tem um relevo relativamente plano até os 20 metros de 

profundidade, possuindo maiores declividades desde aí até a borda do talude, evidenciando-se 

nesta área mais acidentada um vale com direção N-S, que corresponde a um paleovale do rio 

Jaguaribe, localizado a nordeste da desembocadura atual. Tal fato demonstra a evolução 

morfológica deste litoral e do rio Jaguaribe, tornando-se uma possível evidência de antigos 

níveis marinhos abaixo do atual. 
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4.2 Planície litorânea 

 

A planície litorânea representa um importante geossistema controlado por 

processos deposicionais, influenciados, principalmente, pelos fluxos marinho, fluvial e eólico, 

que dão origem a diversas fácies que constituem a paisagem litorânea cearense, com praias 

arenosas com falésias, campos de dunas que refletem a ação predominante dos ventos, 

planícies fluviomarinhas, resultado da associação do fluxo fluvial e marinho, lagoas costeiras, 

terraços marinhos, que testemunham as variações na linha de costa, dentre outros ambientes 

(CPRM, 2014; GUERRA; GUERRA, 2000). 

A valorização do espaço litorâneo como área de lazer e moradia tem aspectos 

positivos e negativos, pois ao mesmo tempo em que oferece empregos e impulsiona o 

investimento em infraestrutura, também causa influências socioambientais nocivas, como a 

perda de vegetação nativa para construção de empreendimentos turísticos e imobiliários e 

conflitos diversos com as populações tradicionais (CORIOLANO, 1996). 

O conhecimento sobre as feições que compõem a planície litorânea é importante 

no sentido de orientar os agentes públicos e a população, em geral, acerca dos processos 

impulsionados pelo constante fluxo de matéria e energia e capacidade de suporte, auxiliando 

no processo de gestão ambiental. Assim, na planície litorânea de Fortim, destacam-se as 

seguintes unidades paisagísticas: faixa de praia e pós-praia, planície de deposição 

fluviomarinha e eólica, planície fluviomarinhas (onde se estabelecem ilhas fluviomarinhas) e 

campo de dunas. 

 

4.2.1 Faixa de praia e pós-praia 

 

Os ambientes de costa se caracterizam como faixas arenosas litorâneas que estão 

sob domínio contínuo das ondas e marés, podendo-se subdividir em duas feições: a faixa de 

praia ou estirâncio e o pós-praia ou berma, situando-se a faixa de praia na variação da maré 

baixa e maré alta e o pós-praia, colocando-se imediatamente após a faixa de praia. Destaca-se 

que tais ambientes são objeto, atualmente, de uma grande pressão imobiliária pela ocupação 

por casas e outros empreendimentos ligados ao turismo (MEIRELES, 2012; SILVA, 1993).  

De acordo com Guerra e Guerra (2008), as praias são definidas como áreas de 

depósito de areias que se acumulam na zona litorânea por meio do transporte fluvial e 

marinho e do qual o tamanho da faixa de praia e pós-praia varia em função das modificações 

da maré, podendo ser totalmente coberta em marés de sizígia. 
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A área em hectares para a faixa de praia e pós-praia do litoral de Fortim não foi 

estabelecida, haja vista que a escala de trabalho não permitiu a diferenciação deste ambiente 

no mapa. Sabe-se, contudo, que a linha de costa de Fortim possui 11,54 km de extensão, com 

praias, em geral continuas, mas estreitas, interceptadas por promontórios rochosos, como o do 

Pontal do Maceió e da praia das Agulhas, onde não há pós-praia. Em outros pontos, o 

estirâncio (faixa de praia) é interrompido por campo de dunas (Figura 9).  

 

Figura 9- Estirâncio sucedido por campo de dunas em Fortim/CE. 

 

 

A ocorrência de riachos que durante os períodos de alta vazão chegam até o mar, 

além da existência de paleomangues, promontórios rochosos, que se constituem em falésias e 

plataformas de abrasão marinha (Figura 10) rompem a monotonia do ambiente praial da 

localidade e se constituem elementos representativos da evolução dessa praia, porquanto 

sugerem que o material sedimentar entrou em baixa quantidade nesse sistema, permitindo que 

a plataforma de abrasão e os paleomangues fiquem expostos. Destacam-se as praias como 

importante elemento de proteção e estabilização de falésias, pois, quanto mais extensas, 

menor será a influência da maré e, consequentemente, das ondas na feição. 

 

Figura 10- Plataforma de abrasão na praia de Pontal do Maceió, Fortim/CE. 

 

Fonte: Leite, 2015. 

Fonte: Leite, 2015. 
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No contexto local, os fluxos fluviais se comportam como importante fator para a 

configuração da faixa de praia e pós-praia de Fortim, pois fornecem sedimentos de origem 

continental e também dunar (que migram da margem direita em direção a foz do rio 

Jaguaribe) pela deriva litorânea, em associação às condições climáticas da região. O aporte 

sedimentar também está sob influência do promontório do Pontal do Maceió, que se comporta 

como um obstáculo à passagem dos sedimentos nas praias a sotamar da ponta rochosa.  

O rio Jaguaribe, de acordo com Maia (1998) e Morais, Pinheiro e Silva (2008), se 

comporta com um molhe hidráulico, fornecendo sedimentos do interior do continente para a 

deriva litorânea, que se faz responsável pela alimentação das praias localizadas à esquerda da 

foz do Rio. Essa característica, no entanto, é influenciada pela vazão do Jaguaribe, que, além 

estar submetido a um regime climático irregular, também possui um grande número de 

barramentos, que retêm e fazem reduzir a quantidade de sedimentos que chegam até o litoral.  

A falta de chuvas influencia na vazão do Rio, diminuindo sua competência no 

transporte dos sedimentos até o oceano, contribuindo também para a fixação de sedimentos no 

estuário, formando barras submersas, que causam o assoreamento. Somente nos períodos de 

alta vazão, os sedimentos poderão retornar até o alcance das ondas e correntes. Essa dinâmica 

natural associada às ações humanas (como a construção de açudes) causaram processos de 

erosão marinha na praia do Pontal do Maceió, ensejando uma série de prejuízos a donos de 

residências e barracas de praia que se instalaram na faixa de pós-praia (MORAIS; 

PINHEIRO; SILVA, 2008).   

As principais formas de uso e ocupação nas áreas de praia do litoral de Fortim são 

o lazer e a pesca (Figura 11) e no pós-praia, se concentram as barracas de praia, segundas 

residências, os percursos de buggy e jangadas aportadas.  

 

Figura 11- Pesca tradicional na praia de Pontal do Maceió, Fortim/CE. 

  

 

Fonte: Leite, 2015. 
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Atualmente, ainda é possível observar indícios do avanço do mar sobre as 

construções na vila de Pontal do Maceió (Figura 12), principal ponto turístico das praias de 

Fortim, onde se estabelecem barracas de praia, casas de veraneio e hotéis, que por intermédio 

de imagens de satélites, é possível perceber que ocupam áreas de dunas e de domínio das 

ondas e marés (Figura 13). Assim, a ocupação em praias deve ser ponderada, a fim de não 

suscitar prejuízos na estabilização de falésias, na alimentação sedimentar de dunas e, 

consequentemente, das praias. 

 

Figura 12- Barracas de praia em Pontal do 

Maceió com proteção contra ação das 

ondas, em Fortim/CE. 

 

 

Figura 13- Hotel sobre área de dunas 

móveis e pós-praia, em Fortim/CE. 

No que concerne à erosão na praia de Pontal do Maceió, Morais Pinheiro e Silva 

(2008) ressaltam que, durante o primeiro ano de instalação do açude Castanhão, a erosão 

passou de 17m/ano para 29m/ano, ou seja, ocorreu um aumento de mais de 10 metros por ano. 

Somente no período chuvoso de 2004 (com chuvas acima da média), com o aumento da vazão 

do rio, os sedimentos aprisionados na foz do Jaguaribe foram disponibilizados à ação da 

deriva litorânea, o que proporcionou uma regressão na taxa de erosão, de 19m/ano em 2004 

para 10m/ano em 2006. 

A situação geográfica torna este ambiente altamente dinâmico, podendo ser 

classificado, de acordo com Tricart (1977), como um meio fortemente instável, sendo 

influenciado intensamente pelo fluxo litorâneo, fluxo eólico e fluvial, que atuam na deposição 

e remoção contínua dos sedimentos arenosos, permitindo, assim, uma compreensão desse 

ambiente com suporte nas inter-relações com os demais ambientes litorâneos (falésias, dunas, 

planície fluviomarinha etc.), que formam um todo integrado com base nas trocas de materiais 

e energia.  

Fonte: Leite, 2015. Fonte: Leite, 2015. 
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4.2.2 Planície de deposição fluviomarinha e eólica 

 

No setor oeste da foz do rio Jaguaribe, configura-se extensa planície de deposição 

fluviomarinha e eólica, que ocupa 69,99 hectares (1% da área total) e pode estar a recobrir 

antigos terraços marinhos. Observa-se que, nessa superfície, existem resquícios de vegetação 

e solos de manguezal que foram recobertos por estes depósitos, configurando-se, assim, como 

uma morfologia recente na planície litorânea. 

Os terraços marinhos são superfícies aplainadas no litoral, que têm sua gênese 

relacionada às variações eustáticas, precisamente, se formam com a deposição dos sedimentos 

de variadas fontes na zona de praia durante a regressão marinha (MEIRELES, et al, 2005; 

SUGUIO, 2010).  

A formação de terraços marinhos no litoral cearense é conferida aos dois eventos 

mais recentes de transgressão e regressão (na Época Pleistocênica e Holocênica no Período 

Quaternário), sendo diferenciados pela geração (MEIRELES, et al., 2005). Suguio (2010) 

frisa, entretanto, a imprecisão de identificá-los e classificá-los somente por métodos de 

observação geomorfológicos ou geológicos. Assim, fazem-se necessárias análises 

laboratoriais mais aprimoradas sobre a feição à qual a planície de deposição fluviomarinha e 

eólica está sobreposta, para atestá-los e atribuir-lhes uma idade geológica. 

A planície de deposição fluviomarinha e eólica em Fortim destaca-se, na 

paisagem, por constituir extensa superfície rebaixada, verificando-se que as cotas são de no 

máximo cinco metros, estando circundada por dunas móveis com cotas acima de dez metros, 

por um pequeno manguezal às margens do Jaguaribe, pela foz do Rio e o mar litorâneo. Este 

ambiente é composto por areias, intercalando áreas sem vegetação e outras colonizadas por 

Vegetação Pioneira, do tipo gramíneo-herbáceas. Estes depósitos sedimentares marinhos 

também contribuem no aporte das areias para campos de dunas e praias adjacentes. 

A área, atualmente, não é ocupada por infraestruturas, caracterizando-se como 

área de passagem e lazer, também não há cercas (Figura 14). Sabe-se, entretanto, que será 

construído um complexo turístico e residencial (Figura 15), que ocupará este ambiente, além 

de campos de dunas, se estendendo até o tabuleiro litorâneo.  
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Figura 14- Terraço marinho no litoral de Fortim-Ceará. 

 

 

Figura 15- Projeto de Resort ocupando área de terraço marinho no litoral de Fortim-Ceará. 

 

 

Este ambiente, assim como os demais que compõem a planície litorânea, possuem 

uma ecodinâmica que tende à instabilidade morfológica, principalmente neste caso, no qual a 

planície de deposição fluviomarinha e eólica possui como limite, a leste, a foz do rio 

Jaguaribe, com um intenso fluxo e dinâmica de erosão e progradação na margem esquerda, 

como é possível verificar em imagens de satélites e ouvir em relatos de moradores locais. 

Somam-se à problemática ambiental as questões sociais, entendendo-se que a implantação 

deste empreendimento pode comprometer uma área de lazer, passagem, contemplação para a 

população local e turistas, restringindo os espaços de uso comuns. Assim, deve-se refletir a 

viabilidade deste empreendimento neste setor. 

 

4.2.3 Planície fluviomarinha 

 

Fortim está limitado pela foz do rio Pirangi, no extremo oeste do Município, e do 

Jaguaribe, extremo leste, que no encontro com o oceano formam um estuário que representa, 

geomorfologicamente, a unidade paisagística planície fluviomarinha, constituída 

Fonte: Leite, 2015. 

Fonte: site praiacanoe.com.br. 
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originalmente por manguezais (SILVA, 1993). Atualmente, a planície fluviomarinha abrange 

31,25% (2.215,28 hectares), da área definida para estudo, sendo a segunda unidade com maior 

extensão, precedida apenas pelas áreas de tabuleiro litorâneo. As ilhas fluviomarinhas também 

estão inseridas na planície fluviomarinha, sendo ocupada por manguezal em uma superfície de 

254,75 hectares da planície fluviomarinha. 

Os ambientes fluviomarinhos estabelecem constante e evidente troca de matéria e 

energia com o oceano, sendo resultado da ação combinada de agentes fluviais, pluviais e 

oceânicos, e também sendo afetado pelo fluxo eólico e fluxo de águas subterrâneas, que 

influencia nas características físico-químicas da água, desenvolvendo-se nessa área o 

ecossistema manguezal com solos característicos e vegetação típica: o mangue. Representa, 

assim, um importante ambiente no equilíbrio geoecológico litorâneo (SILVA, 1993; LIMA, 

MORAIS; SOUZA, 2000; MEIRELES, 2012). 

A ação marinha, por meio da deriva litorânea, desempenha importante função 

dentro desde sistema, dispersando propágulos de mangue, nutrientes e sedimentos 

disponibilizados por falésias, material da plataforma continental e praias até a desembocadura 

dos rios e criando formas como bancos de areias e flechas litorâneas (MEIRELES, 2012; 

SILVA, 1993). 

Localmente, tal processo é evidenciado na foz do rio Pirangi, com a ocorrência de 

uma flecha litorânea de mais de três quilômetros de extensão, que promove a constante 

mudança da foz do rio Pirangi ao longo do tempo em direção ao oeste (Figura 16), além das 

dunas frontais de mais de cinco metros de altura sobre a flecha litorânea.  

Silva (1993), citando Suguio e Tessler (1984), indica que o termo restinga, como, 

também, são conhecidas as flechas litorâneas, atribui-se a depósitos arenosos litorâneos, como 

esporões (spits), barras (bars), dentre outros. Sugere-se que o desenvolvimento da feição está 

relacionado à disponibilidade de sedimentos, pelos rios, falésias e material da plataforma 

continental, à possibilidade de retenção e deposição dos sedimentos no litoral e à ação da 

deriva litorânea e oscilação do nível do mar. 

A caracterização de spits no litoral cearense, fornecida por Sales (2006), levam a 

crer que o banco arenoso da desembocadura do rio Pirangi pode ser classificado como uma 

flecha litorânea, estando sua formação vinculada ao fornecimento de sedimentos pelos 

depósitos litorâneos, influenciada, principalmente, por ação de ondas e correntes 

longitudinais.  
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Figura 16- Área de expansão da flecha litorânea e principais fluxos de energia na foz do rio 

Pirangi em Fortim/CE. 

 
 

 

Mesmo havendo contribuição de material pelo fluxo fluvial, evidencia-se que a 

pouca eficiência/capacidade do Rio em transportar esse material sólido promove a formação 

de uma só flecha, o crescimento desta e a constante mudança da foz do rio Pirangi ao longo 

do tempo em direção à oeste, o que é verificado não somente nas imagens de satélites, mas 

também por meio de resquícios de paleomangues em diversos pontos da faixa de praia 

durante a maré baixa (Figura 17), o que denota a variação da foz e possíveis variações do 

nível do mar no litoral sob estudo.   

 

Figura 17- Paleomangue na faixa de praia em Fortim/CE. 

 

Fonte: Leite, 2015. 

Fonte: Leite, 2015. 
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De acordo com Meireles (2012), o barramento promovido pela flecha de areia 

pode tornar favorável ao desenvolvimento do ecossistema manguezal, por criar áreas de 

expansão, compostas por areia, argilas e nutrientes oriundas do fechamento total ou parcial do 

fluxo fluviomarinho, o que é observado na planície fluviomarinha dos dois rios. 

A deposição de sedimentos na planície fluviomarinha dos rios Pirangi e Jaguaribe 

tem permitido a expansão da vegetação característica de mangue, o que pode ser verificado 

em barras fluviais na margem esquerda do Jaguaribe (Figura 18) e nas ilhas fluviomarinhas, 

que expandiram suas áreas na foz do rio Jaguaribe. 

Na flecha litorânea do Pirangi, existem alguns pontos de colonização de mangue 

(Figura 19). Este manguezal, contudo, está bastante comprometido, em razão do grande 

número de fazendas de camarão que se expandem nas áreas de vegetação de mangue e 

também em planícies de inundação. Silva (1993) destaca a importância da vegetação em tais 

ambientes como um elemento de bioestabilização, contribuindo na deposição sedimentar, 

diminuição do assoreamento e da erosão das margens, promovendo a conservação da 

paisagem. 

 

Figura 18- Barras fluviais colonizadas por 

manguezal na foz do rio Jaguaribe em 

Fortim/CE. 

 

 

Figura 19- Flecha litorânea ocupada por 

dunas e manguezal no rio Pirangi em 

Fortim/CE. 

 

 

 

Os sistemas dunares também conservam interações com a planície fluviomarinha, 

por via, principalmente, do fluxo eólico, que auxilia o fluxo marinho e o fluxo hidrodinâmico, 

promovendo a circulação de matéria.  

Na desembocadura do rio Jaguaribe, a ação eólica participa intensamente da 

dinâmica, visto que, na margem direita da foz do Jaguaribe, se estabelece um manguezal, 

tendo ao lado um expressivo campo de dunas móveis. O fluxo eólico (no sentido preferencial 

Fonte: Leite, 2015. Fonte: Leite, 2015. 



83 
 

dos ventos de leste para oeste) promove a migração das areias na direção do manguezal e do 

canal fluvial, o que é intensificado no período de estiagem, causando o soterramento do 

manguezal e o assoreamento do canal estuarino, formando, neste caso, barras de areia, que, 

pelo processo de bypass, colaboram com a alimentação das praias e dunas na margem 

esquerda do Rio, bem como com a planície de deposição fluviomarinha e eólica também 

situada neste.  

A interação da deriva litorânea, por meio do transporte sedimentar, com o fluxo de 

materiais das correntes fluviais, a ação eólica e a grande disponibilidade de sedimentos 

colaboram com a configuração morfológica do estuário do Jaguaribe, com base na formação 

de bancos de areia internos (Figura 20), o qual, de acordo com Maia (1993) e Suguio (2010), 

trata-se de um delta submerso controlado pela ação das ondas. 

 

Figura 20- Delta do rio Jaguaribe e atuação dos principais fluxos em Fortim/CE. 

 

 

As dunas são provedoras de água doce para a planície fluviomarinha, por se 

comportarem como um aquífero subterrâneo relacionado ao escoamento pluvial e fluvial, 

atuando na regulagem da salinidade no ambiente. A entrada de água doce é capaz de alterar a 

salinidade das planícies hiper salinas, possibilitando a (re)colonização dessas áreas por 

vegetação de mangue (MEIRELES, 2012).  

Fonte: Leite, 2015. 



84 
 

É possível perceber, na planície fluviomarinha do Jaguaribe, pequenos canais que 

têm suas fontes em dunas, bem como aquíferos subterrâneos que ressurgem nas falésias e 

córregos nos tabuleiros litorâneos que suprem o ambiente estuarino com água doce. Há uma 

constante interação dos fluxos de energia e matéria para a formação dos ambientes litorâneos, 

que evoluem como sistemas integrados.  

As formas de uso e ocupação desenvolvidas na planície fluviomarinha dos rios 

Pirangi e Jaguaribe são diversas e se transformam ao longo do tempo. Na desembocadura do 

rio Pirangi a ocupação não é muito intensa, mas existem núcleos de ocupação nos distritos de 

Parajuru- Beberibe e Guajiru- Fortim. São desenvolvidas atividades ligadas ao turismo na 

praia de Parajuru (margem esquerda do Rio), com a existência de hotéis, pousadas, casas de 

veraneio, barracas de praia, além de serem realizadas práticas de kitesurf (SILVA, 2012). Há, 

também, um porto para as jangadas, nas proximidades da CE-040, em Parajuru. Na praia da 

margem direita do Rio e ao longo da flecha litorânea, em Fortim, contudo, não há qualquer 

infraestrutura, tampouco o trânsito de pessoas é frequente.  

O turismo na área é incipiente, podendo tal fato estar relacionado à relativa 

distância das sedes municipais e outros núcleos urbanos importantes, por exemplo, a Sede de 

Beberibe está a pouco mais de 30 km e a Sede de Fortim há, aproximadamente, 10 km, sendo 

que em Fortim o rio Jaguaribe exerce maior influência sobre o uso e ocupação do que o 

Pirangi, em virtude da localização da sede municipal. 

Ressalta-se o fato de que as planícies fluviomarinhas, em razão das condições a 

que estão expostas, denotam grande diversidade de fauna, sendo criadouro de espécies 

decorrentes dos ambientes marinho e fluvial, além de espécies características, possuindo uma 

grande produtividade biológica (LIMA; MORAIS; SOUZA, 2000). 

Na planície fluviomarinha do rio Jaguaribe, é desenvolvida a mariscagem (figura 

21), mas também existem fazendas de carcinicultura no Município de Aracati. A pesca é 

desenvolvida pela população local. Restaurantes (Figura 22), práticas de pesca esportiva, 

kitesurf, navegação por barcos de turismo, jet-ski e lanchas também são evidentes na foz do 

Jaguaribe, principalmente, durante os feriados e fins de semana.  

 

A figura 22 demonstra também medidas de contenção utilizada por barracas 

localizadas na margem esquerda da foz do Jaguaribe, que durante a maré alta têm suas 

estruturas atingidas pelo fluxo fluviomarinho, chegando a entrar água nas barracas durante as 

marés de sizígia. Além de pedras, são utilizados sacos de areia a fim de evitar a erosão da 

margem e a perda de equipamentos turísticos. É importante frisar que tais empreendimentos 
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foram construídos em um contexto de grande dinâmica e evolução, no qual os fluxos atuantes, 

criam e desfazem, constantemente, morfologias.    

  

Figura 21- Marisqueiras no manguezal do 

Jaguaribe em Fortim/CE. 

 
 

 
 

Figura 22- Barracas de praia na margem 

esquerda do rio Jaguaribe em Fortim/CE. 

 

 

 

 

Atualmente, a atividade mais degradante no ambiente estuarino é a carcinicultura, 

criação de camarão em cativeiro, sendo que a planície fluviomarinha do rio Pirangi está quase 

totalmente ocupada por tanques de camarão, tendo sido anteriormente ocupadas por salinas. 

Os tanques de camarão no Jaguaribe estão concentrados nas proximidades da comunidade do 

Cumbe, em Aracati, e, neste caso, também é possível observar, em fotografias aéreas, que 

houve a substituição de atividades econômicas, ou seja, as atuais áreas de carcinicultura são 

antigas áreas de captação de sal. 

 

4.2.4 Campo de dunas 

 

Os campos de dunas, em Fortim, estendem-se paralelamente à linha de costa, 

sendo influenciados pelo clima local, pelo regime de chuvas, direção e velocidade dos ventos, 

podendo ser caracterizadas em dunas fixas, que se distribuem em 198,28 hectares (2,80%)e 

móveis que ocupam, juntamente com a faixa de praia, 413,67 ha (5,83%). Tais feições 

representam importante morfologia na paisagística costeira, contribuindo também para a 

dinâmica integrada que se estabelece no litoral, disponibilizando sedimentos para o transporte 

litorâneo, além de se comportarem como reservatórios hídricos subterrâneos.  

No litoral de Fortim, predominam as dunas em processo de fixação, colonizadas 

por vegetação herbácea, ou seja, Vegetação Pioneira Psamófila, intercaladas por dunas 

móveis que se estendem sobre os tabuleiros litorâneos. Caracterizam-se, de modo geral, como 

ambientes com alta instabilidade morfodinâmica. 

Fonte: Leite, 2015. Fonte: Leite, 2015. 
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Como anteriormente mencionado, o regime climático local é principalmente 

influenciado pela ZCIT, sendo este sistema responsável pelas chuvas no primeiro semestre do 

ano, e o segundo semestre é marcado pela baixa pluviosidade, estiagem, altas temperaturas e 

insolação. Proporcionalmente à característica climática da região, se estabelece o regime dos 

ventos, que possuem menores velocidades na estação chuvosa e maiores na estação seca.  

A velocidade dos ventos é fundamental para a circulação sedimentar, sendo que a 

velocidade média na área varia entre 4 a 7 m/s, caracterizando-os de moderados a fortes, 

contudo, são também essenciais a densidade e a disponibilidade do material, sendo as areias 

quartzosas representantes dos sedimentos depositados no litoral, compondo os depósitos 

dunares (CASTELO BRANCO; LEHUGEUR; SÁ FREIRE, 2001; SILVA, 1993).  

É no período seco, principalmente, que ocorrem a mobilização dos sedimentos e a 

modelagem de campo de dunas, seguindo o sentido preferencial dos ventos de E-O, com 

variações de SE no segundo semestre e de NE no período chuvoso. As dunas participam da 

intensa dinâmica litorânea, recebendo sedimentos de falésias, de aportes fluviais, provenientes 

do continente e de origem marinha. Simultaneamente, contribuem com sedimentos para a 

faixa de praia, tornando-se responsáveis pela estabilidade de entradas e saídas de material 

para a zona costeira. Assim, as alterações na dinâmica natural dessas morfologias são 

prejudiciais à continua regularização dos sedimentos das praias, promovendo, 

consequentemente, a erosão (MEIRELES 2012). 

De acordo com Silva (2013), os ambientes dunares são colonizados inicialmente 

por Vegetação Pioneira Psamófila, adaptada a substratos arenosos e influenciados pela 

maresia. No litoral de Fortim, a fixação de dunas é evidenciada em extensas áreas com 

vegetação herbácea, gramíneas descontinuas (Figura 23), e, em alguns setores, há também 

vegetação mais densa, com espécies arbustivas de pequeno porte associadas a cactáceas e 

palmeiras, sendo um dos setores conhecido localmente por "floresta de mandacarus" (Figura 

24), em virtude a representatividade do tipo vegetacional.  

As dunas móveis são depósitos eólicos recentes, com cota altimétrica variando de 

cinco a vinte e cinco metros em Fortim. Estendem-se ao longo da flecha litorânea do rio 

Pirangi com cotas de cinco metros paralelas à linha de costa, tornando-se novamente 

representativas nas proximidades da praia do Canto da Barra, junto à foz do Jaguaribe.  
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Figura 23- Vegetação herbácea em campo 

de dunas em Fortim/CE. 

 

Figura 24- "Floresta de mandacaru" em 

campo de dunas em Fortim/CE. 

 

 

 

De modo geral, tem-se dunas com predomínio de ação pedogenética, e nos 

campos de dunas móveis há vegetação rasteira espaçada, sem continuidade, o que possibilita a 

contínua mobilização dos sedimentos por via da ação eólica (Figura 25). A dinâmica da 

unidade propicia a formação de lagoas intermitentes entre dunas, sendo possível evidenciar 

por imagens e fotografias aéreas antigas. De acordo com Silva (2013), a permeabilidade dos 

sedimentos das dunas torna esse sistema um importante aquífero no litoral, cujo processo de 

percolação e ressurgência promove a formação das lagoas interdunares surgentes nos anos de 

maior pluviometria, contudo, são intermitentes. 

 

Figura 25- Campo de dunas móveis, com vegetação espaçada; a vegetação ao fundo 

corresponde ao manguezal do rio Pirangi em Fortim/CE. 

 

 

Em relação à dinâmica associada aos campos de dunas na área, e aos fluxos 

prevalece o eólico, percebendo-se na área grande contribuição de material sedimentar das 

Fonte: Leite, 2015. Fonte: Leite, 2015. 

Fonte: Souza, 2015. 
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dunas de Aracati, mas também o aporte de sedimentos do continente carregados até o estuário 

do Jaguaribe, além de processos associando os dois fluxos.  

O canal estuarino do rio Jaguaribe contribui no fornecimento dos sedimentos ao 

campo de dunas, funcionando como um ambiente de aporte, com suporte no transpasse de 

sedimentos do extenso campo de dunas de Aracati. Na margem direita do Rio, os sedimentos 

arenosos avançam em direção ao estuário, formando barras fluviais e que durante os períodos 

de alta vazão voltam ao sistema, compondo dunas móveis na margem esquerda do Rio, entre 

o Canto da Barra e o Pontal do Maceió, podendo claramente ser caracterizado como um 

sistema de bypass associado a estuários. 

De acordo com Meireles (2012), o bypass está relacionado a canais estuarinos e 

também aos promontórios no litoral cearense, sendo neste caso o fluxo eólico responsável 

pela mobilização das dunas. Na praia das Agulhas, processo semelhante pode ser observado, 

com menor intensidade, dessa vez associado ao pontal rochoso que há na área, no qual os 

sedimentos circulam do leste para o oeste alimentando a estreita faixa de praia desse litoral. 

Ao longo dos campos de dunas, desenvolve-se, principalmente, a atividade 

turística, sendo rota de bugueiros da região, construção de casas de veraneio, hotéis de alto 

padrão, além do crescente número de cercamentos com fins de especulação imobiliária, o que 

dificulta a circulação de pessoas e a própria rotados bugueiros. De modo geral, pode-se 

avaliar que são de feições, ainda, em bom estádio de conservação, no que diz respeito à 

manutenção da circulação natural dos sedimentos. 

 

4.3 Tabuleiro litorâneo 

 

Correspondem, geologicamente, aos sedimentos do Grupo Barreiras, depositados 

no fim do período Terciário e início do Quaternário. Ocupam uma superfície de 2.258,63 

hectares ou 31,86% do território demarcado no litoral de Fortim e situam-se à retaguarda das 

planícies litorâneas, dos campos de dunas e quando alcançam a planície litorânea formam 

falésias mortas ou vivas. 

A superfície aplainada dos tabuleiros é também interrompida pela dissecação 

promovida pela ação fluvial de riachos, constituindo interflúvios tabulares (LIMA; MORAIS; 

SOUZA, 2000) e pelo fluxo fluviomarinho, sendo interrompido ao oeste pela planície 

fluviomarinha do rio Pirangi e ao leste pela planície fluviomarinha do Jaguaribe.  

Na foz do rio Jaguaribe, verifica-se que os tabuleiros rompem com a morfologia 

do ambiente, em virtude da margem direita do Jaguaribe ser uma área rebaixada, ocupada por 
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manguezais, alagáveis pelas variações da maré, contrastando com as escarpas de tabuleiro na 

margem esquerda, que formam a principal linha de falésias do Município de Fortim.  

As superfícies dos tabuleiros em Fortim, são ocupadas principalmente pelas 

residências, por pousadas, e os principais usos são para a agricultura. A criação de animais e o 

extrativismo vegetal são realizados também, sendo este ambiente ecodinamicamente estável 

para o desenvolvimento de atividades humanas (desde que sejam protegidos os topos e as 

bordas de falésias). Exprime, também, potencial hídrico subterrâneo, com solos bem drenados 

em virtude do caráter permeável dos neossolos quartzarênicos, entretanto com baixa 

fertilidade natural. 

Neste panorama, destaca-se o assentamento Coqueirinho, sendo observado na 

comunidade e suas imediações práticas de agricultura familiar, desenvolvida por algumas 

famílias do assentamento, por meio do sistema de mandalas e quintais produtivos. Nestes são 

desenvolvidas várias culturas agrícolas (Figuras 26), como mamão, manga, maracujá, feijão e 

mandioca, sendo, também, criados pequenos animais (Figura 27), como caprinos, suínos e 

aves. Na agricultura comercial, o Município se destaca pela produção do caju e do coco. No 

assentamento Coqueirinho, o turismo comunitário também se configura como uma das fontes 

de renda para a comunidade.  

 

Figura 26- Cultivo de frutas em quintais no 

assentamento coqueirinho em Fortim/CE. 

 

Figura 27- Criação de caprinos em área de 

tabuleiro litorâneo em Fortim/CE. 

 

 

As áreas de tabuleiro se configuram como a unidade mais indicada para o 

desenvolvimento da ocupação e implantação de infraestruturas diversas, em razão da sua 

estabilidade geomorfológica e ecodinâmica. As atividades, no entanto, devem ser planejadas, 

considerando as necessidades socioeconômicas e o equilíbrio ambiental, devendo-se adotar 

medidas para evitar a contaminação dos recursos hídricos subterrâneos e o desgaste dos solos 

Fonte: Leite, 2015. Fonte: Leite, 2015. 
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pela retirada da cobertura vegetal, má destinação dos resíduos sólidos (lixo) e efluentes 

(esgotos domésticos).  

Assim, em Fortim, os tabuleiros litorâneos podem ser subdivididos em duas 

fácies, - os interflúvios tabulares e as falésias-, sendo que estas se configuram como o objeto 

de estudo desta pesquisa. A discussão sobre falésias foi realizada de modo detalhado em um 

capítulo específico, beneficiando a caracterização das falésias de Fortim e reflexões teóricas 

sobre essa morfologia costeira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

5 DISCUSSÕES TEÓRICAS E CARACTERIZAÇÃO DAS FALÉSIAS DE FORTIM 

 

Na sequência, aprofundam-se as discussões sobre as falésias, demonstrando, 

primeiramente, um contexto geral, com definições e caracterização da feição. Na segunda 

ocasião, realizam-se reflexões e exposições sobre os estudos e metodologias de trabalho 

aplicados em litorais de falésias e, por fim, caracterizam-se as falésias do litoral de Fortim por 

meio de uma visão qualitativa, proposta em checklist para identificação dos elementos que 

contribuem na erosão das encostas litorâneas (BRAGA, 2005). A fim de organizar os dados e 

facilitar a exposição dos resultados, compartimentou-se o litoral sob prospecção em três 

setores de estudo: Setor 1- Falésias Setentrionais; Setor 2- Falésias Nordeste; Setor 3- Falésias 

Orientais. 

 

5.1 Definições, caracterização geral e legislação pertinente 

 

As falésias são relevos costeiros representados pelo desnivelamento abrupto na 

topografia costeira, formando escarpas erodidas pela ação marinha na base da feição, ou seja, 

por solapamento basal, e também pela interação de outros agentes exógenos e subaéreos 

(GUERRA; GUERRA, 2008). De acordo com Emery e Kuln (1982 apud DEL RÍO; 

GRACIA, 2009), as falésias, juntamente com outros tipos de feições rochosas costeiras, 

configuram-se em cerca de 80% dos litorais oceânicos do Mundo.  

Suguio (1998) emprega a expressão falésias marinhas e as caracteriza como 

feições abruptas formadas pela ação erosiva das ondas sobre a rocha, no entanto, o autor 

ressalta que a configuração das falésias não se relaciona exclusivamente à ação das ondas 

costeiras, pois sua formação e seu grau de instabilidade estão atrelados a uma multiplicidade 

de fatores, como a litologia, a estrutura, o clima, a vegetação, o regime de ondas e marés, 

características da praia, dentre outros aspectos. O autor ainda classifica as falésias em dois 

tipos, as ativas e as inativas, sendo as primeiras aquelas submetidas, atualmente, à ação das 

ondas, ocorrendo nas planícies costeira, e a falésia inativa, por consequência, será aquela em 

que não há ação da onda. Interessante é notar que, ao definir escarpas, o autor destaca a 

importância da ação erosiva de ondas, correntes marinhas e também fluviais. 

Na literatura internacional, o termo cliff é utilizado de modo amplo para 

caracterizar diversas feições escarpadas, mantendo ou não relação com ambientes marinhos. 

Assim, para diferenciar as feições reconhecidas como falésias, propriamente ditas, emprega-se 

o termo sea cliff e/ou costal cliff, indicando as escarpas marinhas ou escarpas costeiras. 

Dentre os estudiosos da dinâmica das sea cliffs, destaca-se Sunamura (1992; 2015), referência 
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internacional, e que, portanto, faz uma abordagem com suporte nas condições físico-

ambientais adversas, com sea cliffs de composição variada (como, por exemplo, formadas por 

argilas de origem glacial), com alturas variadas e submetidas à ação das ondas, influenciadas 

por fatores que controlam sua estabilidade, como eventos meteorológicos de alta energia que 

promovem uma rápida destruição das escarpas costeiras. Por ser um estudo que considera a 

diversidade de tipos litológicos das falésias no mundo, o autor classifica os movimentos de 

material como deslizamentos, desabamentos, queda e fluxo de material. 

De acordo com Sunamura (2015), a ação das ondas é responsável pelo recuo de 

falésias e pela consequente evolução morfológica de litorais de falésias, principalmente, 

daquelas feições designadas como soft rock, ou seja, formadas por partículas mais finas, 

como, por exemplo, nos sedimentos que compõem o Grupo Barreiras no Nordeste do Brasil. 

No Brasil, em geral, as falésias são constituídas por sedimentos do Barreiras dos 

tabuleiros litorâneos, que, quando alcançam a zona de praia, formam escarpas abruptas, com a 

composição e o grau de compactação variados, podendo-se identificar feições compostas por 

material inconsolidado (MEIRELES, 2012).  

O nível da água controla a ação erosiva das ondas sobre a base da falésia, gerando 

fendas, causando alteração no ângulo de inclinação e a instabilidade, facilitando a queda do 

material do topo, o solapamento basal. O material solapado (detritos, blocos, sedimentos) fica 

depositado à frente da falésia e atua como uma proteção até ser transportado por ondas e 

correntes marinhas para praias e foz de rios adjacentes, ou estes mesmo sedimentos e detritos 

também podem colaborar com a abrasão, acelerando a erosão da feição. Além da praia, de 

detritos e sedimentos solapados, outras morfologias que se inserem à frente das escarpas 

também podem conter o alcance das ondas sobre as falésias (SUNAMURA, 2015). 

O ataque das ondas na base da falésia é suficiente para causar a instabilidade, a 

inclinação e o movimento de material, os quais, de acordo com Sunamura (2015), podem ser 

classificados por queda e desabamento de material em rochas mais resistentes, fluxo de 

material, com falésias formadas por sedimentos mais finos, como argila, que tendem a formar 

um fluxo de lama, e deslizamento de material.  

Tais feições litorâneas demonstram forte instabilidade morfológica, exibindo 

baixa capacidade de suporte frente as atividades de uso e ocupação, em virtude das suas 

propriedades morfodinâmicas, com o constante fluxos de energia (escoamento pluvial e 

erosão marinha), não sendo à toa que as falésias são responsáveis por suprir sedimentos para a 

deriva litorânea, contribuindo na retroalimentação do sistema, das praias (MEIRELES, 2012). 

A interação dos fatores que controlam a dinâmica erosiva em falésias é sintetizado por 
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Sunamura (2015) na figura 28, e, de modo geral, se caracteriza como uma dinâmica de 

matéria e energia em litorais escarpados: 

 

Figura 28- Interação dos fatores que influenciam a erosão em falésias. 

 

 

A variação global do nível do mar representa elemento de influência no volume de 

água, todavia a compreensão do processo de recuo sob a condição atual do nível do mar deve 

prevalecer. Assim, é importante observar, também, que, em geral, ao discorrer sobre a 

variação global do nível do mar, Sunamura (2015) associa-a aos ambientes tectonicamente 

ativos, em que eventos de subducção e subsidência influenciam a morfologia do litoral e a 

exposição do continente à ação marinha, como demonstra a história geológica da planície 

costeira do Oregon, no oceano Pacifico, Estados Unidos, mas que, no presente, o aumento 

eustático do nível do mar superou a elevação da crosta continental, e continua sendo um fator 

de erosão de falésias. 

As mudanças sazonais no nível do mar e as variações da maré estão relacionadas a 

eventos meteorológicos, a temperatura que influencia na densidade da água, intensidade e 

direção dos ventos, correntes marinhas, variações diárias da maré.  

No Brasil tais feições são protegidas por dispostos legais, de acordo com a 

Resolução CONAMA nº 303, de 2002, e a Lei nº 12.651, de 2012 (Código Florestal), as áreas 

de falésias se configuram em "Área de Preservação Permanente" (APP), por se configurarem 

como borda de tabuleiro, em que a ocupação deve atender a interesses sociais, de utilidade 

Fonte: Adaptado de Sunamura (2015). 
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pública, defesa civil ou ser de baixo impacto. Assim, sobre estas Áreas de Preservação 

Permanente, fica estabelecido pelo Código Florestal (Lei nº 12.651 de 2012), em seu art. 4º: 

"as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em faixa nunca 

inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais". Ou seja, está expresso no ato da lei 

que a ocupação deve obedecer a uma distância mínima de 100 metros desde a borda do 

tabuleiro, ou seja da falésia. Reforçando como APP "as encostas ou partes destas com 

declividade superior a 45°, equivalente a 100% (cem por cento) na linha de maior declive". 

No Estado do Ceará, Nordeste do Brasil, as escarpas de falésias são 

representativas no seu litoral leste, em municípios como Beberibe, Aracati e Icapuí, tendo sua 

formação associada, principalmente, à deposição dos sedimentos do Grupo Barreiras, no 

período Tercioquarternário (Época Pliopleistocênica), tornando evidente a evolução 

paleogeográfica em função das mudanças climáticas de eventos tectônicos (LIMA; MORAIS; 

SOUZA, 2000). Em algumas áreas, as falésias também correspondem ao material da 

Formação Tibau, que tem origem no entulhamento da bacia Potiguar, no Cretáceo (LIMA; 

MORAIS; SOUZA, 2000). Configuram-se, com efeito, como importantes formações no 

contexto paisagístico cearense.  

As falésias do litoral de Fortim estão distribuídas de forma descontinua. Somente 

ao longo da margem esquerda do rio Jaguaribe, pode-se notar a continuidade das escarpas, 

que neste setor também são mais altas, no entanto, não ultrapassam 25 metros de altura, se 

configurando em feições modestas, principalmente quando comparadas com falésias de 

Beberibe, Aracati e as de Icapuí que podem alcançar até 70 metros de altura (MEIRELES, 

2012). Isto não as tornam, contudo, menos importantes paisagisticamente. No conjunto 

paisagístico, tais feições, atribuem grande singularidade ao dinâmico litoral de Fortim. 

Modificações nessa dinâmica natural podem produzir efeitos inesperados e irreversíveis 

causando prejuízos ambientais, sociais e econômicos às populações locais.  

Observa-se que, no conjunto da literatura analisada, cliff, sea cliff, coastal cliff, 

falésias e escarpas demonstram possuir uma grande variedade na composição e mesmo nos 

agentes erosivos, onde se percebe desde a ação erosiva pluvial, eólica (processos subaéreos), 

fluvial e, principalmente, pela atuação das ondas marinhas. Nesse sentido, ao refletir acerca da 

morfologia que compõe a margem esquerda do rio Jaguaribe (escarpas abruptas sob ação 

fluviomarinha), concorda-se com a ideia de que são falésias ativas, pois permanecem sob a 

ação erosiva de vários fatores, dentre eles o marinho, por tratar-se de um ambiente estuarino, 

no qual há entrada do mar no canal fluvial por vários quilômetros. 
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5.2 Estudos em litorais de falésias 

 

A Ciência geográfica demonstra interesse de longa data nos estudos sobre 

ambientes costeiros, sendo evidenciados, desde a sistematização, trabalhos com temáticas 

diversas e que se inseriam tanto nos estudos voltados à perspectiva física quanto humana da 

Geografia, como é possível perceber, por exemplo, em obras de Vidal de la Blache sobre a 

navegação nos mares (BARROS, 2009). Desta forma, a Geografia se dedica ao 

reconhecimento e classificação dos tipos de configuração costeiras, à evolução das feições 

que a compõem, às variações do nível do mar e às linhas de costa, a entender as relações 

estabelecidas pela sociedade, desde as formas de uso dos ambientes costeiros, do turismo, dos 

conflitos motivados pela diversidade de interesses. Atualmente, há estudos de vulnerabilidade 

associados à erosão e, de modo integrado, se estimulam os estudos sobre gerenciamento 

costeiro, que conferem caráter interdisciplinar aos estudos dessa natureza, envolvendo 

distintas áreas do conhecimento (BARROS, 2009).  

Em relação aos estudos sobre as encostas em ambientes costeiros, percebe-se 

ainda que são reduzidos, principalmente quando comparados aos trabalhos científicos das 

costas arenosas planas. De acordo com Del Río e Gracia (2009), os estudos sobre falésias são 

complexos, visto que há dificuldade de realizar medições e gerar previsões da intensidade de 

recuo, uma vez que a erosão desta feição ocorre de modo lento, podendo ser também 

imprevisível, quando relacionado a eventos de alta energia. O recuo, pois, pode ocorrer com 

certa constância, mas, em muitos casos, pode suceder de modo rápido e episódico 

(USGS,1999; DEL RÍO; GRACIA, 2009). 

Grande parte da literatura encontrada sobre litorais de falésias foi desenvolvida 

por engenheiros, principalmente nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e Japão. No Brasil, 

os trabalhos sobre falésias ainda são reduzidos, podendo tal fato ser associado à pequena 

extensão de falésias em contato direto com o mar ou simplesmente pela tradição em estudos 

de praia arenosas (NASCIMENTO, 2006).  

Por outro lado, o grande número de trabalhos dos Estados Unidos e países da 

Europa pode estar associado à intensa ocupação e infraestruturas em tais áreas, o que tende a 

tornar a destruição de falésias uma problemática mais grave. Por exemplo, no Estado da 

Califórnia, nos Estados Unidos, uma grande extensão do litoral passa por erosão, onde em 

muitas áreas, já foram implementadas obras de Engenharia Costeira, objetivando diminuir as 

taxas de recuo das falésias (USGS, 1999).  
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A grande problemática envolvida nos Estados Unidos refere-se à intensa ocupação 

do litoral, desde o norte do Condado de Humboldt até o sul de San Diego, tendo-se construído 

casas, condomínios, apartamentos, hotéis e restaurantes, que também promovem a 

pavimentação de ruas e estradas. Além disso, o litoral da Califórnia costuma receber, 

aproximadamente, 100 mil turistas por ano o que traduz impactos maiores. Ressalta-se, 

contudo, que a erosão de escarpas também pode ensejar prejuízos, mesmo em áreas pouco 

povoadas, visto que são importantes feições paisagísticas no contexto turístico, com valor 

estético, podendo representar áreas de lazer, de acesso, espaços significativos às comunidades 

(USGS, 1999). 

Em geral, um significativo volume de estudos sobre falésias direciona-se, 

principalmente, para o cálculo de recessão em um período, buscando prognosticar 

quantitativamente a variação de material em costas rochosas. Os trabalhos visam, sobretudo, a 

promover maior conservação destes ambientes litorâneos desde variados e importantes 

procedimentos de sua gestão.  

Dentre os estudos nacionais e internacionais sobre falésias (sea cliff ou coastal 

cliff na literatura internacional), pode-se destacar a metodologia de trabalho proposta por 

Castedo et al., (2012) e Del Río e Gracia (2009), este, em específico, para avaliação de riscos 

de erosão de falésias em áreas temperadas, em que são estabelecidas 11 variáveis físicas e 7 

fatores humanos que sob certo aspecto influenciam nesta feição. Outros utilizam as 

tecnologias da geoinformação e imagens de satélite, a fim de entender a evolução da linha de 

falésias. Percebe-se que a aplicação dessas técnicas também em Del Río e Gracia (2009), sem 

deixar clara a técnica utilizada com imagens de satélite, e em Aranha et al., (2014), que 

utilizaram a extensão DSAS do Programa ArcGIS para obter a variação do recuo de falésias 

da APA da Tambaba, Paraíba, com suporte em de imagens de satélite de 2012 e fotografias 

aéreas da área de 1985.  

Nacionalmente, destaca-se o estudo aplicado de Braga (2005) sobre 

desenvolvimento e aplicação de checklist em falésias na Praia da Pipa, Rio Grande do Norte. 

Ressalta-se que o trabalho de Braga (2005), Del Río e Gracia (2009) e Aranha et al., (2014) 

representaram importante base para o conhecimento sobre os estudos de falésia em âmbito 

internacional, no caso do trabalho de Del Río e Gracia (2009), e sobre a aplicação de 

metodologias no litoral brasileiro, no caso de Braga (2005) e Aranha et al., (2014). 

De acordo com Castedo et al., (2012) e Gornitz (1994), o trabalho de Sunamura 

(1992) buscou medir a perda de material pela ação marinha, associando à variável tempo, 

relacionando matematicamente a força da onda e a capacidade de resistência do substrato 
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rochoso que compõe o litoral (litologia e grau de consolidação do material). O autor deixa 

clara a complexidade da análise, visto que, em um curto período, eventos meteorológicos de 

alta energia, como tempestades, têm maior capacidade de promover a recessão de falésias do 

que outras forças atuantes em médio e longo prazo.  

Sunamura (1992), apud Gornitz (1994), também salienta que o desordenamento 

das atividades humanas em litorais rochosos pode causar a instabilidade de falésias, com a 

retirada de vegetação fixadora, a construção de casas, prédios, estradas nos topos, além de 

obras de engenharia, como espigões que podem aumentar a erosão a sotamar, provocando a 

falta de sedimentos na praia, e, assim, ampliando a influência da onda sobre os paredões 

rochosos e estimulando a abrasão marinha sobre as falésias.  

Castedo et al., (2012) analisam o equilíbrio das falésias compostas de material 

sedimentar, com argila. Assim, realiza a previsão da taxa de recuo das linhas de falésias da 

costa de Holderness, Reino Unido, por meio de cálculos e modelos matemáticos em um 

período de 100 anos, com variáveis que se referem a mecanismos de ativação (elementos que 

agem sobre a paisagem litorâneas- águas subterrâneas, morfologia, litologia) e às respostas 

primárias, que correspondem a variações nas áreas desencadeadas pela influência dos 

mecanismos de ativação. Castedo et al., (2012), no entanto, garante que modelos não devem 

ser aplicados indiscriminadamente, devendo-se considerar a individualização de cada feição, 

considerando que não há métodos universais. 

Em relação à pesquisa de Del Río e Gracia (2009), busca-se avaliar variáveis 

físicas e humanas que influenciam (por meio do tempo) as escarpas costeiras, sendo fatores 

importantes para estabelecer índices de perigo e indicativos de impacto que favoreçam 

estudos em litorais de falésias em ambientes temperados. Das variáveis físicas, são 

evidenciadas sete, que se referem a aspectos naturais, são eles: litologia, estrutura, inclinação, 

ocorrência e características da praia, amplitude da maré, exposição às ondas e chuvas. A 

litologia oferece informações acerca das características do material que forma a feição, ao 

passo que, a estrutura se refere às descontinuidades na falésia, existência de fraturas, como 

ravinas e voçorocas etc. Estas duas variáveis serão importantes para compreender a 

estabilidade e a resistência da feição. A declividade está também relacionada a estabilidade ou 

instabilidade, visto que, quanto maior a inclinação, maior o risco (DE BUSH et al., 1999. 

apud, DEL RÍO; GRACIA, 2009). 

A ocorrência e as características da praia atuarão como proteção às falésias, por 

isso essa variável também é considerada. A amplitude da maré e, exposição às ondas e 

chuvas, foram escolhidas pelo fato de representarem a ação erosiva sobre a rocha. A variação 
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da amplitude da maré definirá a exposição às ondas, e, consequentemente a frequência da 

ação abrasiva sobre as rochas. A atuação ou não das chuvas também influenciará na 

resistência da falésia por via do escoamento e infiltração em inter-relação com o material que 

compõe a falésia. 

As outras variáveis correspondem às influências humanas nos processos de 

instabilidade e erosão, no entanto, ao mesmo tempo em que serão entendidos como 

amplificadores da dinâmica natural, também serão analisados como os que recebem os 

influxos. Assim, dentre as variáveis utilizadas, se destacam: tipos de uso da terra, existência e 

formas de rede de transporte e densidade populacional. 

Para compor a metodologia, os autores citados há pouco destacaram a utilização 

do Sistema de Informação Geográfica (SIG) como recurso que permite testar a veracidade dos 

resultados, mediante o cálculo da taxa de recuo das falésias da Província de Cádiz, na 

Espanha. De acordo com Del Río e Gracia (2009), o uso de Sistemas de Informação 

Geográfica é frequentemente utilizado no estudo de falésias, e destacam a importância desta 

ferramenta como possibilidade de criar banco de dados com informações de fontes diversas, 

fornecer e gerenciar informações, sobrepor dados, entre outros. 

Considera-se que os trabalhos sobre falésias se realizam com suporte em grande 

variedade de técnicas, sendo mais comum a medição do recuo dos topos de falésias por meio 

de fotografias aéreas, imagens de satélite e mapas históricos (SUNAMURA, 2015).  

 Na extensão de falésias da Área de Proteção Ambiental de Tambaba, na Paraíba, 

foi realizada uma análise espaçotemporal baseada no software ArcGIS. Por intermédio da 

definição de um período de dois anos bases (1958 e 2012), foi realizada a vetorização da linha 

de falésias nas imagens de satélite Quickbird (2012) e em fotografia aérea (1985), tendo sido 

calculado o recuo, por meio de uma extensão do ArcGIS, o DSAS (Digital Shoreline Analysis 

System), que possibilita a análise quantitativa das tendências de evoluir a erosão ou de 

deposição na linha de costa (ARANHA et al., 2014).  

Sob essa técnica, foram gerados gráficos com a variação entre as linhas dos dois 

anos, ou seja, por via da extensão, foi possível perceber e evidenciar o recuo de falésias na 

APA da Tambaba nos anos em questão. Para a APA da Tambaba- PB, foi constatado que, em 

grande parte do litoral de falésias, há deposição de material na base, progradação, formação 

de praia, enquanto em determinados pontos há a erosão da falésia (ARANHA et al., 2014). 

O trabalho de Braga (2005), por sua vez, é bastante detalhado. Nele se analisam 

os processos erosivos no litoral oriental sul do Rio Grande do Norte, precisamente no 

Município de Tibau do Sul, entre a laguna de Guaraíras e o rio Catú, um litoral de falésias, 
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que foi subdividido em três setores, o Norte, o Central e o Sul. O estudo não objetivou 

produzir taxas de recuo, mas sim elaborar um checklist que possibilitasse avaliar em campo as 

características da zona costeira e os agentes desencadeadores dos processos erosivos em 

falésias. Este, é, portanto, um trabalho essencialmente qualitativo. 

Braga (2005) verificou diversos checklists elaborados para estudos de erosão 

costeira, a fim de desenvolver um adaptado à realidade em foco, um litoral de falésias, com 

influência das ondas, do escoamento superficial, das águas subterrâneas, e onde determinados 

eventos e características não são observados, como depósitos de origem glacial, tempestades, 

inundações, dentre outros fenômenos. 

Assim, percebeu-se, com base nos checklist, que a área mais afetada pela erosão 

foi o setor Central (localizado entre a Ponta do Madeiro e a Ponta da Pedra do Moleque) em 

decorrência da ação marinha, além de ser observada nessa área uma intensa pressão pela 

atividade turística e pelo mercado imobiliário (SCUDELARI; BRAGA; SANTOS JÚNIOR, 

2007). O checklist desenvolvido possibilitou o direcionamento do olhar em campo para os 

fatores que promovem a erosão em tais ambientes, identificando as principais causas, o que se 

torna um importante instrumento para o desenvolvimento de medidas para gerenciar e 

planejar paisagens costeiras. 

 

5.3 Caracterização das vertentes do litoral de Fortim 

 

Ao se tratar do tema sobre falésias, além de se revelar uma breve descrição, 

também se propõe discutir os resultados obtidos com aplicação de um chekclist, elaborado por 

Braga (2005), no litoral de Fortim, o qual buscou caracterizá-las, bem como conhecer os 

processos atuantes e as formas de uso e ocupação das vertentes.  

O checklist mencionado é composto por três partes. Na primeira, identifica-se a 

área avaliada e inserem-se informações sobre o dia, a maré e a lua no período analisado. Na 

segunda parte, realiza-se a caracterização do trecho analisado, dispondo informações sobre o 

tipo de falésia (ativa ou inativa), altura da escarpa, perfil e inclinação, distribuição da 

vegetação, tipos de uso evidenciados. Na última etapa do checklist, são inseridos dados acerca 

dos processos erosivos no trecho, como escoamento superficial e existência de rachaduras 

ocasionadas por este fluxo, atividades antrópicas que contribuem para a infiltração da água no 

solo, existência de movimentos de material, ação da onda e características da praia.   

Em função da extensão da linha de falésias e das dificuldades de percorrer tais 

áreas em um só dia, foi necessário seccionar o litoral em três setores, estabelecendo 

estratégias para facilitar a aplicação dos checklists. Assim, os três setores de falésias definidos 
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foram percorridos em percursos de buggy e barco. Nos trabalhos de campo, percorreu-se o 

setor 1 (Falésias Setentrionais) e o setor 2 (Falésias Nordeste), durante a maré baixa. Em um 

dos campos houve ressaca, o que se tornou um elemento importante para avaliar o litoral em 

marés mais altas e fortes. O setor 3 (Falésias Orientais) foi percorrido de carro no topo das 

falésias e de barco pelo rio. 

De modo geral, foram identificados na área de estudo três variações de falésias: 

falésias de constituição arenosa não consolidada, localizando-se no Setor 1, intitulado 

"Falésias Setentrionais"; falésias da Formação Tibau, abrangendo, principalmente o Setor 2, 

titulado "Falésias Nordeste"; e, por fim, falésias do Grupo Barreiras, concentrando-se no Setor 

3, denominadas de "Falésias Orientais". 

As falésias de constituição arenosa não consolidadas, correspondem a uma feição 

geomorfológica provocada essencialmente pela abrasão marinha sobre ambientes constituídos 

de paleodunas e bordas de tabuleiro arenoso. Essa feição de falésia é considerada um conjunto 

de falésias vivas, pois toda sua base é solapada e erodida nos períodos de marés cheias. 

Destaca-se o fato de que sua declividade é acentuada, chegando até 90º em alguns pontos. A 

predominância espacial desse tipo de falésia corresponde ao Setor 1, já próximo ao limite de 

Fortim com o Município de Beberibe.  

As falésias da Formação Tibau são constituídas por rochas bastante consolidados 

e fortemente cimentados, sendo assim mais resistentes aos processos erosivos marinhos e 

subaéreos. Em razão de solapamentos de sua base topográfica pela abrasão marinha, ocorrem 

formações de grutas, com ocorrências de posterior desmoronamentos de seu topo. O grau de 

inclinação neste setor é variado, haja vista a intensa ação das ondas. A localização 

predominante dessa tipologia de falésias concentra-se no Setor 2, ou seja, na parte nordeste do 

litoral do Município de Fortim. 

As falésias do Grupo Barreiras são constituídas por sedimentos mais 

consolidados, com uma composição areno-argilosa, pouco friável. Em parte, as falésias são 

ativas (sob ação fluviomarinha) e um setor menor é considerado como falésias inativas. Em 

geral, alcançam 90º de declividade. Em seu conjunto, são suscetíveis à de erosão subaérea 

(chuvas e vento), sendo que alguns trechos são estabilizados pela vegetação, e outros não, 

onde a erosão é acentuada, constituindo pequenos terraços e sulcos de erosão. A localização 

dessa tipologia de falésias concentra-se na margem esquerda do rio Jaguaribe, predominante 

no Setor 3. 

A figura 29 retrata uma carta-imagem com um panorama geral dos setores de 

estudo e das falésias distribuídas ao longo da divisão setorial, elaborada para o litoral de 
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Fortim-Ceará. A caracterização geral de cada trecho de falésias, avaliadas através do checklist 

proposto por Braga (2005), pode ser observada no Apêndice A (Setor 1: Falésias 

Setentrionais), Apêndice B (Setor 2: Falésias Nordeste) e Apêndice C (Setor 3: Falésias 

Orientais) e a descrição dos setores é realizada no texto que segue. 
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Figura 29- Falésias do município de Fortim-Ceará 
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5.3.1 Setor litoral 1: Falésias Setentrionais 

 

O setor 1 (Figura 30) compreende a praia das Agulhas e a praia das Pedrinhas, 

iniciando no córrego Maceió até a foz do rio Pirangi, totalizando 7 km, contudo a linha de 

falésias se estendem aproximadamente por 2 km entre o riacho e a praia de Pedrinhas. Nessa 

área existem falésias ativas que alcançam até dez metros de altura e em alguns pontos bastante 

íngremes. 

 

Figura 30- Delimitação do setor 1, com identificação das praias em Fortim/CE. 

 

 

As falésias da praia de Pedrinhas, próximas à barra do rio Pirangi, são formadas 

por sedimentos finos e pouco consolidados, possivelmente de tabuleiro arenoso ou 

paleodunas, aconselhando-se, neste caso, a realização de pesquisas mais específicas a fim de 

determinar a origem do material. 

Com a análise sedimentológica, foram tomadas informações sobre o tamanho dos 

grãos, o grau de selecionamento e assimetria das falésias nas coordenadas 4°23'57.30"S/ 

37°48'22.30"O. Na praia de Pedrinhas, foram identificadas a presença desde areias grossas até 

silte médio de coloração clara, amarelada, contudo, a classe de sedimentos em maior 

quantidade é a de areias médias. O diâmetro dos sedimentos ficou, principalmente, de 

0,354mm a 0,250mm. Em suma, na amostra tem-se areia média, moderadamente selecionada, 

com assimetria positiva, ou seja, prevalecem grãos finos, embora haja uma pequena 

porcentagem de silte de 4,17% e 0,06% de cascalho.   

Fonte: Leite, 2015. 
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No que diz respeito à distribuição vegetacional, verificou-se que está 

predominantemente no topo, sendo uma vegetação de tabuleiro associada à vegetação de 

caatinga com formação arbóreo-arbustiva. Mesmo havendo, todavia, uma vegetação 

desenvolvida que contribui na fixação dos solos, as falésias deste setor expressam grande 

instabilidade, em virtude da sua composição arenosa e das características da praia. 

Na praia de Pedrinhas, o pós-praia (berma) é inexistente, destacando-se que, 

durante a preamar e as marés de sizígia, as ondas alcançam com maior força a base das 

falésias causando o movimento do material, o que é evidenciado pelo grande número de 

árvores caídas na base, além do deslizamento do material sedimentar (Figuras 31 e 32).  
 

 

 
 

 

 

 

Figura 31- Faixa de estirâncio na praia de Pedrinhas, árvore caída em destaque, em 

Fortim/CE. 

 

 

Figura 32- Deslizamento de material sedimentarem Fortim/CE. 

 

 

Na imagem é possível identificar árvores caídas em virtude da instabilidade dos 

sedimentos associados à ação das ondas, além de destacar o alcance do nível da água e a 

inexistência de morfologias que protejam efetivamente as falésias, como plataforma de 

Fonte: Leite, 2015. 

Fonte: Leite, 2015. 
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abrasão e recifes de arenitos. Assim, é notório que as características da praia são de 

fundamental importância para garantir a estabilidade da estrutura. A ocorrência de bermas 

extensos contribui para minimizar a ação das ondas sobre a base das falésias, podendo voltar a 

ser atingida em marés mais altas ou em virtude da erosão praial, causando deslizamentos e 

queda de blocos (MEIRELES, 2012).  

Na figura 33 observa-se, a conformação da praia de Pedrinhas na maré baixa, com 

falésia e faixa de praia arenosa. 

 

Figura 33- Perfil paisagístico longitudinal da praia de Pedrinhas na maré baixa, Fortim/CE. 

 
 

 

Outro ponto onde se identificam falésias é na praia das Agulhas, com falésias 

vivas, caracterizadas, principalmente, por um promontório constituído por arenito fortemente 

cimentado (material coletado no ponto 4°23'45.30"S/ 37°47'41.80"O), um material mais 

resistente à abrasão marinha, de coloração avermelhada, resultado da oxidação promovida 

pela concentração de ferro.  

Ressalta-se que a alta compactação do material garante maior segurança, 

equilíbrio ao ambiente, que é atingido constantemente pela ação das ondas e marés, em 

virtude da inexistência de pós-praia. A resistência do material, contudo, não é suficiente para 

diminuir o solapamento bastante intensificado, com fendas na base do promontório. No topo, 

é possível identificar a ação do fluxo pluvial na dissecação à feição (Figura 34). A vegetação é 

escassa no promontório, sendo sobreposto por dunas dissipadas colonizadas por vegetação 

gramíneo-herbácea.  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Leite, 2015. 
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Figura 34- Falésias na praia das Agulhas em Fortim/CE. 

 

 

Ao longo deste setor, não foram evidenciados núcleos de povoamento, não 

havendo, portanto, infiltração hídrica influenciada por fatores antrópicos, como piscinas ou 

irrigação, mas existem terrenos cercados com fins de especulação imobiliária, além de 

algumas barracas de praia de palha com precária infraestrutura, algumas apenas utilizadas por 

moradores locais para proteção do sol nos momentos de lazer. 

No topo da feição, há, principalmente, cobertura vegetal, desde Vegetação 

Pioneira Psamófila na praia das Agulhas, até Vegetação Subperenifólia de Dunas e 

Subcaducifólia de Tabuleiro do tipo, arbóreo-arbustiva, na praia de Pedrinhas. 

Em todo o setor, não há obra de controle da erosão marinha, fato que tem relação 

com as poucas infraestruturas públicas ou privadas que precisem de proteção. Episódio, este, 

observado em toda a extensão de falésias de Fortim. Deve-se considerar, todavia, a dinâmica 

morfológica das falésias neste setor, principalmente para fins de planejamento para um futuro 

uso e ocupação do solo em largo prazo, visto que a inexistência do pós-praia torna a vertente 

bastante vulnerável à ação das ondas, principalmente, nas marés mais altas. O quadro 2 

contém uma síntese das condições ambientais no setor 1. 

 

Quadro 2 - Caracterização geral das falésias do setor 1, Fortim/CE. 
Setor Praia/ 

localização 

Composição Ativa/ 

Inativa 

Fluxos Grau de 

estabilidade 

Falésias 

Setentrionais 

Praia de 

Pedrinhas 

Sedimentos inconsolidados de 

paleodunas ou tabuleiros arenosos 

Ativa Ação da onda e 

marés, fluxo 

pluvial e eólico 

Meio 

Fortemente 

Instável 

Praia das 

Agulhas 

Arenito fortemente cimentado e 

alta concentração de óxido de 

ferro 

Ativa Ação da onda e 

marés, fluxo 

pluvial e eólico 

Meio 

Fortemente 

Instável 

 

 

Fonte: Leite, 2016. 

Fonte: Souza, 2015. 
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Nesta área, as falésias são fortemente instáveis, visto que o tipo de material que as 

compõe associado a largura da praia, que não possui berma e expõe as falésias à ação das 

ondas, proporciona o deslizamento de material em diversos pontos. Contudo, as falésias neste 

setor não sofrem diretamente com a ação antrópica, não sendo identificados núcleos 

residenciais ou estruturas físicas, dessa forma ocorre apenas a modificação da paisagem natural 

sem prejuízos à população do município.  

 

5.3.2 Setor litoral 2: Falésias Nordeste 

 

O setor 2 (Figura 35) compreende a praia do Pontal do Maceió, praia do Forte e a 

barra do rio Jaguaribe, localmente conhecido como praia do Canto da Barra, sendo áreas de 

grande valor turístico no Município, que se estendem do riacho Maceió até a barra do rio 

Jaguaribe, por 6 km. Nesse setor, existem falésias ativas e inativas (recuadas) com altura de 5 

metros no Pontal do Maceió e 15 metros, nas praias do Farol e no Canto da Barra. 

 

Figura 35- Delimitação do Setor 2, com identificação das praias em Fortim/CE. 

 

 

As falésias podem ser diferenciadas em dois grupos, sendo eles: as falésias 

marinhas ativas ou vivas e falésias marinhas inativas ou mortas/recuadas. As falésias ativas são 

aquelas em formação, pois recebem a erosão das ondas e dos efeitos da maré, enquanto as 

falésias mortas ou inativas são aquelas mais afastadas da linha de costa, não sendo percebidos 

os efeitos da abrasão marinha (SUGUIO,1998). 

Fonte: Leite, 2015. 
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As falésias vivas são caracterizadas pelo promontório do Pontal do Maceió, 

formadas por materiais mais antigos do que os sedimentos do Grupo Barreiras e mais 

resistentes, sendo pertencentes à Formação Tibau (Figura 36). As falésias na praia do Forte 

também podem ser classificadas como ativas, contudo, são constituídas por material areno-

argiloso do Grupo Barreiras.  

No Pontal do Maceió (coordenadas 4°24'2.10"S/ 37°46'12.30"O) evidenciou-se um 

arenito fortemente cimentado, e de acordo com Castelo Branco (2003) este setor é cimentado 

por cutículas de argila, de natureza silicosa, e óxido de ferro. Destaca-se que não há pós-praia 

ou berma na maré baixa, e mesmo o estirâncio é praticamente inexistente, devido a morfologia 

da área, que se configura como ponta litorânea, além dos blocos e detritos depositados à frente 

da feição e de uma extensa plataforma de abrasão, que se comporta como um testemunho do 

recuo das falésias. 

 

Figura 36- Falésia ativa no Pontal do Maceió, Fortim/CE. 

 

 

A existência de fendas e grutas está relacionada ao solapamento basal, 

evidenciando a ação das ondas na falésia, causando o movimento do material do topo para a 

base. As plataformas de abrasão, por sua vez, confirmam as variações do nível relativo dos 

mares e atuam diminuindo o impacto das ondas diretamente sobre a base das falésias, visto que 

a energia das ondas tende a se dissipar no contato com o material (MEIRELES, 2012). 

No que diz respeito à cobertura vegetal, verificou-se que, em alguns pontos 

próximos da borda da falésia, não há vegetação, observando-se apenas a rocha, mas, para o 

interior, a ocupação por dunas estimula a colonização por Vegetação Pioneira Psamófila, que 

ainda se mostra pouco desenvolvida, com gramíneas espaçadas. 

A ocupação na área não é intensa, sendo principalmente turística e se desenvolve 

distante dos topos de falésias, como a vila de pescadores do Pontal do Maceió e barracas de 

Fonte: Leite, 2014. 
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praia. O que mais se observa próximo às bordas das falésias é a prática da pesca tradicional e 

esportiva no Pontal do Maceió, bem como se ver terrenos cercados, vinculados à crescente 

especulação imobiliária.  

Na figura 37, é possível observar o perfil paisagístico longitudinal da praia de 

Pontal do Maceió, com as falésias escavadas na base, plataforma de abrasão marinha, a 

inexistência de praia e pós-praia, o tipo vegetacional e baixa ocupação. 

 

Figura 37- Perfil paisagístico longitudinal da praia de Pontal do Maceió na maré baixa, 

Fortim/CE. 

 

 

Deste modo, na praia do Pontal do Maceió, as ondas tendem a atuar constantemente 

sobre a rocha, sendo a intensidade variável em função da maré e a resistência da feição 

associada à sua composição e à ocorrência de morfologias que amenizam o influxo das ondas 

sobre a base da falésia, diminuindo a instabilidade da vertente. As formas de uso desenvolvidas 

também não ensejam riscos à população ou influenciam negativamente.  

A praia do Forte é uma continuação da praia do Pontal do Maceió, nela, o tabuleiro 

aflora próximo aos campos de dunas, compondo falésias arenosas, mas com o material 

compactado. O resultado da análise granulométrica dos sedimentos no ponto 4°24'2.10"S/ 

37°46'12.30"O, demonstra a existência de areias com vários diâmetros e sedimentos mais finos, 

como o silte (13,21%), contudo, entre as classes de sedimentos, as areias médias e finas ainda 

são mais significativas, seguidas de silte grosso e médio. A dimensão granulométrica denota 

que os sedimentos possuem, em geral, de 0,250 mm a 0,177 mm. Principalmente, são grãos 

finos, compostos litologicamente por areias finas, pouco selecionadas, com cores típicas 

variando do cinza ao vermelho, o que por sua vez demonstra a oxidação por ferro. 

A constituição arenosa da feição é responsável por diferenciá-la das demais falésias 

deste litoral, podendo ser caracterizada como resquícios de falésias, visto que os processos 

erosivos (a ação dos ventos e a erosão superficial, pela ação das chuvas), causaram um grande 

desgaste das feições. Evidenciam-se ravinas e voçorocas de tamanhos e aprofundamentos 

Fonte: Leite, 2015. 
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variados no topo e face das falésias. Na praia do Forte, a vegetação não é representativa, o que 

colabora com a exposição e com os efeitos erosivos subáreos na falésia. 

À medida que se distancia da praia do Pontal de Maceió e se aproxima da 

desembocadura do rio Jaguaribe, a largura da faixa de praia aumenta, e a plataforma de abrasão 

diminui, sendo sobreposta por sedimentos de origem eólica e fluviomarinha, essencialmente 

arenosos, entretanto, nesta área, não há pós-praia, permitindo que as ondas atinjam as falésias, 

mas com menor intensidade do que o verificado na praia anteriormente mencionada (Figura 

38). 

 

Figura 38- Praia do Forte com falésias e plataforma de abrasão marinha em Fortim/CE. 

 

 

Dentre os usos identificados, há trilhas realizadas por bugueiros, o que colabora 

com a remoção de material e compactação do solo. À exceção do farol de São Lourenço, não 

foram identificadas na área outras formas de ocupação por infraestruturas fixas, garantindo, 

principalmente, a circulação natural de energia e matéria e a configuração desta paisagem. 

As falésias mortas deste setor encontram-se na praia do Canto da Barra, na foz do 

rio Jaguaribe, constituindo-se por sedimentos areno-argilosos do Grupo Barreiras, e estão 

bastante recuadas, não sendo atingidas pela ação marinha e fluvial, visto que o assoreamento da 

foz do rio Jaguaribe proporcionou a formação de barras de sedimentação fluvial que garantem 

maior estabilidade da feição frente aos agentes erosivos supracitados (Figura 39).  

Neste ponto, entretanto, se verifica maior influência humana na dinâmica 

ambiental, desde um adensamento urbano no topo da falésia, no qual é possível identificar vias 

de acesso e casas com diversos padrões estruturais, mas, principalmente, relacionadas à prática 

do veraneio. A vegetação nessa área tende a ser substituída por estruturas fixas diversas, 

percebendo-se em alguns pontos apenas gramas plantadas em jardins residenciais.  

 

 

Fonte: Leite, 2015. 
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Figura 39- Falésias recuadas no Canto da Barra, setor 02, Fortim/CE. 

 

 

Assim, mesmo se tratando de falésias inativas, cuja dinâmica erosiva não é intensa 

(submetida somente aos agentes subaéreos, como erosão pelo escoamento pluvial e ação 

eólica), a modificação da vertente e a remoção da vegetação fixadora do solo podem promover 

a fragilidade do solo e com isso facilitar o movimento dos sedimentos, tornando-se um risco a 

ocupação destas áreas. A ação antrópica também contribui com a infiltração da água no solo é 

com sua desestabilização, em virtude da drenagem nas casas com piscinas e irrigação dos 

jardins que substituem a vegetação original de tabuleiro. 

Percebe-se a grande variedade das feições no setor 2, o que é mostrado no quadro 3, 

com uma síntese das condições ambientais. 

 

Quadro 3- Caracterização geral das falésias do setor 2, Fortim/CE. 
Setor2 Praia/ 

localização 

Composição Ativa/ 

Inativa 

Fluxos Grau de 

estabilidade 

Falésias 

Nordeste 

Praia do Pontal do 

Maceió 

Arenito cimentado 

por sílica (Formação 

Tibau) 

Ativa Ação da onda e 

marés, fluxo 

pluvial e eólico 

Meio Fortemente 

Instável 

Praia do Farol Sedimentos arenosos 

compactados do 

Grupo Barreiras 

Ativa e 

inativa 

Ação da onda e 

marés, fluxo 

pluvial e eólico 

Meio Intergrade 

tendendo a 

Instabilidade 

Início da praia do 

Canto da Barra 

Sedimentos areno-

argilosos do Grupo 

Barreiras 

Inativa Fluxo pluvial e 

eólico 

Meio Intergrade 

 

 

À exceção das falésias inativas do Canto da Barra, considerado como um meio 

intergrade, as demais falésias deste setor são fortemente instáveis, considerando os efeitos dos 

agentes erosivos sobre as feições, todavia, não foi verificada a existência de equipamentos 

urbanos ou estruturas físicas associadas à ocupação humana, portanto, não existem choques 

socioeconômicos atuais e históricos associados à erosão de falésias, tampouco obras de 

engenharia para contenção do processo erosivo. 

Fonte: Leite, 2015. 

Fonte: Leite, 2016. 
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5.3.3 Setor litoral 3: Falésias Orientais 

 

No setor 3 (Figura 40), as falésias se prolongam por toda sua extensão, desde o fim 

do setor 2 até o limite municipal com Aracati, totalizando aproximadamente 9 km de linha de 

falésias. Esse trecho litorâneo é formado por núcleos urbanos, onde têm lugar a sede do 

Município de Fortim e as de outros distritos. A altura da vertente pouco varia, tendo de 10 a 20 

metros e formada por material sedimentar do Grupo Barreiras e Formação Tibau, constituindo 

vertentes bastante íngremes. 

 

Figura 40- Delimitação do setor 3 com identificação de pontos representativos em Fortim/CE. 

 
 

 

O setor 3 refere-se a um conjunto de falésias fluviais, ocupando a margem esquerda 

do rio Jaguaribe, formando um conjunto paisagístico bastante diferenciado do ponto de vista 

geomorfológico, principalmente porque a margem oposta do Rio é um ambiente rebaixado, 

inundado e constituindo por manguezais e dunas móveis.  

É necessário relembrar que a ação da onda é o elemento que exerce maior 

influência na modelagem das falésias, contudo não é o agente erosivo único, e a ação pluvial e 

eólica pode moldara feição. Destaca-se o fato de que, mesmo estando na margem de um rio, a 

feição aqui descrita é considerada falésia, por ser um relevo escarpado na zona costeira, em 

constante erosão por processos subaéreos, caracterizando-se como uma feição ativa. Ressalta-se 

que a maré adentra o canal estuarino, ou seja, a escarpa também é influenciada pela ação 

marinha e fluviomarinha, que está em alguns pontos em contato direto e permanente com a 

base da feição. O desnivelamento nas falésias do rio Jaguaribe é evidenciado na figura 41. 

 

Fonte: Leite, 2015. 
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Figura 41- Perfil paisagístico longitudinal das falésias na margem esquerda do rio Jaguaribe, 

Fortim/CE. 

 

 

Quanto às diferenças topográficas na área (na margem esquerda há falésias e na 

direita um relevo rebaixado e aplainado), Castelo Branco (2003) expõe que o fato pode estar 

relacionado ao controle tectônico sobre a morfologia do rio, ou seja, os falhamentos, que 

direcionam/alinham o canal do rio Jaguaribe (no sentido S-N) na área, podendo, assim, ter sido 

responsável pelo soerguimento da margem esquerda. 

É possível considerar também, que as variações relativas do nível do mar 

influenciaram a formação e o modelamento de vários componentes/sistemas ambientais da 

atual planície costeira de Fortim e áreas próximas, dentre eles as falésias na margem esquerda 

do Rio. O nível Pleistocênico de oito metros acima do atual (há 123 mil anos A.P.) e o nível 

Holocênico, correspondente a cinco metros acima do atual (há mais de  5 mil anos A.P), podem 

ter sido responsáveis pela formação de uma baía na atual área da foz do Jaguaribe e pela 

modelagem das falésias vivas na margem esquerda do Rio, que ocorrem desde a foz até o 

município de Aracati. A fase regressiva posterior pode ter influenciado a migração da foz do 

Jaguaribe em direção oeste, formado os terraços fluviomarinhos na margem direita e pequenas 

planícies na margem esquerda, ressaltando-se que a desembocadura do Jaguaribe estava à 

nordeste da área atual, próximo a Canoa Quebrada, o que é evidenciado por canais no 

continente e paleocanais na plataforma continental (MAIA, 1998, OLIVEIRA, 2007); e, com a 

exposição da plataforma continental no período regressivo, houve grande quantidade de 

sedimentos para a formação do extenso campo de dunas na margem direta do Rio. 

Com amparo na classificação de cores em imagens de radar ASTER, simulando 

uma variação de oito e cinco metros acima do nível atual dos oceanos, que correspondem aos 

níveis citados, é notório que as atuais áreas de falésias na margem esquerda estiveram em 

contato direto com o mar na transgressão marinha (Figura 42). 

 

Fonte: Leite, 2015. 
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Figura 42- Simulação do nível do mar, conforme as variações do Pleistoceno e do Holoceno 

para o município de Fortim/CE. 

 

 

Nesta área, a linha de falésias não é atingida pelo impacto das ondas marinhas, mas 

são fortemente influenciadas pela ação conjunta dos fluxos de maré e fluvial, estando em 

contanto direto, por quase toda sua extensão, com o fluxo do rio, que atua escovando a base das 

falésias. Tratam-se de arenitos semiconsolidados da Formação Tibau, de coloração acinzentada, 

com fáceis argilosas e crosta silicificada, sobrepostos por material areno-argiloso do Grupo 

Barreiras, de coloração avermelhada, sugerindo a ocorrência de óxido e ferro (CASTELO 

BRANCO, 2003).  

Há vegetação nas áreas sem construções, sendo, basicamente, Vegetação 

Subcaducifólia de Tabuleiro, com tipos arbóreos, além de cactáceas (mandacaru) e palmeiras 

(carnaúbas e coqueiros) no topo. A face da falésia também é vegetada em alguns pontos, e 

observa-se, que na base, pode-se fixar vegetação de mangue, em virtude do acúmulo de 

sedimentos na base da feição, visto que a área está sob a influência do fluxo fluviomarinho. A 

vegetação é um importante elemento na fixação do solo e na estabilidade da feição, mas 

existem evidências de movimento de material, como blocos e detritos na base (Figura 43). 

Neste setor, há maior adensamento urbano no topo da falésia, principalmente nas 

sedes dos Distritos de Viçosa e Fortim, até o Canto da Barra, podendo-se identificar vias de 

acesso asfaltadas e casas de alto padrão no topo das falésias (Figura 44). A maioria é de 

segundas residências, além de terrenos à venda, pousadas e restaurantes que privatizaram o 

espaço, em razão da vista panorâmica e do acesso ao Rio. Em muitos casos, as ocupações se 

Fonte: Leite, 2015. 
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estendem pelo Jaguaribe por meio de piers, sendo que, para a população local, o acesso ao rio 

Jaguaribe se faz mais difícil, sendo possível por estreitos corredores entre algumas casas.  

 

Figura 43- Área menos ocupada, podendo-se 

perceber a queda de blocos em Fortim/CE. 

 

Figura 44- Aplainamento de falésias para a 

construção de residências em Fortim/CE. 

 

 

Considera-se que as construções, sem um devido planejamento que avalie a 

dinâmica natural de falésias, são responsáveis por influxos negativos, dentre eles a 

contaminação dos recursos hídricos subterrâneos e a extinção de nascentes e fontes naturais 

de água doce (MEIRELES, 2012). Foi relatado por moradores que algumas casas 

modificaram a estrutura da falésia, com o aplainamento do topo. Em um dos eventos o 

veranista construiu, conforme reivindicação da população local, uma passagem ao lado de sua 

casa para acesso ao rio, contudo o desmonte da falésia causou a perda de área de lazer, na 

qual haviam ressurgências das águas subterrâneas na face das falésias. Atualmente, nessa 

área, há um poço, evidenciando a veracidade da história relatada. 

Foram identificados pontos de ressurgência hídrica e córregos por toda a extensão 

das falésias (Figuras 45 e 46), destacando-se que o fluxo das águas subterrâneas pode também 

contribuir na desestabilização das encostas de falésias. Na face das falésias, é possível 

observar sulcos e ravinas que representam a erosão superficial causada por águas pluviais. A 

contribuição à percolação da água no solo ocorre em virtude de drenagem das casas, irrigação 

dos jardins e piscinas. Observam-se muitos processos erosivos, contudo não houve relatos de 

desabamento de material do topo e impactos socioeconômicos prejudiciais; assim, também 

não há obra de controle da erosão. O quadro 4 é uma síntese das condições ambientais no 

setor 3. 

 

Fonte: Leite, 2015. Fonte: Leite, 2015. 
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Figura 45- Barraca de abastecimento dos 

barcos com água de ressurgência em 

Fortim/CE. 

 

Figura 46- Área de nascente no topo de 

falésia em Fortim/CE. 

Quadro 4- Caracterização geral das falésias do setor 3, Fortim/Ce. 
Setor 3 Praia/ 

localização 

Composição Ativa/ 

Inativa 

Fluxos Grau de 

estabilidade 

Falésias 

Orientais 

Margem esquerda 

do rio Jaguaribe 

Sedimentos areno-

argilosos do Grupo 

Barreiras 

Ativa Fluxos Fluviomarinhos, 

pluvial e eólico 

Meio Intergrade 

tendendo a 

instabilidade 

 

 

No setor 3 (Falésias Orientais), as escarpas são ativas, contudo o principal fluxo 

atuante é o fluviomarinho, fato assegurador de que a erosão da base das falésias do Grupo 

Barreiras ocorra de modo mais lento. Neste setor, as falésias foram consideradas meios 

intergrades tendendo a instabilidade, haja vista que, em alguns pontos, durante a maré baixa, 

foram verificados detritos e blocos na base da feição, além da existência de áreas em que o 

fluxo fluviomarinho atua constantemente sobre o substrato das falésias, independentemente da 

variação da maré.  

Não foram evidenciadas influências negativas decorrentes de desabamentos e 

deslizamentos, como a perda de infraestruturas nas encostas de falésias, pois a erosão da base 

acontece de forma lenta. Ressalta-se que, neste setor existem, também, áreas de falésias não 

ocupadas, em razão dos núcleos residenciais e os serviços se concentrarem na Sede do 

Município de Fortim.  

 

Fonte: Leite, 2015. Fonte: Leite, 2015. 

Fonte: Leite, 2016. 
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6 DIAGNÓSTICO E GESTÃO DA PAISAGEM DO LITORAL DE FORTIM: 

POTENCIALIDADES E PROBLEMAS 

 

De modo geral, os sistemas naturais possuem valor em razão de disponibilizarem 

produtos que podem ser consumidos, sejam eles naturais ou transformados, ou quando se 

estima como espaços para a prática de atividades sociais e econômicas, quando se mostram 

como um fundo genético, ambiente regulador de funções ecológicas, dentre outras. A sua 

valorização também é estimulada pela disponibilidade de acesso, a cultura, a disponibilidade 

de capital, ações do mercado etc.). Cabe ressaltar que a valorização varia entre grupos sociais. 

Por exemplo, o que é importante para um turista, em determinada área, pode não ser atrativo 

para um cientista (RODRIGUEZ; SILVA, 2013).  

As feições naturais que compõem as paisagens podem possuir valor de uso, 

econômico e cultural, determinado pelas sociedades. Este valor pode ser ampliado em 

decorrência da vocação intrínseca do ambiente em oferecer recursos que atendam às 

necessidades sociais, mas podem ser potencializados mediante o planejamento e de uma 

gestão adequada, assim como o manejo inadequado dos recursos pode comprometer sua 

qualidade e, consequentemente, a eficiência do sistema. Portanto, a própria capacidade de 

planejar e organizar as formas e intensidade de uso pode ser também caracterizada como 

potencialidade (RODRIGUEZ; SILVA, 2013). 

O litoral de Fortim possui componentes ambientais que podem ser 

satisfatoriamente geridos a fim de obter maior aproveitamento destes recursos, sem ensejar 

custos, ônus, impactos negativos a ele. O principal potencial do litoral em questão constitui as 

próprias paisagens naturais e culturais, além da variabilidade de recursos biológicos. Dentre 

os problemas, destaca-se a ocupação de Áreas de Proteção Ambiental, o que também pode 

estar associado à má gestão dos espaços naturais pelos órgãos ambientais competentes. Nessas 

circunstâncias, distinguem-se dois tópicos para discussão: (i) Potencialidades dos recursos 

naturais e humanos, subdividido em "Atrativos da paisagem natural" e "Recursos naturais 

biológicos"; (ii) Problemas socioambientais no litoral de Fortim, subdividido em "Ocupações 

residenciais em áreas protegidas", "Destinação inadequada dos resíduos sólidos" e 

"Degradação da vegetação de tabuleiro e na planície fluviomarinha" 

 

6.1 Potencialidades dos recursos naturais e humanos 

 

Decidiu-se pela abordagem dos recursos naturais em associação ao potencial 

humano da gestão/manejo, porquanto a diversidade paisagística e dos componentes biológicos 
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de determinada área também resulta de uma construção humana; desde o momento em que 

fomenta interesse, e que é reconhecido pelo homem como tal, destinando-lhes formas de usos, 

como destaca Diegues (1999), ao refletir acerca da Convenção sobre Diversidade Biológica 

(2000) que designa como recursos biológicos, por exemplo, os componentes bióticos do 

ecossistema que apresentam algum uso atual, potencial ou valor para a sociedade.  

De acordo com Cruz (2003), o potencial turístico de uma região e de suas 

paisagens é também uma formulação social, de valorização, diferenciação dos lugares, 

tornando-os objeto de interesse e consumo pela atividade turística. As praias se constituem 

um exemplo claro de mudança de valor na sociedade, haja vista que o fluxo turístico nas 

regiões litorâneas auferiu maior expressividade nos anos de 1960. No Ceará, o interesse por 

este ambiente deu-se, principalmente, nos anos de 1970, modificando o contexto 

socioambiental e econômico de localidades, carregando aspectos positivos e negativos 

inerentes à atividade turística (BRASIL, 2010; DANTAS, 2002).  

Dessa forma, é esse valor (não somente comercial, mas também cultural, de 

contemplação, de reconhecimento para a manutenção das relações biogeoquímicas) que 

permeia o manejo empreendido pela sociedade. Não faz sentido, então, discutir o potencial 

dos recursos biológicos e paisagísticos de Fortim sem levar em consideração os usos e 

importância atribuídos pela sociedade, em geral, e pela população local. Assim, este tópico, 

será subdividido em duas reflexões, sendo elas: "Atrativos da paisagem natural", no qual se 

pretendeu mostrar a variedade de ambientes que compõem o litoral, valorizados pelo turismo 

de lazer e turismo científico; e "Recursos naturais biológicos", ao evidenciar a biodiversidade 

que compõe a paisagem do litoral de Fortim aproveitada na atividade pesqueira e na 

mariscagem pela comunidade local.  

De modo geral, é válido reunir algumas potencialidades no Município de Fortim, 

discutidos no texto a seguir. 

- Elevada insolação e a ocorrência de ambientes aquáticos, como praias marítimas 

e fluviais, que possibilitam a recreação e o desenvolvimento de um turismo de Sol e Praia. 

- Paisagens litorâneas naturais conservadas que compõem o quadro cênico local e 

regional. 

- Setores do litoral praticamente sem ocupação e intervenções humanas atraindo 

pessoas interessadas em pouca agitação e contato com a natureza. 

- Formação de grutas em falésias na praia de Pontal do Maceió, que podem ser 

visitadas em determinados períodos. 

- A dinâmica dos ventos potencializa a realização de esportes náuticos. 
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- O Município de Fortim é onde se localiza o estuário mais importante do Estado 

do Ceará, atraindo pesquisadores e estudantes. 

- Existência de uma Associação de Bugueiros de Fortim, que regula, em conjunto 

com gestores públicos, o transporte de turistas no Município. 

- Disponibilidade de hospedagens com padrões de estrutura e valores diversos, 

possibilitando o acesso de variados grupos sociais, contribuindo na dinamização da economia 

local. 

 - Barracas de praia, restaurantes, lanchonetes, que oferecem empregos, atendem a 

demanda de visitantes e demandam insumos locais, estimulando, assim, a pesca, agricultura e 

a pecuária no Município. 

- Disponibilidade de passeios de barco pelo rio Jaguaribe e em seu manguezal, 

oferecidos pelos restaurantes. 

- Existência de uma diversidade biológica, como a fauna do manguezal e 

oceânica, com crustáceos, peixes e moluscos, que configuram fonte nutricional e de renda 

para as populações tradicionais. 

- Aves, típicas de ambientes estuarinos e litorâneos, que se tornam objeto de 

contemplação e estudos científicos. 

- Organização e mobilização dos pescadores e marisqueiras de Fortim, por 

intermédio, da colônia de Pescadores Z-21, desenvolvendo atividade pesqueira no Município. 

- Constituem atrativos os modos de vida tradicionais, com atividades de pesca e 

mariscagem, além da realização de festejos, como as regatas, que atraem visitantes em busca 

de tranquilidade e da vivência em espaços socioculturais diferenciados dos de origem. 

 

6.1.1 Atrativos da paisagem natural 

 

Como foi discutido ao longo do ensaio, Fortim possui oferta de unidades de 

paisagens que constituem um potencial natural, com uma beleza cênica local constituída por 

praias marinhas, como as de Pontal do Maceió, das Agulhas, do Farol e das Pedrinhas, além 

de praias fluviais, no estuário do rio Jaguaribe, como o Canto da Barra e alguns pontos na 

margem esquerda que durante a maré baixa formam pequenas praias (Figura 47). Além delas, 

existem o manguezal dos rios Pirangi e Jaguaribe (Figura 48), campos de dunas e falésias, 

componentes do quadro paisagístico do litoral de Fortim.  
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Figura 47- Praias fluviais do Jaguaribe em 

Fortim/CE. 

 

Figura 48- Manguezal do rio Jaguaribe em 

Fortim/CE. 

 

Esse mosaico de paisagens de Fortim representa, atualmente, atrativos 

significantes para o turismo no Município e no Estado do Ceará, podendo-se somar às 

características naturais os aspectos socioculturais da área e os costumes tradicionais. Entende-

se que o turista, ao se deslocar no espaço geográfico, carrega diversas motivações, como o 

lazer, descanso, estudos, negócios e a busca pelo por ambientes socioambientalmente 

diferenciados da sua área de origem (CRUZ, 2003). 

O turismo é uma realidade efetiva em Fortim, representando juntamente com a 

pesca, a base econômica do Município, com uma diversidade de serviços e equipamentos 

voltados a atividades (Figura 49). Assim, a atividade turística não deve ser ignorada, ao 

contrário, deve ser estimulada como mais uma opção de crescimento sustentável no 

Município, devendo ser uma decisão dos gestores públicos e da população de Fortim, junto 

aos seus representantes, questionar-se sobre o tipo de turismo que desejam. Ressalta-se a 

possibilidade de desenvolvimento do ecoturismo, porquanto a comunidade acadêmica demonstra 

interesse em conhecer os ambientes naturais de Fortim, além de realizar práticas esportivas, 

representadas pelo kitesurf e da própria procura por lazer e contemplação paisagística. 

De acordo com informações concedidas pela Secretária de Turismo de Fortim, 

desde 2012, o Município centra maiores esforços para alavancar o turismo, com suporte no 

desenvolvimento de projetos, busca por incentivos junto a órgãos públicos, como o Banco do 

Nordeste (BNB) e SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas) e 

na promoção da qualificação aos empresários locais de Fortim.  

 

 

 

 

Fonte: Leite, 2015. 

 

Fonte: Leite, 2015. 
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Figura 49- Atividades e serviços turísticos em Pontal do Maceió em Fortim/CE. 

 

 

Atualmente, Fortim conta com uma Associação de Bugueiros, responsável por 

percursos turísticos automotivos. Além disso, o seu litoral conta ainda com pousadas com 

variados preços e dois hotéis com grande infraestrutura de acomodações e serviços (Figuras 

50, 51). Há restaurantes e barracas de praia concentrando-se no Pontal do Maceió, Canto da 

Barra, Fortim-Sede e no Jardim de Baixo. 

 

Figura 50- Hotel na praia de Pontal do 

Maceió em Fortim/CE. 

 
 

Figura 51- Pousada na sede do Município 

de Fortim/CE. 

 
 

O trabalho de incremento do turismo está associado aos pequenos empresários 

locais, como donos de pousadas, barracas de praia e restaurantes, que possuíam receio de 

investir no próprio negócio e com pouca qualificação, no que concerne ao atendimento aos 

visitantes. Assim, a realização de cursos de capacitação foi apontada como uma das frentes de 

ação e investimento no setor turístico.  

Outro ponto destacado foi o fortalecimento da Associação de Bugueiros de Fortim 

(ABF), mediante a organização de rotas turísticas dentro e fora do Município, promovendo 

Fonte: Leite, 2016. 

Fonte: Leite, 2015. Fonte: Leite, 2015. 
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mover a paisagem local, com suporte em três percursos: "Roteiro litoral", "Roteiro trilha 

rural" e "Roteiro histórico".  

No roteiro litoral, o percurso se estende da praia de Pontal do Maceió, com parada 

no Canto da Barra onde é feita a travessia de balsa pelo rio Jaguaribe, e segue até a praia de 

Ponta Grossa, em Icapuí, havendo paradas em pontos estratégicos de outros municípios, como 

nas dunas de Aracati. Em roteiros pelo litoral de Fortim, é possível também conhecer outras 

praias, podendo se estender à foz do rio Pirangi.  

A proposta de integrar em roteiros turísticos mais de um município também é uma 

estratégia do Ministério do Turismo, conforme o Programa de Regionalização do Turismo, 

que no Ceará tem como exemplo de implementação o projeto "Rota das Falésias", que 

incentiva o turismo integrado em oito municípios do litoral leste do Estado. O Programa de 

Regionalização do Turismo, propõe a potencialização do turismo nos estados, desde uma 

escala regional de atuação, em que os municípios, conjuntamente, oferecem serviços de modo 

complementar um ao outro, promovendo a valorização das especificidades, e, assim, 

alcançando maior visibilidade junto ao mercado turístico (BRASIL, 2013). 

Na praia do Forte, é possível ter uma visão panorâmica de todo o litoral, com 

falésias e pequenas grutas, sendo estas também ocorrentes na praia de Pontal do Maceió, 

formadas pela ação das ondas sobre as falésias, configurando-se como um atrativo no litoral 

que pode ser visitado nos períodos de maré baixa (Figura 52).  Da praia das Agulhas até a foz 

do rio Pirangi, tem-se um ambiente tranquilo, com praticamente nenhuma intervenção 

humana. Este, na verdade, é uma qualidade e uma diferença do litoral de Fortim, a pouca 

intervenção humana em alguns setores litorâneos (Figura 53). 

 

Figura 52- Gruta formada pela ação 

marinha no Pontal do Maceió em 

Fortim/CE. 

 

Figura 53- Praia das Agulhas de Pedrinhas, 

em Fortim em Fortim/CE. 

Fonte: Leite, 2015. Fonte: Leite, 2015. 
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A praia do Canto da Barra é bastante valorizada com uma paisagem formada por 

campo de dunas e o manguezal, e, ao longo do estuário do rio Jaguaribe, é comum a 

recreação, com banhos nas águas calmas do estuário do Jaguaribe, passeios de barcos para 

grupos, lanchas, jet-ski, além das tradicionais regatas, também realizadas na praia de Pontal 

do Maceió, que trazem um colorido especial ao ambiente, principalmente com as velas 

multicores das bateiras dos pescadores locais (Figura 54). 

 

Figura 54- Regata tradicional da Praia da Barra em Fortim/CE. 

 

 

Outro roteiro criado em Fortim foi o "Roteiro trilha rural" que dá ênfase ao 

turismo comunitário no interior do Município, como nas localidades de Campestre, Olho 

D'água e Coqueirinho, que se destaca pela sua organização nessa vertente de turismo no 

Município, recebendo escolas e turistas, em geral, interessados na tranquilidade, possibilidade 

de conhecer o assentamento Coqueirinho (modo de vida, cultura), a culinária local e realizar 

trilhas ecológicas pela mata de tabuleiro. 

O "Roteiro histórico" volta-se para o próprio Município, onde o foco, como o 

nome sugere, é nos pontos históricos, como a Igreja Nossa Senhora do Amparo, localizada na 

Sede de Fortim, a Pedra do Chapéu, que resguarda parte da história da ocupação do Município 

(o que pode ser conferido no capítulo 3) e, finalmente, o Farol de São Lourenço, na praia do 

Farol, que data de 1873 (Figura 55).   

Figura 55- Farol de São Lourenço em Fortim/CE. 

Fonte: Foto disponibilizado por moradores. 

Fonte: Leite, 2015. 
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No conjunto paisagístico de Fortim, elencou-se três elementos naturais como 

notáveis e essenciais para o fortalecimento do turismo em seu litoral: o clima, a água, com os 

rios e o mar, que permitem a recreação, e também do vento, que favorece a realização de 

esportes náuticos na foz do rio Jaguaribe. 

As características climáticas da região, com chuvas concentradas e irregulares, 

com temperaturas elevadas (média de 29ºC), garantem uma radiação solar e calor 

praticamente constantes todo o ano. Essas características, associadas à água, que garante a 

balneabilidade nas praias marinhas e fluviais, tornam-se atrativos locais importantes para o 

desenvolvimento do turismo de Sol e Praia, considerado como atividade turística na qual a 

recreação ou descanso se relaciona com a combinação de água, sol e calor em praias, sejam 

naturais (mar, rios e lagoas) ou artificiais (BRASIL, 2010). 

Os ventos, de moderados a fortes, da área tornam comum a prática do kitesurf na 

foz do Jaguaribe, demonstrando ser mais um elemento de atração, neste caso, de praticantes 

ou interessados em esportes náuticos. Em Fortim, já existe uma escola de kitesurf, além da 

praia do Canto da Barra já ter sido locus de campeonato de kitesurf e windsuf de âmbito 

nacional e internacional (Figuras 56 e 57). 

Figura 56- Kitesuf no estuário do rio 

Jaguaribe em Fortim/CE. 

 

Figura 57- Windsurf no estuário do rio 

Jaguaribe em Fortim/CE. 

 

 

Fortim, com base nas suas paisagens, denota elevada capacidade de desenvolver 

atividades sustentáveis, que promovam a valorização dos ambientes naturais e ao mesmo 

tempo, os conservem, com apoio no ecoturismo. Além do interesse por práticas esportivas, 

percebe-se continuamente a participação de estudantes e pesquisadores acadêmicos em aulas 

de campo, desenvolvendo pesquisas científicas sobre os mais diversos temas na área, o que se 

expressa como nova possibilidade de uso e também como forma de reconhecimento do valor 

do patrimônio natural de Fortim. 

Fonte: Leite, 2015. Fonte: Leite, 2015. 
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6.1.2 Recursos naturais biológicos 

 

Os manguezais e o oceano concentram grande parte da biodiversidade costeira de 

Fortim, com uma fauna composta principalmente por aves, peixes, crustáceos e moluscos. E, 

apesar de deter certo grau de urbanização, principalmente na Sede, ainda é marcado por 

atividades tradicionais, como a pesca artesanal e a mariscagem. Em alguns setores, como, por 

exemplo, no Pontal do Maceió, se resguardam características de um modo de vida próprio de 

comunidades tradicionais pesqueiras, havendo registros de ocupação do território desde o 

início do século XIX, sendo a pesca desenvolvida com técnicas e instrumentos artesanais e os 

recursos pesqueiros utilizados para a subsistência das famílias, mas também para a 

comercialização e na culinária local, em barracas de praia e restaurantes. 

  A fim de esclarecimento, as comunidades ditas tradicionais, de acordo com o 

Decreto nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, que instituiu a Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais – PNPCT, são aqueles 

grupos culturalmente diferenciados, que assim se reconhecem e que ocupam permanente ou 

temporariamente determinado território e que, por meio dos conhecimentos e das práticas 

criadas e transmitidas pelas gerações, fazem usos de tal espaço e dos recursos naturais para a 

manutenção e reprodução da cultura, da religiosidade, das atividades sociais, econômicas e 

ancestrais. 

Em decorrência dessa integração com o ambiente onde vivem, as comunidades 

tradicionais são detentoras de profundos conhecimentos acerca dos aspectos ambientais do 

território, como as espécies e os ciclos reprodutivos, a dinâmica das marés e dos ventos, que 

lhes são essenciais e, por isso, se reproduzem através das gerações. O conhecimento e a 

valorização dos recursos naturais como necessários para a manutenção dos meios de vida 

promovem formas de uso associadas à conservação ambiental, sendo, em muitos casos, 

relacionada a comunidades com a proteção da biodiversidade (DIEGUES, 1999).  

Em Fortim, as comunidades se inserem na lógica comercial, estando distribuída 

no serviço público e comércios (ver capítulo 3, sobre a socioeconomia). A pesca faz parte 

deste contexto e, não é apenas para a subsistência, sendo uma das bases econômicas do 

Município, haja vista que os manguezais e oceanos resguardam grande produtividade 

biológica. 

Os estuários ocupados por manguezal e o oceano promovem o potencial natural 

de recursos biológicos para Fortim, com peixes, crustáceos e moluscos que se convertem em 
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fonte de renda para as famílias da região, constituindo-se também, em importante área de 

pesca esportiva (Figuras 58 e 59). 

Figura 58- Pesca Esportiva no rio 

Jaguaribe em Fortim/CE. 

 

Figura 59- Pesca esportiva no rio Jaguaribe 

em Fortim/CE. 

 

 

Os manguezais possuem tanto um grande número de indivíduos como diversidade 

de espécies, podendo-se encontrar desde uma microfauna, como bactérias, zooplânctons e 

insetos, até espécies animais maiores, que habitam permanentemente, como crustáceos, 

moluscos e alguns tipos de peixes, ou que o utilizam ao longo do ciclo de vida, seja como 

ambiente de reprodução, desenvolvimento e fonte de alimentação, como peixes, mamíferos e 

aves. Assim, o manguezal, como um espaço de interface, congrega espécies marinhas e 

terrestres, além de animais específicos deste ambiente costeiro.  

Os caranguejos e o camarões fazem parte da fauna característica do manguezal do 

rio Jaguaribe e representam fonte nutricional e de renda das comunidades litorâneas, e, porque 

não dizer, que expressam a base alimentar da sociedade, em geral, possuindo importante valor 

socioeconômico local (Figuras 60 e 61). Têm destaque, ainda, os moluscos, como ostras, 

sururus e búzios, catados principalmente por mulheres, em uma prática conhecida por 

mariscagem. Entre as espécies de peixes mais comuns e de maior valor comercial pescados no 

rio Jaguaribe, destacam-se a tainha, a carapeba e a saúna. 

Fonte: Leite, 2015. Fonte: Leite, 2015. 
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Figura 60- Caranguejo aratu do rio 

Jaguaribe em Fortim/CE. 

 

Figura 61- Cata do caranguejo do 

manguezal do rio Jaguaribe em Fortim/CE. 

 

 

 

Além das espécies com valor econômico, destacam-se as aves, pela 

representatividade e exuberância no manguezal. Em Fortim, são comuns a garça branca, a 

garça azul, o martim-pescador, dentre outras espécies (Figuras 62 e 63). 

A pesca no mar também é diversificada, e as principais espécies apanhadas são 

garoupa, cavala, sirigado, serra, biquara e a lagosta. A última, em virtude da pesca predatória, 

possui um período de defeso, de dezembro a maio. Em conversa com a população, foram 

ouvidos relatos de que há 15 anos a pesca da lagosta ainda era forte na área, sendo atribuída à 

pesca predatória deste pescado como uma das dificuldades atuais enfrentadas na atividade 

pesqueira.  

Figura 62- Garça azul no estuário do 

Jaguaribe em Fortim/CE. 

 

Figura 63- Martim-pescador no litoral de 

Fortim em Fortim/CE. 

 

  De acordo com informações cedidas pela Secretária de Pesca e Agricultura do 

Município, a extração de peixe é a atividade mais importante para a economia local, todavia, 

"perde força", sendo poucos os jovens que seguem a tradição de família, e também não se 

Fonte: Leite, 2016. Fonte: Leite, 2015. 

Fonte: Souza, 2015. Fonte: Souza, 2015. 
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acham estimulados pelos pais pescadores, em virtude das dificuldades inerentes a essa 

atividade, como a incerteza de lucro, as condições de trabalho e os riscos de vida durante as 

idas ao mar.  

A pesca em Fortim pode ser caracterizada como artesanal, por ter o objetivo de 

subsistência e venda, sendo os equipamentos e arte de pesca elaborados pelos próprios 

pescadores, usando-se em geral linha e anzol, rede de nylon e manzuá. As embarcações não 

são utilizadas por todos os pescadores e os que possuem, em geral, são donos e durante a 

atividade são compartilhadas com mais de um pescador (Figuras 64). 

 

Figura 64- Embarcação lagosteira em Fortim/CE. 

 

 

 

Os peixes são congelados nos barcos e, em relação ao destino final do pescado, a 

Secretária de Pesca e Agricultura informou que o que não é consumido pelas famílias locais é 

vendido para os restaurantes de Fortim e para frigoríficos, como a Compescal, em Aracati, 

que beneficia e revende para outros municípios e estados.  

O litoral de Fortim tem na riqueza de recursos biológicos do mar e do estuário do 

Jaguaribe um potencial natural, e é associada ao potencial humano de organização e 

mobilização das colônias de pescadores de Fortim (Z-21), uma importante fonte de 

desenvolvimento socioeconômico do Município atualmente. Ressalta-se que a atividade 

pesqueira se realiza ainda de modo artesanal, levando em conta, de modo geral, as tradições, 

os conhecimentos e respeito ao ambiente repassados pelas gerações. Esse conjunto de fatores 

é essencial para aliar a exploração de recursos naturais com fins de subsistência e econômicos 

à manutenção da biodiversidade local. 

 

 

Fonte: Souza, 2015.  
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6.2 Problemas socioambientais no litoral de Fortim 

 

Os problemas são caracterizados e refletidos desde uma visão socioambiental, 

considerando-se que não há como dissociar os elementos naturais da dinâmica social. Nesse 

sentido, ao tratar, por exemplo, da ocupação de áreas de Preservação Permanente, inclui-se 

também, no veraneio, as atividades sociais, que promovem a privatização dos espaços comuns 

e protegidos em Fortim. Não há como falar da deposição inadequada dos resíduos sólidos, 

sem associá-lo à degradação ambiental e aos próprios prejuízos à qualidade de vida da 

população, e, principalmente, não mencionar o desenvolvimento da carcinicultura, quando se 

notam os dados sobre a perda da vegetação de mangue na planície fluviomarinha do rio 

Pirangi. 

Com efeito, discutiram-se os problemas envolvendo o litoral de Fortim, com 

amparo em três dimensões: as "Ocupações residenciais em áreas protegidas", a "Destinação 

inadequada dos resíduos sólidos", e a "Degradação da vegetação de tabuleiro e da planície 

fluviomarinha". Esses, de modo geral, podem ser expressos em quatorze problemas 

associados às temáticas. 

- Ocupação de segundas residências em campos de dunas, falésias e na ilha do 

Pinto, bem como no manguezal do rio Jaguaribe, que constituem APPs. 

- Degradação da Vegetação Pioneira Psamófila, estabilizadora de dunas. 

- Retirada da vegetação de tabuleiro nos topos, face e base das falésias na margem 

esquerda do rio Jaguaribe. 

- Retirada de vegetação de mangue na ilha do Pinto e na planície fluviomarinha do 

rio Jaguaribe. 

- Falta de fiscalização e de cumprimento da Legislação Federal (Código Florestal) 

e estadual (Política Estadual de Gerenciamento costeiro). 

- Substituição da vegetação de tabuleiro por empreendimentos imobiliários, como 

condomínios fechados. 

- Artificialização da paisagem por meio da construção de residências, restaurantes 

e empreendimentos diversos nas APPs. 

- Interferência na dinâmica de sedimentos em falésias, dunas e pós-praia pela 

compactação e fixação das areias promovidas por construções. 

- Instabilidade geomorfológica de falésias, em virtude do uso e ocupação. 

- Privatização de espaços comuns, dificultando o acesso ao rio Jaguaribe, tendo 

em vista a disposição continua das casas de veraneio e demais construções. 
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- Parcelamento do território e especulação imobiliária em campos de dunas. 

- Deposição de resíduos sólidos domiciliares em dunas, margem do rio Jaguaribe 

e riachos no tabuleiro litorâneo. 

- Ausência de serviço de coleta pública para 100% da população. 

- O destino final dos resíduos é um "lixão", sem qualquer condição sanitária 

adequada. 

6.2.1 Ocupações residenciais em áreas protegidas 

 

Dentre as problemáticas socioambientais identificados no litoral de Fortim, a 

ocupação em Áreas de Preservação Permanente- APP é a mais expressiva, pois há ocupações 

consolidadas em dunas, manguezal, falésias e no pós-praia, e essas ocupações se expandem, 

com cercamento/parcelamento e a venda de terrenos nesses ambientes para a prática do 

veraneio, impulsionada pela valorização paisagística. Elas ocorrem, principalmente, pela falta 

de cumprimento e fiscalização da legislação ambiental.  

Além do Código Florestal (lei nº12.651) e da Resolução CONAMA (lei nº303), 

essas áreas são protegidas pela legislação estadual, por meio da Política Estadual de 

Gerenciamento Costeiro (lei nº13.796, de 30 de junho de 2006), sendo as penalidades 

aplicadas por intermédio, por exemplo, do Decreto Federal nº 6.514, de 22 de julho de 2008 e 

Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. O descumprimento da lei, contudo, 

atualmente, é percebido pelas indicações de placas de venda em falésias, condomínios 

fechados em dunas e em áreas de deposição recente, segundas residências e hotéis em dunas e 

no pós-praia.    

A construção de segundas residências se expandiu no litoral cearense desde a 

percepção da praia como um espaço de lazer e tranquilidade, além da oferta de infraestrutura 

para o deslocamento (vias de acessos) e fixação dos veranistas, cuja participação também 

estimula o desenvolvimento de infraestrutura nas áreas ocupadas. Assim, nos anos de 1970, 

teve início a ocupação de praias próximas de Fortaleza, como o Iguape, no Município de 

Aquiraz, no Icaraí e Cumbuco, em Caucaia fomentando a urbanização nas localidades 

litorâneas (DANTAS, 2002).  

Percebe-se a existência de pontos positivos, mas também negativos no 

concernente à crescente pressão exercida por especuladores, agentes imobiliários e por 

veranistas no litoral cearense, mediante da apropriação dos territórios e da transformação dos 
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espaços naturais em objeto de consumo. Em geral, tem-se a privatização de espaços comuns, 

principalmente na margem esquerda do rio Jaguaribe. 

A prática do veraneio é bastante consolidada nas falésias da margem esquerda do 

Jaguaribe, onde são notórias as "mansões", casas com alto padrão estrutural, na borda das 

falésias. Muitas ainda possuem piers privados, que se prolongam pelo rio (Figura 65). 

Percebe-se que as encostas são aplainadas, e em muitas casas, a face é suavizada em direção 

ao Rio, a fim de garantir melhor acesso a este, por meio de rampas, escadas e piers.  

Trata-se de uma área de ocupação mais antiga, dotada de maior infraestrutura no 

Município, correspondendo aos Distritos da Barra e Fortim-Sede. Algumas áreas, de acordo 

com a população local, já eram ocupadas e foram compradas por empresários de Fortaleza 

para a construção das segundas residências, deslocando para o interior os moradores 

anteriores, além de distribuírem-se praticamente contínuas sobre falésias, dificultando o 

acesso ao rio (Figura 66).  

Figura 65- Piers no rio Jaguaribe em 

Fortim/CE. 

 

Figura 66- Casas no rio Jaguaribe em 

Fortim/CE. 

 

 
 

 

 

As problemáticas causadas pela ocupação em falésias estão relacionadas aos 

fatores na sequência delineadas: 

- Retirada da vegetação fixadora/estabilizadora do solo e da vertente. 

- Descaracterização da paisagem natural, pela terraplanagem da feição, ou seja, 

aplainamento e desconfigurando as formas originais para construção de imóveis e 

empreendimentos diversos. 

- Facilidade de infiltração de água pelo solo, facilitando o encharcamento e 

tornando-o instável. 

- Erosão subaérea, relacionada à ação pluvial e eólica sobre o solo desprotegido. 

Fonte: Leite, 2015. Fonte: Leite,2015. 
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- Formação de sulcos e ravinas de tamanhos e profundidades variados (Figura 67). 

- Instabilidade da feição, resultado da soma de fatores relacionados à ocupação 

das vertentes e supressão da vegetação. 

 

Figura 67- Sulcos em falésias em Fortim/CE. 

 

 

Nos ambientes compostos por campos de dunas móveis e fixas, percebe-se a 

crescente compartimentação do território para a venda nos loteamentos, transformando-se em 

um verdadeiro labirinto com cercas para a especulação imobiliária (Figura 68). A retirada da 

vegetação fixadora em ambientes de dunas é considerada como infração ambiental e, de 

acordo com o Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, se caracteriza como um crime 

contra a flora, podendo a pena variar de detenção de três meses a um ano, além de multa.  

A ocupação pelas residências promove a degradação da unidade por meio da 

compactação/ estabilização dos sedimentos, alterando a dispersão das areias pelo fluxo eólico 

e pela deriva litorânea. Sendo o fluxo sedimentar um dos responsáveis pela morfogênese das 

praias, então, sua ausência pode promover a erosão praial (MEIRELES, 2012). 

 

Figura 68- Cercas em área de dunas em Fortim/CE. 

 

Fonte: Souza, 2015. 

Fonte: Leite, 2015. 
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É grande, também, nesse setor o movimento de construção de casas, observando-

se em vários momentos evidências, como materiais de construção e obras em andamento 

transformando a dinâmica e o valor de contemplação das paisagens (Figura 69). Além dos 

campos de dunas, tem-se a construção de casas e hotéis na faixa de praia (Figura 70), e na ilha 

do Pinto, no manguezal do rio Jaguaribe, também se estabelecem segundas residências, sendo 

a destruição da vegetação de manguezal, assim como a de dunas, também considerado crime 

contra a flora submetido à sanção da Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.  

 

Figura 69- Construções em área de dunas 

dissipadas em Fortim/CE. 

 

Figura 70- Construções em dunas próximas 

ao pós-praia em Fortim/CE. 

 

As unidades litorâneas possuem uma dinâmica de energia e matéria que contribui 

na estabilidade/manutenção dos processos costeiros responsáveis pela formação da paisagem, 

ou seja, é o estabelecimento de um ciclo. A ocupação desses espaços costeiros tende a ensejar 

interferência nos fluxos e, assim, impactar negativamente a própria paisagem, podendo alterar 

a qualidade das águas subterrâneas, já que tais feições demonstram grande potencial hídrico, 

promovendo a contaminação e a diminuição da recarga de água em decorrência da 

impermeabilização do solo. Além disso produz diversidade de valor e usos entre as 

comunidades tradicionais que dependem dos recursos naturais costeiros e os novos habitantes.  

Na atualidade se evidenciam conflitos relativos ao uso e ocupação nas áreas 

supracitadas, o que decorre da inicial inserção do Município nessa nova lógica de turismo e 

veraneio, devendo-se planejar a médio e longo prazo, estabelecendo medidas de adequação 

das atividades desenvolvidas, a fim de não prejudicar os ciclos que se estabelecem. 

 

6.2.2 Destinação inadequada dos resíduos sólidos 

 

O despejo de lixo nos ambientes litorâneos pode comprometer o valor paisagístico 

e a balneabilidade de rios, riachos, lagoas e oceano, causando a poluição dos recursos hídricos 

Fonte: Leite, 2016. Fonte: Leite, 2016. 
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superficiais e a contaminação do lençol freático, comprometendo a qualidade ambiental e de 

vida da população local, haja vista a ampla utilização do manancial subterrâneo por meio de 

poços no Município.  

Em geral, o serviço de limpeza pública é eficiente, sendo comum observar ao 

longo do litoral de Fortim recipientes do tipo "tambores" para deposição dos resíduos sólidos 

domésticos, e nas ruas não é verificada visualmente grande quantidade de resíduos. Em alguns 

pontos, todavia, foi observada a presença de resíduos, com sacolas plásticas, embalagens, 

pedaços de corda utilizadas em embarcações e eletrodomésticos, como geladeiras em campos 

de dunas, em riachos e na margem do rio Jaguaribe (Figuras 71, 72).  

De acordo com dados da Secretária de Saúde (2015) e outras informações oficiais 

(Censo 2010 e o Plano Municipal de Saneamento Básico, 2013), a falta de manejos dos 

resíduos sólidos domiciliares pode ser considerada uma problemática, principalmente tendo 

em vista os impactos negativos associados.  

Figura 71- Deposição inadequada de 

eletrodomésticos em Fortim/CE. 

 

Figura 72- Resíduos sólidos na margem do 

Jaguaribe em Fortim/CE. 

 

Não há coleta seletiva dos resíduos sólidos implementada pelo Município, e, de 

acordo com dados do Plano Municipal de Saneamento Básico (2013), a coleta é realizada por 

dois caminhões que atendem os distritos de duas a três vezes por semana, sendo a disposição 

final um lixão. Vale salientar, porém, que, de acordo com os dados do Sistema de Informação 

a Atenção Básica (SIAB) de 2015, fornecidos pela Secretária de Saúde do Município, 29, 

56% do total das famílias ainda queimam ou enterram os resíduos sólidos domiciliares. 

Enquanto isso, o Censo de 2010 do IBGE, detalha o fato de que 78 domicílios depositam seus 

resíduos em terrenos baldios e nos logradouros. 

Em campo, foi possível perceber que a coleta pública de resíduos domiciliares é 

realizada por um caminhão mal adaptado para recolher os resíduos. Existem brechas que 

Fonte: Leite, 2015.  Fonte: Leite, 2015.  
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permitem que os resíduos fiquem pelo chão da rua, o que é observado nas proximidades da 

calçada. Também não há roupas adequadas aos coletores, como calças ou botas de borracha 

que evitem o contato direto dos resíduos com a pele. 

Assim, considera-se que, mesmo que a coleta pública do resíduos atenda a maior 

parte das famílias do Município (65,34% - ver capítulo 3), existem problemas relacionados a 

sua má destinação, o que pode ser atenuado com o exercício de ações de Educação Ambiental 

e manejo dos resíduos sólidos pelos gestores, mediante a reflexão sobre a implementação de 

uma coleta seletiva como forma de promover a qualidade ambiental e de vida da população, 

estimulando a formação de cooperativas e permitindo que o Município alcance maiores 

recursos da União para serviços de limpeza pública na gestão dos resíduos sólidos, como 

define a Lei nº 12.305 (de 2 de agosto de 2010): a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

 

6.2.3 Degradação da vegetação de tabuleiro e na planície fluviomarinha 

 

A vegetação subcaducifólia arbóreo-arbustivas de tabuleiro é retirada, principalmente, na 

limpeza de terrenos para a construção de casas, empreendimentos imobiliários (Figuras 73 e 

74) e turísticos, como novos loteamentos que ocupam dunas e área de tabuleiro litorâneo ao 

longo da rodovia CE-040. A cultura do coco e do caju também contribuem para a remoção de 

vegetação. A extração de madeira para a construção de cercas, produção de carvão e uso em 

fornos também é comum, existindo diversas áreas em que a vegetação de tabuleiro já foi 

bastante explorada. 

 

Figura 73- Divulgação de loteamento em 

Fortim/CE. 

 

Figura 74- Retirada de vegetação de 

tabuleiro em Fortim/CE. 

 

Na planície fluviomarinha do rio Pirangi, o desenvolvimento de atividades 

econômicas promoveu a substituição da vegetação de mangue por áreas de exploração de sal 

Fonte: Leite, 2015. Fonte: Leite, 2015. 



136 
 

no passado e atualmente por fazendas de carcinicultura. Em análise realizada por Silva 

(1993), com base em fotografias aéreas de 1958 e 1988, percebeu-se que, enquanto as áreas 

de salinas aumentavam, as áreas de manguezal diminuíam, contudo, se notou, também, que, 

com a progressiva desativação das salinas, há colonização de pequenas áreas por espécies de 

mangue de baixo porte, o que demonstra a capacidade de regeneração do ecossistema 

manguezal. Atualmente, a paisagem ainda sugere uma contínua degradação da superfície, que 

atualmente é influenciada negativamente, em especial, pela carcinicultura (Figuras 75 e 76).  

 

Figura 75- Tanques de camarão no rio 

Pirangi em Fortim/CE. 

 

Figura 76- Vegetação de mangue morta no 

rio Pirangi em Fortim/CE. 

 

De acordo com Meireles e Queiroz (2011), as fazendas de camarão geram 

problemáticas socioambientais na zona costeira, uma vez que seus resíduos se integraram aos 

fluxos naturais do sistema estuarino, contaminando os cursos d'água com agrotóxicos. O fato 

pode ensejar a mortandade de espécies da fauna, além de promover a retirada da vegetação 

(aspecto bastante evidente). As fazendas de camarão também privatizam os manguezais, 

promovendo consequências para as comunidades que habitam tradicionalmente o entorno 

dessas áreas e que têm o manguezal como fonte para a alimentação e de renda, com suporte 

na pesca e na mariscagem. 

Ao realizar uma análise comparativa de imagem de satélite de 2013 e fotografia 

aérea de 1988 em uma área de 2.490 hectares, que corresponde à superfície territorial do setor 

1 do litoral de Fortim, observa-se a pouca variação nas áreas ocupadas por vegetação de 

mangue que passam de 43,51 ha em 1988 para 33,60 ha em 2013, em contraste com áreas 

ocupadas por atividades econômicas, que aumentam de 386,27 ha em 1988 para 513,19 ha em 

2013, uma expansão de 32%. A figura 77 exibe uma variação de 25 anos, sendo que em 1988 

Fonte: Leite, 2015. Fonte: Leite, 2015. 
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as salinas ocupavam o manguezal sendo posteriormente desativadas e atualmente tem-se a 

carcinicultura como atividade, cuja área foi delimitada na imagem de 2013. 

 

Figura 77- Desenvolvimento de atividades econômicas no rio Pirangi em 25 anos (Salinas e 

Carcinicultura), Fortim/CE. 

 

 

É possível destacar que a vegetação de mangue neste setor se mostra atualmente 

como um resquício de floresta de manguezal, ocorrendo apenas nas bordas de tanques de 

camarão. A carcinicultura ocupa as antigas áreas de salinas, mas expandiu seu território, 

sendo que o estuário do rio Pirangi comporta, atualmente o segundo lugar em quantidade de 

empreendimentos de fazendas de camarão no Estado do Ceará, ficando atrás apenas rio 

Jaguaribe (BRASIL, 2005). Houve assim a substituição de atividades, contudo, não houve 

tempo recuperação do manguezal. 

 

6.3 Qualidade da água subterrânea no litoral de Fortim 

 

A água é um recurso vital nos processos do corpo humano e dinâmica das 

paisagens, garantindo a manutenção dos organismos vivos. As fontes viáveis para consumo 

humano (água potável), contudo, estão disponíveis em menor quantidade, em virtude da 

contaminação ou dificuldade de acesso, dentre outros. Nessa perspectiva, as águas 

subterrâneas se configuram como importante aporte hídrico, possuindo características que 

favorecem a utilização para as diversas atividades humanas.   

As águas subterrâneas representam importantes reservas de água na Terra, sendo 

fontes de recarga para os cursos superficiais, principalmente nos períodos de estiagem, além 

de contribuírem no abastecimento de água para a sociedade, estando acessíveis as populações, 

Fonte: Leite, 2015. 
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tendo em vista que demonstra em alguns casos, menor custo e fácil obtenção (HIRATA; 

LIMA; HIRATA, 2009).  

Estas reservas de água são consideradas regulares e com uma qualidade que pode 

superar a de águas superficiais mais expostas aos agentes contaminantes e poluidores, embora 

também possam ser degradadas com a interação dos componentes químicos das rochas, 

intrusão da cunha salina em litorais e por meios do mau gerenciamento ambiental da 

sociedade, refletindo na qualidade dos aquíferos (HIRATA; LIMA; HIRATA, 2009).  

No Município de Fortim, as águas subterrâneas são responsáveis por grande parte 

do abastecimento hídrico público. De acordo com dados fornecidos pela Secretaria Municipal 

de Saúde, o fornecimento de água por poços corresponde a 43% (gráfico 10), contudo, em 

campo se verificou que a rede pública não possui abastecimento regular, o que intensifica a 

utilização de fontes alternativas, mesmo na Sede municipal, onde a população faz uso de 

chafarizes, bombas d'água e algumas famílias possuem poços particulares. 

 

Gráfico 10- Abastecimento de água em Fortim segundo a Secretaria Municipal de Saúde no 

ano de 2015 

 

 

Considerando que a gestão de recursos hídricos, por meio de bacia hidrográfica, 

tem papel fundamental na gestão ambiental, uma vez que a água é um indicador que se presta 

a modelagens de simulação. É possível reproduzir o funcionamento hidráulico e ambiental 

desde uma base técnica: informação sobre apropriação (uso e poluição) da água e 

características fisiográficas da bacia e do corpo d'água em si. Para avaliar a qualidade da água, 

é necessário primeiro identificar o uso a que ela se destina, ou seja, se ela servirá para 

consumo humano, irrigação, balneabilidade ou manutenção de vida aquática, tendo em vista 

que os parâmetros identificados de qualidade da água utilizam portarias distintas. 

Fonte: Leite, 2015. 
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Dessa forma, a análise de água tornou-se importante contribuição, fornecendo 

informação sobre a qualidade das águas, levando em consideração que a baixa qualidade dos 

recursos hídricos pode afetar a saúde da população por meio de doenças causadas por vetores, 

bactérias e vírus (TUNDISI; TUNDISI, 2008). Ao mesmo tempo, as condições físico-

químicas e biológicas da água demonstram, por uma visão integrada, as condições de 

conservação ambiental da área, visto que é influenciada por fatores naturais e antrópicos.  

Neste âmbito, foram realizadas análises físico-químicas em doze poços tubulares 

do litoral de Fortim, como se pode observar na figura 78. Os poços são comunitários e 

construídos pelo Serviço Geológico do Brasil- CPRM, datam de 1998 e em sua maioria são 

poços com bombeamento, um sistema de acumulação e distribuição, na área representados 

pelo chafariz. Apenas um poço é somente bombeamento manual e outro é totalmente manual. 

De acordo com CPRM (1998), os poços tubulares perfurados em áreas sedimentares possuem 

profundidades variadas, alcançando mais de 1000 metros, são de pequenas a grandes vazões, 

chegando até 1000 m³/h, e tem capacidade para abastecer grandes áreas.   

Os parâmetros analisados foram pH, turbidez, cloreto, dureza total, sulfato , 

n-nitrato, n-nitrito, amônia, ferro e sólidos totais dissolvidos , avaliados com base 

na Portaria 2.914/2011, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a qualidade da água para o 

consumo humano, e da Resolução nº 357, do CONAMA (Conselho Nacional de Meio 

Ambiente). Convém ressaltar que os parâmetros supracitados, à exceção dos nitratos, se 

caracterizam por causar alterações na água que afetam os sentidos (gosto, cor, cheiro), 

dificultando a aceitação, mas não necessariamente exprimem riscos à saúde. Os nitratos 

compõem o grupo de parâmetros, pois a presença promove riscos à saúde, de acordo com o 

Ministério da Saúde. Os resultados das análises podem ser observados na tabela 1. 

Os parâmetros microbiológicos também foram considerados com apoio na 

Portaria 2.914/2011, do Ministério da Saúde. Desta forma, considerou-se a ocorrência/não 

ocorrência de Coliformes totais e Escherichia coli, como recomendado. 



140 
 

Figura 78- Localização das áreas de coleta de água em Fortim- Ceará. 
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Tabela 1- Parâmetros físico-químicos das amostras de água coletadas no litoral de Fortim, Ceará 
Amostra pH  Alcalinidade, UNT  Turbidez, UNT  Dureza total, mg.L

-

1
 

 Sulfato, mg.L
-1

  Cloreto, mg.L
-1

  

1ª  2ª  3ª  4ª 1ª  2ª  3ª  4ª 1ª  2ª  3ª  4ª 1ª  2ª  3ª  4ª 1ª  2ª  3ª  4ª 1ª  2ª  3ª  4ª 

Ponto 1 5,5 5,8 5,9 5,97 12,1     8,1 6,1 7,1 6,7 7,0 7,3 10,2 230,0 228 266 240,0 19,6 21,5 38,9 36,7 240,2 241,7 340,0 297,8 

Ponto 2 7,3 7,4 7,6 0 44,4 42,4 38,4 0 6,4 7,6 7,1 0 260,0 256 324 0 38,9 49,2 67,3 0 299,8 285,7 391,1 0 

Ponto 3 6,3 6,3 5,8 6,00 28,3 22,2 18,2 18,2 7,0 6,8 7,1 10,1 168,0 166 170 164,0 60,4 83,3 111,8 126,7 452,6 417,8 444,7 420,9 

Ponto 4 5,7 6,3 5,9 5,62 24,2 100 20,2 11,1 6,8 7,4 7,4 11,0 402,0 398 318 316,0 81,6 90,4 126,2 150,5 462,6 490,2 520,1 436,7 

Ponto 5 6,1 6,5 6,1 6,20 26,3 22,2 16,2 13,1 6,6 6,8 7,3 10,2 48,0 48 46 56,0 54,2 60,2 69,2 68,7 162,8 169,3 142,9 162,8 

Ponto 6 7,5 7,7 7,6 7,47 125,5 121,2 103 97,0 17,8 8,2 8,4 10,7 116,0 126 120 112,0 4,2 4,9 9,4 10,3 23,8 30,3 25,8 25,8 

Ponto 7 5,5 5,9 5,2 5,66 8,1 8,1 6,1 8,1 8,1 7,6 7,6 13,6 64,0 76 44 54,0 9,4 10,6 19,0 17,9 63,5 72,4 46,1 73,5 

Ponto 8 5,9 6,4 6,1 6,04 20,2 20,2 20,2 18,2 6,7 7,2 7,5 12,3 34,0 38 62 56,0 34,8 40,1 54,7 50,1 51,6 51,9 67,5 61,5 

Ponto 9 6,6 6,9 7,1 5,86 22,2 16,2 12,1 18,2 8,8 7,4 7,2 12,8 118,0 196 218 88,0 75,3 53,9 73,0 158,4 339,5 236,8 281,9 305,7 

Ponto 10 6,7 6,9 6,6 6,90 20,2 18,2 10,1 

14,1 

8,8 10,9 8,2 

9,7 

208,0 100 150 

208,0 

50,8 114,

5 

112,2 

87,1 

259,1 314,1 323,6 

234,3 

Ponto 11 6,2 6,7 6,4 6,24 44,4 38,4 68,7 62,6 8,5 7,9 14,4 19,6 268,0 294 282 248,0 92,4 93,1 141,1 167,8 462,8 454,0 451,1 397,0 

Ponto 12 5,9 6,7 5,9 5,90 22,2 18,2 16,2 14,1 12,2 9,5 10,3 10,4 96,0 106 104 132,0 55,4 56,7 82,5 36,2 204,5 200,6 178,7 262,0 

 

Amostra Bicarbonato, mg.L
-

1
 

 Cálcio, mg.L
-1

  Magnésio, mg.L
-1

 
 

Potássio, mg.L
-1 

 Amônia, mg.L
-1

  Ferro total,     

mg.L
-1

 

 

1ª  2ª  3ª  4ª 1ª  2ª  3ª  4ª 1ª  2ª  3ª  4ª 1ª  2ª  3ª  4ª 1ª  2ª  3ª 4ª 1ª  2ª  3ª  4ª 

Ponto 1 14,8 9,9 7,4 9,0 37,6 40 45,6 40,0 32,6 30,7 36,5 33,6 49,9 25 32 53 0,8 0,8 0,4 0,38 <0,1 <0,1 0,1 0,2 

Ponto 2 54,2 51,8 46,8 0 29,6 36,8 44 0 44,6 39,4 51,4 0 49,9 25 32 0 <0,1 <0,1 <LD 0 <0,1 <0,1 1,2 0 

Ponto 3 34,5 27,1 22,2 22,2 21,6 23,2 20,8 22,4 27,4 25,9 28,3 25,9 78,1 34 46 53 <0,1 <0,1 <LD <LD 0,1 <0,1 0,1 0,2 

Ponto 4 29,6 122 24,6 13,6 26,4 8,8 44,8 49,6 80,6 6,2 49,4 46,1 51,9 18 34 73 <0,1 <0,1 <LD <LD <0,1 <0,1 0,1 0,2 

Ponto 5 32,0 27,1 19,7 16,0 8,0 44 8,8 9,6 6,7 69,1 5,8 7,7 33,3 32 18 41 <0,1 0,5 <LD <LD <0,1 <0,1 0,2 0,2 

Ponto 6 152,8 147,9 125,7 118,3 24,8 23,2 33,6 26,4 13,0 16,3 8,6 11,0 5,7 3 3 6 0,61 <0,1 <LD <LD 1,4 0,9 1,2 0,6 

Ponto 7 9,9 9,9 7,4 9,9 9,6 11,2 7,2 8,0 9,6 11,5 6,2 8,2 27,6 15 14 30 <0,1 0,3 <LD <LD 0,2 0,1 0,3 0,4 

Ponto 8 24,6 24,6 24,6 22,2 7,2 6,4 16,8 12,8 3,8 5,3 4,8 5,8 33,8 17 22 39 <0,1 0,3 <LD <LD <0,1 0,1 0,2 0,2 

Ponto 9 27,1 19,7 14,8 22,2 12,8 32,8 40 11,2 20,6 27,4 28,3 14,4 40,5 21 29 44 <0,1 <0,1 <LD <LD <0,1 <0,1 0,1 0,2 

Ponto 10 24,6 22,2 12,3 17,3 23,2 12 17,6 43,2 36,0 16,8 25,4 24,0 40,5 21 26 53 <0,1 <0,1 <LD <LD <0,1 <0,1 0,1 0,2 

Ponto 11 54,2 46,8 76,4 76,4 34,4 20,8 24,8 46,4 43,7 58,1 52,8 31,7 35,9 19 25 43 0,35 0,6 <LD 0,92 <0,1 <0,1 0,1 0,3 

Ponto 12 27,1 22,2 19,7 17,3 15,2 16 17,6 20,8 13,9 15,8 14,4 19,2 35,9 16 21 44 <0,1 0,01 <LD <LD 0,1 <0,1 0,2 0,1 

 

Amostra Condutividade elétrica, 

µS.cm
-1

 

 Sólidos totais 

dissolvidos, mg.L
-1

 

 Sódio, mg.L
-1

  N-nitrito, mg.L
-1

  N-nitrato, mg.L
-1

 
 

 

1ª  2ª  3ª  4ª 1ª  2ª  3ª  4ª 1ª  2ª  3ª  4ª 1ª  2ª  3ª  4ª 1ª  2ª  3ª  4ª 

Ponto 1 1150 1166 1509 1492 590,2 529 759 732 122,9 129 162 166 0,010 0,01 0,01 0,010 16,5 29,9 15,1 14,9 

Ponto 2 1339 1318 1733 0 723,4 672 932 0 142,6 157 196 0 <0,001 0,01 0,02 0 14,5 28,8 17,0 0 

Ponto 3 1640 1633 1833 1856 961,2 896 1069 961 245,2 228 280 198 0,010 0,00 0,01 0,010 9,4 10,2 14,8 7,0 

Ponto 4 2030 1965 2127 2181 991,4 907 1183 1171 194,5 124 271 292 <0,001 <0,001 0,01 0,010 14,6 29,5 18,2 15,6 

Ponto 5 721 742 684,4 811 429,5 557 455 497 109,2 121 102 120 <0,001 0,01 0,01 <0,001 5,3 3,8 8,9 4,7 

Ponto 6 293 386 304,1 312 245,6 266 240 234 19,1 23 15 18 0,010 <0,001 0,01 <0,001 0,5 0,9 0,8 0,3 

Ponto 7 357 414 267,6 363 216,0 194 182 218 34,9 44 26 35 <0,001 <0,001 0,01 <0,001 11,7 13,2 8,5 3,1 

Ponto 8 321 318 455,6 421 209,7 222 313 284 38,9 41 50 47 <0,001 <0,001 0,01 <0,001 3,4 4,1 9,5 3,5 

Ponto 9 1360 1211 1464 1533 755,2 569 745 910 206,4 154 188 260 0,010 <0,001 0,01 0,020 7,5 27,9 14,9 8,3 

Ponto 10 1234 1286 1558 1450 654,2 776 872 732 156,5 221 249 180 <0,001 <0,001 0,02 <0,001 14,5 10,7 11,9 15,3 

Ponto 11 1809 1895 2114 2018 1015,6 955 1198 1129 245,2 250 343 307 0,020 0,02 0,40 0,470 17,5 33,0 13,7 10,2 

Ponto 12 921 956 954,2 1249 549,6 507 759 658 142,6 134 146 175 0,010 <0,001 0,01 0,010 12,5 46,0 12,5 9,6 

Continua 
Continuação 

Continua 
Continuação 

Fonte: Leite, 2015. 



142 
 

O pH da água é exigido pela portaria 2.914/2011 do Ministério da Saúde, como 

requisito para padrão de potabilidade, devendo a água apontar valores de 6 e 9,5 (quanto mais 

alto mais alcalina a água e, quanto menos, mais acida a água). Observando-se a tabela 02, 

verifica-se que os valores de pH variaram de 5,5 a 7,7, e que os pontos 1 e 7exibiram pH mais 

ácidos dentre os demais nas quatro coletas, o que pode estar associado a composição do solo, 

por exemplo, a existência de argila, comum nos tabuleiros litorâneos. Outros pontos 

indicaram valores de pH menor do que 6 em algumas coletas (pontos 3, 4, 8, 9 e 12), mas com 

uma pequena diferença, e nenhum ponto excedeu o valor de 9,5. Os demais pontos avaliados 

tiveram valores de pH de 6,1 a 7,7 (pontos 2, 5, 6, 10, 11), o que pode ser verificado no 

gráfico 11. 

 

Gráfico 11- Gráfico comparativo com os valores obtidos para o pH nas amostras de água 

subterrânea coletadas em Fortim/CE, em 2015. 

 

 

A alcalinidade total está associada ao pH, visto que as substâncias que 

influenciam a alcalinidade total (hidróxidos, carbonatos e bicarbonatos) podem tornar a água 

mais resistente às variações do pH, tornando-a capaz de neutralizar os ácidos, sendo sua 

compreensão, desse modo, fundamental no tratamento das águas, na dinâmica de mudança do 

pH e para o estabelecimento de produtos químicos que provoquem a alcalinidade (LENZI; 

FAVERO; LUCHESE, 2009).  

Valores elevados de alcalinidade podem indicar decomposição de matéria 

orgânica, e a alta taxa respiratória de micro-organismos. Mesmo o Ministério da Saúde não 

estabelecendo em sua Portaria 2.914/2011 um parâmetro de valores ideais para a alcalinidade, 

verifica-se que as águas naturais possuem valores de 30 a 500 mg/L de CaCO3 (BRASIL, 

2006). As amostras coletadas não ultrapassaram as taxas sugeridas, sendo o ponto 6 o que 
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mostrou a alcalinidade mais elevadas para os quatro meses analisados (o que pode ser 

associado ao pH desta área que também obteve os maiores valores). Em geral, valores 

permaneceram de8 e 125 para janeiro, 8 e 121 em fevereiro, em maio os valores variaram de 6 

e 103 mg/L de carbonato de cálcio (CaCO3) e, em dezembro, de 7 a 97, como pode ser 

observado no gráfico 12.  

 

Gráfico 12- Comparativo com os valores obtidos para a alcalinidade nas amostras de água 

subterrânea coletadas em Fortim/CE, em 2015. 

 
 

 

Entre as propriedades analisadas, tem-se aquelas caracterizados como 

organolépticas, que interferem na cor, cheiro e gosto, mas que não necessariamente expressam 

grandes riscos à saúde, pois não são tóxicos como, o Nitrato. Os parâmetros que de 

identificam por tais características e discutidos ao longo do texto são: amônia, turbidez, 

dureza total, cloreto, sulfato, ferro, sólidos totais dissolvidos e sódio.  

A amônia é um parâmetro que intervém nas propriedades organolépticas da água 

(cor, gosto, cheiro), portanto, em geral, não significa riscos à saúde, contudo, quando 

associada à transformação do nitrogênio, pode indicar contaminantes orgânicos, como esgotos 

domésticos (TUNDISI; TUNDISI, 2008; LENZI; FAVERO; LUCHESE, 2009). A 

amônia também pode estar associada a alcalinidade e de acordo com as normas do Ministério 

da Saúde, seu valor máximo permitido é de 1,5 mg/L. As amostras analisadas do litoral de 

Fortim registraram valores abaixo do exigido em todas as coletas. 

A turbidez é referente à quantidade de luz capaz de atravessar o líquido, e em altas 

taxas pode interferir na desinfecção da água, por se comportar como uma barreira aos 

produtos químicos desinfetantes e proteção aos micro-organismos (BRASIL, 2006). Em 

relação à turbidez, foi possível observar que todas as amostras, nos meses analisados 
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obtiveram valores que ultrapassaram o limite estabelecido pela Portaria 2.914/2011, do 

Ministério da Saúde (Gráfico 13).  

  

Gráfico 13- Comparativo com os valores obtidos para a turbidez nas amostras de águas 

subterrânea em Fortim/CE, em 2015. 

 

 

Algumas amostras apontaram valores duas ou três vezes maiores do que o 

permitido, que é de 5,0 uT, o que pode ser um risco para o desenvolvimento de 

microorganismos. Destacam-se as amostras 4, 6, 10,11 e 12, que correspondem às 

localidades de Jardim de Cima na Viçosa, Barra e Pontal do Maceió, com os maiores 

índices de turbidez, de 7,9 a 19,6. As demais amostras estiveram de 6,2 a 8,8 para o parâmetro 

em questão. Ressalta-se que no mês de dezembro, as taxas de turbidez estão mais elevadas, o 

que pode ter relação com o baixo índice pluviométrico do segundo semestre do ano. 

A turbidez da água é causada por presença de sólidos, dentre os quais é possível 

destacar as argilas, lodo, matéria orgânica e outros, que alteram a cor da água, e , 

quando relacionada a resíduos sólidos pode promover o desenvolvimento de 

patógenos no recurso hídrico, causando doenças aos consumidores da água  

(TUNDISI; TUNDISI, 2008; LENZI; FAVERO; LUCHESE, 2009). Por outro lado, 

sabe-se da diversidade faciológica dos sedimentos do  Grupo Barreiras (que 

compõe os tabuleiros litorâneos), sendo a argila um material comum, 

possibilitando que as altas taxas verificadas para a turbidez sejam um efeito das 

propriedades geológicas da área. 

A dureza total refere-se, principalmente, à concentração dos íons de cálcio e 

magnésio na água, o que influi na capacidade de precipitar em contato com o sabão, ou seja 

estes íons na água podem torná-la resistente ao efeito do sabão, formando sólidos, 
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incrustações que se depositam nas superfícies (FUNASA, 2006). O Ministério da Saúde 

estabelece como parâmetro máximo tolerável para a dureza total, em águas de consumo 

humano, 500 mg/L.  

As águas analisadas no Município de Fortim permaneceram com valores abaixo 

do máximo recomendado pelo Ministério da Saúde para dureza, variando de 48 a 260, 

todavia, o ponto 4, que corresponde ao chafariz de Viçosa apontou números próximos a 500 

mg/L, com 402, 398, 318, 316 para os meses de janeiro, fevereiro, maio e dezembro, 

respectivamente, podendo-se considerar esta água com alta dureza em relação às demais 

(Gráfico14). A dureza pode ter uma origem antrópica ou natural, quando há riqueza de 

magnésio e cálcio no solo (BRASIL, 2006). 

 

Gráfico 14- Comparativo com os valores obtidos para a dureza nas amostras de água 

subterrânea coletadas em Fortim/CE, em 2015 

 

 

Os íons cloreto (Cl
-
), sulfato (SO4

2-
), bicarbonato, cálcio (Ca

2+
) e magnésio 

(Mg
2+

) influenciam no parâmetro Dureza da água, sendo que, para cloreto e sulfato, é 

estabelecido, de acordo com o Ministério da Saúde, um valor máximo é de 250 mg/L. Para 

bicarbonato, cálcio, e magnésio a Portaria 2.914 não indicou parâmetros, porém Hirata, Lima 

e Hirata (2009) sugerem até 100 mg/L para bicarbonato e cálcio e até 40mg/L para magnésio. 

Os valores obtidos de cálcio foram bastante baixos, todos inferiores a 100 mg/L. 

Para o bicarbonato, somente o ponto 6, no Jardim de Cima, exibiu números acima do 

aconselhado (gráficos cálcio e bicarbonato). Para o magnésio, apenas as amostras dos meses 

janeiro e maio do ponto 2, janeiro do ponto 4, fevereiro ponto 5 e janeiro a maio do ponto 11 

foram acima de 40 mg/L (Gráfico 15). 
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Gráfico 15- Comparativo com os valores obtidos para magnésio nas amostras de água 

subterrânea coletadas em Fortim/CE, em 2015. 

 

 

Valores altos de sais de cloreto, sulfato e bicarbonato também podem indicar 

contaminação por matéria orgânica, o que pode enseja alteração no gosto e prejuízos à saúde. 

Os teores de cloreto, especificamente, quando muito altos, podem indicar a entrada de água 

salina no reservatório hídrico subterrâneo, o que é mais comum nas zonas litorâneas 

(HIRATA; LIMA; HIRATA, 2009).  

O sulfato esteve abaixo do estabelecido em todas as amostras coletadas nos meses 

de janeiro, fevereiro, maio e dezembro, ficando a maioria das amostras com valores abaixo de 

100 mg/L, como pode ser verificado no gráfico 16. Os valores de cloreto, em muitos casos, 

contudo, apresentam-se acima de 250 mg/L (mês de maio e dezembro do ponto 01, todas do 

ponto 2, janeiro, maio e dezembro do ponto 09 e os três primeiros meses do ponto 10), 

algumas amostras acima de 400 mg/L (pontos 3, 4 e 11), provavelmente, em virtude da 

localização dos poços: perto do mar (Gráfico 17). Indica-se, também, que o resultado pode 

estar relacionado com poluição por esgotos domésticos, tendo em vista que os pontos 4 e 11, 

por exemplo, já registraram altos valores para Turbidez. 
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Gráfico 16- Comparativo com os valores obtidos para o sulfato nas amostras de água 

subterrânea em Fortim/CE, em 2015 

 

 

Gráfico 17- Gráfico comparativo com os valores obtidos para cloreto nas amostras de água 

subterrânea coletadas em Fortim/CE, em 2015. 

 

 

Ainda em relação aos íons sulfato e cloreto, percebe-se que o ponto 6, na 

localidade de Jardim de Cima, obteve os menores valores e a maior constância para estes íons 

nos meses avaliados. De modo geral, considera-se, assim, que a água não terá problemas em 

quebrar o efeito de óleos, graxas e gorduras, pois os parâmetros que o influenciam, à exceção 

de algumas amostras de cloreto, obtiveram valores baixos, o que foi confirmado com a análise 

da dureza da água, visto que todas as amostras possuíam menos de 500 mg/L, que é o valor 

máximo estabelecido pela Portaria 2.914/2011, do Ministério da Saúde. 

O Ferro deve denotar valor máximo permitido igual a 0,3 mg/L, de acordo com a 

Resolução nº357, e a Portaria 2.914, sendo encontrado de forma mais diluída nas águas 

subterrâneas do que em águas superficiais. É classificado como um parâmetro que pode 
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alterar propriedades sensoriais da água, como gosto amargo e adstringente, manchar roupas e, 

em geral, não oferece riscos à saúde (LENZI; FAVERO; LUCHESE, 2009). 

Na área de estudo, os teores de ferro, em geral, ficaram abaixo de 0,1mg/L, 

somente no ponto 6, na localidade de Jardim de Cima, Distrito de Viçosa, as amostras 

apresentaram-se todas elevadas, com os seguintes valores: 1,4 mg/L, 0,9 mg/L, 1,2 mg/L e 0,6 

mg/L, de concentração de ferro na água. No mês de maio, o ponto 2 (localidade de Capim 

Açu, Distrito Sede) e o mês de dezembro do ponto 7 (Lagoa) também obtiveram valor acima 

do posto pela legislação. 

Dentre os parâmetros analisados, existem os associados à concentração de sais na 

água e no solo, provocando a salinidade dos recursos hídricos e efeitos sobre a saúde humana 

se em alta quantidade. Dentre eles, destacam-se: Sólidos totais dissolvidos, Potássio, 

Condutividade e Sódio.   

Os sólidos totais dissolvidos também foram avaliados de acordo com a Portaria 

2.914/2011, onde é estabelecido um valor aceitável no meio aquoso de até 1000 mg/L. Este 

parâmetro também pode ter origem natural, com base em de sedimentos e detritos orgânicos, 

ou estar associado à ação humana, como despejo de lixo e efluentes domésticos no ambiente 

(BRASIL, 2006). Na área de estudo, verificou-se que o ponto 11 no Pontal do Maceió foi o 

que demonstrou os maiores valores, sendo que, nos meses de janeiro, maio e dezembro, os 

valores excederam os normativos, além dos pontos 3 e 4 que também indicaram valores 

elevados, sendo que na coleta do mês de maio alcançaram valores maiores do que 1000 mg/L, 

como pode ser observado no gráfico 18. 

 

Gráfico 18- Comparativo com os valores obtidos para sólidos totais dissolvidos nas amostras 

de águas subterrâneas em Fortim/CE, em 2015. 

 

 

0 

500 

1000 

1500 

Ponto 
1 

Ponto 
2 

Ponto 
3 

Ponto 
4 

Ponto 
5 

Ponto 
6 

Ponto 
7 

Ponto 
8 

Ponto 
9 

Ponto 
10 

Ponto 
11 

Ponto 
12 

Sol. Totais Dissolvidos Janeiro Sol. Totais Disolvidos Fevereiro 

Sol. Totais Dilsolvidos Maio Sol. Totais Dilsolvidos Dezembro 

Máximo Permitido 

Fonte: Leite, 2015. 



149 
 

Verifica-se, em suma, que o resultado pode estar relacionado com a poluição por 

esgotos domésticos, pois os pontos 4 e 11, por exemplo, já exibem altos valores para Turbidez 

e nos pontos 3, 4 e 11 encontram-se taxas elevadas para o parâmetro Cloreto. 

Os teores de Potássio nas águas subterrâneas ocorrem, geralmente, em 

concentrações abaixo de 10 mg/L, tendo como fonte principal os minerais que compõem os 

solos (HIRATA, LIMA, HIRATA, 2009). Apenas o ponto 6 apontou, em todas as coletas, 

valores abaixo do recomendado para o potássio, podendo, assim, considerar as demais 

amostras analisadas ricas em sais minerais. 

A condutividade elétrica é a capacidade da água de conduzir correntes elétricas 

em função de íons, influenciada fortemente pela temperatura (CPRM, 2007). Essa 

propriedade tem grande relação com o teor de sais dissolvidos na água, possuindo maior 

condutividade os meios aquosos mais salinos (HIRATA; LIMA; HIRATA, 2009). A análise 

dos resultados demonstrou que as amostras avaliadas possuem teores elevados de 

condutividade, o que pode estar relacionado a íons Cloreto e Potássio, haja vista os valores 

altos da condutividade equivaleram aos valores altos dos sais, além dos teores de sódio que 

também foram compatíveis. Os valores obtidos para condutividade elétrica estão 

demonstrados no gráfico 19 que segue. 

 

Gráfico 19- Comparativo com os valores obtidos para condutividade elétrica nas amostras de 

água subterrâneas em Fortim/CE, em 2015. 
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para os pontos 01, 02, 03, 04, 09, 10, 11, 12 nos meses de maio e dezembro, principalmente, 

em que a ocorrência de chuvas foi baixa e com temperaturas, provavelmente mais elevadas do 

que nos meses de janeiro e fevereiro, que indicou valores pluviométricos de 74,6 mm e 100 
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mm, respectivamente, reforçando a relação deste parâmetro com a temperatura. No gráfico 

20, é possível verificar a variação pluviométrica em 2015. 

 

Gráfico 20- Total pluviométrico de 2015 para o Município de Fortim/CE. 

 

 

Em razão dos valores encontrados, observa-se relação entre os valores de 

condutividade elétrica com as taxas de cloreto, visto a correspondência entre as áreas 

avaliadas com altas taxas em ambos os parâmetros, o que pode refletir a transferência dos 

constituintes de fossas para o aquífero, explicando os altos valores encontrados, 

principalmente da condutividade elétrica nos pontos 02, 03, 04, 09, 10 e 11, com destaque 

para os pontos 04 e 11 que correspondem a poços nos Distritos de Viçosa e Pontal do Maceió, 

e para cloreto nos pontos 02, 03, 04, 10 e 11.  

Interessante é ressaltar que o lançamento de efluentes e/ou a própria composição 

química do solo podem ser responsáveis pelos altos valores da condutividade elétrica, que, em 

condições de poluição, pode alcançar 1000µS.cm
-1

 (FROTA JÚNIOR et al., 2007; BRASIL, 

2006). Normalmente, solos com maior teor de argila conduzem mais eletricidade do que os 

solos arenosos (MACHADO et al., 2006). 

Os Nitratos, por sua vez, são elementos que representam riscos à saúde quando 

estão na água, em geral relacionados com a contaminação hídrica, por matéria orgânica, como 

esgotos e dejetos de animais e humanos (HIRATA; LIMA; HIRATA, 2009). A legislação 

brasileira determina que o Nitrato e Nitrito não ultrapassem 10 mg/L e 1 mg/L, 

respectivamente. Verificou-se que as amostras denotam baixos valores de Nitrito, entretanto, 

os valores de Nitrato são altos na maioria das amostras nos quatro meses analisados (gráfico 

21).  
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Gráfico 21- Comparativo com os valores obtidos para o N-nitrato nas amostras de água 

subterrâneas em Fortim/CE, em 2015. 

 

 

Os valores mais baixos de Nitrato e em completa conformidade com a legislação 

analisada foram encontrados nos pontos 5, 6 e 8 e referem-se à rua da poeira, Jardim de Cima 

e Guajiru, e os mais altos foram nos pontos 1, 2, 4, 9, 10, 11 e 12, que correspondem, 

respectivamente, a rua da verdura (Distrito Sede), Capim Açu (Distrito Sede), Viçosa (Distrito 

de Viçosa), Barra (Distrito Barra), e Pontal do Maceió (Distrito de Pontal do Maceió), que se 

configuram como representativos núcleos de ocupação.  

Este resultado pode ter relação com a falta um sistema de captação e tratamento 

de esgotos domésticos, visto que, em conversa com a população local, tem-se a informação de 

que muitas fossas captam apenas as águas do vaso sanitário e chuveiros, permitindo que 

outras águas de uso doméstico circulem no sistema hídrico superficial e subterrâneo, além de 

considerar que as fossas podem registrar vazamentos e, assim, comprometer a qualidade dos 

aquíferos subterrâneos.  

Adverte-se para a noção de que a má qualidade das águas é bastante influenciada 

pela baixa cobertura da população com acesso ao sistema de esgotamento sanitário público, 

pela manutenção inadequada da rede de distribuição de água ou das fontes alternativas (poços 

e chafarizes comunitários), ou pelo próprio manuseio ou armazenamento inadequado, dentre 

outros motivos (BRASIL, 2006).  Em relação ao armazenamento, observa-se que, no ponto 

04, onde se localiza o Distrito de Viçosa, que a captação da água do poço é feita por um 

"balde" improvisado, compartilhado pela população que mora na redondeza. Em geral, a 

população faz uso de garrafas PET, garrafões de água e baldes plásticos para depositar a água 

coletada. 
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Geralmente, as águas subterrâneas utilizadas para o consumo humano não passam 

por qualquer tipo de tratamento prévio. Desta forma, valores fora do padrão recomendados 

pela Portaria ou órgão responsável tornam-se preocupantes; como, por exemplo, a ocorrência 

do nitrato em águas subterrâneas reflete uma contaminação antiga, com resultado de 

lançamentos de dejetos humanos ou provenientes de fertilizantes químicos. O consumo 

humano dessas águas com altos índices de nitrato provoca sérias consequências à saúde, tendo 

em vista que o nitrato se converte em nitrito no sangue humano que, por sua vez, se liga à 

hemoglobina, produzindo meta-hemoglobina, o que resulta na inibição do transporte de 

oxigênio no sangue (SILVA; ARAÚJO, 2003; DELPLA et al., 2009). 

Os dados obtidos pelos parâmetros físico-químicos analisados puderam alcançar 

maior amplitude com os resultados da análise microbiológica da água que considerou a 

existência de Coliformes totais e Escherichia coli. As análises foram realizadas no mês de 

fevereiro de 2016 e podem mostrar um estado momentâneo da água, podendo ser revestido 

com suporte em medidas de vigilância e controle da qualidade dos recursos hídricos 

consumidos de poços e chafarizes.  

Sulfato, nitratos, nitrito e cloretos podem originar-se da decomposição de matéria 

orgânica proveniente de efluentes domésticos, fezes humanas e de animais e resíduos sólidos, 

comportando-se como nutrientes para organismos da água. Os organismos, por sua vez, 

podem ser responsáveis pela alteração nas características sensoriais da água e quando são 

ingeridos podem causar a veiculação de doenças, como, diarréias, disenterias, giardíase, 

amebíase, ascaridíase, dentre outras (BRASIL,2006). 

De acordo com a Portaria 2.914, de 2011, do Ministério da Saúde, que trata dos 

padrões de potabilidade da água para abastecimento humano, a água deve ter total ausência de 

bactérias dos grupos Coliformes totais e Escherichia coli, devendo-se realizar a cloração em 

caso de ausência ou desinfecção em caso de ocorrência. Para as áreas amostradas, é possível 

observar o resultado alcançado para análise das bactérias do grupo Coliformes Totais e 

Escherichia coli na tabela 2. 

Ressalta-se que as bactérias do grupo Coliformes totais abrangem aquelas de 

origem fecal, como a Escherichia coli e outras que estão naturalmente no solo, água e plantas, 

por isso não são necessariamente pode ser prejudicial à saúde humana (principalmente se não 

houver Escherichia coli), ao contrário da bactéria Escherichia coli que tem sua origem apenas 

em fezes humanas e de animais. Assim, as bactérias de origem fecal, como a Escherichia coli, 

tornam-se importantes indicadores de contaminação por esgotos domésticos tendo em vista a 

ocorrência nos efluentes, e também representam organismos patógenos (BRASIL, 2006).  
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Tabela 2- Resultado das amostras de água para parâmetros microbiológicos coletados no 

município de Fortim/CE. 
AMOSTRAS COLIFORMES TOTAIS 

(NMP/100mL) 

ESCHERICHIA COLI 

(NMP/100mL) 

Ponto 1- Rua da Verdura (Distrito 

Sede) 

2,2 <1,1 

Ponto 2- Capim Açu (distrito Sede) 12 12 

Ponto 3- Viçosa (Distrito de Viçosa) 12 1,1 

Ponto 4- Viçosa (Distrito de Viçosa) 6,9 5,1 

Ponto 5- Rua da poeira (Distrito de 

Viçosa) 

<1,1 <1,1 

Ponto 6- Jardim de cima (Viçosa) <1,1 <1,1 

Ponto 7- Lagoa (Viçosa) 9,2 <1,1 

Ponto 8- Guajiru (Guajiru) 9,2 <1,1 

Ponto9 Barra (Barra) >23 2,2 

Ponto 10- Barra (Barra) <1,1 <1,1 

Ponto 11- Pontal do Maceió (Maceió) 9,2 9,2 

Ponto 12- Pontal do Maceió (Maceió) 3,6 <1,1 

 

 

Na tabela, verifica-se que os pontos 02, 03, 04, 09, 11 não estão de acordo com as 

normas estabelecidas pela legislação supracitada, em decorrência de Coliformes totais e, 

principalmente, de Escherichia coli. Estes pontos correspondem a áreas de importância 

turística, no caso da Barra, Pontal do Maceió e Capim Açu, e adensamento populacional, com 

comunidades que se utilizam destas fontes para diversos fins. Destaca-se que os pontos 02, 

04, 11 apontaram valores mais significativos de Escherichia coli, compondo praticamente 

todo o total de Coliformes totais nos 100 ml de água analisados em cada área de amostragem.  

Fazendo a relação do resultado microbiológico com o físico-químico, observa-se 

que as amostras infectadas por bactérias também obtiveram valores diferentes do estabelecido 

pela Portaria nº 2.914, em diversos outros parâmetros, como Cloreto (ponto 01 no mês de 

maio e dezembro, ponto 02, 03 e 04 em todos os meses, ponto 09 no mês de janeiro, maio e 

dezembro, 10 em janeiro, fevereiro e maio, ponto 11 em todos os meses coletados) e ponto 12 

no mês de dezembro, Sólidos totais Dissolvidos (pontos 3, 4 e 11), Condutividade elétrica 

(pontos 01, 02, 03, 04, 09, 10 e 11) e Nitrato (pontos 01 e 02, ponto 03 no mês de maio, ponto 

04, ponto 07 no mês de janeiro e fevereiro, ponto 09 nos meses de fevereiro e maio, pontos 10 

e 11 em todos os meses e ponto 12 em janeiro, fevereiro e maio). 

Assim, considera-se que todos os poços e chafarizes de Fortim relatam algum 

nível de contaminação, seja apenas físico-química, ou também microbiológica, sendo que 

alguns pontos contemplaram mais parâmetros e outros menos, o que pode ser verificado no 

quadro 5, onde se diferencia o nível contaminação desde o número de parâmetros e o tipo de 

contaminação. 

 

Fonte: Leite, 2016. 
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Quadro 5- Nível de contaminação dos pontos analisados no município de Fortim/CE. 
AMOSTRAS Contaminação alta 

por parâmetros 

físico-químicos 

Contaminação alta por 

parâmetros físico-químicos e 

microbiológicos 

Contaminação baixa por 

parâmetros físico-

químicos 

Ponto 1- Rua da 

Verdura (Distrito 

Sede) 

Nitrato, Cloreto, pH, 

Potássio, Turbidez 

  

Ponto 2- Capim Açu 

(distrito Sede) 

 Nitrato, Cloreto, Ferro, Magnésio, 

Potássio, Sólidos Totais 

Dissolvidos, Turbidez, Coliformes 

totais, Escherichia coli. 

 

Ponto 3- Viçosa 

(Distrito de Viçosa) 

 Nitrato, Cloreto, Potássio, Sódio, 

Sólidos Totais Dissolvidos, 

Turbidez, Coliformes totais, 

Escherichia coli 

 

Ponto 4- Viçosa 

(Distrito de Viçosa) 

 Nitrato, Cloreto, Sódio, pH, 

Magnésio, Potássio, Sólidos Totais 

Dissolvidos, Turbidez, Coliformes 

totais, Escherichia coli 

 

Ponto 5- Rua da 

poeira (Distrito de 

Viçosa 

  Magnésio, Potássio, 

Turbidez 

Ponto 6- Jardim de 

cima (Viçosa) 

  Bicarbonato, Ferro, 

Turbidez 

Ponto 7- Lagoa 

(Viçosa) 

Nitrato, Ferro, pH, 

Potássio, Turbidez 

  

Ponto 8- Guajiru 

(Guajiru) 

  Potássio, Turbidez 

Ponto 9- Barra 

(Barra) 

 Nitrato, Cloreto, Potássio, Sódio, 

Turbidez, Coliformes totais, 

Escherichia coli, 

 

Ponto 10- Barra 

(Barra) 

 Coliformes totais, Escherichia coli, 

Nitrato, Cloreto, Sódio, Potássio, 

Turbidez, Coliformes totais, 

Escherichia coli 

 

Ponto 11- Pontal do 

Maceió (Maceió) 

Nitrato, Cloreto, 

Magnésio, Potássio, 

sódio, Sólidos Totais 

Dissolvidos, Turbidez 

  

Ponto 12- Pontal do 

Maceió (Maceió) 

Nitrato, Cloreto, 

Potássio, Turbidez 

  

 

Com efeito, considera-se que os chafarizes 02 de Capim Açu, 03 de Viçosa, o 

poço 04 de Viçosa, e os chafarizes 09 da Barra e 11 de Pontal do Maceió estão com alta 

contaminação, em virtude da existência de micro-organismos patógenos, todavia os demais 

poços também estão com a qualidade da água comprometida. Deve-se, deste modo, promover 

um constante monitoramento por meio de análises físico-química e microbiológica das águas 

que abastecem populações e sanando problemas com a cloração ou desinfecção das fontes 

coletivas de água, além de buscar identificar e erradicar as fontes de contaminação antrópicas, 

no sentido de promover a conservação dos recursos naturais e a qualidade de vida às 

populações. 

Fonte: Leite, 2016. 
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7 PROPOSTA DE ZONEAMENTO FUNCIONAL DO TERRITÓRIO 

 

A necessidade de ordenar o território predispõe que se desenvolva, primeiramente, 

o planejamento que estará pautado em objetivos e metas futuras, que a sociedade pretende 

alcançar e em concepções teóricas, sejam elas, políticas, econômicas, sociais e ambientais, 

além de se fundamentar em acontecimentos passados. O planejamento objetiva a organização 

e a regulação das atividades humanas sobre o espaço, possibilitando que está dinâmica possa 

minimizar implicações negativas nos recursos naturais e paisagísticos, na dinâmica social, na 

política ou na economia. Ao planejar, buscam-se opções e meios de evitar mudanças 

inesperadas, controlar riscos e problemas diversos e almeja-se, principalmente, potencializar 

os rendimentos sem comprometer os recursos (RODRIGUEZ; SILVA, 2013). 

O zoneamento funcional é parte da tentativa de organizar o território, sendo 

essencial no planejamento de caráter ambiental e participativo. Fundamentado pelas bases 

físico-ambientais, proporciona, por via de um diagnóstico ambiental integrado, a delimitação 

das zonas paisagísticas funcionais. Por intermédio do zoneamento funcional, os gestores 

públicos poderão direcionar investimentos e as políticas públicas no território (SILVA; 

RODRIGUEZ, 2014). 

Buscando contribuir no planejamento ambiental do território municipal de Fortim, 

elaborou-se uma proposta de zoneamento funcional,com apoio na sobreposição de 

informações como potencialidades e problemas, unidades paisagísticas, considerando, ainda, a 

ecodinâmica; tornando, assim, possível classificar e dispor as funções das paisagens por meio 

de zonas, diferindo, de modo geral, em áreas destinadas ao uso disciplinado, áreas para a 

conservação com uso restrito e áreas para preservação. Foram compatibilizados, com efeito, 

as atuais formas de usufruto, com o potencial de uso e os problemas evidenciadas justapostos 

à estrutura/base ambiental, ou seja, considerando a dinâmica de funcionamento das unidades 

paisagísticas e suas limitações.  

O Município de Fortim foi compartimentado em 3 grandes áreas, sendo elas: 

"áreas de uso disciplinado", "áreas de conservação ambiental com uso restrito" e "áreas para 

preservação", sendo que encontram-se subdivididas em zonas de acordo com o expresso pelo 

mapa 7. 
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Mapa 7- Zoneamento funcional do município de Fortim/Ceará. 
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7.1 Áreas de uso disciplinado 

 

As áreas de uso disciplinado compreendem ambientes com maior estabilidade, 

principalmente o tabuleiro litorâneo e campos de dunas, constituindo-se em uma superfície 

territorial com 26.374,42 hectares. Comporta a Zona Urbana de Pontal do Maceió (ZUM), 

Zona Urbana de Fortim-Sede (ZUF), e Zona Urbana de Viçosa (ZUV), tratando-se estas áreas 

de uma ocupação consolidada no Município. A Zona de Produção Agroecológica (ZPA), a 

Zona Ecoturística do Coqueirinho (ZEC) e a Zona de Expansão Urbano Vial (ZEU) também 

foram incluídas nessa categoria de organização.  

Assim, as zonas enquadradas são estratégicas ao desenvolvimento econômico 

(agricultura e turismo) e para fomentar a ocupação atual e futura, tendo em vista que os 

ambientes de tabuleiro litorâneo demonstram maior estabilidade geoecológica dentro do 

contexto litorâneo, tornando-se importantes ambientes para a fixação residencial, 

resguardando o necessário planejamento, a fim de não comprometer os recursos naturais e 

alcançar os objetivos e metas socioeconômicas vislumbrados. 

Para as zonas urbana de Fortim e Viçosa (ZUF) e (ZUV), por também se 

estenderem em topos de falésias, deve-se buscar uma gestão comprometida com o 

monitoramento, tanto dos aspectos físico-ambientais que influem no comportamento da 

vertente como fiscalização dos empreendimentos em curso, tendo em vista prevenir os riscos 

e minimizar possíveis perdas socioambientais. O mesmo direcionamento, de planejamento, 

gestão e monitoramento, deve ser aplicado à Zona Urbana de Pontal do Maceió (ZUM) que 

ocupa tradicionalmente ambientes dunares. 

Considera-se que sempre existirão interferências humanas na paisagem, que 

causarão impactos, contudo, é preciso avaliar que esta é a unidade onde a expansão urbana, 

atividades diversas e a implantação de infraestruturas se exprimem de maneira mais adequada 

dentro do contexto municipal. 

Além de abranger zonas preferenciais para a ocupação residencial, a fim de 

implantar infraestruturas urbanas e empreendimentos diversos, este setor, em especial as áreas 

de tabuleiro, também se tornam favorável para o desenvolvimento de atividades econômicas 

como a agricultura e pecuária, devendo-se, entretanto, investir em estudos do solo, 

resguardando as devidas correções, além de  investimentos em instrumentos e capacitação 

técnica das comunidades, visando ao manejo de modo eficiente e à conservação do solo 

arenoso com emprego de práticas agroecológicas. Nesse sentido foi proposta uma Zona de 

Produção Agroecológica (ZPA). 
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O quadro 6 representa uma síntese com informações referentes às zonas, tais 

como os geossistemas, feições paisagísticas naturais e artificiais e denota propostas para os 

ambientes focalizados.  

 

Quadro 6- Caracterização das zonas inseridas nas áreas de uso disciplinado em Fortim/CE. 
Zonas funcionais Área Geossistemas Feições paisagísticas Atividades, estruturas e 

propostas 
ha % 

Zona Urbana de 

Maceió (ZUM) 

26,95 0,07 Planície 

litorânea 

Campo de dunas, 

residências, segundas 

residências, 

equipamentos urbanos 

Área residencial consolidada, com 

restaurantes, casas, praças.  

Zona Urbana de 

Fortim (ZUF) 

156,36 0,41 Tabuleiro 

litorâneo 

Falésias, interflúvios 

tabulares, residências, 

segundas residências, 

equipamentos urbanos 

Área residencial consolidada, com 

restaurantes, casas, praças. 

Zona Urbana de 

Viçosa (ZUV) 

42,65 0,11 Tabuleiro 

litorâneo 

Falésias, interflúvios 

tabulares, residências, 

segundas residências, 

equipamentos urbanos 

Área residencial consolidada, com 

restaurantes, casas, praças. 

Zona de Produção 

Agroecológica 

(ZPA) 

23.312,98 61,63 Tabuleiros 

litorâneo 

Vegetação de tabuleiro, 

interflúvios tabulares, 

cultivos agrícolas, 

monocultura do caju e 

coco 

Extrativismo vegetal, criação de 

animais, agricultura a partir de 

manejo adequado do solo, a fim de 

torná-lo favorável ao cultivo. 

Captação de água subterrânea. 

Área estável para a construção de 

casas, estradas e outras 

infraestruturas 

Zona Ecoturística 

do Coqueirinho 

(ZEC) 

19,64 0,05 Tabuleiro 

litorâneo 

Vegetação de tabuleiro, 

residências, cultivos 

agroecológicos 

Atividades de lazer e turismo, 

como trilhas ecológicas. 

Implementação de espaço de 

artesanato, restaurantes. 

Extrativismo vegetal, criação de 

animais. Não há restrição de 

infraestruturas neste ambiente, 

desde que sejam compatíveis com 

os interesses e forma de vida da 

comunidade. 

Zona de Expansão 

Urbano Vial 

(ZEU) 

2.815,84 7,44 Tabuleiro 

litorâneos 

Mata de tabuleiro, 

interflúvios tabulares, 

residências 

Ocupação residencial, 

extrativismo vegetal, criação de 

animais, espaços de lazer.  

 

 

7.2 Área de conservação ambiental com uso restrito 

 

Correspondem aos ambientes com limitações e ecodinâmica mais sensível ao uso 

e ocupação, se comparados às áreas de uso disciplinado, mas onde podem coexistir uso e 

conservação, desde que se respeitem os limites de carga dos sistemas ambientais, elencando-

se para isso diretrizes específicas. 

As zonas que se enquadram como áreas de conservação ambiental com uso 

restrito compreendem topos de falésias e o tabuleiro litorâneo que lhes segue, ambientes 

Fonte: Leite, 2016. 
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dunares, planície fluviomarinha e planície fluvial do rio Pirangi. Assim, abrange a Zona 

Ecoturística do Canto da Barra (ZEB), Zona Ecoturística de Viçosa (ZEV) e a Zona 

Ecoturística do Jardim (ZEJ). Além de contemplar uma Zona de Expansão Urbano-Turística 

(ZUT), Zona de Aquicultura (ZAQ) e Zona de Proteção de Vegetação de Várzea (ZPV), que 

ocupam uma superfície territorial com 5.101,37 ha. 

De acordo com a Lei nº12.651, de março de 2012, que dispõe sobre a proteção da 

vegetação nativa, os sistemas ambientais que compõem as zonas supracitadas correspondem a 

Áreas de Proteção Permanente. Neste caso, a própria legislação federal pode ser o devido guia 

para o ordenamento ambiental do território, sendo a referida lei um dos embasamentos para as 

propostas de zoneamento, juntamente com a definição das unidades de paisagem, sua 

ecodinâmica e as potencialidade e problemas atuais estabelecidos. 

As Zonas Ecoturísticas do Canto da Barra, Viçosa e Jardim, configuram-se por 

falésias fluviais, sendo levada em consideração para o estabelecimento da superfície 

territorial, a lei nº 12.651, que indica como APP desde o topo/borda do tabuleiro até 100 

metros em direção ao continente. Atualmente, essas Zonas Ecoturísticas possuem menor 

ocupação, pois as Zonas Urbanas concentram as construções civis e equipamentos urbanos, o 

que favorece o planejamento e gestão nas Zonas Ecoturísticas, entendendo que diminuem os 

conflitos de interesse. De modo geral, pode-se dotar tais ambientes de valor ecoturístico, com 

práticas voltadas ao lazer, turismo, conhecimento e conscientização ambiental, visto que 

possibilitam ampla visão do manguezal, rio e dunas, o que se concilia adequadamente com as 

diretrizes impostas às APPs. 

A legislação permite que as Áreas de Preservação Permanente sejam acessíveis à 

população, com vistas a desenvolver atividades de baixo impacto, o que beneficia a abertura 

de pequenas vias de acesso (estradas vicinais de terra), construção de pequenos ancoradouros, 

implantação de trilhas para práticas de ecoturismo, dentre outras. Nas áreas mais distantes das 

bordas/topos das falésias, é possível construir receptivos turísticos, com infraestruturas 

biodegradáveis, como barracas de praia para venda de alimentos, privilegiando a culinária 

local, venda de artesanato, informativos com áreas turísticas e serviços. 

     A Zona de Expansão Urbana-Turística (ZUT) comporta dunas com vegetação 

fixadora pioneira psamófila, onde se percebem, atualmente, o crescimento da construção civil, 

a abertura de estradas de terra e o loteamento de terrenos que se estabelecem nas 

proximidades da Zona Urbana de Pontal do Maceió (ZUM). Essa realidade não pode ser 

desconsiderada, mas pode-se utilizar o "problema" como uma oportunidade para outras 

possibilidades. Dessa forma, mesmo questionando a viabilidade das construções sobre esse 
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ambiente e os impactos negativos, não se pode somente idealizar propostas que, muitas vezes, 

possuem grandes empecilhos para a efetivação prática, ficando somente no papel. Assim, 

indica-se que esta área, delimitada em 50,85 hectares, se configure em uma Zona de Expansão 

Urbano-Turística (ZUT).  

Sugere-se, todavia, o monitoramento das alterações e a concretização de medidas 

para minimizar os influxos socioambientais negativos, como a implementação de estruturas e 

espaços de lazer, como campos de areia, praças, mirantes, pequenos centros de cultura 

voltados à comunidade local, a fim de proporcionar maior aproveitamento deste espaço pela 

população.    

A Zona de Aquicultura (ZAQ) e a Zona de Proteção de Várzea (ZPV) situam-se 

no rio Pirangi, e ocupam, respectivamente, 1.790,86 ha e 3.156,59 ha. Enquanto a Zona de 

Aquicultura se estabelece na planície fluviomarinha, a Zona de Proteção de Várzea se 

estabelecem nas planícies de inundação e na margem da planície fluvial.  

Tais ambientes se constituem também APPs, por comportarem manguezais e às 

margens do rio Pirangi, havendo para as superfícies sem vegetação de mangue (apicum e 

salgado) na planície fluviomarinha grande permissividade na Lei 12.651, com exceções que 

facilitam o desenvolvimento da carcinicultura, além de diretrizes gerais que permitem a 

instalação e a certificação da carcinicultura desde, que se obedeçam importantes princípios 

para a manutenção das funções geoecológicas, como a conservação da produtividade 

ecológica, tratamento e disposição adequada dos efluentes e resíduos, respeito às atividades 

de comunidades tradicionais, possuir licença ambiental e renovar a cada cinco anos, dentre 

outras. 

Assim, a criação de camarão, a piscicultura e a "ostreicultura" são possíveis na 

Zona de Aquicultura, ressaltando a necessidade de cumprimento das normas legais pelos 

produtores e a fiscalização por órgãos ambientais municipais e estaduais competentes e pela 

sociedade civil, tendo como objetivo garantir a qualidade ambiental e evitar conflitos sociais. 

A Zona de Proteção de Várzea (ZPV) compreende a planície fluvial e de 

inundação do rio Pirangi e também se constituem como Área de Proteção Permanente. A 

vegetação comum são as carnaúbas, adaptadas a ambientes temporariamente alagados, 

devendo ser protegidas; porém, é permitida a supressão, desde que o uso seja considerado 

como de utilidade pública, interesse social ou de baixo impacto. Assim, a prática de 

extrativismo vegetal pode ser mantida pelas comunidades, pois se caracteriza como prática de 

interesse social. Além do extrativismo da carnaúba, tais áreas podem ser igualmente 

importantes e viáveis para a pesca e projetos de piscicultura.    
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O quadro 7 sintetiza as informações sobre área, geossistemas, feições paisagísticas 

e proposições para as áreas de conservação ambiental com uso restrito 

 

Quadro 7- Caracterização das zonas inseridas nas áreas de conservação ambiental com uso 

restrito em Fortim/CE. 
Zonas funcionais Área Geossistemas Feições paisagísticas Atividades, estruturas e 

propostas 
ha % 

Zona Ecoturística 

do Canto da Barra 

(ZEB) 

44,01 0,11 Planícies 

fluvial, 

falésias 

Barras de sedimentação 

fluvial, rio Jaguaribe, 

falésias, praias fluviais, 

residências, segundas 

residências, 

equipamentos turísticos 

Atividades de lazer e turismo, 

como trilhas ecológicas. 

Estruturas de baixo impacto (de 

fácil remoção, com material 

biodegradável), como barracas de 

palha. 

Zona Ecoturística 

de Viçosa (ZEV) 

27,72 0,07 Planície 

fluviomarinha, 

falésias 

Manguezal, rio 

Jaguaribe, falésias, 

residências, restaurantes 

Atividades de lazer e turismo, 

como trilhas ecológicas. 

Estruturas de baixo impacto (de 

fácil remoção, com material 

biodegradável), como barracas de 

palha. Nas áreas mais distantes 

das bordas de falésias pode-se 

construir restaurantes e mirantes, 

por exemplo. 

Zona Ecoturística 

do Jardim (ZEJ) 

31,34 0,08 Planície 

fluviomarinha, 

falésias 

Manguezal, rio 

Jaguaribe, falésias, 

residências, restaurantes 

Atividades de lazer e turismo, 

como trilhas ecológicas. 

Estruturas de baixo impacto (de 

fácil remoção, com material 

biodegradável), como barracas de 

palha. Nas áreas mais distantes 

das bordas de falésias pode-se 

construir restaurantes, centro de 

artesanato, por exemplo. 

Zona de Expansão 

Urbano-Turística 

(ZUT) 

50,85 0,13 Planície 

litorânea 

Campo de dunas 

dissipadas com 

vegetação fixadora, 

segundas residências, 

hotéis/resorts 

Área já ocupada, neste caso 

sugere-se além de casas, a 

implementação de espaços de 

lazer, como praça e campo de 

areia para a prática de esportes 

Zona de 

Aquicultura 

(ZAQ) 

1.790,86 4.73 Planície 

fluviomarinha 

Manguezal, rio Pirangi Piscicultura, Carcinicultura 

Zona de Proteção 

de Mata de Várzea 

(ZPV) 

3.156,59 8,34 Planície 

fluvial, 

planícies de 

inundação, 

canais fluviais 

Planície fluvial, apicuns, 

várzeas 

Lazer. Extrativismo animal, pesca. 

Extrativismo vegetal, carnaúba. 

Não recomenda-se estruturas. 

 

 

7.3 Áreas para preservação ambiental 

 

Neste setor, foram agrupadas as zonas com maior grau de instabilidade, grande 

potencial paisagístico e variabilidade biológica. Enquadram-se nessa área a Zona de 

Preservação Permanente de Depósitos Eólicos (ZPP), a Zona de Regeneração de Manguezais 

Fonte: Leite, 2016. 
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(ZRM), o Monumento Natural das Falésias de Fortim (MNF) e a Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável do Estuário do rio Jaguaribe (RDS). 

Em termos legais, propõe-se a implementação de duas Unidades de Conservação e 

o fortalecimento de Áreas de Proteção Permanente. No total, as áreas para preservação 

correspondem a 6.349,55 hectares, em ambientes de praia, pós-praia, falésias, dunas e planície 

fluviomarinha. 

A Zona de Preservação Permanente de Depósitos Eólicos (ZPP), por comportar 

ambientes dunares, de deposição recente e com vegetação pioneira psamófila em alguns 

pontos (região do Pontal do Maceió e Canto da Barra, principalmente, por que na margem 

direita da foz do Jaguaribe, há um campo de dunas móveis), é tida como Área de Preservação 

Permanente, de acordo com a Resolução CONAMA nº 303, de março de 2002, contudo a Lei 

nº 12.651, de maio de 2012, Código Florestal brasileiro, não faz mais menção a este sistema 

ambiental como uma APP. 

Considerando, a importância desses depósitos para a ciclagem de matéria na zona 

costeira, a morfogênese que se estabelece e considerando que em alguns setores do litoral de 

Fortim a ocupação em dunas se desenvolve rapidamente (na Zona de Expansão Urbano-

Turística), sugere-se a adoção de uma zona para a preservação destes ambientes, como uma 

reserva, uma garantia de aporte sedimentar e equilíbrio do sistema praial. Deve existir um 

esforço da gestão municipal em ordenar e monitorar o território, podendo realizar ação 

conjunta com o Município de Aracati (em virtude do expressivo campo dunar do município) 

para planejar e gerir o uso e ocupação de modo integrado, fomentando práticas de baixa 

influência ambiental negativa, como o lazer e o ecoturismo, implantação de trilhas, vias de 

acesso de terra, Educação Ambiental e pesquisa científica. 

A Zona de Regeneração de Manguezais (ZRM) é uma APP, tendo como 

superfície de abrangência principal o estuário do rio Pirangi, estando este setor ocupado por 

tanques de carcinicultura e a vegetação de mangue bastante reduzida. Indica-se, deste modo, 

esta zona como a alternativa para a recuperação da paisagem e manutenção da dinâmica 

estuarina. 

Considerando que foi proposta uma Zona de Aquicultura (ZAQ), a desativação 

das fazendas de camarão na possível Zona de Regeneração de Manguezais associada a 

projetos de recuperação de vegetação com plantio de mudas e a Educação Ambiental, com 

apoio da população local e em consonância com o Município de Beberibe (o rio Pirangi faz 

limite entre Beberibe e Fortim), poderia gerar potencial para Zona de Regeneração de 

Manguezais (ZRM) para o extrativismo animal, ecoturismo, com recepção de grupo de todos 
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os níveis educacionais, promovendo a pesquisa científica nesta paisagem que também 

contempla flecha litorânea e dunas frontais. Assim, não haveria prejuízos ambientais e 

econômicos. 

Ressalta-se a contribuição das práticas de Educação Ambiental para a conservação 

ambiental, partindo da compreensão das questões socioambientais no plano local, mediante o 

(re)conhecimento do espaço vivido, e alcançando, posteriormente, uma dimensão regional e 

global (SILVA; RODRIGUEZ, 2010). 

A proposta de efetivar a Unidade de Conservação, Monumento Natural das 

Falésias de Fortim tem quatro motivos: (i) é uma extensão paisagística com feições 

valorizadas esteticamente e fortemente instáveis, pois tratam-se de falésias, praia e pós-praia e 

dunas; (ii) grande instabilidade no setor "Falésias Setentrionais" e "Falésias Nordeste", em 

decorrência de evidências de erosão superficial e principalmente dos efeitos ação das ondas 

sobre as escarpa; (iii) diversidade geomorfológica, com falésias associadas ao Grupo 

Barreiras e material consolidado na praia do Forte, promontórios rochosos da Formação Tibau 

que se configuram como falésias na praia de Pontal do Maceió e escarpas em terrenos 

arenosos de paleodunas ou tabuleiros arenosos nas proximidades da flecha litorânea do rio 

Pirangi; e (iv) menor ocupação na superfície de 100 metros a partir do topo das falésias, o que 

tende a facilitar a implementação de uma Unidade de Conservação (UC) de proteção integral. 

De acordo com a Lei nº 9.985, de julho de 2000, que instituiu o SNUC (Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação), as UCs se caracterizam por espaços territoriais com 

limites definidos, seus recursos ambientais e águas jurisdicionais com atributos naturais 

relevantes cuja principal função é a preservação, conservação e uso sustentável, podendo ser 

dividida em categorias de proteção integral, como aquelas em que se permite apenas uso 

indireto e sustentável e outra onde se permite o uso direto. 

O Monumento Natural é uma Unidade de Conservação de proteção integral, não 

podendo, assim, desenvolver atividades que envolvam o consumo, coleta, dano ou degradação 

dos recursos, sendo seu objetivo a preservação dos ambientes naturais com beleza cênica. A 

atividade de Ecoturismo, Educação Ambiental e recreação, entretanto, podem ser realizadas 

na unidade, seguindo-se as regras que devem constar no plano de manejo e a pesquisa 

científica é permitida, desde que passe pela aprovação do Conselho Consultivo. 

De acordo com o SNUC, propriedades privadas podem existir nesta unidade, se 

não interferirem nos objetivos de criação da UC, devendo os proprietários aceitarem as 

condições propostas pelos órgãos ambientais responsáveis pela administração. Caso contrário, 
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a área pode ser desapropriada. Tal possibilidade facilita a implantação do Monumento Natural 

onde já existem construções particulares. 

A Reserva de Desenvolvimento Sustentável do estuário do rio Jaguaribe (RDS) é 

proposta para o ambiente estuarino, que representa geomorfologicamente a planície 

fluviomarinha do rio Jaguaribe, mais importante recurso hídrico do Estado. Na área, o 

manguezal representa um grande potencial paisagístico e de variabilidade faunística, servindo 

de fonte nutricional e econômica para as populações tradicionais pesqueiras de Fortim e de 

Aracati. 

Assim, indica-se que neste ambiente se desenvolvam a recreação, ecoturismo com 

participação das comunidades, manutenção do extrativismo animal de peixes, moluscos e 

crustáceos (recursos necessários à subsistência das populações), mas que estejam sob 

pautadas recomendações impostas pelo SNUC, instrumento legal e que se mostra eficaz na 

proteção das paisagens, recuperação de fauna e flora dos ecossistemas, incentivo à pesquisa 

científica e valorização e aperfeiçoamento das técnicas tradicionais e manejo dos recursos 

ambientais. 

A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é um espaço natural, abrigo de 

populações tradicionais que se utilizam, por gerações, de recursos naturais necessários à 

subsistência e contribuem na conservação dos ambientes habitados. Por isso não há como 

pensar neste setor sem refletir na sua importância para as comunidades e na relação 

estabelecida. 

Este setor é atualmente bastante valorizado pelo turismo e lazer em Fortim, e deve 

continuar sendo, contudo há que se pensar na conscientização de visitantes e da própria 

população do Município sobre a importância deste ambiente, em especial, para a reprodução e 

o desenvolvimento de espécies aquáticas, em grande parte marinha. Sendo assim, uma 

Unidade de Conservação de uso sustentável torna-se uma opção adequada para conciliar uso e 

conservação ambiental e de práticas tradicionais. Por extrapolar os limites municipais, a 

gestão no plano estadual é mais adequada.  

O quadro 8 traz, de modo resumido, as considerações propostas. 
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Quadro 8- Caracterização geral das zonas inseridas nas áreas para preservação ambiental 
Zonas funcionais Área Geossistemas Feições paisagísticas Atividades, estruturas e 

propostas 
ha % 

Zona de 

Preservação 

Permanente de 

Depósitos Eólicos 

(ZPP) 

3655,66 9,66 Planície 

litorânea 

Dunas móveis e fixas, 

faixa de praia e pós-

praia, planície de 

deposição eólica e 

fluviomarinha de 

composição arenosa 

Atividades de lazer e turismo. 

Estruturas de baixo influxo (de 

fácil remoção, com material 

biodegradável), como barracas de 

palha. 

Zona de 

Regeneração de 

Manguezal (ZRM) 

440,66 1,16 Planície 

litorânea 

Manguezal, dunas 

móveis, canais fluviais, 

apicuns, 

Turismo e lazer, plantio de 

mudas, Educação Ambiental. 

Extrativismo animal, pesca, 

mariscagem. Não se recomendam 

estruturas urbanas fixas. 

Reserva de 

Desenvolvimento 

Sustentável do 

estuário do rio 

Jaguaribe (RDS) 

2.176,21 5,75 Planície 

litorânea 

Manguezal, rio 

Jaguaribe, canais 

fluviais, ilhas fluviais 

Turismo e lazer. Extrativismo 

animal, pesca, mariscagem. Não 

se recomendam estruturas urbanas 

fixas. 

Monumento 

Natural das 

Falésias de Fortim 

(MNF) 

77,02 0,20 Falésias, 

Planície 

litorânea 

Falésias, praia e pós-

praia, farol, vegetação 

de tabuleiro 

Turismo, trilhas ecológicas. Não 

se recomendam estruturas urbanas 

fixas. 

Fonte: Leite, 2016. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo das discussões, foi possível perceber que a pesquisa se pautou em uma 

visão integrada da paisagem, buscando associar a dinâmica ambiental às relações 

socioeconômicas que se estabelecem no território analisado, tendo como meta estabelecer 

estratégias de planejamento e gestão ambiental com suporte na proposição de um zoneamento 

funcional para o Município de Fortim, focando nos ambientes litorâneos. 

A Geoecologia da Paisagem, como abordagem teórico-metodológica, 

proporcionou o delineamento da pesquisa, amparada na definição das etapas de análise e, 

sobretudo, por meio da compreensão da paisagem como um sistema de relações entre os 

aspectos físico-ambientais e as condições sociais, sendo que no ambiente litorâneo as relações 

de interdependência das unidades fazem-se notar pela dinâmica morfológica dos ambientes, 

que a cada dia são submetidos, também, à ação humana com maior intensidade.  

Ao constituir os capítulos da dissertação, os diversos elementos que compõem a 

paisagem foram considerados desde uma visão regional, como no capítulo 3, onde geologia e 

geomorfologia, condições climáticas e recursos hídricos, solos e vegetação, além de aspectos 

históricos e socioeconômicos, foram discutidos buscando-se entender a conformação da 

paisagem, as limitações e subsidiar outras discussões mais específicas realizadas no trabalho, 

como o capítulo 4, sobre a paisagem litorânea, e na apresentação das informações sobre a 

qualidade da água, no capítulo 6. 

Tais elementos, associados à análise de imagens de satélite para avaliação mais 

específica da paisagem do litoral de Fortim (capítulo 4), e elaboração de mapa, possibilitaram 

alcançar-se um dos objetivos da pesquisa, no qual se buscava compreender a tipologia das 

unidades paisagísticas, a relação entre os fluxos naturais e as formas de uso e ocupação para a 

conformação atual e sua estabilidade. 

Verificou-se que, nas unidades de paisagem (faixa de praia e pós-praia, planície 

de deposição fluviomarinha e eólica, campos de dunas, planície fluviomarinha, tabuleiro 

litorâneo e falésias), desenvolvem-se atividades e maneiras de ocupação que ocorrem sem 

ordenamento, como as residências e loteamentos em topo de falésias, campos de dunas e na 

planície de deposição fluviomarinha e eólica, bem como a carcinicultura na planície 

fluviomarinha.  

Tais ações promovem a degradação dos recursos naturais e paisagísticos e causam 

interferências nos fluxos de energia (fluxos marinhos, pluviais, eólicos, subterrâneos e 



167 
 

gravitacionais) que garantem a entrada e saída de matéria e energia (aporte de sedimentos, 

nutrientes/ matéria orgânica, água) no sistema litorâneo. 

Dentre as unidades discutidas, as falésias representaram o objeto de análise 

principal da paisagem litorânea de Fortim, haja vista sua representatividade, e por 

representarem uma feição diferenciadora da paisagem local, como variada composição 

litológica e nível de ocupação. Tornou-se necessário, além de caracterizar as falésias do litoral 

em questão, também refletir sobre as principais bibliografias, e técnicas de estudo em falésias, 

e discutindo, com suporte numa visão global, os distintos agentes influenciadores da erosão e 

recessão nos litorais escarpados. Pode-se considerar, que a apresentação destas temáticas 

embasou e enriqueceu o trabalho, estabelecendo-o como uma fonte de conhecimento e 

compreensão sobre falésias em contexto nacional e internacional.  

Assim, o capítulo 5 focou em um dos principais objetivos do trabalho, o de 

entender de modo qualitativo a dinâmica das falésias no litoral de Fortim, realizando 

levantamentos sobre a composição litológica, o nível de ocupação e intervenção humana, a 

influência dos agentes erosivos sobre a feição e seu grau de estabilidade.  

De modo geral, considera-se que as falésias do litoral de Fortim representam 

meios fortemente instáveis submetidos, principalmente, à ação das ondas e correntes 

marinhas, variação da maré e fluxo fluviomarinha, denotando variada composição litológica, 

que influencia nos efeitos da ação erosiva na face e topo das falésias. Por meio da 

caracterização proporcionada pelo capítulo 5, é possível perceber também que os núcleos de 

ocupação se concentram no setor 3 (Falésias Orientais), enquanto, no setor 1 (Falésias 

Setentrionais) não se verificou a existência de equipamentos urbanos ou infraestruturas fixas 

associadas à ocupação humana, e no setor 2 (Falésias Nordeste), a ocupação está distante dos 

topos das falésias.  

Ressalta-se que o conjunto de elementos que condicionam a forte instabilidade 

das escarpas deve ser considerado no planejamento e na gestão ambiental do território, a fim 

de estabelecer usos compatíveis com a dinâmica dos fluxos de matéria e energia, 

especialmente no setor 1 (Falésias Setentrionais), cujas características da feição promovem o 

deslizamento de material sedimentar e o consequente recuo da falésia.    

Em nenhum setor, foram constatados prejuízos socioeconômicos associados à 

erosão das falésias, no entanto, não é possível descartar os riscos atrelados a usos indevidos 

em falésias. Nesse sentido, ressaltam-se a importância dos levantamentos e a sistematização 

de informações referentes aos litorais de falésias e aos processos de erosão. 
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As informações coletadas e analisadas nos capítulos 3, 4 e 5 constituíram-se na 

base para o diagnóstico das potencialidades e problemas do litoral de Fortim, concretizando-

se como importante momento para o planejamento ambiental e para o objetivo de elaborar 

uma proposta de zoneamento funcional municipal.  

Grosso modo, foram elencados dois grandes potenciais do litoral de Fortim, a 

paisagem natural, com ambientes socialmente valorizados e, de modo geral, conservados, que 

favorecem o ecoturismo, turismo científico, turismo de lazer e esportes náuticos; e os recursos 

naturais biológicos, compostos por aves típicas do litoral, crustáceos, peixes e moluscos, que, 

além de comporem o quadro cênico e a biodiversidade local, também exibem espécies 

comercialmente apreciadas e com grande valor nutricional para as comunidades litorâneas e 

para a população em geral. 

Em relação aos problemas, verificou-se a ocupação de Áreas de Preservação 

Permanente- APP, principalmente de dunas, falésias e da planície fluviomarinha, por 

segundas residências e pela carcinicultura, que privatizam áreas comuns e degradam os 

ambientes, promovendo a retirada de vegetação original, a alteração no processo de dispersão 

das areias pelo fluxo eólico, interferindo, assim, na dinâmica natural. A destinação 

inadequada dos resíduos sólidos também representa um problema local, sendo verificado 

"lixo" em ambientes dunares e na margem do rio Jaguaribe. 

Neste capítulo, discutiu-se outra problemática, a contaminação dos recursos 

hídricos subterrâneos, resultado da falta de acesso ao esgotamento sanitário, fossas 

ineficientes, mal construídas, sem manutenção, sem vedação, permitindo o contato dos 

efluentes com o solo, e, consequentemente, com as fontes subterrâneas de água, destinação 

inadequada dos resíduos sólidos e falta de monitoramento do manancial hídrico para consumo 

humano.  

As análises físico-químicas e microbiológica representaram importante veículo de 

esclarecimento da qualidade da água ofertada à população de Fortim, direcionando para 

possíveis fontes contaminantes associadas, ou não, às práticas humanas. Os dois aspectos 

investigados são complementares e exigidos pelo Ministério da Saúde, para indicar as águas 

potáveis ao consumo, e permitiram também perceber que a falta de planejamento voltado para 

a conservação ambiental desenvolve problemáticas socioambientais no Município. 

Todos os chafarizes, o poço e a bomba d'água analisados possuem algum nível de 

contaminação, sendo que pontos identificados com contaminação microbiológica, por 

bactérias de origem fecal, coincidem com áreas turísticas (pontos 02, 09 e 11) e/ou de grande 

concentração populacional no Município, sugerindo que sejam investigados precisamente os 
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motivos deste resultado, a fim de garantir a não proliferação de doenças por ingestão de água 

mal tratada e garantir a qualidade ambiental das paisagens, tendo em vista que a ação 

antrópica e a falta de planejamento ambiental tendem a potencializar a má qualidade dos 

recursos naturais e paisagísticos, como as fontes subterrâneas e superficiais de água.     

Com base na sobreposição de informações acerca das unidades, uso e ocupação 

atual, grau de estabilidade e potencialidades e problemáticas elaborou-se, por fim, propostas 

para a gestão ambiental no Município de Fortim com amparo no zoneamento funcional. 

Considera-se a compartimentação do Município em áreas de uso disciplinado, áreas de 

conservação ambiental com uso restrito e áreas para preservação, sendo que estas se 

encontram subdivididas em zonas. 

Dentre as propostas, destaca-se o Monumento Natural das Falésias de Fortim 

(MNF), que privilegia, essencialmente, os setores de falésias 1 (Falésias Setentrionais) e 2 

(Falésias Nordeste). A proposição de uma unidade de conservação para estes setores 

considera a intensa instabilidade das áreas de falésias ativas e a baixa ocupação, facilitando a 

implementação da unidade. As demais áreas de falésias foram classificadas como Zonas 

Ecoturísticas, ressaltando-se a necessidade de cumprimento da Legislação Federal sobre APP 

(lei nº 12.651). 

O quadro atual permite que o planejamento ambiental possa obter bons resultados 

futuros, contemplando a conservação paisagística, o desenvolvimento de atividades 

econômicas, bem como assegurando a qualidade de vida e a manutenção das atividades 

tradicionais da população que ocupa o litoral de Fortim.  

Nesse sentido, a inserção da Educação Ambiental como eixo integrador torna-se 

essencial, no sentido de conscientizar a população, promover a valorização dos recursos, 

formando agentes multiplicadores do pensamento socioambiental, além de se configurar como 

elemento essencial para promover a participação do povo local no planejamento e na gestão, 

entendendo que o poder público precisa tomar a frente, mas não deve atuar sozinho. É preciso 

incentivar a ampla participação popular, com vistas a discutir possibilidades e necessidades e 

também evitar o posterior conflito de interesses. 

Por fim, considera-se que a pesquisa conseguiu alcançar os objetivos propostos, 

representando uma fonte bibliográfica para estudos sobre litorais de falésias e planejamento 

ambiental, com fundamento em uma visão sistêmica. Além disso, reúne elementos 

importantes para os gestores públicos e a população local de Fortim iniciarem a reflexão e 

práticas que promovam a conservação da dinâmica estabelecida no litoral de falésias e a 

manutenção da qualidade dos recursos naturais e da qualidade de vida. 
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APÊNDICE A- CHECKLIST APLICADO NO SETOR 1 (FALÉSIAS 

SETENTRIONAIS) 
CHECKLIST DE CARACTERIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO 

Nome- Lugar: Setor 1 

Data- horário: 21/02/2015; 9:00 

Sub-trecho: - 

Maré: baixa 

 

Lua: nova 

 

CARACTERIZAÇÃO DO SUB-TRECHO 

Caracterização da Falésia: 

Falésias vivas: SIM 

Falésias recuadas:  

Altura da falésia (aproximadamente) : 5- 10 metros 

Perfil do talude (aproximadamente): ÍNGREME, 45º- 90º 

Vegetação e suas distribuição: ( x )Topo; (x )Face; (  )Base. 

Uso da falésia: ( x  ) Acesso à praia; (   ) Veraneio; (   ) Pousada; (   )Comércio; ( x ) Outros. (PEQUENAS 

BARRACAS DE PESCA) 

Qual à distância da estrutura até a borda da falésia? 

ESTÃO DISTANTES DA BORDA. NÃO HÁ ESTRUTURAS EM GRANDE PARTE DA ÁREA, NÃO 

HÁ NÚCLEOS DE OCUPAÇÃO PRÓXIMO ÀS FALÉSIAS 

IDENTIFICAÇÃO DOS PROCESSOS EROSIVOS NO SUB-TRECHO 

Escoamento superficial: 

Existe uma planície que produz um escoamento descontrolado pela face da falésia? 

NÃO 

Existem sistemas de rachaduras, nesta planície, que condicionam o escoamento superficial? 

NÃO 

Erosão pluvial. Qual? (ravinas, voçorocas) 

SULCOS SÃO IDENTIFICADAS, PRINCIPALMENTE, NA PRAIA DAS AGULHAS 

Contribuições na erosão superficial: (  ) Drenos de casas; (  ) Irrigação; (  ) Outros. 

Percolação da água subterrânea: 

As maneiras que a água é infiltrada no topo da falésia: (  ) Tanques sépticos; (  ) Irrigação; (  ) Drenos; (  ) 

Piscinas; (  ) Outros. 

Há superfícies úmidas na face das falésias? 

NESTE SETOR NÃO HÁ RESSURGÊNCIAS NAS FALÉSIAS 

Há deslizamentos ativos ou históricos? 

HÁ DESLIZAMENTOS NA PRAIA DE PEDRINHAS (DESLIZAMENTO DE MATERIAL E 

ÁRVORES CAÍDAS) E BLOCOS CAIDOS NA PRAIA DAS AGULHAS (MATERIAL MAIS 

RESISTENTES DO QUE O DA PRAIA DAS PEDRINHAS)  

Qualquer outro tipo de movimento de massa. Qual? 

 

Ação da onda: 

Na maré alta existe uma faixa de praia? Largura: 

NA PRAIA DAS AGULHAS NÃO HÁ, MAS NA PRAIA DAS PEDRINHAS HÁ UM BERMA BEM 

ESTREITO 

Linhas de arenito na faixa de praia. Tipo: 

SIM, MATERIAL POUCO RESISTENTE E BASTANTE OXIDADO, MAS NÃO ESTÁ SEMPRE 

VÍSIVEL, POIS É RECOBERTO POR SEDIMENTOS 

As ondas escovam o pé da falésia? 

NA PRAIA DAS AGULHAS AS FALÉSIAS SOFREM CONSTANTEMENTE COM A AÇÃO DAS 

ONDAS. NAS MARÉS ALTAS E DE SÍZIGIA ALCANÇAM AS FALÉSIAS NA PRAIA DE 

PEDRINHAS  

Proteção no pé da falésia. Tipo: 

NÃO HÁ ESTRUTURAS DE PROTEÇÃO 

Há alguma obra de controle da erosão? Tipo: 

NÃO 

A obra causa mais erosão? 

NÃO 

Obs: 
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APÊNDICE B- CHECKLIST APLICADO NO SETOR 2 (FALÉSIAS NORDESTE) 

 

CHECKLIST DE CARACTERIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO 

Nome- Lugar: Setor 2 

Data- horário: 21/02/2015; 9:00 

Sub-trecho: - 

Maré: baixa 

 

Lua: nova 

 

CARACTERIZAÇÃO DO SUB-TRECHO 

Caracterização da Falésia: 

Falésias vivas SIM 

Falésias recuadas:  

Altura da falésia (aproximadamente) : 5- 15 metros 

Perfil do talude (aproximadamente): ÍNGREME 

Vegetação e suas distribuição: ( x )Topo; (  )Face; (  )Base. 

GRAMÍNEA, VEGETAÇÃO FIXADORA DE DUNAS 

Uso da falésia: ( x  ) Acesso à praia; ( x ) Veraneio; (   ) Pousada; (   )Comércio; ( x ) Outros. 

(PEQUENAS BARRACAS DE PESCADORES, MAS DISTANTE DA BORDA) 

Qual à distância da estrutura até a borda da falésia? 

ESTÃO DISTANTES DA BORDA. NA ÁREA CRESCE O NÚMERO DE TERRENOS CERCADOS 

IDENTIFICAÇÃO DOS PROCESSOS EROSIVOS NO SUB-TRECHO 

Escoamento superficial: 

Existe uma planície que produz um escoamento descontrolado pela face da falésia? 

NÃO 

Existem sistemas de rachaduras, nesta planície, que condicionam o escoamento superficial? 

SOMENTE NA PRAIA DE PONTAL DO MACEIÓ 

Erosão pluvial. Qual? (ravinas, voçorocas) 

SULCOS E RAVINAS SÃO IDENTIFICADAS, PRINCIPALMENTE, NA PRAIA DO FAROL 

Contribuições na erosão superficial: ( X ) Drenos de casas; (  ) Irrigação; (  ) Outros. 

Percolação da água subterrânea: 

As maneiras que a água é infiltrada no topo da falésia: (  ) Tanques sépticos; (  ) Irrigação; (  ) Drenos; 

(X) Piscinas; SOMENTE NA PRAIA DO CANTO DA BARRA 

(  ) Outros. 

Há superfícies úmidas na face das falésias? 

NESTE SETOR NÃO HÁ RESSURGÊNCIAS  

Há deslizamentos ativos ou históricos? 

NÃO HÁ RELATOS DE QUEDA DE BLOCOS ASSOCIADOS À PERDAS SOCIOECONÔMICAS, 

MAS NO PONTAL DO MACEIÓ A EROSÃO É PERCPTIVEL COM BLOCOS NA BASE. HÁ 

FORMAÇÃO DE "GRUTAS" PELA AÇÃO DAS ONDAS MARINHAS. 

Qualquer outro tipo de movimento de material. Qual? 

 

Ação da onda: 

Na maré alta existe uma faixa de praia? Largura: 

NÃO HÁ NA PRAIA DO FAROL E DO PONTAL DO MACEIÓ. NO CANTO DA BARRA A 

FALÉSIA É RECUADA 

Linhas de arenito na faixa de praia. Tipo: 

PLATAFORMA DE ABRASÃO MARINHA NA PRAIA DO PONTAL DO MACEIÓ E FAROL 

As ondas escovam o pé da falésia? 

SIM, PRINCIPALMENTE NO PONTAL DO MACEIÓ 

Proteção no pé da falésia. Tipo: 

NÃO HÁ ESTRUTURAS DE PROTEÇÃO 

Há alguma obra de controle da erosão? Tipo: 

NÃO 

A obra causa mais erosão? 

NÃO 

Obs: 
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APÊNDICEC- CHECKLIST APLICADO NO SETOR 3 (FALÉSIAS ORIENTAIS) 

CHECKLIST DE CARACTERIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO 

Nome- Lugar: Setor 3 

Data- horário: 18/01/2015; 9:00 

Sub-trecho: - 

Maré: baixa 

 

Lua: minguante 

 

CARACTERIZAÇÃO DO SUB-TRECHO 

Caracterização da Falésia: 

Falésias vivas: SIM 

Falésias recuadas: SIM 

Altura da falésia (aproximadamente) :10- 20 metros 

Perfil do talude (aproximadamente): ÍNGREME, 45º-90º 

Vegetação e suas distribuição: ( x )Topo; (x )Face; (x  )Base. 

Uso da falésia: ( x  ) Acesso à praia; (  x ) Veraneio; ( x  ) Pousada; (   )Comércio; ( x ) Outros. 

(PEQUENAS BARRACAS DE PESCADORES) 

Qual à distância da estrutura até a borda da falésia? 

MUITAS ESTÃO LOCALIZADA NO TOPO/BORDA. 

IDENTIFICAÇÃO DOS PROCESSOS EROSIVOS NO SUB-TRECHO 

Escoamento superficial: 

Existe uma planície que produz um escoamento descontrolado pela face da falésia? 

HÁ RIACHOS NO TABULEIRO E RESSURGÊNCIAS NA FACE DA FALÉSIA 

Existem sistemas de rachaduras, nesta planície, que condicionam o escoamento superficial? 

NÃO 

Erosão pluvial. Qual? (ravinas, voçorocas) 

RAVINAS SÃO IDENTIFICADAS EM ALGUNS SETORES NÃO VEGETADOS 

Contribuições na erosão superficial: ( X) Drenos de casas; ( X ) Irrigação; (X  ) Outros. 

Percolação da água subterrânea: 

As maneiras que a água é infiltrada no topo da falésia: (  ) Tanques sépticos; (X ) Irrigação; ( X) Drenos;  

( X) Piscinas; (  ) Outros. 

Há superfícies úmidas na face das falésias? 

NESTE SETOR HÁ RESSURGÊNCIAS NAS FALÉSIAS 

Há deslizamentos ativos ou históricos? 

NÃO HÁ RELATOS, MAS É POSSIVEL EVIDÊNCIAR BLOCOS CAÍDOS NA BASE DAS 

FALÉSIAS 

Qualquer outro tipo de movimento de massa. Qual? 

 

Ação da onda: 

Na maré alta existe uma faixa de praia? Largura: 

NÃO  

Linhas de arenito na faixa de praia. Tipo: 

NÃO 

As ondas escovam o pé da falésia? 

O FLUXO FLUVIOMARINHO TEM ALCANCE SOBRE ESSE SETOR PRINCIPALMENTE NO 

PÉRIODO DE PREAMAR 

Proteção no pé da falésia. Tipo: 

NÃO HÁ ESTRUTURAS DE PROTEÇÃO 

Há alguma obra de controle da erosão? Tipo: 

NÃO 

A obra causa mais erosão? 

NÃO 

Obs: 

 

 


