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RESUMO 

 

O trabalho tem como objetivo oferecer propostas de planejamento como subsídio para gestão 

ambiental da bacia de drenagem do Açude Paulo Sarasate, localizado no município de Varjota 

– CE, região oeste do estado do Ceará, com uma área de 3.501 km². Neste estudo, procurou-se 

contextualizar a área da pesquisa, através da análise dos atributos do sistema geoambiental 

(geologia, geomorfologia, clima, recursos hídricos, solos, vegetação e fauna) e as formas de 

uso e ocupação da terra. A base metodológica utilizada foi a análise geossistêmica e foram 

feitos levantamentos bibliográficos, cartográficos e trabalhos de campo. A partir dessa 

metodologia, foram identificadas quatro unidades geoambientais: a Depressão Sertaneja, a 

Planície Fluvial do Rio Acaraú os Maciços Residuais, e parte do Planalto da Ibiapaba. 

Utilizou-se como ferramenta básica o sensoriamento remoto, através de processo digital de 

imagens de satélite Landsat 7; elaborou-se mapas temáticos tendo como apoio as folhas da 

SUDENE/DSG SB.24-V-B-I (Santa Quitéria) e a folha SB.24-V-A-III (Ipú) (1:100.000), 

sendo a porção da unidade geoambiental estudada representada com base em escala de 

1:50.000. A montante do Açude Paulo Sarasate estão os municípios de Hidrolândia, Ipueiras, 

Nova Russas, Catunda, Ararendá, Tamboril e Monsenhor Tabosa, e quatro importantes 

reservatórios da bacia do rio Acaraú com capacidade de acumulação de água semelhante à do 

açude em estudo, são eles: Farias de Sousa (Nova Russas), Carão (Tamboril), Aroeiras (Nova 

Russas), Bonito (Ipú). Grande parte das áreas, a montante do Açude Paulo Sarasate, encontra-

se em processo de desmatamento bastante acentuado, como é o caso da área de nascentes do 

rio Acaraú. Com isso há ocorrência de processos de assoreamento, vossorocas e ravinamentos 

nas vertentes, tendo como consequência a diminuição do fluxo hídrico nas calhas fluviais. 

Outro fator relevante constitui o crescimento demográfico dos pequenos centros urbanos dos 

municípios, além da criação ou mudança de hábitos, da “melhoria do nível de vida”, do 

desenvolvimento industrial (microempresas) e de uma série de outros fatores. O diagnóstico 

elaborado permitiu a definição de propostas de estratégias de planejamento e gestão ambiental 

no sentido de recuperação, conservação e preservação ambiental, por meio de um zoneamento 

nas escalas de 1:100.000 (regional), acompanhado por um plano de gestão em nível 

municipal, 1:100.000. 

 

Palavras-chave: Planejamento Ambiental. Gestão Ambiental. Semiárido. Bacia Hidrográfica. 

 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

The work aims at planning and management environmental catchment Açude Paulo Sarasate, 

located in the municipality of Varjota – EC, in western state of Ceará, with an area of 

3,501square kilometers. In this study, tried to contextualize the research area by analysis of 

geoenvironmental system attributes (geology, geomorphology, climate, water resources, soils, 

vegetation and (fauna) and ways to use and occupy the land. The base design was used to 

analyze geo were made bibliographic, cartographic and fieldwork. Based on this methodology 

were identified three environmental units: Depression Hinterland, the river plain of the river 

and  the Solid Acaraú Residuals. Was used as the basic tool remote sensing, through a process 

of digital Landsat 7 satellite images, thematic maps have been prepared having as support the 

leaves SUDENE / DSG SB.24-VB- I (Clover St.) and the leaf SB.24-V-B-I (IPU) 

(1:100,000), the  portion of the unit Geoenvironmental studied represented based on a scale of 

1:50,000. Upstream of the dam are the Paulo Sarasate Hidrolândia municipalities, Ipueiras, 

New Russia, Catunda Ararendá, Monkfish and Monsignor Tabosa, and four important 

reservoirs of the river basin with Acaraú accumulation capacity similar to water in the 

reservoir study, they were: Farias de Sousa (Nova Russas), Carão (Tamboril), Aroeiras (Nova 

Russas), Bonito (Ipú). Great of the areas upstream of the dam Paulo Sarasate, is in the process 

of deforestation rather pronounced as in the case of area sources of the river Acaraú. Thus 

there is an occurrence of processes siltation, solifluxion, Gullies and ravines in strands, 

resulting in the decreased flow river water in the gutters. Another relevant factor is the 

population growth of small centers urban municipalities, and the creation or change of habits, 

“improvement of living standards”, the industrial development (micro enterprises) and a 

number of other factors. The diagnosis made possible the definition of proposals for planning 

strategies and environmental management in order to restore, maintain and environmental 

preservation through zoning in scales of 1:100,000 (regional), accompanied by a plan 

management at municipal level, 1:100,000.  

 

Keywords: Planning. Management Environmental.  Semi-Arid. River Basin. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A Região Nordeste do Brasil é castigada pelas secas que trazem inúmeras 

desvantagens do ponto de vista econômico e social para os estados que a compõem. O estado 

do Ceará não foge à regra, apresentando, dentre outros problemas, o entrave econômico 

atrelado ao fenômeno das secas. Partindo desse raciocínio, procurar alternativas que 

amenizem tal fato é deveras necessário, e a construção de grandes reservatórios de água no 

sertão semiárido certamente é uma delas, por favorecer a sobrevivência da população de uma 

região inóspita, como também motivar o desenvolvimento sustentável e uma melhoria no 

setor econômico. 

Nesse contexto, as bacias hidrográficas assumem importância fundamental por 

constituírem unidades naturais de planejamento dos recursos hídricos. O açude Paulo 

Sarasate, antigo Araras-Norte, localizado no município de Varjota – CE, surge como saída 

para a população do campo, que sobrevive das culturas de subsistência (feijão, milho, 

mandioca), e, muitas vezes, acentua o intenso grau de degradação dos recursos naturais 

disponíveis, através de práticas rudimentares de uso e manejo dos solos. 

A interpretação dos processos que atuam nas diferentes feições geoambientais do 

contexto do semiárido pode facilitar o ordenamento territorial, contribuindo, assim, para um 

melhor aproveitamento das potencialidades e a minimização dos efeitos negativos decorrentes 

da exploração contínua dos recursos naturais. 

Além do que foi colocado, é de extrema necessidade e importância um estudo 

voltado para o planejamento e gestão ambiental dessa área, procurando minimizar os 

problemas relativos a este assunto, como também preocupando-se com a qualidade de vida da 

população, que sobrevive, em parte, em função dessa reserva hídrica. 

Fundamentando-se nesse princípio, pretende-se realizar um estudo integrado das 

condições e dinâmicas ambientais da bacia de drenagem do açude Paulo Sarasate, (ver figura 

01), diagnosticando as principais potencialidades e seus desequilíbrios ambientais, de forma a 

propor um planejamento e gestão dessa área. Trata-se de uma região sertaneja a oeste do 

estado do Ceará; tem-se o intuito de contribuir para a manutenção e a continuidade de projetos 

que viabilizem a melhoria da qualidade de vida da população local, como, por exemplo, 

proteção do manancial através de fiscalização, cumprimento e aplicação das leis pelos órgãos 

competentes, zoneamento dos solos como sugestão para implantação de pequenos projetos de 

irrigação, reutilização de águas, elaboração do balanço na oferta e demanda de água, 
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verificando a tendência das distribuições demográfica, industrial e agrícolas da bacia de 

drenagem e outros. 

Esta pesquisa preocupa-se com a situação ambiental em que se encontra o açude, 

dentre outros aspectos, podendo-se citar: assoreamento, derrubada da mata ciliar em todo seu 

entorno, pontos de fontes poluidoras, como esgotos domésticos e industriais, além de 

depósitos de lixo nas proximidades do açude ou em algum afluente que o alimenta, atividades 

agrícolas gerando desmatamentos e queimadas, como também pescas indevidas, utilização 

irracional de água, além de outras formas de uso e ocupação inadequadas. 

Por meio dessas colocações procurou-se realizar um planejamento e gestão 

ambiental na bacia de drenagem do açude Paulo Sarasate, entendendo que tal planejamento e 

gestão se inserem num cenário mais amplo onde o espaço geográfico é produzido e 

reproduzido por meio das classes sociais que se distribuem de maneira diferenciada no 

espaço, apropriando-se dos recursos naturais e hídricos. 

Há indícios de que toda essa área da bacia de drenagem ou parte dela foi ocupada 

desde o período colonial. Conforme Andrade (1980), partes dos sertões da Paraíba, do Rio 

Grande do Norte e do Ceará foram efetivamente ocupadas pelos colonizadores durante os 

anos de dominação dos holandeses. Extensas áreas foram ocupadas com fazendas de gado 

marcadas por uso e ocupação da pecuária extensiva com grandes propriedades (latifúndios) 

praticando-se também a cultura de subsistência. De acordo com Silva (2008), os achados 

arqueológicos mostram que os primitivos habitantes concentravam-se nas áreas mais úmidas: 

os vales de rios, por exemplo. À medida que se consolidava a atividade pecuária e a expansão 

demográfica nos sertões, as ocorrências de estiagens prolongadas produziam maior 

calamidade. As políticas governamentais passaram por mudanças significativas com a criação 

de órgãos oficiais para coordenar as ações de combate às secas por meio de obras hídricas. 

É nesse espaço produzido através desses períodos históricos que vêm sendo 

sugerido através desta tese de doutorado o planejamento e gestão ambiental de âmbito local 

dos municípios inseridos na área da pesquisa. Dessa forma, procurar entender o 

gerenciamento dos recursos hídricos é deveras importante. 

Assim, utilizou-se como centro de pesquisa toda a área de abrangência da bacia de 

drenagem do açude Paulo Sarasate, destacando-se dentro desta o Comitê de bacias do rio 

Acaraú de âmbito estadual, criado pelo Decreto nº 27.647, de 07 de dezembro de 2004, e 

instalado em 18 de fevereiro de 2005. É constituído por 40 membros, representando os 

seguintes segmentos: sociedade civil (30%) – 12 instituições, usuários
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(30%) – 12 instituições, poder público municipal (20%) – 08 instituições; poder publico 

estadual e federal (20%) – 08 instituições, segundo dados da COGERH (2010). 

Vale ressaltar que o Comitê de Bacias conta com a ajuda do Governo Federal 

através do DNOCS, do Governo do Estado do Ceará através da SRH – Secretaria dos 

Recursos Hídricos, da COGERH – Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos e órgãos 

ligados ao meio ambiente, como SEMACE e IBAMA. 

Preocupando-se mais com a bacia de drenagem do rio Acaraú, o presente estudo 

procurou observar como está sendo desenvolvida a gestão da COGERH nessa sub-bacia do 

rio Acaraú e como vem acontecendo a articulação e a integração, no que se refere à gestão 

hídrica, entre os vários setores administrativos que monitoram a bacia do rio Acaraú. 

Assim um dos objetivos centrais da pesquisa é situar a questão do planejamento e 

gestão ambiental da bacia de drenagem do açude Paulo Sarasate.  

 

1.1. Questionamentos, hipóteses e objetivos que nortearam a pesquisa 

 

Faz-se necessário levantar alguns questionamentos para melhor compreensão da 

presente pesquisa. 

As diretrizes adotadas para o planejamento ambiental atual correspondem à 

realidade socioeconômica política e ambiental na bacia de drenagem do açude Paulo 

Sarasate? 

Quais os órgãos ambientais com responsabilidade direta frente aos municípios 

inseridos na área da pesquisa pela gestão dos recursos hídricos? 

De que forma os estudos propostos para esta pesquisa colocados na introdução 

podem auxiliar no planejamento e gestão da bacia de drenagem do açude Paulo Sarasate? 

É primordial um levantamento do uso e ocupação além dos impactos  ambientais 

para nortear o estado atual do meio ambiente. 

 

1.2. Hipóteses 

 

O sucesso na aplicação das diretrizes do planejamento ambiental na bacia de 

drenagem do açude Paulo Sarasate consiste em conceber a questão ambiental como se 

estivesse em condições de incerteza contínua, variabilidade dinâmica e resiliência. 

A Lei Orgânica municipal deve acatar as diretrizes para o planejamento ambiental 

através de um zoneamento ambiental, indispensável ferramenta com riqueza de alternativas
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locacionais na questão de empreendimentos sustentáveis para utilização racional dos espaços 

na bacia hidrográfica. 

Quando as políticas públicas através de propostas e/ou medidas de planejamento 

ambiental na área de bacias hidrográficas não apresentam ações de desenvolvimento 

sustentável melhorando a qualidade socioeconômica local, a gestão ambiental deve ser 

repensada. 

 

1.3. Objetivos da Pesquisa 

 

O objetivo geral é realizar um Planejamento Ambiental como Subsídio para a 

Gestão Ambiental  na Bacia de Drenagem do Açude Paulo Sarasate como forma de contribuir 

para a aplicação do planejamento e gestão ambiental nessa área. 

 

Específicos: 

 

 Conhecer e analisar o conjunto socioambiental e econômico da área da bacia de 

drenagem do açude Paulo Sarasate; 

 Identificar as relações entre as partes e os elementos dos sistemas ambientais 

através de métodos científicos comprovados; 

 Levantar e avaliar o potencial de recursos naturais da área da bacia de drenagem 

do açude Paulo Sarasate; 

 Executar mapeamentos temáticos setoriais ou integrados que tratam dos 

componentes geoambientais; 

 Identificar e delimitar através de mapas cartográficos as diferentes micro-bacias e 

possíveis focos de degradação em toda a bacia de drenagem do açude Paulo 

Sarasate; 

 Identificação edelimitação das Unidades Geoambientais; 

 Avaliar a dinâmica ambiental e o estado de evolução  dos Sistemas Ambientais; 

 Levantar problemas em áreas vulneráveis visando recuperá-las ou conservá-las; 

 Aplicação de métodos de análise ambiental para possibilitar uma proposta de 

zoneamento e planejamentos geoambientais e/ou socioambientais na área da 

pesquisa;
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 Propor alternativas de utilização do açude, visando à otimização de uso de seus 

recursos, à conservação de seus ambientes e à mitigação dos efeitos de impactos 

ambientais. 

Portanto a questão principal é contextualizar o processo de planejamento e gestão 

ambiental na bacia de drenagem do açude Paulo Sarasate a partir do uso e ocupação do solo, 

verificando os conflitos existentes entre a produção e os objetos de uma gestão dos recursos 

hídricos que venha subsidiar a questão ambiental. Tais conflitos têm acontecido no campo das 

políticas setoriais conflitantes como também contraditórias embutidas no poder municipal, 

estadual e federal, agravando-se quando existem poderes diferenciados. 

A partir do que foi colocado há de se pesquisar como o planejamento e gestão 

ambiental serão inseridos numa escala local, das pequenas comunidades, dos povoados e das 

cidades, possibilitando assim uma apropriação de conhecimento pelas comunidades acerca de 

como todo esse processo de planejamento e gestão poderá vir a ser implementado e absorvido. 

A análise sistêmica foi aplicada no desenvolvimento da pesquisa, uma vez que a 

abordagem interdisciplinar considera as relações mútuas entre os componentes de um sistema, 

procurando analisar o estado das interrelações e interdependências entre os sistemas natural e 

humano, procurando definir a sensibilidade e a resistência do ambiente. 

Thornes e Brunsden (1977) entendem o sistema como “um conjunto de objetos ou 

atributos e das suas relações, organizados para executar uma função particular”. Portanto, 

entende-se o sistema como operador que, durante um determinado tempo, recebe o “input” 

(entrada) e o transforma em “output” (saída).  

Autores como Sotchava (1962), Bertrand (1972), Tricart (1977) Christofolletti 

(1989) e Troppmair (1989) desenvolveram estudos integrados da paisagem, tendo como 

fundamentação teórico-metodológica a Teoria Geral dos Sistemas, direcionada para estudos 

geossistêmicos, em que o geossistema é um conceito territorial, uma unidade espacial que 

pode ser delimitada e analisada em determinada escala.    

Sotchava (1962) afirma que o geossistema é a expressão dos fenômenos naturais, 

ou seja, o potencial ecológico de um determinado espaço, no qual há uma exploração 

biológica, podendo aí influenciar também os fatores sociais e econômicos  na estrutura e 

expressão espacial. 

Importantes órgãos do governo como o Departamento Nacional de Obras Contra a 

Seca – DNOCS e a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos – COGERH, este último 

responsável hoje pelo gerenciamento e disciplinamento de mais de 90% das águas 

acumuladas no Ceará, administrando 123 dos mais importantes açudes públicos estaduais e
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federais. Como também, através de informações dos Comitês de Bacia, será possível realizar 

uma pesquisa mais bem estruturada sobre o uso e a distribuição da água do açude Paulo 

Sarasate. 

A partir da análise geoambiental pode-se contemplar, avaliar e caracterizar os 

diversos componentes geoambientais da área, suas formas paisagísticas e formas de uso e 

ocupação da terra e condições socioeconômicas, representando-as através de mapeamentos 

temáticos. 

Através do cruzamento de informações obtidas na análise geossistêmica serão 

geradas informações no que se refere à obtenção de um diagnóstico, incluindo-se as 

limitações e potencialidades dos recursos naturais dessa área. Assim, após a integração desses 

dados, o diagnóstico ambiental poderá subsidiar a elaboração de propostas de planejamento e 

gestão ambiental de acordo com cada setor geoambiental do açude, fazendo com que as 

medidas corretamente aplicadas possam contribuir para a conservação da qualidade 

socioambiental do açude Paulo Sarasate. 

Esta pesquisa enquadra-se na proposta do curso de pós-graduação de doutorado 

em Geografia, uma vez que enfoca o conjunto de atividades de ensino e pesquisa e a questão 

ambiental.  

 

1.4. Organização da Pesquisa 

 

Esta pesquisa foi organizada em 10 capítulos. O primeiro diz respeito à 

introdução, questionamentos, hipóteses e objetivos que nortearam a pesquisa intitulada 

planejamento e gestão ambiental em bacias hidrográficas, além da localização geográfica da 

área em estudo.  

O segundo capítulo discerne sobre a revisão de literatura, onde há uma discussão 

de conceitos sobre geografia física e geossistema e o planejamento ambiental respaldado pela 

Lei Federal. 

O terceiro capítulo aborda o referencial teórico e metodológico, com os 

fundamentos teóricos, procedimentos técnicos e metodológicos, materiais, equipamentos e 

softwares utilizados, elaboração da cartografia básica e temática produtos cartográficos, 

orbitais e aéreos material e índole histórica, equipamentos e softwares, como também a 

análise geoambiental integrada e o levantamento exploratório e reconhecimento de campo 

procedimentos da produção dos mapas. 
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O quarto capítulo discorre sobre estratégias de planejamento e gestão ambiental, 

abordando a regulação do uso e ocupação do solo, além do plano de ação integrada. 

                O quinto fala sobre a análise e diagnóstico geoambiental da bacia além da 

compartimentação geoambiental, descrevendo, diagnosticando e avaliando os componentes 

geoambientais de modo a esclarecer seus processos e dinâmica natural. Envolve Geologia e 

Geomorfologia, as Unidades Geoambientais, Níveis Taxonômicos do relevo, o quadro 

climático e hidrológico, o Balanço Hídrico, os solos, cobertura vegetal e a fauna e os Sistemas 

Ambientais. 

                  O sexto capítulo discorre acerca da bacia de drenagem do açude Paulo Sarasate de 

forma mais técnica, trazendo um esclarecimento da caracterização morfométrica da 

infraestrutura hidráulica da bacia de drenagem, além da geologia e geotecnia da barragem. 

O sétimo refere-se ao diagnóstico socioeconômico e ambiental das sedes 

municipais da bacia de drenagem do açude Paulo Sarasate, além dos centros urbanos e 

gerenciamento dos resíduos sólidos. 

                  O oitavo capítulo é referente às estratégias de planejamento e gestão ambiental 

para a regulação do uso e ocupação do solo no entorno da bacia de drenagem, uso e 

conservação da biodiversidade, controle da qualidade ambiental da área de influência direta 

do açude gestão do açude Paulo Sarasate e dos recursos hídricos adjacentes, além do plano de 

ação integrada. 

                    O nono capítulo trata das estratégias de planejamento e gestão ambiental, 

trazendo todos os principais impactos ambientais, como também o plano de ação e os 

resultados esperados. 

                     O décimo e último capítulo propõe um esboço de zoneamento ambiental para a 

área da bacia de drenagem do açude Paulo Sarasate, onde são colocadas as zonas propostas 

para a bacia de drenagem do açude Paulo Sarasate. 

 

1.5. Localização geográfica da área em estudo 

 

A bacia de drenagem do açude Paulo Sarasate situa-se a oeste do estado do Ceará 

entre as seguintes coordenadas: Lat: 4º 9’50” e  Long: 40º 49’ 4” (N) e Lat: 4º 58’ 19” e 40º 

4’ 6” (S). Trata-se de uma área bem expressiva, com 3.508,35 km², tendo como rio principal o 

rio Acaraú e treze sub-bacias, formando um sistema complexo de cursos d’água, entre estes, 

rios e riachos intermitentes subperenes comandados pela semiaridez. Na área estão inseridos 

nove municípios, cuja população varia de dez a quarenta mil pessoas, segundo dados do IBGE
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(2010). A BDAPS está encaixada na bacia hidrográfica do rio Acaraú, sendo a segunda bacia 

mais importante do estado. Seu direcionamento é voltado para o norte do estado, com 

drenagem do tipo exorreica, mais precisamente o município de Acaraú  (litoral) onde 

encontra-se com o oceano Atlântico (ver figura 01). 

Vale ressaltar que a bacia de drenagem do açude Paulo Sarasate apresenta relevos 

diferenciados do ponto de vista geomorfológico, contribuindo para uma melhor 

compartimentação física das unidades, são eles o Planalto da Ibiapaba a oeste da área da 

pesquisa, os Maciços Residuais ao sul, a Depressão Sertaneja ao centro e as planícies fluviais 

dispersas pela depressão. Sem dúvida o uso e ocupação desses ambientes certamente são 

análogos apesar de estarem situados no semiárido cearense.  

Cada compartimento com suas particularidades peculiares facilitam o 

planejamento ambiental no que se refere às atividades agrícolas desenvolvidas, pesca, 

pequenas indústrias, etc. 

De acordo com Tundisi et all (2003), dois níveis podem ser desenvolvidos com 

relação ao planejamento dos usos múltiplos e controle dos recursos hídricos: o primeiro de 

implementação e o segundo de viabilização de políticas públicas e de interpretação. No 

primeiro estão os objetivos, as prioridades, no uso integrado do solo, agricultura, conservação, 

setor pesqueiro, usos domésticos, tudo dentro da unidade bacia hidrográfica. O segundo está 

relacionado à capacidade de gerenciamento dos conflitos relativos aos usos múltiplos e à 

busca de alternativas para recuperação dos recursos hídricos. 
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Fonte: organizado pelo autor.

Figura 1 – Localização da área em estudo. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

Tem havido nos últimos anos uma grande preocupação com o meio ambiente, 

tendo como consequência uma ampliação e ao mesmo tempo um significativo 

desenvolvimento das ciências que tratam das questões ambientais. Isso tem ocorrido em vista 

à intensa degradação ambiental dos recursos naturais que têm alcançado proporções em nível 

mundial.  

Partindo desse raciocínio, têm-se que a análise das condições ambientais 

(naturais) é um dos objetivos da geografia física no que diz respeito à interpretação da 

estrutura e processos do espaço geográfico.  

De acordo com Veado (1995), o espaço geográfico apresenta um modo particular 

de interligar e entrosar seus componentes conforme os variados processos que se refletem em  

dinâmicas bem distintas. A interação desses processos resulta em uma organização espacial e 

uma hierarquia de dimensões espaciais.  

O estudo da dinâmica e a organização espacial hierarquizada que dela  resulta é o 

objetivo de estudo da geografia física. Os pesquisadores geógrafos físicos encontraram no 

conceito de geossistema, apoiados na Teoria de Sistemas de Von Bertalanfy, o ponto de 

partida de que necessitavam para a geografia física estudar a dinâmica da natureza. 

A adoção da Teoria de Sistemas na geografia física permitiu que se definisse com 

muita exatidão, não só seu objeto de estudo o geossistema, mas ela própria. A geografia física 

é o estudo das organizações espaciais dos sistemas do meio ambiente físico ou da organização 

espacial dos geossistemas, ou seja, a geografia física não estuda os componentes da natureza 

separadamente, mas, sim, as relações existentes, entre eles próprios e as atividades humanas, 

como sugere Sotchava (1977) e Troppmair (1989).   

Segundo Troppmair (1983), o estudo dos geossistemas como o estudo da 

paisagem integrada no modelo da moderna geografia física apresenta dois objetivos: estudar a 

dinâmica da paisagem e avaliar seus processos, interligando-os à sociedade. 

Os geossistemas são sistemas naturais, mas com a atuação do ser humano sobre 

eles ocorre uma infindável variedade de fatores de cunho socioeconômico, levando o 

geossistema a assumir formas diferentes de evolução, ou seja, as atividades humanas não são 

as mesmas de um geossistema para o outro e por isso tendem a caracterizar-se como um 

padrão homogêneo bem definido. 
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Segundo Troppmair (1995), a importância das relações fluxos e energia é deveras 

importante. A energia é toda força que condiciona um sistema a trabalhar e sua fonte é sempre 

externa a ele. Os processos dinâmicos são originados pela importação de energia os quais se 

dão nas variáveis componentes da estrutura do geossistema. 

A origem da energia que alimenta o geossistema possui várias fontes, como: o 

relevo, a vegetação, os solos, assim como a fonte humana, mas a mais importante é o clima, o 

qual fornece calor (energia) e água (matéria), primordiais para o funcionamento dos processos 

no interior do geossistema, porque a atuação de ambos gera energia potencial, em seguida 

transformada em energia cinética, quando o material é posto em movimento e executa um 

trabalho. Portanto a matéria que circula no geossistema provém do trabalho efetuado pela 

energia cinética. No subsistema sociocultural do geossistema, a matéria é toda produção 

humana-agricultura, indústrias, comércio, etc. A energia que produz esta matéria procede da 

capacidade do homem em realizar trabalho. O balanço de energia e da matéria que entram e 

saem é o estado do geossistema num dado momento. Conclui-se que o estado do geossistema 

é o resultado do trabalho efetuado pela energia e matéria.  

Sobre o estudo da bacia de drenagem do açude Paulo Sarasate, decidiu-se por uma 

análise geoambiental integrada através da geografia física, com ênfase geossistêmica. Os 

estudos integrados revelam a abordagem sintética através das relações mútuas entre os 

componentes geoambientais. 

Dessa forma serão explicitados alguns conceitos sobre estudos integrados, 

geografia física e geossistêmicos. 

  

2.1. Geografia Física e Geossistema 

 

Artigo recente editado por alunos e professores do Departamento de Geografia da 

Universidade Federal do Ceará – UFC em 2010 (Magalhães, G. B.; Silva, V. E.; Zanella, E. 

M.), versa sobre as concepções básicas acerca da Teoria Geossistêmica, seu histórico e 

importância na Geografia Física. 

As discussões acerca do objeto de estudo da Geografia assim como sua dualidade 

(Geografia Física – Geografia Humana) fomentaram o surgimento de várias definições de 

espaço, assim como do seu próprio objeto de estudo. Essas discussões são fundamentais e 

mostram a necessidade de convergência de ideias que fluam na construção de um campo 

teórico-conceitual e estimulador de conceitos e categorias que garantam o amadurecimento da 

Geografia.  
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A introdução da concepção sistêmica na Geografia Física permitiu à mesma uma 

maior clareza em seu objeto de estudo, assim como uma visão holística do meio natural, 

aproximando as pesquisas nas interações homem-meio. Deixam-se de lado os estudos 

exclusivamente fragmentados dos componentes da natureza, e passa-se a trabalhar com as 

relações existentes entre os componentes e as atividades humanas, como colocam em voga 

Sotchava (1977), Troppmair (1989) e Bertrand (1991). A Geografia Física encontra na 

concepção sistêmica o método mais adequado para estudar e explicar a estrutura dinâmica dos 

fatos socionaturais. 

O objeto de estudo da Geografia Física favoreceu a adoção do geossistema como 

um conceito e fundamentou uma teoria geográfica. Nascimento e Sampaio (2005) apontam 

que a Teoria Geossistêmica deu um caráter mais metodológico à Geografia Física, facilitando 

e incentivando os estudos integrados das paisagens. Para eles, o conceito de geossistema 

possibilita um estudo prático e aplicado do espaço geográfico, incorporando a ação social na 

interação natural, assim como o potencial ecológico e a exploração biológica. 

Na mesma linha de raciocínio, Mendonça (2001, p.34) afirma que a Teoria dos 

Sistemas para a Geografia Física “configurou-se como o esforço do espírito de cientificidade 

que buscava”. 

Como uma das etapas dos estudos provenientes da geografia física está o 

planejamento ambiental, o qual está sendo proposto e executado na área da pesquisa 

“Planejamento Ambiental da Bacia de Drenagem do Açude Paulo Sarasate Varjota-CE”. 

De acordo com Schiavetti e Camargo (2002), a Política Nacional de Recursos 

Hídricos é o documento norteador para gestão das bacias hidrográficas no Brasil desde o final 

da década de 1990. 

A utilização de bacias hidrográficas como unidade de planejamento e 

gerenciamento ambiental não é recente. Hidrólogos têm reconhecido os intercâmbios entre as 

características físicas de uma bacia hidrográfica e a quantidade de água que flui para os 

mananciais hídricos. Os limnólogos têm considerado que as características do corpo d’água 

refletem as características de sua bacia de drenagem. Nesse sentido, as abordagens de 

planejamento e gerenciamento ambiental utilizando a bacia hidrográfica como unidade de 

estudo têm evoluído significativamente, uma vez que as mesmas apresentam características 

biogeofísicas que sugerem sistemas ecológicos e hidrológicos relativamente coesos.  

Atualmente diversos trabalhos em bacias hidrográficas são elaborados, como na 

Universidade Federal do Ceará – UFC, através do programa de Pós-Graduação em Geografia. 



32 

 

Dessa forma, o conceito de bacia hidrográfica têm-se “disseminado” e bastante 

requisitado como unidade de gestão da paisagem na área de planejamento ambiental. O 

conceito de bacia hidrográfica envolve o conjunto de terras drenadas por um corpo d’água 

principal e seus afluentes representando a unidade mais apropriada para o estudo qualitativo e 

quantitativo do recurso água e dos fluxos de sedimentos nutrientes. Esse conceito pode ser 

ampliado à medida das necessidades da pesquisa, como hidrológica, gerenciamento 

ambiental, socioeconômico, administrativa/administrativo, etc. 

 

2.2. O Planejamento Ambiental Respaldado pela Lei Federal 

 

O planejamento de bacias hidrográficas é respaldado pela Lei Federal nº 9.433 

(BRASIL, 1997), que institui a política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Conforme Braga (2009), um dos 

fundamentos do SNRH é o reconhecimento de que a bacia hidrográfica é uma unidade básica 

de gestão. Ao mesmo tempo, considera como instrumento dessa política os planos de recursos 

hídricos, que devem ser formulados para o País e por Estado, dando sustentação ao plano de 

bacia. 

O planejamento de recursos hídricos, conforme a Lei Federal nº 9.433/97, Seção I, 

Art. 7º, são considerados de médio a longo prazos e os mesmos devem abordar:  

I. diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos; 

II. análise de alternativas de crescimento demográfico, de evolução de atividades 

produtivas e de modificações dos padrões de uso e ocupação do solo; 

III. balanço entre disponibilidade e demandas futuras dos recursos hídricos, em 

quantidade e qualidade, com identificação de conflitos potenciais; 

IV. metas de racionamento de uso, aumento da quantidade e melhoria da 

qualidade dos recursos hídricos disponíveis; 

V. medidas a serem tomadas, programas a serem desenvolvidos e projetos a serem 

implantados, para o atendimento das metas previstas; 

VI. prioridades para outorga de direitos de uso dos recursos hídricos; 

VII. diretrizes e critérios para cobrança pelo uso dos recursos hídricos; 

VIII. propostas para criação de áreas sujeitas a restrições de uso, com vistas à 

proteção dos recursos hídricos. 

Para a elaboração do mesmo, faz-se necessário adotar as etapas do diagnóstico, 

prognóstico, compatibilização, formulação, consultas e proposta organizacional de 
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implantação. Vale ressaltar a grande interface que o plano de recursos hídricos apresenta com 

outorga, a cobrança, o licenciamento ambiental, o zoneamento ambiental, o enquadramento 

dos corpos d’água e também com as instâncias de decisão colegiada. 

O diagnóstico ambiental é a ferramenta necessária que prioriza a identificação e a 

caracterização dos sistemas naturais homogêneos existentes na área da pesquisa. O sistema 

funciona como uma unidade de organização do ambiente natural susceptível a demarcação. 

Assim cada sistema constitui uma unidade ambiental havendo uma relação harmônica entre os 

componentes a ele inerente, constituídos de potenciais e restrições de seus recursos.  

Apesar da eficiência do diagnóstico ambiental acima referido, há de se utilizar um 

outro diagnóstico o qual abordará os aspectos demográficos e socioeconômicos das 

populações e comunidades que habitam a área da bacia de drenagem do açude Paulo Sarasate. 

Trata-se da demografia, núcleos populacionais peculiares, saúde, educação, habitação, tipos 

de trabalhos, etc. Conforme esse ordenamento, foram levantadas informações nos seguintes 

órgãos federais, estaduais e municipais: IBGE, Ministério do Trabalho, IPLANCE, 

Secretarias dos municípios inseridos na área em estudo; de educação, de saúde, de 

infraestrutura, de administração, etc.  
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3. REFERENCIAL TEÓRICO E METODOLÓGICO 

 

3.1. Fundamentos Teóricos 

 

Esta pesquisa foi fundamentada na análise geossistêmica, que, por sua vez, tem 

suas bases teóricas justificadas na Teoria Geral dos Sistemas, cujos critérios consideram as 

relações mútuas entre os componentes de um sistema visando analisar o estado de 

interrelações e interdependências entre os sistemas natural e humano, procurando definir a 

sensibilidade e a resistência do ambiente. 

De acordo com Troppmair (1989), a Teoria Geral dos Sistemas foi inicialmente 

desenvolvida nos Estados Unidos da América e usada por R. Defay na termodinâmica (1929) 

e, mais tarde, aplicada à biologia por Ludwig Von Bertalanffy, em 1932. 

Thornes e Brunsden (1977) entendem o sistema como “um conjunto de objetos ou 

atributos e das suas relações, organizados para executar uma função particular”. Portanto, 

entende-se o sistema como operador que, durante um determinado tempo, recebe o “input” 

(entrada) e o transforma em “output” (saída).  

Autores como Sotchava (1962), Bertrand (1972), Tricart (1977) Cristofolletti 

(1979), e Troppmair (1989) desenvolveram estudos integrados da paisagem, tendo como 

fundamentação a Teoria Geral dos Sistemas, direcionada para estudos geossistêmicos, em que 

o geossistema é um conceito territorial, uma unidade espacial que pode ser delimitada e 

analisada em determinada escala. Sotchava (1962) afirma que o geossistema é a expressão dos 

fenômenos naturais, ou seja, o potencial ecológico de um determinado espaço, no qual há uma 

exploração biológica, podendo aí influenciar também os fatores sociais e econômicos na 

estrutura e expressão espacial. 

Um fator de extrema importância a respeito de estudos desenvolvidos através da 

análise geossistêmica é a classificação dos geossistemas que, de acordo com este mesmo 

autor, conceituam-se como unidades territoriais homogêneas e diferenciadas, escalonadas em 

três classes hierárquicas: planetário, regional e tipológico. 

Contudo, essa classificação hierárquica proposta por ele considera a dinâmica da 

paisagem, em que a unidade ambiental e da paisagem ou geossistema apresenta-se 

organizada, mas constantemente em mudança, devido ao metabolismo de suas propriedades 

como um todo integrado. Vale ressaltar que homogeneidade e diferenças estão contidas em 
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cada geossistema, significando, portanto, que um determinado espaço conceituado como 

homogêneo poderá possuir caráter de heterogeneidade no mesmo local. 

Para Bertrand (1972), o geossistema é um complexo dinâmico espaço-temporal 

usado na identificação e delimitação das unidades geossistêmicas. Nesse sentido, a concepção 

de paisagem é dotada de um significado relevante, pois é considerada “o resultado da 

combinação dinâmica, portanto instável, dos fatores físicos, biológicos e antrópicos, que, 

reagindo dialeticamente uns sobre os outros, fazem da paisagem um conjunto único e 

indissociável, em constante evolução” (BERTRAND, 1972).      

Considera-se assim que a paisagem é um conjunto que para ser conhecido deve 

ser parcelado, e que esse conjunto não se reconstitui a partir tão somente da união das partes. 

Para a paisagem ser compreendida, deve haver a inter-relação e interdependência entre as 

mesmas partes que a integram.  

O mesmo autor classifica as unidades da paisagem superiores e inferiores, em que 

as superiores são zona, domínio e região natural; e as inferiores, geossistemas, geofácies e 

geótopo, sendo no geossistema que se processa a maior parte dos fenômenos de interferência 

entre os componentes ambientais.  

Os geofácies constituem unidades internas do geossistema, apresentando 

homogeneidades fisionômicas, e o geótopo a menor unidade geográfica homogênea. É 

oportuno lembrar que a presente pesquisa adotará as dimensões propostas como unidades 

inferiores, ou seja, geossistema e geofácies, na escala de 1:100.000 e 1:50.000, além de 

definir cartograficamente os ambientes em níveis ecodinâmicos como meios estáveis, 

intergrades e fortemente instáveis.  

Essas unidades de paisagem ou geossistemas tendem a se caracterizar por uma 

funcionalidade no processo de troca de matéria e energia através do equilíbrio dinâmico e 

podem constituir-se em ambientes estáveis, mas não estanques.  

No entanto, à medida que essas unidades sofrem impactos ambientais através das 

atividades humanas, há uma perda do equilíbrio dinâmico, podendo ir para a categoria de 

ambientes instáveis. 

Cristofolletti (1989) interpreta que a análise geográfica dos padrões espaciais e 

das transformações temporais é um tema básico no estudo dos geossistemas. Em seus estudos 

sobre a abordagem holística sistêmica e a concepção do todo, esclarece que a abordagem 

holística sistêmica é necessária para a compreensão das entidades ambientais físicas que 

estruturam-se e funcionam como diferentes unidades complexas em si mesmas e na hierarquia 
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de interação, simultânea e interativamente focalizando os subconjuntos e conhecendo seus 

aspectos e relações entre eles. 

O sistema assume estrutura e funcionalidade diferentes dos seus subconjuntos. Em 

novo nível hierárquico, cada componente do sistema possui características próprias, podendo 

ser considerado como unidade, sendo também analisado como uma totalidade, pois a noção de 

conjunto sempre envolve o contexto todo. 

A abordagem holística é definida como concepção de que o todo possui 

propriedades que não podem ser explicadas em termos de seus constituintes individuais. 

Preocupa-se em entender o conjunto mais que suas partes e sugere que o todo é maior que a 

somatória das propriedades e relações das partes, pois há o surgimento de novas propriedades 

que não emergem do conhecimento das partes constituintes. Dessa forma, leva a considerar 

que as condições de emergência das novas qualidades geralmente devem estar relacionadas 

com o arranjo dos elementos, com a estrutura do sistema. 

Para Troppmair (1995), o geossistema é um sistema espacial natural, aberto e 

homogêneo, que se caracteriza por possuir: 

 morfologia – expressão física do arranjo dos elementos e da consequente 

estrutura espacial; 

 dinâmica – o fluxo de energia e matéria que passa pelo sistema no que varia no 

espaço e no tempo; 

 exploração biológica – flora, fauna e  solo. 

O estudo do geossistema, como um estudo da paisagem integrada nos moldes da moderna 

Geografia Física, apresenta dois objetivos principais, como os propostos por Neumeister, citado por Troppmair 

(1983): “estudar a dinâmica da paisagem e avaliar seus processos, interligando-os à sociedade”. 

Segundo Tricart (1977), sistema é um conjunto de fenômenos que se processam 

mediante fluxos de matéria e energia. Esses fluxos originam relações de dependência mútua 

entre os fenômenos. Como consequência, o sistema apresenta propriedades que lhe são 

inerentes e diferem da soma das propriedades dos seus componentes. Uma delas é ter 

dinâmica própria específica do sistema. 

O conceito de sistema é um dos recursos mais recomendáveis atualmente para que 

se possa estudar o meio ambiente, através de um procedimento dialético entre a necessidade 

da análise e a necessidade inversa de uma visão de conjunto, para uma atualização prática e 

eficaz sobre o meio ambiente.  
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Através da classificação ecodinâmica e sua aplicação no estudo da paisagem, 

propõem-se três tipos de meios morfodinâmicos: meios estáveis, meios intergrades ou de 

transição e meios fortemente instáveis. Suas principais características são: 

 Meios estáveis – caracterizados pelo predomínio da pedogênese sobre a 

morfogênese, o modelado evolui lentamente, a cobertura vegetal é capaz de atenuar 

os processos erosivos ocasionando uma dissecação moderada. Observação: condição 

de clímax;   

 Meios intergrades ou de transição – a pedogênese ora sobrepõe-se à 

morfogênese, ora o processo é contrário, exercendo-se de modo concorrente um 

sobre o outro; 

 Meios fortemente instáveis – há uma predominância da morfogênese sobre a 

pedogênese. Na dinâmica natural, é o fator determinante do sistema ao qual outros 

elementos estão subordinados. 

Souza et. al. (1995), ao usar essa classificação, apresenta adaptações com as 

seguintes categorias ambientais: ambientes estáveis, ambientes de transição, ambientes 

instáveis e ambientes fortemente instáveis.  

Na presente pesquisa, a teoria sistêmica contribuirá como base teórica, resultando 

na elaboração de uma proposta de planejamento e gestão ambiental da bacia de drenagem do 

açude Paulo Sarasate, procurando a interdisciplinaridade numa visão de síntese no conjunto 

do espaço geográfico em estudo. 

 

3.2. Procedimentos técnicos e metodológicos 

 

Primeiramente, definiu-se como área de estudo todo território à montante, 

partindo da barragem da bacia de drenagem do açude Paulo Sarasate, incluindo os afluentes 

do rio Acaraú, que é o curso fluvial barrado. Com o intuito de elaborar uma análise com 

melhor detalhamento, quantificou-se os lugares ocupados pela população ribeirinha na área de 

entorno do açude Paulo Sarasate, assim como todos as sedes municipais de toda a área da 

pesquisa, realizando levantamentos dos aspectos econômicos e sociais como também 

culturais. Através desse procedimento pretende-se pesquisar o uso e ocupação existente, 

realizando uma retrospectiva desde a construção do açude até os dias atuais. A área em estudo 

apresenta diferentes tipos de paisagens existentes no semiárido cearense, o que será 

disponibilizado através de imagens de satélite recentes. 
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3.3. Materiais, equipamentos e softwares utilizados 

 

A pesquisa desenvolveu-se a partir de consultas bibliográficas referentes ao tema 

correspondente, ou seja, planejamento e gestão ambiental. Um conhecimento anterior 

empírico sobre bacias hidrográficas, mais especificamente no rio Acaraú, foi imprescindível 

para agilização e complementação da pesquisa, principalmente em trabalhos relativos ao 

campo. No que se refere à revisão bibliográfica, desenvolveram-se consultas basicamente 

sobre três critérios diferenciados, porém relacionados entre si. 

 Conhecimento da estrutura dos componentes e seus processos atuantes no 

contexto atual de toda área da bacia de captação e sua influência direta e indireta de 

estudo; 

 Procura por melhorar os conhecimentos específicos sobre a mesma; 

 Aplicação de formulações metodológicas e procedimentos da pesquisa, no 

intuito de estabelecer formas de planejamento e gestão ambiental direcionadas à 

elaboração de diagnósticos para a área da bacia de drenagem do açude Paulo 

Sarasate; 

 Foram disponibilizados produtos de sensoriamento remoto, mapas temáticos, 

planilhas, equipamentos e softwares. 

 

3.4. Elaboração da Cartografia Básica e Temática 

 

3.4.1. Produtos cartográficos, orbitais e aéreos 

 

 Mapa Geológico do Estado do Ceará – escala 1:500.000, CPRM, Fortaleza, 2003; 

 Mapa do Estado do Ceará – escala 1:500.000, SEPLAN/IPLANCE/DEC, 

Fortaleza 1994; 

 Mapa Exploratório/Reconhecimento de Solos do Estado do Ceará Escala 

1:600.000, Ministério da Agricultura, 1972; 

 Carta Planialtimétrica, Escala 1:100.000, Folhas Ipu e Santa Quitéria, 

DSG/SUDENE; 

 Mapa Político Administrativo do Estado do Ceará, Escala 1:600.000, IPLANCE, 

2002; 
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 Imagem orbital do satélite francês SPOT 5, resolução espacial de 2,5m, formato 

digital, bandas 1,2 e 3 datada de SET 2004. 

 

3.4.2. Material de índole histórica 

 

 Censos demográficos municipais das décadas de 2000, 2010; 

 Censos Econômicos municipais de 2000; 

 Censo Agrícola municipal de 2000; 

 Produção Agrícola municipal 2000, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012. 

Observação: A geração de textos, planilhas. A compilação e integração numa só base de 

dados dos materiais cartográficos, orbitais e aéreos e demais produtos cartográficos 

primordiais para essa pesquisa foram realizadas através dos equipamentos e softwares 

específicos descritos abaixo. 

 

3.4.3. Equipamentos e softwares 

 

 Notebook Compaq com processador Intel Celeron 2Gb RAM e HD 500Gb; 

 Plotter HP Designjet T1100ps, tamanho A0; 

 Scanner HP A4; 

 Receptor de navegação GPS, modelo Etrex Summit HC; 

 Câmara fotográfica digital Sony DSC T70; 

 Software ArcGIS, versão 9.3, licença da Pós-Graduação em Geografia da UFC; 

 Software  SPRING, versão 5.1.6; 

 Software GPS TrackMacker, versão 13.7; 

 

3.4.4. A Análise Geoambiental Integrada 

 

Esta pesquisa tem como proposta realizar uma abordagem sistêmica para 

implantação de diretrizes para um planejamento como subsídio para  gestão ambiental na 

bacia de drenagem do açude Paulo Sarasate, visando à compreensão integrada do ambiente 

físico como também dos processos antrópicos que atuam nesta área.  

Apoiados em pressupostos metodológicos de Bertrand (1972) e Sotchava (1976), 

o resultado da combinação dinâmica, de elementos físicos, biológicos e humanos reagindo 
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dialeticamente uns sobre os outros geram na paisagem um conjunto único e 

indissociável em constante evolução. Ou seja, preocupada em estudar não apenas os 

componentes da natureza, mas as conexões entre eles extrapolando sua dinâmica.  

Os processos antrópicos da paisagem e sua dinâmica requerem uma integração 

dos aspectos físicos, ecológicos e interações com os fatores sociais, políticos e econômicos. 

 A Análise Geoambiental Integrada através da Geografia Física deve ser 

considerada como o estudo unificado das ciências da terra, que contribui para a percepção 

geral do meio em que vive o homem. Visa-se à análise dos elementos que compõem a 

natureza não por si mesmos, mas também por suas conexões. Até a primeira metade do século 

XX, deu-se excessiva ênfase à análise setorizada do ambiente, desvirtuando, de certo modo, a 

tendência de integração e interdisciplinaridade perseguida e concretizada por naturalistas do 

século XIX. Os estudos setoriais através dos levantamentos tradicionais dos recursos 

naturais conduzem ao reconhecimento da realidade ambiental. Mas esse conhecimento é 

parcial, incompleto e não permite apreender o ambiente e avaliar os recursos naturais de um 

território na sua integralidade. 

A análise geoambiental integrada não tem a pretensão de concorrer nem de 

mostrar a impraticabilidade dos estudos desenvolvidos por ciências ambientais ou que tratam 

de temas referentes ao ambiente como a Geologia, Geomorfologia, Climatologia, Hidrologia, 

Pedologia, Fitoecologia, dente outras. A análise ambiental almeja adquirir o seu próprio 

campo de ação que confronta e integra dados analíticos que constituem objetos formais de 

estudo das diferentes geociências. Desse modo, abordagens de análise ou de síntese devem 

interpretar-se e manter interfácies. 

A percepção do conjunto é um importante requisito para análise ambiental 

integrada, presume a consideração dos mecanismos que integram harmonicamente a natureza, 

considerando a sua complexidade e heterogeneidade. Isso requer a adoção de metodologias e 

técnicas de pesquisas que visem à compreensão concomitante e integral dos elementos que 

representem condições potencialmente positivas ou limitativas para a utilização dos recursos 

naturais. 

 

 

3.4.5. Levantamento Exploratório e Reconhecimento de Campo  

 

Foram realizadas algumas viagens de campo sendo estas primordiais para 

pesquisa. Algumas no início dos trabalhos, em meados de 2009 e 2010, com a finalidade de 
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reconhecimento da área a ser analisada. Oportunamente, observou-se relevo, 

cobertura vegetal, solos como também os tipos de uso e ocupação de cada unidade 

geoambiental estudada. Posteriormente, em 2011 e 2012, coletaram-se dados das 

comunidades ribeirinhas junto às agentes de saúde de cada município inserido na área da 

pesquisa. Logo depois, houve outras viagens a campo para verificação do mapeamento 

executado, checagem de dados cartográficos, para isso utilizou-se GPS, computador portátil, 

mapas base, fita métrica, câmara fotográfica, além de um mateiro experiente no 

reconhecimento da vegetação nativa. 

Técnicas de Sensoriamento Remoto foram aplicadas na análise de imagens de 

satélite, interpretando-se elementos básicos da imagem como, tonalidade de cores, padrões 

geométricos e textura. Conforme essas informações, pode-se diferenciar as condições do 

relevo, a drenagem hídrica superficial, a cobertura vegetal e também as formas de uso e 

ocupação do solo. 

Todas as informações obtidas foram interpretadas e registradas e posteriormente 

plotadas em mapas previamente elaborados sobre bases cartográficas adequadas. Os  registros 

das imagens de 1:25.000 foram lançados sobre uma base na escala de 1:100.000, constituídos  

a partir dos mapas abaixo citados. 

A respeito da representação das condições geoambientais, as mesmas foram 

confirmadas cartograficamente com o apoio das folhas SB.24-V-B-I (Santa Quitéria) e SB.24-

V-A-III (IPU) do Projeto RADAMBRASIL (1981), através de seus diferentes mapas 

temáticos: geológico, geomorfológico, exploratório de solos, fitogeográfico e potencial de 

recursos hídricos, na escala de 1:100.000. 

Utilizou-se como referência cartográfica a folha planialtimétrica de Santa Quitéria  

(SB. 24 V B I) editada pela DSG/SUDENE,1972. 

Em seguida, as representações indicadas cartograficamente na escala de 1:100.000 

foram checadas em trabalhos de reambulação em campo, com o apoio de veículos 

automotores e em barcos respectivamente no entorno e dentro do açude Paulo Sarasate. 

Foram utilizadas imagens de satélite Landsat 7 do INPE dos anos de 2005 na 

escala aproximada de 1:100.000 cobrindo toda a área da bacia de drenagem do açude Paulo 

Sarasate, que inclui parte dos municípios de Varjota, Santa Quitéria, Pires Ferreira, 

Hidrolândia e Ipu, as quais serviram de apoio para checagem de algumas informações a 

respeito das condições ambientais, como o relevo, a hidrografia como também a cobertura 

vegetal. 
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Como material de finalização de interpretação de sensores remotos, preparação  e 

trabalho de reambulação, elaboraram-se dois mapas temáticos, delimitando unidades de 

paisagens ao nível de escala regional para toda área da bacia de drenagem do açude Paulo 

Sarasate na escala de 1:350.000 e ao nível de escala tipológica 1:50.000 circundando o açude. 

Os registros fotográficos foram efetuados nos trabalhos de campo com a 

finalidade de mostrar de maneira mais eficaz a tipologia da paisagem, servindo como apoio à 

localização sobre as imagens de satélite. 

As cartas e os conjuntos de fotos/imagem foram elaborados a partir do Scanner 

Genius Color Page I , que passou as informações do papel (imagens de satélite e fotografias 

coloridas) para o computador Compaq Presario CQ50-21 OBR através do programa Corel  

Foto  Paint, que captura as imagens. Depois de salvar o arquivo, foi efetuada a impressão por 

meio da impressora Hp Deskjet F4480. 

Por meio de esquema de perfis topográficos, foi possível visualizar a distribuição 

horizontal dos geossistemas, as unidades tipológicas da paisagem, e também a distribuição 

vertical dos seus elementos. Com uma legenda adequada foi possível demonstrar a 

distribuição espacial  dos componentes das paisagens nos sentidos verticais e horizontais, 

especificando-se os tipos de sedimentos, as variações do relevo, a disposição dos constituintes 

florísticos da vegetação, formas de drenagem hídrica, o uso e a ocupação do solo. 

Os componentes abióticos foram avaliados através dos reconhecimentos de campo 

e de suas características baseadas em análises anteriormente realizadas, em ambientes 

semiáridos. Vale ressaltar o substrato geológico, que as formações de relevo, os tipos de solos 

como também as condições climáticas são relativamente homogêneas dentro do contexto 

regional do entorno, levando-se em conta as escalas que foram utilizadas. 

A drenagem observada em toda área da pesquisa é do tipo dendrítica e ou 

subdendrítica, ou seja, de forma arborescente comandadas pelos processos da semiaridez, 

apresentando períodos de cheias e longos períodos de escassez. 

Quanto à cobertura vegetal, à flora e à fauna, a análise foi realizada por meio de 

áreas representativas das principais unidades ecossistêmicas encontradas no semiárido. Foram 

feitas coletas de material botânico através de transectos longitudinais e transversais em cada 

ecossistema, percorrendo-se também áreas de amostragem e recolhendo-se amostras de 

espécies não presentes na execução dos perfis que as representam. 

Para a coleta, foram convidados mateiros experientes da própria localidade, os 

quais repassaram a denominação popular das espécies vegetais. Conforme normas vigentes, o 

material botânico que foi coletado foi prensado e enviado ao Herbário Prof. Francisco José de 
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Abreu Matos, do Curso de Biologia da Universidade Estadual Vale do Acaraú – 

UVA, sendo identificado taxonomicamente pelos professores dessas Instituições e também 

pela Universidade Federal do Ceará – UFC. 

Foram consideradas na pesquisa as comunidades fitoecológicas através de 

critérios de fisionomia, estrutura e composição florística, tendo como base a classificação 

estabelecida por Fernandes (1990). Para cada comunidade, estabeleceu-se uma listagem das 

espécies identificadas, taxonomicamente destacando a sua família botânica como também o 

nome vulgar.  

Houve a identificação taxonômica dos elementos faunísticos, além das 

observações em campo, entrevistas com caçadores e pescadores habitantes da área em estudo 

complementada e rigorosamente corrigidas cientificamente através de consultas bibliográficas 

específicas relativas à pesquisa. 

As formas de uso e ocupação foram analisadas “in loco” no decorrer das 

pesquisas de campo, através de observações diretas e também de informações junto às 

comunidades que habitam o entorno do açude Paulo Sarasate. 

Um fluxograma metodológico foi elaborado com a finalidade de esclarecimento 

melhor de todo o conjunto a ser estudado (Figura 02). 
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Figura 2 – Fluxograma metodológico 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Foi fundamental para um melhor conhecimento da área do entorno do açude o 

relato de antigos funcionários do DNOCS, pescadores, caçadores, mateiros, como também 

outros habitantes do lugar. Através de entrevistas pôde-se analisar com mais afinco a relação 

desses habitantes com os recursos naturais aqui disponíveis, podendo-se destacar formas de 

aproveitamento e beneficiamento das matérias primas obtidas em tipos de produtos e seu 

decorrente consumo e comercialização. 

No reconhecimento das condições socioeconômicas, infraestrutura e serviços das 

comunidades do entorno do açude Paulo Sarasate, mais especificamente da cidade de Varjota, 

onde está a barragem e o escritório do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – 

DNOCS, procuraram-se informações em órgãos públicos, como a Secretaria de Saúde de 

Varjota e Secretaria de Administração, entre outros. 

No que se refere à pavimentação das vias, transporte, comunicação, arruamento, 

infraestrutura de saneamento básico, energia elétrica e serviços de educação e saúde dentro da 

área da pesquisa, todos foram avaliados. Todas as deficiências e disponibilidades de serviços 

dos mais diversos  foram correlacionadas com as demandas de cada comunidade visitada. 

Uma análise qualitativa foi efetuada por meio dos principais impactos ambientais 

inerentes às populações do semiárido, dando-se ênfase aos tensores naturais e antrópicos 

como também suas consequências socioambientais. Propõe-se relacionar os impactos de 

maior intensidade e suas modificações provocadas no meio ambiente.  

Foi elaborado um quadro-síntese com a correlação dos impactos, suas causas e 

consequências. 

Determinaram-se algumas áreas representativas, que foram utilizadas como áreas de 

referência, indicando os processos dinâmicos semiáridos e de suas interações com outras 

unidades íficas. Por meio de esquemas representativos de geossistemas e unidades de 

paisagem, puderam-se verificar as transformações ocorridas na paisagem. 

 Através do estudo em conjunto dos componentes geoambientais e a análise 

pormenorizada das áreas que circundam o açude Paulo Sarasate, foi possível absorver maiores 

informações sobre suas estruturas e funcionalidades. Por meio da integração na pesquisa dos 

aspectos físicos, biológicos e socioeconômicos, como também uma análise sistêmica, houve 

condições de avaliar os principais problemas e potencialidades socioambientais dessa área 

representativa do semiárido nordestino. 

Apesar de este presente estudo possuir um viés geográfico em nenhum momento 

deixou de recorrer a procedimentos técnicos e metodológicos de outras áreas das ciências. 
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Enfim esta pesquisa procurou colaborar com informações científicas, com o intuito de 

fornecer dados fidedignos dessa área localizada no semiárido cearense.  

 

3.4.6. Procedimentos da Produção dos Mapas  

 

Para a produção dos mapas, primeiramente foram definidos os limites da área de 

estudo, onde foram utilizadas cartas topográficas da SUDENE folhas: SB.24 –V-B-I (Santa 

Quitéria) e SB. 24 –V- A-III (IPU), do RADAM, além de bases cartográficas em formato 

vetorial da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos – COGERH, depois foram coletadas 

informações da área de estudo, compreendendo dados referentes aos limites municipais, sedes 

municipais e rodovias, que foram cedidas pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica 

do Ceará – IPECE; no mapeamento da rede hidrográfica/de drenagem, das sub-regiões 

hidrográficas, da sub-bacias e da ordenação de canais foram adaptados, os dados da bacia 

hidrográfica do rio Acaraú cedidos pela COGERH (2009). 

Para a produção do mapa geológico, foram utilizados dados da estrutura geológica 

e das unidades litoestratigráficas da área de interesse, disponibilizadas da Companhia de 

Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM (2003) e COGERH (2009), com informações 

referentes a características litológicas e geocronológicas da área de interesse, os dados 

consistiam arquivos vetoriais e raster. Para a produção do mapa geomorfológico, foram 

adaptados os dados referentes à base cartográfica cedida da COGERH (2009) e do mapa do 

projeto Radam Brasil (1981) na escala de 1:1.000.000 folha Jaguaribe/Natal. Na elaboração 

do mapa pedológico, foram empregados dados da base cartográfica da COGERH (2009) e da 

Sociedade Brasileira de Ciência do Solo – SBCS, para o mapeamento do plano de 

informações referentes à classe de solos. Para o mapeamento das sub-bacias hidrográficas e 

das sub-regiões hidrográficas e dos municípios inseridos na bacia de drenagem do açude 

Paulo Sarasate, foram aplicadas adaptações aos dados das bases cartográficas cedidas pela 

COGERH (2009). 

  Na produção do mapa de hierarquia de canais,das comunidades ribeirinhas, dos 

sistemas ambientais, das unidades ambientais, da vegetação e dos municípios inseridos,  

foram utilizados dados cedidos pela COGERH (2009), entretanto para a elaboração dos dois 

últimos mapas foi necessária a criação de um modelo digital de elevação, produzido a partir 

de dados de radar interferométrico SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) via web, 

interpolados por meio da técnica de grade triangular, para em seguida serem empregadas 
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técnicas computacionais para extração de informações morfométricas de hipsometria e 

declividade.  

Nos mapas hipsométrico e de declividade, foi utilizado o sofware ArcGIS 9.2, 

aplicativo ArcMap, considerado o módulo central e fundamental no ArgGIS, pois nele que 

foram confeccionados/manipulados os mapas, realizada a edição e a exportação dos dados 

georreferenciados, entre outros comandos. Foi feita a aquisição das imagens SRTMs 

(baixadas do site da EMBRAPA), os shapes cedidos pela SEMACE referente à delimitação 

da bacia do rio Acarau com a rede hidrográfica e açudes, e ainda os mapas temáticos do 

RADANBRASIL (tema geologia e geomorfologia).  

O mapa geomorfológico foi derivado dos dados/produtos SRTMs, com o 

cruzamento das informações dos mapas anteriores do Radam. Importante ressaltar é que 

através das imagens SRTM foi possível elaborar a hipsometria e a declividade da área.  

Inicialmente foi elaborado o mapa hipsométrico e de declividade para podermos 

caracterizar melhor o modelado da área de estudo. Para criarmos esses dois mapas, 

primeiramente precisou-se criar o TIN.  

A ferramenta “Triangular Irregular Network”, mais conhecida como TIN, é uma 

estrutura de grade triangular do tipo vetorial, apresenta topologia do tipo nó-arco que 

possibilita a representação de uma superfície através de um conjunto de faces triangulares 

interligadas. Cada um dos três vértices da face triangular armazena informações sobre a 

localização (x, y) e sobre os valores de altitude/elevação correspondente ao eixo z (COELHO, 

2007). 

Para se criar o TIN, precisa-se da imagem SRTM (SB-24-X-A), a partir da qual 

extraíram-se as curvas de nível de 50 em 50 metros através da extensão no ArcGis “Surface 

Analysis”, e depois que as curvas foram geradas, utilizou-se a extensão “3D analyst” > 

“Create Modify TIN” > “Create TIN From Features”, o TIN foi criado, onde foi possível 

adicionar diferentes feições além da elevação (elevation), tais como a declividade (slope), o 

aspecto das vertentes (aspect), entre outros.   
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4. PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL EM BACIAS 

HIDROGRÁFICAS 

 

De acordo com Silva et al. (2011), o planejamento ambiental sobre o uso e gestão 

das bacias hidrográficas tem um significado cada vez mais intenso nos dias atuais e as 

interferências nas bacias hidrográficas têm acontecido em nível mundial com bastante 

veemência. Estas por sua vez são efetuadas numa concepção de domínio e controle dos 

processos naturais; a exemplo pode-se colocar a construção de barragens de diferentes 

tamanhos, projetos de irrigação, transposições de águas, enfim, intervenções que acarretam 

ações positivas e também negativas ao meio ambiente, daí a importância do planejamento 

ambiental sobre o uso das bacias hidrográficas. 

Na atualidade, o planejamento ambiental é considerado como um instrumento da 

Política Ambiental, em consonância com o modelo e o estilo de desenvolvimento adotado. 

Um suporte articulado ao processo de tomada de decisões. Um exercício técnico intelectual, 

voltado para traçar as diretrizes e programar o uso do território, dos espaços, das paisagens e 

das características da gestão ambiental. Um rumo para adequar as ações e intervenções dos 

governos e dos agentes econômicos e atores sociais, aos sistemas naturais. Para isso o 

Planejamento Ambiental deverá ser integrado, multiopcional, probabilístico, sistêmico, 

dialético e holístico (VIEIRA,1995; MATEO,2002; SANTOS, 2004 apud SILVA, 2011). 

Conforme Lorandi & Cançado (2008), o planejamento e o gerenciamento de 

bacias hidrográficas devem: (1º) incorporar todos os recursos ambientais da área de drenagem 

e não apenas o hídrico, (2º) adotar uma abordagem de integração dos aspectos ambientais, 

sociais, econômicos e políticos com ênfase nos primeiros e (3º) incluir os objetivos de 

qualidade ambiental para utilização dos recursos, procurando aumentar a produtividade dos 

mesmos e, ao mesmo tempo, diminuir os impactos e riscos ambientais na bacia de drenagem. 

Planejar um determinado ambiente envolve a análise das potencialidades e riscos 

inerentes à utilização dos recursos naturais para o desenvolvimento adequado. Através do 

planejamento, uma localidade é entendida conforme seu potencial de uso levando-se em conta 

a questão ambiental. Conforme estudos realizados por Franco (2001), o planejamento 

ambiental propõe três princípios da ação do homem sobre o meio ambiente: preservação, 

recuperação e conservação. O primeiro propõe a não interferência em determinados locais, 

estes devem permanecer como estão. O segundo busca estancar as agressões e recuperar 
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ambientes degradados. O terceiro permite o uso do meio pelo homem, mas com 

limites, fazendo com que o mesmo não seja degradado.  

Estudo recente efetuado pelo poder público estadual sobre o plano de 

gerenciamento das águas da bacia do Acaraú (2000) vêm contribuir para a área da pesquisa. O 

modelo de planejamento brasileiro adotado, principalmente após a Lei 9.433/97 (Política 

Nacional dos Recursos Hídricos), recomenda a utilização de uma abordagem integrada 

envolvendo a bacia de drenagem e o conceito de ecossistema, ou seja, uma avaliação de como 

se desenvolvem as relações entre os meios bióticos e abióticos de uma bacia e seus recursos 

hídricos. 

Vale ressaltar que os planos de bacias hidrográficas são instrumentos primordiais 

para o processo de gestão ambiental. Estes auxiliam no processo de articulação das forças 

políticas como também nas tomadas de decisões. 

O plano de bacia hidrográfica constitui um dos mais importantes instrumentos de 

gestão a ser utilizado pelos Comitês de Bacias Hidrográficas seja no setor federal ou estadual. 

Tratando-se do estado do Ceará, atendendo os dispositivos da Lei nº 11.996, de 24 

de julho de 1992 (Política Estadual dos Recursos Hídricos), que também institui o sistema 

Integrado de Gestão dos Recursos Hídricos – SIGERH, deve-se destacar a gestão integrada e 

descentralizada por bacia hidrográfica como também a participação da sociedade, ou seja os 

comitês devem aglutinar forças políticas e sociais para elaborarem seus planos, refletindo os 

anseios da população atingida além de propiciar amplas discussões a respeito do que pretende 

para o presente e o futuro. 

Nos últimos anos houve no Ceará um avanço bastante significativo nos comitês, 

comparando-se aos demais estados do país no que diz respeito à elaboração dos principais 

instrumentos de gestão, os quais são o diagnóstico da condição hídrica ambiental de cada 

região, e os planos de bacias que essencialmente identificam os mais graves problemas e 

apontam metas para obras de intervenção. 

Através do processo de elaboração de cada plano de bacia hidrográfica, é de suma 

importância a participação e acompanhamento dos trabalhos dos representantes dos setores 

produtivos de cada região. Com isso propiciarão o levantamento de proposições que atendam 

as demandas regionais e locais além de incentivar a implementação de ações voltadas à 

melhoria e qualidade das gestões dos recursos hídricos. O desempenho político dos comitês 

de bacias através do processo de elaboração e implementação de cada plano de bacias é 

fundamental. 
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Para a gestão dentro da bacia do Acaraú, na qual a área da pesquisa se insere, os 

Programas de Ações do Plano de Gestão da Bacia do Acaraú (2010) são essenciais como: 

 

1. A gestão da demanda de água – tendo como propósito melhorar a gestão da 

demanda visando ao uso eficiente da água e o equilíbrio entre oferta e 

demanda, contribuindo para o uso racional da água; 

2. Moderação de Conflitos – propõe-se aperfeiçoar o modelo de negociação de 

conflitos de água, seja através da prevenção deste capacitando e 

conscientizando os usuários, ou da sua moderação por meio da negociação; 

3. Programa de fortalecimento Institucional da Gestão dos Recursos Hídricos – 

desenvolver ações com a finalidade de atender as necessidades através da 

logística do sistema hídrico que compõe a Secretaria de Recursos Hídricos – 

SRH e as vinculadas como a Superintendência de Obras Hidráulicas – 

SOHIDRA e a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos – COGERH, 

criando uma rede de informações e comunicação de gestão dos recursos 

hídricos, como também executando atividades que visem ao fortalecimento dos 

Comitês de Bacias Hidráficas – CBHs, com intuito de melhorar a integração 

entre as instituições que fazem parte do SIGERH. 

Para estabelecer esses objetivos foram criados os subprogramas: 

I. Subprograma de fortalecimento do SIGERH; 

II. Subprograma de fortalecimento dos Comitês de bacias Hidrográficas; 

III. Subprogramas de Informação e comunicação dos recursos hídricos. 

 Cada subprograma estabelecendo suas metas levando-se em conta as 

dificuldades, adotando-se medidas não tradicionais como arranjo piramidal, mas utilizando-se 

o sistema de rede sendo formada por um conjunto de organismos colegiados com a 

participação da sociedade civil fazendo parte o Conselho Estadual de Recursos Hídricos – 

CONERH, os CBHs e as associações dos usuários do açude Paulo Sarasate.  

 

4.1. Bacia Hidrográfica como unidade de Planejamento e Gestão 

 

Conforme Almeida et al. (2009), a gestão ambiental adotando a bacia hidrográfica 

como unidade de planejamento deve acontecer através de um processo do qual participem 

diferentes instâncias do planejamento, do ponto de vista político administrativo (federal, 

estadual, municipal), setorial (energia, transporte, educação, agricultura, etc.) e espacial (das 
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grandes unidades de intervenção – bacias – às pequenas unidades – microbacias). 

Segundo este mesmo autor, o gerenciamento de bacias hidrográficas configura-se como um 

processo de negociação social, no que se refere à articulação dos diversos setores da 

sociedade em torno do processo decisório com respeito a intervenções na bacia hidrográfica. 

A participação das comunidades locais e ribeirinhas deverá acontecer de forma direta, através 

da criação de comitês de bacias e consórcios. 

Para Lanna (1995), a gestão de bacias hidrográficas é o objeto que orienta o poder 

público e a sociedade, a longo prazo, na utilização e monitoramento dos recursos ambientais – 

naturais, econômicos e socioculturais na área de abrangência de uma bacia hidrográfica de 

modo a promover o desenvolvimento sustentável.  

Esse mesmo autor orienta que o gerenciamento de bacia hidrográfica ocorre 

quando a gestão ambiental utiliza a bacia hidrográfica como unidade de planejamento e 

intervenção. É um processo de articulação e harmonização de diversos pontos de vista da 

sociedade, sustentado por conhecimentos científicos e tecnológicos, visando conciliar as 

necessidades atuais e futuras da população humana local com um desenvolvimento alternativo 

na unidade espacial de intervenção da bacia hidrográfica. Essa unidade de intervenção 

apresenta vantagens e desvantagens. 

Em se tratando das vantagens têm-se: a) a adoção da bacia hidrográfica como o 

único nível de planejamento do uso sustentável dos recursos; b) a água como patrimônio 

comum, cujo gerenciamento deve visar à satisfação dos diversos usuários e à conservação do 

meio ambiente; c) a adoção da solidariedade na escala da bacia, sob a forma de uma 

assembleia onde todas as opiniões devem ser consideradas, com a finalidade de viabilizar as 

ações de sensibilização, mobilização e responsabilidade; d) a adoção de um sistema de 

planejamento dos usos da água expresso em um plano diretor de gerenciamento da bacia; e) a 

criação de uma estrutura de gerenciamento, dotada de instrumentos econômicos 

(contribuições e auxílios), força de proposição oriunda de sua competência técnica e científica 

e de uma política de informações que apresente as prioridades, responsabilidades e resultados; 

f) a necessidade de os comitês de bacia tornarem sua política coerente com as orientações do 

governo federal; g) a necessidade de inclusão do “zoneamento econômico-ecológico”; h) a 

participação e apoio efetivo dos governos estaduais a essa estrutura descentralizada de 

gerenciamento da bacia e implementação de políticas estaduais condizentes com as 

determinações elaboradas pelos comitês. Como desvantagem têm-se questões de caráter 

econômico e político no caso em que a área da bacia ultrapassa os limites municipais e 

estaduais. 
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Segundo Bressan (1996), cada propriedade inserida na bacia hidrográfica deve ser 

considerada em seu todo e, ao mesmo tempo, em sua relação com as demais propriedades, 

seguindo uma lógica comunitária a qual orienta a escolha das práticas de manejo do solo, da 

água, das florestas, além de determinar as formas de ocupação do espaço e as opções quanto 

aos modos de produção a serem implantados e mantidos. 

Para Mota e Aquino (2003), a adoção da bacia hidrográfica como unidade 

territorial de planejamento e de gestão das águas é uma tendência internacional já consagrada 

que transforma a cooperação Estado-Município, através dessa interface regional, no centro 

das políticas nacionais das águas e do meio ambiente. 

A aceitação da bacia hidrográfica como unidade de gestão, apesar da dificuldade 

inicial inerente à delimitação dos espaços físicos de planejamento, tem mostrado resultados 

positivos, devido às possibilidades de divisão de bacias maiores em sub e microbacias 

hidrográficas. 

No presente, observa-se a existência de um consenso, em nível nacional, no 

sentido de compreender a bacia hidrográfica como unidade de gerenciamento dos recursos 

hídricos, encarando a mesma como um conjunto indivisível, independente das fronteiras 

político-administrativas, nas quais todos os recursos naturais, além das atividades 

econômicas, estão participando e inseridos no mesmo sistema, interagindo. 

Cabe ao Estado instituir planos de gestão de recursos hídricos, através de 

diretrizes e metas em nível regional que possam subsidiar os planos-diretores municipais,  

principalmente no que concerne ao crescimento urbano, localização das indústrias, proteção 

dos mananciais hídricos, exploração mineral, irrigação e saneamento, conforme as 

necessidades de proteção, conservação e recuperação dos recursos hídricos das bacias 

hidrográficas inerentes. 

Conforme a Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente 

SRH/MMA (2006), a bacia passa a ser a unidade de planejamento, integrando políticas para a 

implementação de ações conjuntas visando ao uso, à conservação e à recuperação das águas. 

Ocorre, porém, que a delimitação territorial por bacia hidrográfica pode ser diferente da 

divisão administrativa, ou seja, da divisão por estados e municípios. Nesse sentido, a gestão 

por bacia hidrográfica pode proporcionar uma efetiva integração das políticas públicas e ações 

regionais, o que por si só é bastante positivo.  

A Agenda 21 (BRASIL, 2011), documento emanado da Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, no Capítulo18, refere-se à proteção da 

qualidade e do abastecimento dos recursos hídricos. O documento aborda temas como a 
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integração de medidas de proteção e conservação dos mananciais; o 

desenvolvimento de técnicas de participação do público na tomada de decisões; a mobilização 

dos recursos hídricos, particularmente em zonas áridas e semiáridas; o desenvolvimento de 

novas alternativas de abastecimento de água, como dessalinização de águas do mar, reuso e 

reposição de águas subterrâneas. Com isso houve mudanças na Engenharia de Recursos 

Hídricos.  

Vale ressaltar que, na área da pesquisa, a bacia de drenagem do açude Paulo 

Sarasate, a gestão ambiental através do Plano de Bacias do Acaraú é bastante coerente e 

significativa, com ações de monitoramento qualitativo e quantitativo dos mananciais da bacia, 

tendo como função ampliar a rede de monitoramento quantitativo e sua integração com o 

qualitativo de forma a obter informações em tempo real de uma maneira sistemática, criando 

um conhecimento mais específico das reais condições dos recursos hídricos na bacia.  

 

4.2.  Comitês de Bacias Hidrográficas e Comitês no Ceará 

 

De acordo com a Secretaria dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará – SRH e a 

Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos – COGERH (2009), os comitês de bacias 

hidrográficas são órgãos colegiados integrantes do Sistema Integrado de Gestão dos Recursos 

Hídricos do Estado do Ceará com atribuições consultivas e deliberativas, com  atuação na 

bacia ou sub-bacia hidrográfica de sua jurisdição. 

Os comitês de bacias hidrográficas foram criados pela Lei nº 11.996, de 24 de 

julho de 1992, que institui a Política Estadual de Recursos Hídricos para gerenciar a água de 

forma descentralizada, integrada e com a participação da sociedade. O Decreto nº 26.462, de 

13 de dezembro de 2001, é o que regulamenta a referida lei e dá diretrizes para a formação e 

funcionamento do Comitê de Bacias Hidrográficas – CBH. 

O Estado do Ceará foi o primeiro da região Nordeste a instalar um Comitê de 

Bacias Hidrográficas no vale do rio Curu, em setembro de 1997. O Ceará possui onze bacias 

hidrográficas, entretanto, apesar das dificuldades em planejamento e gestão dessas bacias, o 

trabalho realizado pela COGERH e pelo SRH tem-se mostrado coerente para garantir o 

equilíbrio ambiental como também a sustentabilidade hídrica das bacias com destaque aos 

vales maiores. 

Conforme a COGERH (2010), os comitês de bacias hidrográficas são constituídos 

por representantes de secretarias de estado ou de órgãos e entidades da administração indireta, 

cujas atividades se relacionem com o gerenciamento ou uso da água, planejamento estratégico 
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e gestão financeira, com atuação na bacia correspondente; representantes dos 

municípios da bacia; representantes da sociedade civil, na forma de universidades, institutos 

de ensino superior, pesquisa e desenvolvimento tecnológico, usuários das águas, associações 

especializadas em recursos hídricos, entidades de classe e associações comunitárias, todos 

com sede na bacia. Geralmente, é assegurada a participação paritária dos municípios em 

relação ao estado. 

Nesse sentido, a composição do Comitê de Bacias Hidrográficas fica estabelecida 

da seguinte forma: 

 20% poder público municipal (prefeituras ou câmaras municipais); 

 20% poder público estadual/federal; 

 30% usuários (irrigantes, pescadores, indústrias, companhias de abastecimento 

associações regionais ou locais de usuários etc); 

 30% sociedade civil (ONGs e associações ligadas a recursos hídricos e meio 

ambiente, universidades, sindicatos etc). 

Através dessa abrangência multissetorial, o CBH tem condições de se articular e 

influenciar as políticas públicas da sua área de atuação, negociar conflitos de usos da água e 

deliberar sobre a alocação dos recursos hídricos da bacia. 

Os comitês possuem normalmente as seguintes atribuições: 

 Aprovar a proposta referente à bacia hidrográfica respectiva, para integrar o 

Plano de Recursos Hídricos e suas atualizações; 

 Aprovar o plano de atualização, conservação e proteção dos recursos hídricos 

da bacia hidrográfica; 

 Aprovar a proposta de programas anuais e plurianuais de aplicação de recursos 

financeiros; 

 Promover entendimentos, cooperação e eventual conciliação entre usuários dos 

recursos hídricos; 

 Proceder a estudos, divulgar e debater, na região, programas prioritários de 

serviços e obras, a serem realizadas no interesse da coletividade, definindo 

objetivos, metas, benefícios, custos e riscos sociais, ambientais e financeiros; 

 Fornecer subsídios para elaboração do relatório anual sobre a situação dos 

recursos hídricos na bacia hidrográfica; 

 Elaborar calendários anuais de demanda e enviar ao órgão gestor; 

 Executar as ações de controle em nível de bacias hidrográficas;  
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 Solicitar apoio do órgão gestor quando necessário. 

 

Quanto ao funcionamento do Comitê de bacia, cada comitê tem seu próprio 

regimento interno, a representação é por instituição, as reuniões são públicas, todos os 

membros têm poder de voto, o mandato dos membros é de quatro anos e o da diretoria é de 

dois anos. 

 

4.2.1. Gerência da bacia do Acaraú 

 

A gerência da COGERH na bacia do Acaraú, está localizada no município de 

Sobral e foi instalada no mês de março de 2001. Essa unidade desenvolve ações significativas 

de operação, manutenção e monitoramento dos sistemas hídricos gerenciados pela mesma, 

bem como apoio às demais ações dos comitês de bacias hidrográficas (ver quadro 01). 

 

Quadro 1 – Comitês de Bacias no Estado do Ceará 

Bacias Ano de Instalação Nº de membros 
Nº Municípios que 

compõem a bacia 

Curu 1997 50 15 

Baixo Jaguaribe 1999 46 09 

Médio Jaguaribe 1999 30 13 

Banabuiu 2002 48 12 

Alto Jaguaribe 2002 40 24 

Salgado 2002 50 23 

Metropolitana 2003 60 31 

Acaraú 2004 40 27 

Litoral 2006 40 11 

Coreau 2006 30 21 

Fonte: COGERH (2010). 

 

4.3. Quantitativo e Qualitativo dos Recursos Hídricos  

 

Conforme estudos realizados pelo pacto das águas (2008), a COGERH, em 

parceria com o DNOCS, é responsável pelo gerenciamento da infraestrutura hídrica de usos 

múltiplos. Ela é composta de 129 açudes públicos, sendo 64 federais, 17 estações de 

bombeamento, 210 km de canais e 300 km de adutoras como também redes de distribuição 
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responsáveis pelo transporte de água bruta. O monitoramento quantitativo é feito 

através de medições diárias. 

Quanto ao monitoramento qualitativo dos recursos hídricos este é também de 

responsabilidade da COGERH e tem como objetivo gerar informações que permitam um 

efetivo gerenciamento da qualidade da água ofertada. O monitoramento da qualidade da água 

abrange todos os açudes gerenciados pela COGERH em parceria com o DNOCS, como 

também os vales perenizados dos principais rios Banabuiú, Jaguaribe, Curu e Acarau, onde 

situa-se a área em estudo, além do canais do trabalhador e do Pecém e algumas lagoas. 

As coletas para análise da qualidade da água acontecem conforme a necessidade, 

ou seja, depende da importância estratégica e do porte de cada corpo hídrico, sendo realizadas 

coletas semanais como a cada seis meses. 

Os tipos de análises são físicas, químicas e biológicas, contemplando os 

parâmetros alcalinidade, condutividade elétrica, cálcio, cloretos, clorofila, coliformes 

termotolerantes, contagem e identificação de fitoplâncton, cor, demanda bioquímica de 

oxigênio (DBO), feoftina, ferro, fósforo total, magnésio, nitratos, nitritos, nitrogênio total, 

nitrogênio amoniacal, oxigênio dissolvido, ortofosfato solúvel, pH, sódio,sólidos dissolvidos 

totais, sólidos totais sulfatos e turbidez. Os laboratórios são localizados em: Juazeiro do 

Norte; Limoeiro do Norte e Sobral, para análise de água, além do laboratório de análises 

químicas e ambientais LAQA na Universidade Federal do Ceará – UFC e o laboratório 

Integrado de Águas Mananciais e Residuais – LIAMAR no Centro Federal de Educação 

Tecnológica do Ceará – CEFET. 

Vale ressaltar que todos os resultados emitidos pelos respectivos laboratórios 

alimentam o banco de dados da COGERH, a emissão de relatórios, controle e 

acompanhamento laboratoriais e gerências regionais acontecem de uma forma sistemática e 

automatizada. Todas as informações estão disponíveis no site da COGERH. 

   

4.4. Classificação e enquadramento de corpos hídricos e a Legislação sobre água no 

Brasil (Política Nacional dos Recursos Hídricos) 

 

Pesquisas realizadas pela Secretaria dos Recursos Hídricos – SRH e no Ministério 

do Meio Ambiente – MMA (2006) a respeito do enquadramento dos corpos hídricos em 

classes, segundo usos preponderantes, tendo como objetivo assegurar às águas qualidade 

compatível com os usos mais exigentes a que forem destinadas, e diminuir os custos de 

combate à poluição das águas, mediante ações preventivas permanentes é instrumento 
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previsto na Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos. Os usos almejados são: 

abastecimento público, irrigação, aquicultura, dessedentação de animais, recreação, 

harmonização paisagística, navegação e proteção às comunidades aquáticas. De acordo com 

Lanna (1995), o enquadramento dos corpos d’água é também um instrumento de 

planejamento ambiental, pois este direciona o padrão de qualidade (ou classe) a ser almejado 

ou estabelecido em um reservatório ou trecho de um rio. São definidos limites de captação da 

água como também despejos de resíduos. 

A Portaria do Gabinete do Ministro nº 013 (MINTER, 1976) estabeleceu a 

primeira classificação das águas superficiais no Brasil, definindo-as em 4 classes e fixando 

teores máximos de impureza e condições a serem atendidas. Posteriormente, a Resolução do 

CONAMA (1986) estabeleceu para o território brasileiro 9 classes de uso, com padrões de 

qualidade para as águas doces (5 classes), salobras (2 classes) e salinas (2 classes). Vale 

ressaltar que tal classificação foi baseada na qualidade que os corpos d’água deveriam possuir 

para atender as necessidades da população, quanto aos usos preponderantes desejados, e não 

no seu estado atual. Com issom para cada classe de corpo d’água estabeleceram-se os níveis 

de turbidez, pH, oxigênio dissolvido, Demanda bioquímica de oxigênio – DBO, coliformes 

totais e fecais, materiais flutuantes, óleos e graxas, substâncias que promovam odor ou gosto, 

corantes artificiais, além de outros, perfazendo um total de setenta e seis parâmetros. 

Anos depois, a Resolução nº 357-CONAMA (2005) substitui a nº 20, aumentando 

para 13 classes, sendo 5 (para águas doces), 4 (águas salobras) e 4 (para águas salinas), 

ampliando também os parâmetros de qualidade. 

Outorga: dos direitos de uso de recursos hídricos é o instrumento pelo qual o 

poder público autoriza o usuário a utilizar as águas de seu domínio, por tempo determinado e 

em condições preestabelecidas. Tem como objetivo assegurar o controle quantitativo e 

qualitativo dos usos da água superficial ou subterrânea, e o efetivo exercício do direito de 

acesso à água. Os critérios de outorga, utilizados pelo poder público, são definidos pelos 

Conselhos de Recursos Hídricos e Comitês de Bacia Hidrográfica. 

Cobrança pelo uso da água: é um mecanismo educador, que reconhece a água 

como bem econômico e dá ao usuário uma indicação de seu real valor, incentivando a 

racionalização do uso da água e obtendo recursos para o financiamento de programas e 

intervenções contemplados nos planos de recursos hídricos. Os critérios gerais da cobrança 

são definidos pelos Conselhos de Recursos Hídricos. Os Comitês da Bacia Hidrográfica 

definem os valores a serem cobrados. Na área da pesquisa, essa cobrança é feita segundo 

informações da Gerência de bacias do Coreaú e Acaraú, localizada na cidade de Sobral, já há 
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algum tempo, só que das grandes empresas como a Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, a Empresa DUCOCO, dentre outras de porte médio. 

Vale ressaltar que o consumo dessas firmas é mais voltada para irrigação.  

Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos: é um sistema de 

coleta, tratamento, armazenamento, recuperação e difusão de informações relevantes sobre 

recursos hídricos e fatores relacionados à sua gestão. 

Essa portaria foi substituída, em 1986, pela Resolução do CONAMA, nº 20, de 18 

de julho de 1986. Nessa resolução foram definidas em nove classes, as águas doces, salobras e 

salinas do território nacional, sendo cada classe avaliada por parâmetros e indicadores 

específicos, de modo a assegurar seus usos preponderantes. É um instrumento para a 

preservação dos níveis de qualidade dos corpos de água, que considera que a saúde e o bem-

estar humano, bem como o equilíbrio ecológico aquático não devem ser afetados em 

consequência da deterioração da qualidade das águas.  

Já o artigo 44 estabelece que o enquadramento deve ser proposto pelas Agências 

de Água aos respectivos Comitês de Bacias. As classes dos corpos de água serão estabelecidas 

pela legislação ambiental. 

De acordo com a SRH/MMA (2006), a primeira lei a tratar de recursos hídricos 

no Brasil, o Código das Águas, foi promulgada em 1934, com o objetivo de harmonizar o uso 

das águas para fins de geração de energia elétrica, agricultura e demais usos. A Constituição 

Federal de 1988 introduziu um avanço importante em relação à gestão dos recursos hídricos 

no Brasil, ao considerar a água como bem de domínio público e ao instituir o Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SINGREH. Essas medidas foram 

consolidadas na forma da Lei nº 9.433/97, que estabeleceu a Política Nacional de Recursos 

Hídricos (1997). 

Planos de Recursos Hídricos: Plano Nacional de Recursos Hídricos, Planos 

Estaduais de Recursos Hídricos e os Planos de Recursos Hídricos por bacia hidrográfica. Os 

dois primeiros referem-se a planos estratégicos os quais estabelecem diretrizes gerais sobre os 

recursos hídricos do país ou do Estado. O Plano de Recursos Hídricos por bacia hidrográfica é 

o instrumento de planejamento local onde se define como conservar, recuperar e utilizar os 

recursos hídricos daquela bacia. 
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4.5. Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SINGREH 

 

O SINGREH constitui-se de um conjunto de mecanismos jurídico- 

administrativos, sejam leis, instituições ou instrumentos de gestão, com a finalidade de 

colocar em prática a Política Nacional, dando suporte técnico e institucional para o 

gerenciamento de recursos hídricos. O mesmo é formado: 

 Pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH: organismo colegiado, 

consultivo, normativo e deliberativo composto por representantes dos setores 

usuários de água, governo e sociedade civil organizada. Tem como competências 

dentre outras: promover a articulação do planejamento de recursos hídricos com 

os planejamentos nacional, regionais, estaduais e dos setores usuários; arbitrar os 

conflitos existentes entre os Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos; 

estabelecer critérios gerais para outorga de direito de uso de recursos hídricos; 

analisar propostas de alteração da legislação pertinente a recursos hídricos, e 

estabelecer diretrizes complementares para implementação da Política Nacional 

de Recursos Hídricos; 

 Através de Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal: da 

mesma forma que o CNRH, são organismos colegiados, consultivos, normativos e 

deliberativos, compostos por representantes dos setores usuários de água, governo 

e sociedade civil organizada. As competências dos conselhos estaduais, com 

alguma variação de estado para estado, acompanham as do CNRH, só que no 

âmbito estadual; 

 Por meio de Comitês de Bacia Hidrográfica: organismos colegiados, consultivos e 

deliberativos, que constituem a base do Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos. São compostos por representantes dos governos da União, 

Estados, Distrito Federal, municípios entidades civis de recursos hídricos e dos 

diversos setores de usuários das águas da bacia hidrográfica. Também conhecidos 

como “parlamentos das águas”, os comitês podem ser de rios federais ou de rios 

estaduais, conforme dominialidade de suas águas. Dentre as atribuições dos 

comitês, é importante destacar: promover o debate sobre as questões relacionadas 

aos recursos hídricos e articular a atuação das entidades intervenientes; arbitrar 

conflitos relacionados aos recursos hídricos; aprovar o Plano de Recursos 

Hídricos da Bacia e acompanhar sua execução; estabelecer os mecanismos de 
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 cobrança pelo uso de recursos hídricos e sugerir os valores a serem cobrados entre 

outras; 

 Também os órgãos públicos: dos poderes públicos Federais, Estaduais e do 

Distrito Federal, cujas competências se relacionem com a gestão de recursos 

hídricos; 

 A Secretaria de Recursos Hídricos – SRH: órgão do núcleo estratégico de 

governo, subordinado ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), responsável pela 

formulação da política nacional juntamente com o CNRH, exercendo ainda o 

papel de secretaria executiva deste, bem como a coordenação do Plano Nacional 

de Recursos Hídricos; 

 A Agência Nacional de Águas – ANA: vinculada ao Ministério do Meio 

Ambiente – MMA, cuja função principal é a de implementar os instrumentos da 

Política Nacional de Recursos Hídricos, outorgar, fiscalizar e cobrar o uso dos 

recursos hídricos de domínio da União; 

 As agências de água (ou de bacia): atuam como secretaria executiva dos Comitês, 

oferecendo suporte administrativo, técnico e financeiro para a implementação de 

suas decisões. 

 

4.5.1.  O Estado do Ceará e o SINGERH 

 

De acordo com material organizado e publicado pela Assembleia Legislativa do 

Estado do Ceará, denominado Cenário Atual dos Recursos Hídricos do Ceará; Pacto das 

águas. Compromisso socioambiental compartilhado (2008), o Estado do Ceará tem como 

marco da implementação de sua Política Estadual de Recursos Hídricos a Lei 11.996, de 

24/07/1992, que também instituiu o Sistema Integrado de Gestão dos Recursos Hídricos – 

SINGERH. Entre os princípios dessa política pública, destacam-se a gestão integrada e 

descentralizada por bacia hidrográfica e a participação da sociedade.  

O SINGERH compreende uma estrutura institucional composta por entidades 

executoras: Secretaria de Recursos Hídricos – SRH, Companhia de Gestão dos Recursos 

Hídricos – COGERH, Superintendência de Obras Hídricas – SOHIDRA, Superintendência do 

Meio Ambiente do Ceará – SEMACE, Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos 

Hídricos – FUNCEME, e organismos colegiados Conselho de Recursos Hídricos do Estado 
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do Ceará – CONERH, Comitês de Bacias – CBHs e Comissões Gestoras de 

Sistemas Hídricos.  

A Política Estadual de Recursos Hídricos do Ceará, instituída através da Lei nº 

11.996, de 24 de julho de 1992, também dividiu o estado em onze bacias hidrográficas 

(Acaraú, Coreaú, Litoral, Curú, Metropolitana, Poti-Longá, Alto Jaguaribe, médio Jaguaribe, 

Baixo Jaguaribe, Banabuiú e Salgado), e para cada bacia está prevista a instalação de um 

Comitê de Bacia Hidrográfica – CBH. Atualmente já foram instalados 10 CBHs, faltando 

apenas o Comitê da Bacia Hidrográfica de Poti-Longá (ver figura 03 abaixo). 

 

Figura 3 – Bacias Hidrográficas do Estado do Ceará 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: COGERH (1993). 

Em termos de articulação, constata-se que, para a implantação da Política de 

Recursos Hídricos, várias limitações e fragilidades foram identificadas no “Cenário Atual dos 

Recursos Hídricos do Ceará” relacionadas ao arcabouço jurídico, à estrutura institucional, a 

instrumentos de gestão, ao funcionamento do sistema, ao desempenho dos colegiados e 

órgãos gestores e à participação da sociedade. 

Quanto ao arcabouço legal, foi levantada a necessidade de reformulação e 

regulamentação da legislação e de uma maior participação dos comitês de bacias na discussão 

e implementação dos instrumentos  de gestão dos recursos hídricos.  

Existe ainda a preocupação em garantir o funcionamento do SINGERH de forma 

articulada com outras instituições e o financiamento e a manutenção desse sistema. 
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4.5.2. Lei das Águas 

 

A Lei federal nº 9.433/97, conhecida como Lei das Águas, estabelece a Política 

que cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. São fundamentos da Lei 

nº 9.433/97: 

 O consumo humano e a dessedentação de animais como usos prioritários em 

situações de escassez; 

 A água como recurso natural limitado e dotado de valor econômico; 

 O uso múltiplo das águas; 

 A bacia hidrográfica como unidade territorial para a implementação do 

gerenciamento das águas e atuação do SINGREH; 

 A gestão descentralizada e participativa dos recursos hídricos. 

Dentre os objetivos definidos na Lei nº 9.433/97 para Política Nacional de 

Recursos Hídricos, é importante destacar: a garantia da disponibilidade de água para as 

gerações atuais e futuras, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos; a 

utilização racional e integrada com vistas ao desenvolvimento sustentável e à prevenção e à 

defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural (cheias e secas) ou decorrentes 

do uso inadequado dos recursos hídricos. 

A Lei nº 9.433 estabelece, como diretrizes para gestão de recursos hídricos: 

 A associação dos aspectos de quantidade e de qualidade; 

 A adequação às diversidades físicas, bióticas, demográficas, econômicas, 

sociais e culturais das diversas regiões do País; 

 A integração com a gestão ambiental, com a gestão dos sistemas estuarinos e 

costeiros, e a articulação com a gestão do uso do solo. 

         Vale ressaltar que o aperfeiçoamento da legislação dos Recursos Hídricos e a 

contribuição da COGERH estabelecem segurança à implementação das políticas de recursos 

hídricos. Um outro fator é também a implementação do gerenciamento da qualidade de água, 

em parceria com diversas instituições, gerando uma melhoria da qualidade hídrica dos 

mananciais do estado do Ceará, incluindo as águas do açude Paulo Sarasate, área da pesquisa. 

    

4.5.3. Agência Nacional de Água – ANA 

 

A Agência Nacional de Águas – ANA é uma autarquia federal, vinculada ao 

Ministério do Meio Ambiente e responsável pela implementação da gestão dos recursos 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Autarquia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Recursos_h%C3%ADdricos
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hídricos brasileiros. Esse órgão foi criado pela Lei 9.984/2000 e regulamentado 

pelo Decreto nº 3.692/2000. Já a Lei das Águas (Lei nº 9.433/97) instituiu a Política Nacional 

de Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos – 

SINGREH. Tem como missão regular o uso das águas dos rios e lagos de domínio da União e 

implementar o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, garantindo o seu 

uso sustentável, evitando a poluição e o desperdício, e assegurando água de boa qualidade e 

em quantidade suficiente para a atual e as futuras gerações.  

Em 27 de julho de 1999, na cerimônia de abertura do seminário “Água, o desafio 

do próximo milênio”, realizado no Palácio do Planalto, foram lançadas as bases do que seria a 

Agência Nacional de Águas – ANA: órgão autônomo e com continuidade administrativa, que 

atuaria no gerenciamento dos recursos hídricos. Nessa época, o projeto de criação da agência 

foi encaminhado ao Congresso Nacional, com aprovação em 7 de junho de 2000. Foi 

transformado na Lei nº 9.984, sancionada pelo presidente da República em exercício, Marco 

Maciel, no dia 17 de julho do mesmo ano. O objetivo da ANA é implementar, em sua esfera 

de atribuições, a política nacional de recursos hídricos, instituída pela Lei nº 9.433, de 8 de 

janeiro de 1997, conhecida também como Lei das Águas – instrumento legal inspirado no 

modelo francês que permite a gestão participativa e descentralizada dos recursos hídricos. 

Compete à ANA criar condições técnicas para implementar a Lei das Águas, promover a 

gestão descentralizada e participativa, em sintonia com os órgãos e entidades que integram o 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, implantar os instrumentos de 

gestão previstos na Lei 9.433/97, dentre eles, a outorga preventiva e de direito de uso de 

recursos hídricos, a cobrança pelo uso da água e a fiscalização desses usos, e ainda, buscar 

soluções adequadas para dois graves problemas do país: as secas prolongadas (especialmente 

no Nordeste) e a poluição dos rios. A agência é uma autarquia sob regime especial, com 

autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, conduzida 

por uma diretoria colegiada. 

  

Estrutura organizacional 

 

Possui como estrutura organizacional e regimentar, uma diretoria colegiada, uma 

secretaria-geral (SGE), uma procuradoria-geral (PGE), uma chefia de gabinete (GAB), uma 

auditoria interna (AUD), uma coordenação geral das assessorias (CGA) e oito 

superintendências. A diretoria colegiada é composta por cinco membros: um diretor-

http://pt.wikipedia.org/wiki/Recursos_h%C3%ADdricos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lago
http://pt.wikipedia.org/wiki/Polui%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_julho
http://pt.wikipedia.org/wiki/1999
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1cio_do_Planalto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Congresso_Nacional_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/7_de_junho
http://pt.wikipedia.org/wiki/2000
http://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_da_Rep%C3%BAblica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marco_Maciel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marco_Maciel
http://pt.wikipedia.org/wiki/17_de_julho
http://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1997
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Recursos_h%C3%ADdricos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Seca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nordeste_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Autarquia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_do_Meio_Ambiente
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presidente e quatro diretores, todos nomeados pelo presidente da República, com 

mandatos não coincidentes de quatro anos. 

 

4.5.4. Caracterização dos Recursos Hídricos no Estado do Ceará  e relevantes questões no 

seu Gerenciamento 

De acordo com Bezerra 2005, o Brasil, segundo divisão adotada pela Agência 

Nacional de Águas, possui doze regiões hidrograficas: Amazônica, do Paraguai, do 

Tocantins, Uruguai, Paraná, Atlântico Sul, Atlântico Sudeste, Atlântico Leste, São 

Francisco, Atlântico Nordeste, Oriental, Parnaíba e Atllântico Nordeste Ocidental. (ver 

figura 04 abaixo). 

A maior parte do Estado do Ceará encontra-se na região hidrográfica do 

Atlântico Nordeste Oriental, a qual abrange,  além daquele, os estados do Piauí, Rio 

Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Ela corresponde a 3,4% do território 

brasileiro e nela residem 12,7% da população do país. A principal característica das 

cidades abrangidas por essa região é a pequena extenção e vazão de seus corpos d’águas. 

O Estado do Ceará, como a maioria dos estados nordestinos, sofre os dissabores do 

fenônimo da seca. Por se encontrar no semiárido, de acordo com a classificação 

hidrográfica, a água, que já é reconhecida como um bem de domínio público e limitado, 

apresenta-se com um bem essencial para o desenvolvimento desse Estado. 

 



 

 

 

 

Figura 4 – Regiões Hidrográficas Brasileiras 

 

Fonte: ANA (2006). 

 

As regiões hidrográficas do Brasil são as divisões hidrográficas do país 

definidas segundo o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH). Até 

2003, dividia-se o território brasileiro em sete regiões hidrográficas, mas com a 

Resolução nº 32, de 15 de outubro daquele ano, o Brasil passou a ser dividido 

em doze regiões. Diferentemente das bacias hidrográficas, que podem 

ultrapassar as fronteiras nacionas, as regiões hidrográficas, como são 

estabelecidas por legislação nacional, estão restritas ao espaço territorial das 

vinte e sete unidades federativas brasileiras. Para além das cinco regiões 

determinadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e das 

três regiões geoeconômicas, elas são mais uma maneira de gerenciamento e 

planejamento do Brasil só que, nesse caso, com foco nos recursos hídricos e 

baseando-se nas bacias hidrográficas. (BRASIL, 2012) 

 

Consciente da importância desse recurso natural, o Ceará foi o primeiro estado 

nordestino a tentar resolver a problemática da seca. Ainda no início do século XIX, 

procurou-se resolver a questão da água com a perfuração de poços e cacimbas, porém, tais 

tentativas apresentaram-se incipientes em vista das nessecidades daquela região. No final 

desse mesmo século, Dom Pedro II criou a comissão da seca, que propôs a construção de 

açudes e reservatórios públicos, o que garantia, de maneira mais eficaz do que com meros 

poços, o abastecimento de água. 

O marco dessa época é o açude Cedro, em Quixadá. Outro sinal importante na 

história das águas no Ceará é a criação de Inspetoria de Obras Contra a Secas – IOCS, cuja 
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função principal era administrar as águas. Essa instituição hoje é o 

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS. Na década de 1950, foram 

construídos os açudes mais importantes do Estado: Orós, Banabuiú, Araras (área da 

pesquisa) e Pentecoste. A partir da construção desses açudes, houve maior desempenho da 

economia no interior do Estado. No ano de 1987, o Ceará criou a Secretaria de Recursos 

Hídricos – SRH,  inaugurando a política da gestão integrada dos Recursos Hídricos. 
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5.  ANÁLISE E DIAGNÓSTICO GEOAMBIENTAL DA BACIA DE 

DRENAGEM DO AÇUDE PAULO SARASATE  

 

Após a interpretação de imagens de satélites, acompanhados por pesquisas e 

checagens em campo, além de ter como base trabalhos científicos de autores citados nesta 

pesquisa e interações com os componentes geoambientais, fica claro as informações contidas 

neste capítulo. Tem início com a caracterização geológica e finaliza  com a integração dos 

componentes  dos sistemas geoambientais.  

 

5.1. Geologia e Geomorfologia 

 

Conforme o Mapa Geológico do Estado do Ceará – CPRM (2003), em escala 1: 

500.000, o material que abrange as partes norte, nordeste, leste, sudeste e sul partindo da 

barragem do açude Paulo Sarasate limitado por linha de falha que corta o açude de norte ao 

sul trata-se do NP (PP) ts – Complexo Tamboril – Santa Quitéria: associação de granitóides 

neoproterozóicos, cinzentos e rosados de granulação variável até termos porfiríticos, 

gnaissificados ou não, em jazimentos de geometrias e dimensões diversas; e ortognaisses 

migmatíticos, além de rochas calcissilicáticas, anfibolitos e, localmente, rochas ferríferas e 

metaultramáticas (relacionadas, no geral, ao Complexo Ceará e sendo as primeiras frequentes 

como enclaves dos granitóides); tsy – granitóides dominantes (corpos menores 

fotointerpretados); tsyo – ortognaisse facoidal milonítico. NP (PP) yc – conjunto similar ao 

NP (PP) ts. 

Partindo do lado oeste do açude Paulo Sarasate compreendendo norte, noroeste, 

oeste, sudoeste e sul, o material encontrado trata-se do PP (NP)cc – Unidade Canindé: 

paragnisses em níveis distintos de metamorfismo – migmatização, incluindo ortognaisses 

ácidos (p. ex: cogn) e rochas metabásicas: cB – metagabros, anfibolitos com ou sem granada, 

e gnaisses dioríticos, associados ou não a enderbitos; c1-B metagrabos e metaultramáficas 

serpentinizadas e xistificadas, lentes de quartzitos (cq), metacalcários (cca) rochas 

calcissilicáticas (ccs), formação ferríferas (cfe) e ferro magnesíferos, além de metaltramáticas 

(cu); cgml – granulitos máficos, enderbitos e leptinitos; caf- anfibolito gnaisse e/ ou 

anfibolitos: PP (NP) cc – tratos  onde são comuns os jazimentos estratóides e dique formes de 

granitóides neoprotozóicos, cinzentos e rosados, gnaissificados ou não e, em parte, facoidais.  
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Dando continuidade, para o extremo oeste do açude Paulo Sarasate encontra-se 

material Ssg – Grupo Serra Grande: conglomerados e arenitos em parte feldspáticos, com 

intercalações de siltitos e folhelhos/fluvial e marinho raso (com registro glacial) (ver quadro 

02 e mapa de geologia abaixo). 

 

Quadro 2 – Aspectos Geológicos e Geomorfológicos da bacia de Drenagem do Açude Paulo Sarasate. 

UNIDADES 

ESTRUTURAIS E 

DEPÓSITOS 

SEDIMENTARES 

DADOS 

GEOLÓGICOS 

COMPARTI-

MENTAÇÃO DO 

RELEVO 

CLASSIFICA-

ÇÃO 

 DAS FORMAS 

FEIÇÕES 

GEOMOR-

FOLÓGICAS E 

MODELADO 

Sedimentos 

Cenozóicos de 

Aluviões 

Holoceno 

(Q2a) 

Planície fluvial, 

várzeas e áreas de 

acumulação 

Formas de 

acumulação 

Planícies e 

terraços 

fluviais 

Bacia Sedimentar 

do MA-PI com 

litologia do 

Grupo Serra 

Grande 

Siluriano 

(Ssg) 
Planalto da Ibiapaba 

Formas 

dissimétricas 

com reverso 

imediato 

estrutural 

Front cuestiforme 

limitado por 

escarpa 

erosiva 

Subdomínio 

Ceará Central 

Complexo 

Tamboril/Santa 

Quitéria 

Pré- 

Cambriano 

Maciços Residuais 

Formas 

residuais 

dissecadas 

Maciços residuais 

dissecados em 

feições de colinas 

e 

cristas 

Depressão Sertaneja 

Formas 

deprimidas c/ 

superfícies 

erosivas planas 

e ou 

ligeiramente 

dissecadas 

Depressões 

periféricas e 

interplanálticas 

submetidas a 

processos de 

pedimentação 

        Fonte: CPRM 2003 
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Mapa 1 – Unidades Geológicas da Bacia de Drenagem do Açude Paulo Sarasate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: organizado pelo autor.
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Geomorfologia 

 

No contexto regional, a formação e evolução do relevo nordestino está 

condicionada aos episódios que deram origem à margem continental do Ceará, a qual teve 

início no final do Jurássico. Entre o Jurássico e o Barremiano, ocorreram esforços distensivos 

que preparavam a ruptura entre a América do sul e a África, criando uma série de rifts do 

sistema Cariri/Potiguar, Claudino Sales e Peulvast (2007). 

Ao final do Neocomiano as deformações associadas à abertura oceânica saltaram 

do segmento leste do Atlântico Sul em direção ao Atlântico Equatorial, e os rifts abortaram. 

Mas a deformação se prolongou ao curso do Aptiano e Albiano a norte e nordeste, tendo sido 

responsáveis pela gênese da margem continental transformante do nordeste. 

Para melhor compreensão da formação desses relevos, recorre-se a estudos 

associados à Bacia Paleozóica do Parnaíba e o noroeste do Ceará, onde está embutida a área 

em estudo (entorno do açude Paulo Sarasate – Varjota-CE). 

Conforme Peulvast e Claudino Sales (2007), a Bacia Paleozóica do Parnaíba, que 

resulta de forças associadas à dispersão do megacontinente Panotia (DANTAS et al., 1999 

apud Peulvast e Claudino Sales, 2007), situa-se nos confins ocidentais do Ceará apresenta 

cotas altimétricas de 700 a 900m, fato este que sugere que ela sofreu também processos de 

inversão topográfica, até próximo da costa. 

Com o objetivo de explicar deformações nessa bacia e no embasamento adjacente, 

alguns autores (SZATMARI et al., 1987; SZATMARI e FRANÇOLIN, 1987; DESTRO et 

al., 1994; BELTRAME et al., 1994 apud PEULVAST e CLAUDINO SALES, 2002) 

indicaram a ocorrência de reativações mesocretáceas (pós-albianas) das zonas de 

cisalhamento brasilianas em função da atividade de falhas oceânicas, cujo prolongamento na 

zona costeira é mais ou menos conhecido – e. g. o lineamento Sobral – Pedro II no noroeste 

do Ceará e as zonas transformantes de Romanche e Chain. 

No entanto, a reativação da falha Sobral – Pedro II orientada SW-NE parece estar 

associada somente ao soerguimento da parte setentrional da bacia, pois o escarpamento que 

caracteriza sua borda, modelada em glint, se estende do norte ao sul por mais de 500 km. 

Parece provável então que no sul do Ceará a bacia do Parnaíba tenha sido soerguida 

solidariamente com a bacia cretácea do Araripe e os maciços centrais do Ceará.           

A reativação da falha Sobral – Pedro II também produziu deformações no 

noroeste do estado, no prolongamento dos grábens paleozóicos de Jaibaras e Ubajara 
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(SZATMARI et al., 1987; DESTRO et al., 1994 apud PEULVAST e CLAUDINO SALES, 

2002). Essa deformação é registrada pela presença da formação paleozóica Serra Grande (que 

representa a parte basal da bacia do Parnaíba) no gráben de Ubajara. A reativação cretácea do 

gráben de Jaibaras parece ter sido acompanhada e seguido pelo rebaixamento em relação aos 

relevos vizinhos de um largo corredor no entorno do qual foi desenvolvida uma superfície de 

aplainamento com inselbergs, a “Superfície Infrapaleozóica” (CLAUDINO SALES, 2002; 

PEULVAST, CLAUDINO SALES, 2000). 

A altitude da superfície Infrapaleozóica, exumada e destruída ao curso da inversão 

de relevo da borda da Bacia do Parnaíba para dar lugar à superfície sertaneja – menos de 

100m no graben de Morrinhos e da ordem de 700m a oeste e ao sul de Sobral – indica que 

essa região sofreu não apenas os movimentos diferenciais associados aos rejeitos, mas 

também a ação da flexuração marginal a nordeste. 

Vale ressaltar que a área em estudo está embutida a oeste do anfiteatro que 

delineia o Nordeste o qual possui 450 km² aberto em direção ao mar, abrangendo toda 

Paraíba, todo o Ceará e parte do Rio Grande do Norte, compreendendo um conjunto 

complexo de formas estruturais soerguidas em direção ao sul sendo trabalhadas pela erosão.  

Em virtude da ausência de um grande escarpamento, vários outros elementos 

morfoestruturais, em particular a morfologia regional em anfiteatro, apresentando 

escarpamentos elevados enquadrando regiões deprimidas, permitem distinguir diferentes 

compartimentos morfoestruturais resultantes da abertura oceânica cretácea. 

Os terrenos elevados do anfiteatro correspondem ao ombro NW do rift 

intracontinental Cariri/Potiguar (os maciços descontínuos do Ceará central) e o ombro SE (o 

Maciço da Borborema), fortemente atacados pela erosão. Recortando esse conjunto, a fachada 

oceânica aparece composta, comportando a leste e ao centro a vasta área da bacia Potiguar, e 

a oeste, o ombro sul da abertura transformante Atlântida, sob a forma de um alinhamento de 

maciços (os Maciços de Baturité, Irauçuba e Meruoca, que se soerguem a partir do sopé de 

um largo pediplano modelado no embasamento Pré-Cambriano, ulteriormente recoberto ao 

norte por sedimentos neogênicos a Formação Barreiras) (Ver figura 05). 

 

 

           

 

                               



72 

 

 

 

Figura 5 – Imagem do Anfiteatro entre a Bacia do Parnaíba e o Maciço da Borborema com 450 km² aberto em 

direção ao mar 

 
 

Fonte: SRTM.  

 

O quadrante estabelecido para a pesquisa encerra quatro unidades geomorfológicas 

respectivamente representadas pelo Planalto da Ibiapaba (Formação Serra Grande), Superfícies 

de Aplainamento (Depressão Sertaneja) a Planície Fluvial do rio Acaraú e Maciços Residuais, 

representado pelo Maciço Residual da Serra das Matas (Ver figura 06). 

Para a descrição das unidades geomorfológicas da área em estudo considerou-se, a 

princípio, os critérios utilizados para a identificação das unidades em nível regional, ou seja, a 

homogeneidade das formas de relevo e o posicionamento altimétrico relativo.  
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Figura 6 – Quadrante da área da pesquisa com as coordenadas geográficas, no meio da imagem o Açude Paulo 

Sarasate 

 

Fonte: SRTM 

 

O Planalto da Ibiapaba representa um dos mais expressivos compartimentos de 

relevo do Ceará, cujo escarpamento compreende o rebordo oriental da bacia sedimentar do 

Maranhão – Piauí (SOUZA, 1988). 

O rebordo da Ibiapaba constitui o “front” de declive bastante íngreme que 

contrasta para leste com os terrenos rebaixados da Depressão Ocidental do Ceará. Esse fato dá 

ensejo à ocorrência aqui de um dos mais sugestivos exemplos de áreas de eversão do relevo 

brasileiro. 

A escarpa da Ibiapaba se orienta para NNW, representando um bloco dissimétrico, 

cujas camadas de topo mergulham suavemente para oeste no sentido do eixo da bacia. Trata-

se então do reverso que, até certa distância, apresenta características intrinsecamente 

associadas à estrutura geológica. 
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No front, o embasamento apresenta-se soerguido com rochas quartzíticas, 

predominando até a altitude superior a 500 m, capeada por uma cornija de declives verticais. 

As chuvas do tipo orográficas estabelecem os processos químicos, condicionando os solos a 

um material mais espesso, apresentando uma vegetação arbórea.  

A rede de drenagem é bastante significativa, sendo responsável por inúmeras 

nascentes de rios anaclinais e alimentando rios ortoclinais como o Coreaú e o Acaraú. (Ver 

figura 07). 

 

Figura 7 - Planalto da Ibiapaba, Depressão Sertaneja, Planície Fluvial do rio Acaraú e Inserbergs 

 

Fonte: SRTM. 

 

A Depressão Sertaneja dispõe-se na periferia dos planaltos sedimentares e dos 

Maciços Residuais ou embutidas entre estes. Trata-se, segundo Souza (1988), da unidade de 

maior extensão territorial com ampla distribuição por todos os estados nordestinos. São 

marcadas pela primazia de topografias planas ou levemente onduladas quando os níveis 

altimétricos têm altitudes médias, 130 – 150 m. Em maiores altitudes, a 300 m, a dissecação é 

mais evidente, isolando interflúvios de feições colinosas, tabuliformes ou lombadas. 

Para Claudino Sales e Peulvast (2007), uma tal disposição morfoestrutural foi 

herdada da extensão intracontinental do Neocomiano-Barremiano e da deformação 

transformante equatorial do Barremiano-Albiano, que resultaram na abertura oceânica no 

Cretáceo Superior, seguidas por inversões de relevo ao final do Cretáceo. 
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Esses dispositivos morfoestruturais apresentam topografias antigas, pré-

cenomanianas, em posição topográfica deprimida, meio exumadas, meio inumadas, 

comportando grandes aplainamentos com inselbergs no plano de Superfície Sertaneja, no 

entorno de vestígios de ombros (horsts) de rifts do eixo Cariri/Potiguar. 

Essas superfícies mostram que a diferenciação dos grandes volumes de relevo da 

margem continental em questão, bem como a modelagem das baixas superfícies, foram 

adquiridas ou preparadas desde o Cretáceo. Na sequência, a ação erosiva, a flexura marginal e 

talvez também o vulcanismo terciário apenas reorganizaram e, de maneira bastante modesta 

e/ou localizada, esses dispositivos morfoestruturais. 

Conforme Peulvast e Claudino Sales (2002), as terras emersas são ricas em 

superfícies de aplainamento, fracamente diferenciadas, horizontalizadas, pouco inclinadas e, 

mais frequentemente, de altitude média à baixa. Encontram-se, frequentemente, dissecadas e 

degradadas, mas subsistem na paisagem como interflúvios planos ou de topografia acidentada, 

às vezes como simples níveis de cristas ou “Gipfleur” – ainda que, nesse caso, a relação com 

antigas superfícies de aplainamento tenha sido questionada (ALPES & PENCK, 1919 apud 

PEULVAST & CLAUDINO SALES, 2002) ou recolocada em discussão (região 

mediterrânea: DUFAURE et al., 1984 apud PEULVAST & CLAUDINO SALES, 2002). A 

longa persistência na paisagem permitiu-lhes desempenhar o papel de superfícies de contato 

entre o embasamento e suas coberturas, assim como de substrato para o trânsito de 

sedimentos. Elas conheceram também a renovação de seus regolitos e de seus solos, fato que, 

aliás, dificulta as numerosas tentativas de reconstituição de suas origens, a partir da 

consideração apenas das coberturas atualmente preservadas (SIMON-COINÇON, 1999 apud 

PEULVAST & CLAUDINO SALES, 2002). 

A presença de elementos sedimentares de referência – depósitos discordantes, 

frequentemente sem correlação temporal ou francamente diacrônicos, por vezes reduzidos a 

testemunhos de identificação delicada (GODARD & SIMON-COINÇON,1994 apud 

PEULVAST & CLAUDINO SALES, 2002) e de formações superficiais características pode 

facilitar a caracterização das superfícies de aplainamento. Elas exibem em diversos casos a 

coexistência de elementos de idade e de origens variadas em topografias aparentemente 

uniformes (MASSIF ARMORICAIN, VENDÉE, GODARD et al., 1994; WYNS, 1994 apud 

PEULVAST & CLAUDINO SALES, 2000). Por essa razão, essas superfícies são 

frequentemente mal datadas, inclusive porque existe uma grande confusão acerca da noção 

mesmo da idade que lhe pode ser aplicada (Idade inicial? Idade final, antes da fossilização ou 
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da dissecação? Idade local das superfícies de discordância ou dos elementos exumados, os 

únicos realmente datáveis? (DUMONT, 1991)). Por outro lado, as superfícies de 

aplainamento raramente são perfeitas. Os relevos residuais que as cercam e os escarpamentos 

que delimitam algumas dentre elas podem estar desconectados dos acidentes tectônicos ou 

dos contatos litológicos que revelam a persistência possível de influências estruturais. 

Com respeito ao rebaixamento (downwearing) ou regressão (backwearing), das 

formas de relevo, é provável que os dois processos possam atuar simultaneamente, mesmo se, 

por motivo de ausência de homogeneidade estrutural, os recuos dos escarpamentos pareçam 

mais fracos e mais lentos que os previstos por L. King (platôs e escarpamentos de Queensland 

Central, Austrália: YONG & WRAY, 2000) apud Peulvast e Claudino Sales (2002). 

O ponto fraco de muitos modelos clássicos reside no mau conhecimento dos 

mecanismos mesmo de evolução dos aplainamentos. Nas últimas décadas, preponderou a 

ideia de um controle dominante das condições próprias das regiões tropicais para o 

desenvolvimento de superfícies planas, como pedimentos ou pediplanos, geralmente ricos em 

inselbergs. Após J. Budel (1957), G. Millot (1980) ou ainda M. Thomas (1989), as 

publicações vêm insistindo sobre o papel das alternâncias a curto e longo prazo (TAYLOR & 

HOWARD, 1998 apud PEULVAST e CLAUDINO SALES, 2002) entre fases climáticas 

úmidas e quentes, propícias à alteração em profundidade (cripto-alteração), e fases secas ou 

de vegetação rarefeita, que autorizam a remoção dos mantos de intemperismo e o nivelamento 

dos desníveis pela ação da erosão areolar, gerando aplainamentos do tipo etching (ou 

etchplanation, caracterizado sobretudo pela cripto-alteração) e stripping (aplainamento por 

denudação, essencialmente pela ação areolar). 

De acordo com Vitte (2001), quanto à etchplanação, as primeiras observações 

sobre o intemperismo químico e a sua importância para a morfogênese nas regiões tropicais 

quentes e úmidas devem-se aos trabalhos de Branner em 1886, no Brasil, e Falconer em 1911, 

na Nigéria. 

Esses autores atestaram o papel funcional do manto e do front de intemperismo 

nos processos de denudação e formação das paisagens (VITTE, 2001). 

O conceito etch foi desenvolvido por Willis (1936, apud ADAMS, 1975) como o 

resultado da interação entre a corrosão fluvial e a decomposição da rocha na 

produção do relevo. Este conceito foi aplicado para contrastar com a peneplanação, 

muito embora o autor considerasse que um peneplano poderia dar origem a uma 

superfície de ecthing. Willis considerou o intemperismo da rocha um agente de 

planação, independente da altitude. (VITTE, 2001). 
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Coube à Wayland  (1933, apud VITTE, 2001) a aplicação do conceito de 

ecthplain quando trabalhou em Uganda. Para o autor, as peneplanícies em Uganda seriam 

formadas pela alternância entre as alterações geoquímicas das rochas e a erosão superficial. O 

processo de etchplain seria marcado por uma paisagem profundamente alterada, que 

posteriormente sofreria a ação de um ciclo erosivo com o saprolito1 sendo exposto, formando 

uma planície rochosa. O saprolito apresentaria topografia irregular, estando sujeito a novo 

ciclo de alteração e de erosão, de maneira que as suas irregularidades seriam paulatinamente 

expostas à superfície, criando inselbergs na paisagem. 

Mas a teoria da etchplanação, conforme Vitte (2001), foi revolucionada a partir 

dos trabalhos de BÜDEL (1957, 1963, 1982). Com o conceito de einebnungsflachen, ou seja, 

de dupla superfície de aplainamento, Büdel consolidou o papel do intemperismo na análise 

geomorfológica (THOMAS, 1989, 1994 apud VITTE, 2001). 

As litologias que compõem a área em estudo são do Pré-Cambriano Superior 

(Complexo Nordestino) e material do Pré-Cambriano Inferior a médio do Complexo Tamboril 

– Santa Quitéria, situados entre a falha Sobral – Pedro II e a falha Senador Pompeu. A falha 

de Groaíras corta o açude Paulo Sarasate ao meio, de norte a sul. 

 No setor NW do açude, há a presença de granitos mas com relevos rebaixados, 

existe um maior número de falhas no setor N, NW e SW entre o açude e o Planalto da 

Ibiapaba, já no setor E e SE, estas diminuem, existindo áreas de cisalhamento, de acordo com 

dados do Atlas digital e recursos minerais do Ceará escala: 1:500.000 CPRM-2003.  

Em função da baixa pluviosidade, geralmente em torno de 600 a 800 mm anuais, a 

vegetação predominante é a caatinga hipoxerófila, nas áreas menos secas e de caatinga 

hiperxerófila, nas áreas de seca mais acentuada. 

O principal sistema atmosférico das condições climáticas no estado do Ceará é a 

zona de convergência intertropical (ZCIT), onde acontecem as chuvas que correspondem ao 

verão-outono do hemisfério sul. O período chuvoso no interior do continente configura-se 

entre os meses de fevereiro a maio, tendo seus índices mais elevados nos meses de março e 

abril. Esse sistema é proporcionado pela convergência dos alísios de NE no hemisfério norte e 

de sudeste no hemisfério sul. As amplitudes térmicas em geral não ultrapassam 5ºC, 

referentes aos meses que apresentam as temperaturas mais elevadas de setembro a dezembro. 

A rede de drenagem é significativa apesar de comandada pelos processos da 

semiaridez e com chuvas mal distribuídas no tempo e no espaço, condicionando os rios e 

riachos a uma drenagem de regime intermitente sazonal, destacando-se o rio Acaraú como 
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principal que apresenta padrão dendrítico e subdendrítico e drenagem do tipo exorréica, aberta 

para o mar. O açude Paulo Sarasate recebe vários rios e riachos como: Feitosa, Jatobá, Seco, 

São Francisco, Acaraú, Fuzil, do Mato, Tapagem, Inferno, Mutamba, Mucambo, Tocaia. 

Os solos distribuem-se da seguinte forma: predominam os Brunos não cálcicos 

(Luvissolos) nas colinas sertanejas baixas, apresentando fertilidade natural média a alta; os 

planossolos solódicos (Planossolos) e  litólicos (Neossolos Litólicos) nas baixas vertentes e fundos 

de vales de fertilidade baixa; os aluviais (Neossolos Aluviais) nas vertentes baixas e fundo de vales 

com fertilidade alta; nos relevos residuais e pedimentos rochosos os afloramentos de rochas e chão 

pedregosos. E os (Argissolos) Podzólico vermelho-amarelo nas colinas sertanejas altas. 

A Planície Fluvial do rio Acaraú é uma área de exceção dentro do contexto do 

semiárido cearense, por apresentar condições de solos e de disposições hídricas favoráveis. De 

acordo com Suguio e Bigarella (1990), as correntes fluviais representam possivelmente um dos 

mais importantes agentes geológicos que desempenham papel de grande relevância não só na 

escultura do modelado da superfície terrestre, como também no condicionamento ambiental da 

própria vida do homem. Powell (1876) apud Peulvast e Claudino Sales (2002) foi um dos primeiros 

a demonstrar as leis fundamentais da ação fluvial. Esse autor estabeleceu o conceito de nível de base 

de erosão fluvial, a partir do qual formulou a ideia  de ciclo de erosão, que, na fase final, conduziria 

à peneplanização do relevo. Para Souza (1988), as planícies fluviais são as formas mais 

características de acumulação decorrentes da ação fluvial. A montante apresenta vales estreitos e 

mais escavados, enquanto que para jusante o canal tende a se alargar principalmente no baixo curso 

onde a acumulação de sedimentos é mais intensa. 

Vale ressaltar que a planície fluvial do rio Acaraú faz parte da segunda bacia 

hidrográfica do estado do Ceará, que, apesar desse ambiente estar condicionado pelos 

processos da semiaridez e por possuir um regime fluvial irregular e alta taxa de evaporação, 

dispõe de um nível de reserva hídrica razoável (COGERH, 1998).  

Quanto aos Maciços Residuais, destaque para o Serra das Matas, que, 

apresentando altitudes médias de 750m, chegam a provocar as chuvas de relevo. Apesar da 

altitude considerada, trata-se de uma serra seca, um dos motivos evidentes e significativos é a 

distância do litoral, trazendo consigo problemas socioeconômicos para lavoura e 

consequentemente para as comunidades sertanejas (ver mapa 02). 
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Mapa 2 – Unidades Geomorfológicas da Bacia de Drenagem do Açude Paulo Sarasate 

 

Fonte: organizado pelo autor
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5.2. Unidades Geoambientais da Bacia de Drenagem do Açude Paulo Sarasate 

  

Para a delimitação geográfica das Unidades Geoambientais da bacia de drenagem 

do açude Paulo Sarasate, utilizou-se a definição das unidades naturais homogêneas (SOUZA 

et al., 2002), considerando-se os parâmetros morfológicos e litoestruturais, sendo estes 

fundamentais para identificação e delimitação mais coerente. Resultaram da junção de áreas 

favorecidas de condições específicas quanto às relações mútuas entre os fatores do potencial 

ecológico e os da exploração biológica; morfologicamente foram compartimentadas quatro 

unidades sendo as áreas de deposição recentes representadas pelas planícies fluviais, 

embasamento cristalino representado pela depressão sertaneja e os maciços residuais e parte 

representada por rebordo da bacia sedimentar do Maranhão/Piauí (Ver quadro 03). 

Para melhor compreensão foi elaborado um mapa das Unidades Geoambientais da 

área da pesquisa com seus respectivos Geofácies (Ver mapa 03). 

 

Quadro 3 – Unidades Geoambientais da Bacia de Drenagem do Açude Paulo Sarasate 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Planícies Fluviais 

 

 As planícies fluviais da área da bacia de drenagem do açude Paulo Sarasate 

representam 160,09km² e são constituídas de sedimentos aluviais areno-argilosos do 

Cenozóico (Quaternário). Trata-se de áreas planas resultantes de acumulação fluvial sujeitas a 

inundações. Como representante mais significativada área em estudo, a planície fluvial do rio 

Acaraú (rio principal) subdivide-se em dois setores. O primeiro refere-se ao alto curso do rio 

Acaraú, apresentando córregos em drenagem dendrítica e subdendrítica e declividade forte, 

vale bastante escavado em forma de “V” de ângulo agudo correspondendo às vertentes 

UNIDADES GEOAMBIENTAIS 
ÁREA 

km² % relação ao total 

Planícies Fluviais 160,09 18,52 

Dep. Sertaneja 2.896,64 40,74 

Maciço Residual 151,63 17,55 

Planalto da Ibiapaba 200,39 23,19 

Total 3.408,75 100 
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íngrimes da Serra das Matas. O segundo trecho corresponde ao setor leste da chapada da 

Ibiapaba, voltado para a depressão sertaneja com vários afluentes provenientes do topo e 

encostas. A cobertura vegetal varia desde floresta tropical plúvio nebular (perenifólia úmida), 

existentes nos topos da Serra da Ibiapaba, como também na Serra das Matas e Floresta 

Subcaducifólia nas vertentes dos mesmos, até chegar à floresta de caatinga nas áreas mais 

rebaixadas das planícies.   

As planícies são áreas alternativas em épocas de estiagem utilizadas na fabricação 

de tijolos e telhas, como também plantio de pastagens, batatas, arroz em quantidade pouco 

expressiva. 

Quanto às matas ciliares, estas encontram-se parcialmente preservadas em alguns 

trechos com indivíduos como oiticica, ingazeira, pageú, canafístula, no mais espécies 

arbustivas secundárias. A cultura de subsistência conta com expressivas áreas desde o fundo 

dos vales à mata de terra firme. É comum a pecuária extensiva próxima aos leitos dos rios e 

riachos secos. 

 

Depressão Sertaneja 

 

Em termos quantitativos, a Depressão Sertaneja é a unidade geoambiental que 

apresenta maior representatividade na bacia de captação do açude Paulo Sarasate, com 

2.896,64km² (ver mapa 03). 

Trata-se de áreas de superfícies de aplainamento encaixadas entre o Maciço 

Residual da Serra das Matas a sudeste da área da bacia, parte do setor leste do Planalto da 

Ibiapaba, e níveis altimétricos elevados, mais precisamente divisores de águas, a sul, e a oeste. 

O direcionamento da bacia se dá no sentido sul – norte, montante – jusante até o barramento 

do rio Acaraú na cidade de Varjota. 

Conforme Sousa (1979), na depressão sertaneja, o caimento topográfico se orienta 

no sentido dos fundos dos vales com declive a partir da base dos níveis elevados dos Planaltos 

Sedimentares, ou dos Maciços Residuais, ou mesmo das cristas e inselbergs.  

Vale ressaltar que a dinâmica morfogenética da Depressão Sertaneja está 

estreitamente correlacionada com os condicionantes climáticos e com o caráter caducifólio do 

revestimento florístico.    
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Com topografia ondulada e suavemente ondulada, drenada por cursos d’água 

pertencentes à bacia hidrográfica do rio Acaraú e seus tributários, sugere-se que a suavização 

do relevo dificulta um aprofundamento mais efetivo dos vales.  

Vale ressaltar que a duração do fluxo d’água dos rios e riachos que integram a 

bacia de drenagem do açude Paulo Sarasate equivale a quatro ou cinco meses do ano, havendo 

uma diminuição significativa desse fluxo logo que as precipitações escasseiam, tendo início 

um longo período de estiagem com cerca de sete a oito meses. 

 

Maciços Residuais 

 

Apresentam-se como blocos elevados, com altitudes variando entre 550 e 600 m, 

compostos por litologias do complexo migmatítico-granítico. Segundo a classificação de 

Sousa (1988), estes pertencem ao Domínio dos Escudos e Maciços Antigos. 

Na área da bacia de drenagem do açude Paulo Sarasate situam-se a sudeste, 

apresentando altitudes superiores a 800 m com feições morfológicas diversificadas como: 

topos, vertentes íngremes, fundos de vales e planícies alveolares em níveis suspensos de 

pedimentação, com uma área aproximada  de 151,63 km², correspondendo a 17,55%, da área 

da pesquisa. 

A altitude favorece maior umidade em vertentes direcionadas para barlavento. Já 

para sotavento, as vertentes apresentam uma redução significativa das precipitações, fazendo 

com que estas assemelhem-se às áreas de superfícies aplainadas, onde prevalece o 

intemperismo mecânico. Apesar dos níveis altimétricos elevados provocarem as chuvas de 

relevo, os índices pluviométricos anuais não chegam a extrapolarem os 800 mm, sendo 

marcados pela irregularidade, mesmo no período de chuvas, que geralmente tem início no mês 

de fevereiro indo até meados de maio. No restante dos meses, predomina a deficiência hídrica. 

Nos setores mais elevados, a temperatura é mais atenuada, já em áreas mais 

rebaixadas, estas se elevam mais com variações insignificantes durante o ano com diferença 

de aproximadamente dois graus. 

Apesar do regime das precipitações pluviométricas apresentarem irregularidades 

tanto no tempo como no espaço condicionando os rios e riachos, o tipo de drenagem é 

dendrítica e sub-dendrítica e regime intermitente destacando-se o rio Acarau como principal. 
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Os solos apresentam-se do tipo argissolos em setores mais elevados com 

condições de umidade mais expressivas, no entanto em setores mais rebaixados com menor 

umidade há a ocorrência de neossolos litólicos respectivamente. 

A cobertura vegetal encontra-se condicionada por condições climáticas em ares 

úmidos têm-se a vegetação de Mata Seca e em áreas mais rebaixadas de menor umidade 

predomina a vegetação de caatinga arbustiva secundária. 

  

Planalto Sedimentar 

 

Trata-se do rebordo leste da bacia sedimentar do Maranhão-Piauí, constituindo 

um “front” com declive superior a 30% e desnível altimétrico da ordem de 700 m, com 

terrenos rebaixados da depressão sertaneja. 

Na área da bacia de drenagem do açude Paulo Sarasate, parte do setor leste deste 

planalto apresenta significativa presença por apresentar diversas nascentes que contribuem 

diretamente alimentando rios e riachos que integram as sub-bacias do rio principal Acaraú.  

Vale ressaltar que esse setor da área do planalto sedimentar é uma área com 

grande dimensão espacial representando 200,39 km² da área da pesquisa, refletindo numa 

vazão de água substancial principalmente em anos de inverno, que mantêm o regime 

pluviométrico acima de 1000 mm anuais,  tendo parte dessa água transportada para a bacia de 

drenagem do açude Paulo Sarasate. 

Na superfície de topo e encostas íngremes encontra-se uma cobertura vegetal de 

floresta tropical pluvio-nebular ainda preservada mantida por solos do tipo latossolos 

vermelho-amarelo em bom estado de conservação por conta de escarpas verticais de difícil 

acesso a práticas de agricultura. Já em direção à bacia de drenagem há o contato do material 

sedimentar com o cristalino, onde tem-se a depressão periférica. Aqui os processos da 

semiaridez são mais expressivos, as temperaturas são mais elevadas, o intemperismo é 

mecânico e a vegetação é a caatinga arbustiva, aparecendo algumas manchas isoladas de 

caatinga arbórea. 
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Mapa 3 – Unidades Geoambientais da Bacia de Drenagem do Açude Paulo Sarasate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: organizado pelo autor
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5.3.   Níveis Taxonômicos do Relevo no Contexto da Bacia de Drenagem do Açude Paulo 

Sarasate 

 

Este texto pretende aprimorar a utilização da cartografia na representação dos 

aspectos geomorfológicos da área da Bacia de Drenagem do açude Paulo Sarasate, mostrando 

sua estrutura e seus processos geomorfológicos. A análise e interpretação geomorfológica é de 

suma importância no estudo sobre as formas diferenciadas do relevo resultantes da atuação 

simultânea e desigual dos processos morfoclimáticos e morfoestruturais, agindo 

concomitantemente com maior e/ou menor intensidade numa escala temporo/espacial. 

Com base na interpretação proposta, optou-se por utilizar para a área da bacia de 

drenagem do açude Paulo Sarasate a metodologia estabelecida por Ross (1992), que utiliza 6 

(seis) níveis taxonômicos do relevo. Neste trabalho o autor estabelece uma outra ordem 

taxonômica para o relevo terrestre, um pouco diferenciada das já existentes, conforme dados 

extraídos de Florenzano (2008) e Guerra e Cunha (1998). Cailleux (1956) utilizou o critério 

temporo-espacial na classificação dos fenômenos geomorfológicos, definindo sete ordens de 

grandeza taxonômica. Tricart (1965) retoma essa proposta e amplia para oito ordens de 

grandeza (da divisão entre os oceanos e continentes a formas micrométricas) e enfatiza o 

critério escalar, em detrimento do critério genético. Segundo Mescerjakov (1968), para as 

grandes unidades morfológicas (morfoestruturais), tem-se o domínio do controle estrutural, ao 

passo que no nível das formas esculpidas nessas grandes unidades está o domínio dos tipos 

diferenciados de morfoesculturas, que se relacionam às condições climáticas reinantes no 

presente e no passado. Ab’Saber (1969) revela uma flexibilidade que permite um melhor 

ajuste à essência dos fatos estudados espacial/temporal além de valorizar a perspectiva 

geográfica. Casseti (2005) estabelece três níveis: compartimentação topográfica regional e 

caracterização morfológica; estrutura superficial da paisagem; processos morfoclimáticos e 

pedogênicos atuais. O IBGE (1995), com base em documentos redigidos pelo Projeto 

RadamBrasil, elaborou um manual que apresenta uma metodologia para o mapeamento 

geomorfológico. 

Enfim, foram várias publicações referentes às metodologias para mapeamentos 

geomorfológicos, porém todos eles apresentaram algumas dúvidas, deficiências e dificuldades 

de aplicação. 

Ross (1992) apoia-se fundamentalmente no aspecto fisionômico das diferentes 

formas e tamanhos do relevo, na gênese e idade dessas formas, tendo em vista o significado 
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morfogenético e as influências estruturais e esculturais do modelado. Para efeito de melhor 

compreensão do que será apresentado, o autor esclerece que seus parâmetros de análise são os 

seguintes: 

A Morfoestrutura – é caracterizada na escala temporal como algo mais antigo, 

como exemplo, uma bacia hidrográfica com grandes dimenções. 

A Morfoescultura – é um produto das condições climáticas de longa duração, 

agindo em determinada estrutura (litologia e seu arranjo estrutural), são representados pelo 

modelado ou morfologias ou tipologias de formas, geradas sobre diferentes morfoestruturas, 

através do desgaste erosivo promovido por ambientes climáticos diferenciados, tanto no 

tempo como no espaço. A morfoescultura é caracterizada pelo estado atual de um 

determinado ambiente ou unidade geomorfológica, onde as características de similitude de 

formas, altimétricas, idade, gênese, a individualiza no cenário paisagístico. 

Unidades Morfológicas – ou do padrão de formas semelhantes ou ainda tipos de 

relevo representados por diferentes padrões de formas, identificáveis em cada uma das 

Unidades Morfoestruturais e Morfoesculturais. 

Unidades Morfoclimáticas – diz respeito aos domínios, ou zonas morfoclimáticas, 

determinadas pelas condições climáticas atuais (é um conceito totalmente associado ao clima 

atual). 

Ross (1992) propôs seis níveis taxonômicos, porém nesta pesquisa serão 

trabalhados apenas três níveis de acordo com a escala de estudo da Bacia de Drenagem do 

açude Paulo Sarasate: o primeiro táxon apresentando três morfoestruturas, o segundo com 

quatro morfoesculturas e o terceiro com cinco unidades morfológicas. 

O primeiro táxon corresponde às Unidades Morfoestruturais e de maior extensão 

da área.  

O segundo táxon refere-se às Unidades Morfoesculturais contidas em cada 

Unidade Morfoestrutural.  

O terceiro táxon corresponde às unidades Morfológicas ou aos padrões de formas 

semelhantes contidas nas Unidades Morfoestruturais. As Unidades Morfológicas possuem 

duas naturezas genéticas formas agradacionais (de acumulação) e formas denudacionais (de 

erosão) (Ver quadro 04). 
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Quadro 4 – Padrões de formas de relevo do 3º Taxon 

FORMAS DE DENUDAÇÃO FORMAS DE AGRADAÇÃO 

D – Denudação (erosão) A – Acumulação 

Da – Formas com topos aguçados Apf – Formas de planície fluvial 

Dc – Formas com topos convexos Apm – Formas de planície marinha 

Dt – Formas com topos tabulares Apl – Formas de planície Lacustre 

Dp – Formas de superfícies planas Api – Formas de planície intertidal (mangue) 

De – Formas de escarpas Ad – Formas de campos de dunas 

Dv – Formas divertentes Atf – Formas de terraços fluviais 

Fonte: Ross (1992). 

 

Fez-se necessária a elaboração e confecção de dois mapas com a finalidade de 

caracterizar de modo mais preciso o modelado de toda a área da pesquisa. São eles o 

hipsométrico e o de declividade, ambos auxiliares na representação fidedigna do relevo, 

indicando tanto o plano de inclinação das vertentes, como a dissecação do relevo 

respectivamente dando condições de melhores avaliações de seu uso e ocupação. 

A área da bacia de drenagem em estudo é de 3.408,75  km² e tem como rio 

principal o rio Acaraú. Conforme orientação do mapa hipsométrico, a área apresenta uma 

superfície entre 120 a 1.100 metros de altitude, correspondendo a um aplainamento bastante 

expressivo, com cerca de 2.896,64 km², sendo mais rebaixada próximo à barragem do açude 

com níveis de 120 a 200 metros. Para sudeste encontram-se áreas de Maciços Residuais 

variando de altitudes entre 700 a 1.100 metros, como também altitudes significativas nos 

setores noroeste e oeste (ver mapa 04). 
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Mapa 4 – Categorias de Altitudes da Bacia de Drenagem do Açude Paulo Sarasate 

 

Fonte: organizado pelo autor.
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Em uma análise no contexto geográfico do Ceará, conforme Sousa (1988), 

estabeleceram-se três táxons. O primeiro táxon da área em estudo é formado pelos Domínios 

dos Depósitos Sedimentares Cenozóicos: planícies fluviais, formas litorâneas e Tabuleiros. O 

Domínio das Bacias Sedimentares Paleo-Mesozóicas: Chapada do Apodi, Chapada do 

Araripe, Planalto da Ibiapaba. O Domínio dos Escudos e Maciços Antigos: Planaltos 

Residuais e a Depressão Sertaneja (ver quadro-síntese 05). O segundo táxon refere-se às 

Unidades Morfoesculturais com quatro Unidades representadas pelas Planícies Fluviais do rio 

Acaraú e suas subbacias: a Depressão Sertaneja do Vale do rio Acaraú como também as 

Serras e Serrotes da superfície de aplainamento na área da bacia de drenagem da área em 

estudo, além do Planalto da Ibiapaba. O terceiro táxon diz respeito às Unidades 

Morfológicas com cinco Unidades Morfológicas: Planície Fluvial do rio Acarau; Superfície 

pediplanada dos sertões de Hidrolândia e Santa Quitéria, além da Serra das Matas; Inselberbs; 

Planalto da Ibiapaba. 

 

Quadro 5 – Síntese das Unidades de Relevo no entorno do açude Paulo Sarasate 

UNIDADES 

MORFOESTRUTURAIS 

UNIDADES 

MORFOESCULTURAIS 

UNIDADES 

MORFOLÓGICAS 

PADRÃO 

DOMINANTE 

DEPÓSITO 

SEDIMENTARES 

CENOZÓICO 

Planícies Fluviais do Rio 

Acaraú e suas subbacias 

Planície Fluvial do 

médio Acaraú 
Apf 

ESCUDOS E MACIÇOS 

ANTIGOS 

Depressão Sertaneja do 

Vale do Rio Acaraú 

Surpefície 

Pediplanada da Dep. 

Sert. De Sta. 

Quitéria 

Dp 

Serras e Maciços do Alto 

Acaraú 
Serra das Matas Da 

Serras e Serrotes da 

Superfície de aplainamento 

na área da bacia de 

drenagem da área em 

estudo 

Inselbergs na área do 

médio Acaraú 
Dv 

BACIAS 

SEDIMENTARES 

PALEOMESOZÓICAS 

Planalto da Ibiapaba 
Rebordo Leste da 

Ibiapaba 
Dt 

Fonte: Ross (1992). 

 

Para confecção do mapa de declividade, houve a necessidade de se 

implementarem as classes de declividade existentes na área da bacia. Essas classes foram 
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baseadas na metodologia de Ross (1992), como mostra o quadro 06, porém com ajustes de 

intervalos diferenciados da proposta do autor.   

 

Quadro 6 – Classes de Declividade em porcentagens 

CLASSES 
INTERVALOS DE 

DECLIVIDADE (%) 

CARACTERÍSTICAS DO 

RELEVO 

FRAGILIDADE 

DO RELEVO 

A 0 a 3 % Plano e suave Muito Fraca 

B 3 – 8 % Suave ondulado Fraca 

C 8 a 20% Ondulado Média 

D 20 a 45% Forte ondulado Forte 

E 45 a 75% Montanhoso/escarpado Muito Forte 

Fonte: Ross (1992). 

 

De acordo com orientação do mapa de declividade e o quadro 05, tem-se que na 

área da bacia de drenagem do açude Paulo Sarasate as classes de declividade correspondem a: 

Classe A: que vai de 0 a 3% o relevo apresenta-se plano e suave e o escoamento 

superficial é lento. O terreno não apresenta restrições ao uso, e as erosões hídricas são 

amenas. Essa área abrange a maior porção da área da pesquisa. 

Classe B: que vai de 3 a 8% o relevo apresenta-se suave ondulado com declives e 

aclives condicionando o escoamento superficial de lento a médio. 

Classe C: que vai de 8 a 20% o relevo apresenta-se ondulado ligeiramente 

inclinado e o escoamento superficial é de médio a rápido. 

Classe D: que vai de 20 a 45% o relevo apresenta-se forte ondulado com áreas de 

inclinação considerável e o escoamento superficial muito rápido, acontecendo erosão dos 

solos com maior frequência. 

Classe E: que vai de 45 a 75% o relevo apresenta-se montanhoso/escarpado com 

áreas facilmente erodíveis, e com fortes restrições ao uso agrícola (ver mapa 06 de 

declividade).
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Mapa 5 – Classes de Declividade da Bacia de Drenagem do Açude Paulo Sarasate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: organizado pelo autor.
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5.4. O Quadro Climático e Hidrológico  

 

Desde os gregos, na Antiguidade, sabe-se que a atmosfera é apreciada, devido a 

sua grandiosidade, beleza, dinâmica e complexidade. Estudos importantes foram efetuados já 

nesse período, desenvolvendo de forma especulativa o conhecimento climático, graças às 

expedições e viagens atentadas por esses desbravadores (SOARES & SILVA, 2011). 

 

A tradição do conhecimento especulativo e contemplativo vinha de Heródoto que, a 

partir de suas viagens, comparava paisagens, climas, povos e costumes. Estrabão 

também se destacou nessa atividade, comparando e correlacionando os referidos 

elementos dispostos no entorno do Mediterrâneo. Pautados nos poderes da 

racionalidade humana, os filósofos gregos também procuravam desmistificar as 

causas de alguns fenômenos atmosféricos. Anaximandro, por exemplo, definia o 

vento como um fluxo de ar e Teofrasto tentava estabelecer os sinais do tempo que 

permitissem a previsão das condições atmosféricas. (ELY, 2006) 

 

O enfoque climático, então, tornou-se algo imprescindível na vida do homem, 

desde a Antiguidade até a Contemporaneidade, sendo diariamente atualizado, repleto de 

tecnologias voltadas à compreensão da dinâmica climática em todas as suas escalas de 

análise. O estudo climático, sua evolução, ou ao menos parte dela, devem estar presentes na 

vida cotidiana do homem moderno (SOARES & SILVA, 2011). 

Para a Região Nordeste do Brasil – NEB, a questão climática é essencial: 

compreender a atuação do clima sobre as atividades antrópicas, sua importância e abordagem 

tanto em escala temporal, como escala espacial, remete a uma questão holística, de 

complexidade antroponatural, com dependias realçadas na figura da população semiárida e de 

uma vulnerabilidade climática, esboçada nesse tipo climático. Brabo (2007), caracterizando 

em poucas palavras a semiaridez climática do Nordeste afirma que: 

Localizado no setor norte da Região, que compreende todo o estado do Ceará, 

centro-norte dos estados do Maranhão, Piauí, centro-oeste dos estados do Rio 

Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, extremo noroeste de Sergipe e Alagoas e 

norte do estado da Bahia. Nesta sub-região o período predominante de chuvas 

concentra-se de fevereiro a maio (FMAM), tendo a chamada Zona de Convergência 

Intertropical (ZCIT) o principal sistema causador de chuvas neste período. Em 

grande parte da Região o total de chuvas deste período é superior a 60% do total 

anual... Na mesma as chuvas apresentam um gradiente que diminuem em 

intensidade à medida que se adentra a região, exceto em áreas de relevo considerado 

(por exemplo: Chapada da Borborema - sul do Ceará, oeste da Paraíba). 

(BRABO,2007) 

 

Os fatores climáticos importantes citados por Brabo (2007) são: a ZCIT, como 

principal fator responsável pelas chuvas e o período de maior precipitação no ano, no caso os 
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meses de fevereiro a maio, evidenciando a quadra chuvosa; e os ambientes que sofrem 

influência de chuvas orográficas, os planaltos da Borborema e a Chapada do Araripe, por 

exemplo. Essas condições físicas são in loco extremamente importantes para que possamos 

compreender, por exemplo, o papel do bioma caatinga e das várias culturas associadas ao uso 

do homem do campo. 

No que concerne ao estado do Ceará, este é coberto por uma área de 146.348 km², 

situado na região Nordeste do Brasil. A dinâmica climática que envolve o estado é marcada, 

principalmente, por oscilações globais oceânicas e, consequentemente, atuação de Sistemas 

Atmosféricos. 

Compreendendo, então, os Sistemas Atmosféricos – SA e os fenômenos 

relacionados à Temperatura de Superfície do Mar – TSM como importantes elos climáticos 

para o estado do Ceará, tem-se nestes a figura de uma complexo emaranhado de fenômenos 

atmosféricos, com escala climática global, capazes de comandar uma dinâmica regional do 

clima, dentre os quais destacam-se, abaixo, os eventos naturais responsáveis pela circulação e 

complexidade das chuvas no Ceará: 

 Zona de Convergência Intertropical – ZCIT: trata-se de uma banda de nuvens 

que se forma devido à “pseudotensão do vento” (XAVIER, 2000); 

 Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis – VCAN: são definidos como sistemas de 

baixa pressão fechados, que se formam na alta troposfera (GAN e KOUSKY, 1982), 

são também chamados de baixas desprendidas e de baixas frias, pois apresentam 

centro mais frio que a sua periferia (HAAS et al., 2002); 

 Sistemas Convectivos de Mesoescala – SCM: “conjuntos de cumulunimbus 

cobertos por densa camada de cirrus que podem ser facilmente identificados em 

imagens de satélite como sendo sistemas de nuvens aproximadamente circulares e com 

um crescimento explosivo num intervalo de tempo de 6 a 12 horas” (SILVA 

DIAS,1987, apud SOARES e SILVA et al, 2010). 

 Linhas de Instabilidade – LI: são bandas de atividades convectivas que se 

formam devido às diferenças de temperaturas entre oceano e continente. Cohen (1989) 

apud Hamilton e Archbod (1945), define uma LI como sendo uma linha de 

cumulunimbus que se forma ao longo da borda de uma ampla área de movimento 

descendente.  

 Ondas de Leste – OL: estão intimamente associados ao campo de atuação dos 

ventos alísios, adquirindo uma maior intensidade na baixa troposfera, existindo uma 
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periodicidade média de 6 dias (COUTINHO, 2007). Os distúrbios podem ser 

identificados a partir de sua direção, que é de leste-oeste, surgindo da costa da África 

para a costa do Brasil, especificamente na costa leste do Nordeste do Brasil, nos meses 

de junho a agosto. 

 Evidencia-se a participação de SAs responsáveis por níveis consideráveis de 

precipitação para o Ceará, estes dependem e muito de condições oceânicas, fato este que afeta 

diretamente o deslocamento latitudinal da ZCIT, para sua excepcionalidade, ou ao menos a 

normalidade do campo higrometeórico depende dessa relação oceano-atmosfera. 

Compreendendo, então, a associação oceano-atmosfera, têm-se efeitos que geram 

produtos responsáveis por oscilações climáticas em várias regiões do globo. Esses efeitos 

advêm de fenômenos de Temperatura de Superfície do Mar – TSM, sendo estes os efeitos El 

Niño, La Niña e Dipolo do Atlântico. A variação climática anual do Ceará, por exemplo, 

muito depende dessas condições oceânicas. 

 

5.4.1. O Clima da área de Estudo 

Têm-se como área de estudo as cidades de Hidrolândia, Ipu, Pires Ferreira, Santa 

Quitéria e Varjota. A classificação climática desses municípios encontra-se na tabela abaixo, 

conforme IPECE (2011): 

 

Tabela 1 – Classificação climática dos municípios 

CIDADE CLIMA PLUVIOSIDADE TEMPERATURA MÉDIA ºC 

Hidrolândia Tropical Quente Semiárido 806,6 mm 26° a 28° 

Ipu 

Tropical Sub-quente Úmido, 

Tropical Quente Úmido, 

Tropical Quente Sub-úmido, 

Tropical Quente Semiárido Brando, 

Tropical Quente Semiárido 

903,6 mm 26° a 28° 

Pires Ferreira 

Tropical Quente Semiárido, 

Tropical Quente Semiárido Brando, 

Tropical Quente Sub-úmido, 

Tropical Quente Úmido 

889,6 26º a 28º 

Santa Quitéria Tropical Quente Semiárido 799,8 mm 26° a 28° 

Varjota Tropical Quente Semiárido 900,6 mm 26° a 28° 

Fonte: IPECE (2011). 

 

 

Os dados colhidos junto à Fundação Cearense de Climatologia e Recursos 

Hídricos (FUNCEME, 2011) estão nos gráficos abaixo, a partir do qual se observa o regime 
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pluviométrico dos municípios para o período de 30 anos (Hidrolândia, Ipu e Santa Quitéria) e 

para o período de 20 anos (Varjota e Pires Ferreira). 

Dentro de uma escala decadal, tem-se o seguinte objeto de análise: 

 

Tabela 2 – Escala de análise temporal para os municípios 

CIDADE ESCALA TEMPORAL DECADAL 

Hidrolândia 
 

1980-1989/1990-1999/2000-2009 
Ipu 

Santa Quitéria 

Pires Ferreira  

1990-1999/2000-2009 Varjota 

Fonte: FUNCEME (2011). 

 

Dentro dessa classificação temporal de 1980-1989/1990-1999/2000-2009, 

destacam-se: Hidrolândia, com sua temporada de chuvas concentrada entre os meses de 

janeiro a abril; Ipu, cuja precipitação vai de janeiro a maio; e Santa Quitéria, com as chuvas 

concentrando-se de fevereiro a abril. Esses estados temporais são caracterizados pela atuação 

de Vórtices Ciclônicos, da ZCIT e de sistemas secundários, Linhas de Instabilidade e 

Complexos Convectivos. O gráfico 01 apresenta o ano de 1985 como o mais chuvoso para os 

três municípios, com precipitação de 1886,8 mm em Hidrolândia, 2521,5 mm em Ipu e 

2065,6 mm em Santa Quitéria; neste período tem-se um efeito La Niña fraco, juntamente com 

o Dipolo Negativo do Atlântico, condições favoráveis à precipitação. O período menos 

chuvoso é aquele referente ao ano de 1983, uma média anual de, apenas, 288,1 mm para 

Hidrolândia, 101,6 mm para Ipu e 167 mm para Santa Quitéria. Observa-se, no ano de 1983, 

um El Niño forte e um Dipolo Positivo do Atlântico, eventos não favoráveis à precipitação. 

Dentro de um estudo decadal tem-se, de 1980-1989, o ano de 1985 classificado 

acima como mais chuvoso, e o ano de 1983 também com uma classificação acima para ano 

seco. De 1990-1999, destaca-se o ano de 1994 como ano chuvoso para Hidrolândia (1268,7 

mm), com um efeito El Nino fraco e um Dipolo Negativo do Atlântico, o que levou a essa 

classificação de ano com valores de precipitação positivos foi esse efeito negativo sobre o 

oceano Atlântico; 1996 é o ano mais chuvoso para Ipu (1274,9 mm), com La Niña forte e 

Dipolo negativo; para Santa Quitéria o ano mais chuvoso foi 1995, com 1090,6 mm, as 

condições oceânicas revelam um La Niña fraco e um Dipolo negativo. O ano de 1998 é o ano 

mais seco dessa classificação 1990-1999, com um efeito El Niño no Pacífico, o efeito mais 
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forte dos últimos anos e um efeito de Dipolo Negativo do Atlântico, ambos desfavoráveis à 

precipitação. No período de 2000-2009, o ano de 2009 foi o que apresentou os maiores 

valores de precipitação para os três municípios: Hidrolândia (1198 mm), Ipu (1576,1 mm) e 

Santa Quitéria (954,3 mm), com um efeito El Niño fraco e o Dipolo do Atlântico Negativo; o 

ano de 2001 foi aquele que apresentou menor precipitação com o efeito La Niña moderado e 

um Dipolo Positivo do Atlântico, ambos desfavoráveis a precipitação.  

Os municípios de Pires Ferreira e Varjota estão na classificação temporal de 1990-

1999/2000-2009. Pires Ferreira tem seu regime de chuvas entre os meses de janeiro a abril, já 

Varjota tem seu regime entre fevereiro e abril. Observa-se a atuação de Vórtices, da ZCIT, de 

Linhas de Instabilidade e Complexos Convectivos para o período. No gráfico 02, o ano mais 

chuvoso é 2009, para ambas as cidades, esse ano é caracterizado por um El Niño fraco e o 

Dipolo do Atlântico Negativo. O ano mais seco é 1993 tanto em Pires Ferreira como em 

Varjota, este é caracterizado por estar entre um ano de El Niño Forte (1992) e um moderado 

(1994).  

No estudo decadal compreende-se 1990-1999, estando 1994 como ano mais 

chuvoso em Pires Ferreira (1193 mm) e Varjota (1284 mm). Na classificação de ano mais 

seco tem-se 1993 para ambos, fato já relatado no parágrafo anterior. Em 1994 tem-se um El 

Niño moderado e o Dipolo do Atlântico negativo. 

Para o período de 2000-2009, classifica-se para as duas cidades o ano de 2009 

como mais chuvoso, bem como já explicado acima, o ano mais seco em Pires Ferreira 

representa 626 mm de chuva no ano de 2001, apresentando com La Niña moderado e um 

Dipolo Positivo do Atlântico, com Dipolo desfavorável à precipitação. Em Varjota o ano mais 

seco foi 2005, com 628 mm de chuva para o período, destacam-se as condições oceânicas 

associadas ao efeito El Niño presente no Pacífico. 
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Gráfico 1– Valores de pluviosidade de Hidrolândia, Ipu e Santa Quitéria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados da FUNCEME (2011). 
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Gráfico 2 – Valores de pluviosidade de Pires Ferreira e Varjota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados da FUNCEME (2011). 

Figura 8 – Pluviosidade média anual da área de estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FUNCEME (2011)
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5.4.2. Balanço hídrico 

 

 O regime hidrológico de uma região é estabelecido por suas características 

físicas, geológicas, topográficas e climáticas. A hidrologia é fortemente dependente do ritmo 

climático. Na região do semiárido nordestino, é  fundamental o estudo do balanço hídrico, 

uma vez que o processo de perda de água do meio ambiente para a atmosfera, através da 

evapotranspiração é bastante significativa e rápida, esta se acentuando à medida que a 

intensidade solar é mais duradoura. A limitação hídrica acontece anualmente por conta do 

longo período de estiagem ocorrendo a seca dos rios e riachos.  

 O ponto de partida para o cálculo do balanço hídrico é a precipitação 

pluviométrica e a intensidade do processo de evapotranspiração, levando-se em conta a 

variação pluviométrica espaço-tempo característica do semiárido. 

 Para área em estudo, bacia de drenagem do açude Paulo Sarasate, considerou-

se dados pluviométricos e de temperatura da FUNCEME (2010) e análise do Balanço Hidrico 

com base em Thornthwaite e Mather (1955). 

 Como suporte para determinação do balanço hídrico, utilizou-se um programa 

denominado Balanço Hídrico Normal por Thornthwaite e Mather (1955), elaborado por 

Rolim Souza Glauco e Sentelhas Cesar Paulo (1999), ambos professores do Departamento de 

Ciências Exatas Área de Física e Meteorologia – DCE-ESALQ/USP-1999, onde são 

colocados os dados referentes à latitude  do local, dados de temperatura e pluviosidade. Daí o 

programa gera os gráficos do município o qual foi informado a latitude e demais informações.  

 Para melhor aferição dos dados obtidos, optou-se por realizar estudos 

pluviométricos de cinco municípios que circundam a área da pesquisa, são eles: Varjota, 

Santa Quitéria, Hidrolândia, Ipu e Pires Ferreira. 

 Portanto constata-se que na tabela 03 em Varjota as precipitações acontecem 

nos meses de janeiro a maio. Nota-se que as precipitações em janeiro foram 162,0 mm, sendo 

superiores ao potencial de evapotranspiração, que é de 146,66, com um armazenamento de 

água no solo de 15 mm. Em fevereiro o índice pluviométrico obteve a marca de 1,8 mm e a 

evapotranspiração chegou a 123,54 com um défict de água de 107,1 mm. Em março, o índice 

pluviométrico chegou a 59,3 mm sendo inferior à evapotranspiração, que foi 115,76 com um 

défict de água de 55,9 mm. Abril, considerado o mês com maiores índices pluviométricos, 

chegou a ultrapassar a evapotranspiração, que foi de 114,23, ficando com 131,0 mm; não 

houve déficit hídrico, mas um armazenamento de 16,9 mm. Em maio houve uma precipitação 
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de 26,0 mm, enquanto que a evapotranspiração potencial chegou a 122,19, com um déficit 

hídrico de 80,8 mm. A partir do mês de junho a outubro, período de cinco meses, percebe-se 

que não houve precipitação em todos esses messes, constatando-se um índice de 

evapotranspiração bastante significativo. O balanço hídrico passa por uma alteração, torna 

negativa a precipitação efetiva, que é de 120,9. Tem início a estação de deficiência de água, 

que irá se alongar até janeiro. Os valores de evapotranspiração real em Varjota variam de 

146,7 mm em janeiro para 12 mm em novembro, apresentando um índice médio anual de 

540,1 mm, verificando-se, portanto, uma deficiência hídrica de fevereiro a dezembro. 

Corresponde à falta d’água no solo, totalizando 1.090,3mm. (ver gráfico 03). Conclui-se que 

Varjota apresenta longa estação seca, com 8 (oito) meses, de maio a dezembro, de elevado 

déficit hídrico, com 1.090,3 mm. 

 

Tabela 3 – Balanço Hídrico de Varjota 

MESES 
T 

(ºC) 

P 

(mm) 
ETP 

P-ETP 

(mm) 

ARM 

(mm) 

ALT 

(mm) 

ETR 

(mm) 

DEF 

(mm) 

EXC 

(mm) 

Jan 27,0 162,0 146,66 15,3 15,3 15,3 146,7 0,0 15,3 

Fev 26,3 1,8 123,54 -121,7 0,7 -14,6 16,4 107,1 0,0 

Mar 25,2 59,3 115,76 -56,5 0,2 -0,6 59,9 55,9 0,0 

Abr 25,4 131,0 114,23 16,8 16,9 16,8 114,2 0,0 16,8 

Mai 25,7 26,0 122,19 -96,2 1,5 -15,4 41,4 80,8 0,0 

Jun 25,9 0,0 120,90 -120,9 0,1 -1,5 1,5 119,4 0,0 

Jul 25,9 0,0 124,77 -124,8 0,0 -0,1 0,1 124,7 0,0 

Ago 26,9 0,0 144,36 -144,4 0,0 0,0 0,0 144,4 0,0 

Set 27,3 0,0 148,89 -148,9 0,0 0,0 0,0 148,9 0,0 

Out 27,4 0,0 157,48 -157,5 0,0 0,0 0,0 157,5 0,0 

Nov 27,4 12,0 153,82 -141,8 0,0 0,0 12,0 141,8 0,0 

Dez 27,3 148,0 157,76 -9,8 0,0 0,0 148,0 9,8 0,0 

ANO 26,4 540,1 1630,4 -1090,3 34,7 0,0 540,1 1090,3 0,0 

Fonte: Thornthwaite e Mather (1995) e FUNCEME (2011).  

Legenda: (T) temperatura; (P) precipitação; (ETP) evapotranspiração; (ARM) armazenamento; (ALT) variação 

do armazenamento; (ETR) evaporação efetiva; (EXC) excedente hídrico; (DEF) deficiência hídrica. 
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Gráfico 3 – Balanço Hídrico de Varjota 

 

Fonte: Thornthwaite e Mather (1995) e FUNCEME (2011). 

 

Gráfico 4 – Deficiência, excedente, retirada e reposição hídrica  de Varjota 

 

Fonte: Thornthwaite e Mather (1995) e FUNCEME (2011). 
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Balanço hídrico de Santa Quitéria 

  

Em Santa Quitéria, a quadra chuvosa ocorre de janeiro a maio. As precipitações 

em janeiro chegaram a 66,9 mm enquanto que a evapotranspiração potencial foi de 114,99. 

Os valores da evapotranspiração real variam de 66,9 em janeiro a 9,2 em junho, com um total 

de 361,4 mm, apresentando um déficit hídrico de julho a dezembro, com um total de 1.234,7 

mm (ver gráfico 05). O excedente hídrico ocorre em abril, com um total de 11,8 mm, de 

acordo com a tabela 04 abaixo. 

 

Tabela 4 – Balanço Hídrico de Santa Quitéria 

MESES T (ºC) 
P 

(mm) 
ETP 

P-ETP 

(mm) 

ARM 

(mm) 

ALT 

(mm) 

ETR 

(mm) 

DEF 

(mm) 

EXC 

(mm) 

Jan 26,9 66,9 144,99 -78,1 0,0 0,0 66,9 78,1 0,0 

Fev 26,2 25,0 122,25 -97,3 0,0 0,0 25,0 97,3 0,0 

Mar 25,5 21,3 121,58 -100,3 0,0 0,0 21,3 100,3 0,0 

Abr 25,6 166,6 114,79 51,8 40,0 40,0 114,8 0,0 11,8 

Mai 25,6 41,6 120,92 -79,3 5,5 -34,5 76,1 44,8 0,0 

Jun 25,6 4,0 116,21 -112,2 0,3 -5,2 9,2 107,0 0,0 

Jul 25,6 0,0 119,93 -119,9 0,0 -0,3 0,3 119,6 0,0 

Ago 26,6 0,0 131,20 -131,2 0,0 0,0 0,0 131,2 0,0 

Set 27,1 0,0 145,01 -145,0 0,0 0,0 0,0 145,0 0,0 

Out 27,2 0,0 153,42 -153,4 0,0 0,0 0,0 153,4 0,0 

Nov 27,2 0,0 149,90 -149,9 0,0 0,0 0,0 149,9 0,0 

Dez 27,2 47,8 155,89 -108,1 0,0 0,0 47,8 108,1 0,0 

ANO 26,3 373,2 1596,1 -1222,9 45,8 0,0 361,4 1234,7 11,8 

Fonte: Thornthwaite e Mather (1995) e FUNCEME (2011).  

Legenda: (T) temperatura; (P) precipitação; (ETP) evapotranspiração; (ARM) armazenamento; (ALT) variação 

do armazenamento; (ETR) evaporação efetiva; (EXC) excedente hídrico; (DEF) deficiência hídrica. 
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Gráfico 5 – Balanço Hídrico de Santa Quitéria 

 

Fonte: Thornthwaite e Mather (1995) e FUNCEME (2011). 

 

Gráfico 6 – Deficiência, excedente, retirada e reposição hídrica de Santa Quitéria 

 

Fonte: Thornthwaite e Mather (1995) e FUNCEME (2011).
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Balanço hídrico de Pires Ferreira 

 

Pires Ferreira apresenta índice pluviométrico para o mês de janeiro de 173,5, com 

evapotranspiração de 141,17. Os valores da evapotranspiração real variam de 141,2 em 

janeiro a 121,0 em outubro, com um total de 751,6 mm, apresentando um déficit hídrico de 

fevereiro a novembro, com um total de 827,4 mm (ver gráfico 07). O excedente hídrico ocorre 

em janeiro e dezembro com 99,5mm. (ver tabela 05 abaixo).                                    

 

Tabela 5 – Balanço Hídrico de Pires Ferreira 

MESES 
T 

(ºC) 

P 

(mm) 
ETP 

P-ETP 

(mm) 

ARM 

(mm) 

ALT 

(mm) 

ETR 

(mm) 

DEF 

(mm) 

EXC 

(mm) 

Jan 26,7 173,5 141,17 32,3 40,0 0,0 141,2 0,0 32,3 

Fev 26,0 13,0 119,05 -106,1 2,8 -37,2 50,2 68,9 0,0 

Mar 25,2 74,5 116,73 -42,2 1,0 -1,8 76,3 40,4 0,0 

Abr 25,1 121,5 110,22 11,3 12,3 11,3 110,2 11,00 0,0 

Mai 25,4 71,6 117,82 -46,2 3,9 -8,4 80,0 37,8 0,0 

Jun 25,6 17,0 116,52 -99,5 0,3 -3,5 20,5 96,0 0,0 

Jul 25,6 0,0 120,26 -120,3 0,0 -0,3 0,3 120,0 0,0 

Ago 26,6 0,0 138,90 -138,9 0,0 0,0 0,0 138,9 0,0 

Set 27,1 0,0 145,11 -145,1 0,0 0,0 0,0 145,1 0,0 

Out 27,1 121,0 153,48 -32,5 0,0 0,0 121,0 32,5 0,0 

Nov 27,1 0,0 147,94 -147,9 0,0 0,0 0,0 147,9 0,0 

Dez 27,0 259,0 151,78 107,2 40,0 40,0 151,8 0,0 67,2 

ANO 26,2 851,1 1579,0 -727,9 100,3 0,0 751,6 827,4 99,5 

Fonte: Thornthwaite e Mather (1995) e FUNCEME (2011).  

Legenda: (T) temperatura; (P) precipitação; (ETP) evapotranspiração; (ARM) armazenamento; (ALT) variação 

do armazenamento; (ETR) evaporação efetiva; (EXC) excedente hídrico; (DEF) deficiência hídrica. 



105 

 

 

 

Gráfico 7 – Balanço Hídrico de Pires Ferreira 

 

Fonte: Thornthwaite e Mather (1995) e FUNCEME (2011). 

 

Gráfico 8 – Deficiência, excedente, retirada e reposição hídrica  de Pires Ferreira 

 

Fonte: Thornthwaite e Mather (1995) e FUNCEME (2011). 
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Balanço hídrico de Hidrolândia 

 

Em Hidrolândia, as precipitações acompanham os índices dos municípios 

circunvizinhos como Santa Quitéria, Varjota, entre outros. No mês de janeiro, o índice 

pluviométrico foi elevado, de 172,0 mm, com evapotranspiração de 146,82. A 

evapotranspiração real foi de 146,8 em janeiro e 0,4 em junho com um total de 665,4 mm, 

apresentando um déficit hídrico de 964,5 mm (ver gráfico 09). O excedente hídrico ocorreu 

em janeiro e abril com 54,8 mm (ver tabela 06 abaixo). 

 

Tabela 6 – Balanço Hídrico de Hidrolândia 

MESES 
T 

(ºC) 

P 

(mm) 
ETP 

P-ETP 

(mm) 

ARM 

(mm) 

ALT 

(mm) 

ETR 

(mm) 

DEF 

(mm) 

EXC 

(mm) 

Jan 27,0 172,0 146,82 25,2 25,2 25,2 146,8 0,0 25,2 

Fev 26,3 16,0 123,66 -107,7 1,7 -23,5 39,5 84,2 0,0 

Mar 25,4 106,0 119,29 -13,3 1,2 -0,5 106,5 12,8 0,0 

Abr 25,3 181,0 112,57 68,4 40,0 38,8 112,6 0,0 29,6 

Mai 25,6 39,0 120,37 -81,4 5,2 -34,8 73,8 46,6 0,0 

Jun 25,7 21,0 117,36 -96,4 0,5 -4,8 25,8 91,6 0,0 

Jul 25,8 0,0 122,88 -122,9 0,0 -0,4 0,4 122,4 0,0 

Ago 26,8 0,0 142,27 -142,3 0,0 0,0 0,0 142,2 0,0 

Set 27,3 0,0 148,84 -148,8 0,0 0,0 0,0 148,8 0,0 

Out 27,5 0,0 159,66 -159,7 0,0 0,0 0,0 159,7 0,0 

Nov 27,5 0,0 156,03 -156,0 0,0 0,0 0,0 156,0 0,0 

Dez 27,4 160,0 160,09 -0,1 0,0 0,0 160,0 0,1 0,0 

ANO 26,4 695,0 1629,9 -934,9 73,6 0,0 665,4 964,5 54,8 

Fonte: Thornthwaite e Mather (1995) e FUNCEME (2011).  

Legenda: (T) temperatura; (P) precipitação; (ETP) evapotranspiração; (ARM) armazenamento; (ALT) variação 

do armazenamento; (ETR) evaporação efetiva; (EXC) excedente hídrico; (DEF) deficiência hídrica. 
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Gráfico 9– Balanço Hídrico de Hidrolândia 

 

Fonte: Thornthwaite e Mather (1995) e FUNCEME (2011). 

 

Gráfico 10 – Deficiência, excedente, retirada e reposição hídrica de Hidrolândia 

 

Fonte: Thornthwaite e Mather (1995) e FUNCEME (2011). 
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Balanço hídrico de Ipu 

 

Em Ipu, a precipitação no mês de janeiro obteve o índice de 124,8 mm, com uma 

evapotranspiração de 137,73. A evapotranspiração real foi variando de 135,8 em janeiro a 0,8 

em julho, com um total de 696,3 mm, apresentando um déficit hídrico de 850,2 mm (ver 

gráfico 11). O excedente hídrico ocorreu no mês de abril e dezembro perfazendo um total de 

103,7 mm (ver tabela 07 abaixo). 

 

Tabela 7 – Balanço Hídrico de Ipu 

MESES 
T 

(ºC) 

P 

(mm) 
ETP 

P-ETP 

(mm) 

ARM 

(mm) 

ALT 

(mm) 

ETR 

(mm) 

DEF 

(mm) 

EXC 

(mm) 

Jan 26,5 124,8 137,73 -12,9 29,0 -11,0 135,8 1,9 0,0 

Fev 25,8 19,8 116,23 -96,4 2,6 -26,4 46,2 70,1 0,0 

Mar 25,0 33,8 114,05 -80,3 0,3 -2,2 36,0 78,0 0,0 

Abr 24,9 231,0 107,69 123,3 40,0 39,7 107,7 0,0 83,7 

Mai 25,2 48,0 115,05 -67,0 7,5 -32,5 80,5 34,5 0,0 

Jun 25,4 25,6 113,74 -88,1 0,8 -6,7 32,3 81,5 0,0 

Jul 25,4 0,0 117,38 -117,4 0,0 -0,8 0,8 116,6 0,0 

Ago 26,4 0,0 135,43 -135,4 0,0 0,0 0,0 135,4 0,0 

Set 26,9 0,0 141,44 -141,4 0,0 0,0 0,0 141,4 0,0 

Out 27,1 107,0 151,59 -44,6 0,0 0,0 107,0 44,6 0,0 

Nov 27,0 0,0 146,18 -146,2 0,0 0,0 0,0 146,2 0,0 

Dez 26,9 210,0 150,01 60,0 40,0 40,0 150,0 0,0 20,0 

ANO 26,0 287,9 1546,5 -746,5 120,2 0,0 696,3 850,2 103,7 

Fonte: Thornthwaite e Mather (1995) e FUNCEME (2011).  

Legenda: (T) temperatura; (P) precipitação; (ETP) evapotranspiração; (ARM) armazenamento; (ALT) variação 

do armazenamento; (ETR) evaporação efetiva; (EXC) excedente hídrico; (DEF) deficiência hídrica. 
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Gráfico 11 – Balanço hídrico de Ipu 

 

Fonte: Thornthwaite e Mather (1995) e FUNCEME (2011). 

 

Gráfico 12 – Deficiência, excedente, retirada e reposição hídrica de Ipu 

 

Fonte: Thornthwaite e Mather (1995) e FUNCEME (2011). 
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Comentário do balanço hídrico 

 

O que pode ser verificado de forma bem clara é que os cinco municípios inseridos 

na bacia de drenagem do açude Paulo Sarasate escolhidos como amostragem para a 

verificação do balanço hídrico apresentaram semelhanças de dados pluviométricos de 

evapotranspiração potencial, real e, acima de tudo, déficits hídricos bastante significativos, 

mostrando que os municípios possuem e/ou têm o mesmo problema de escassez de água por 

um período bastante prolongado, chegando a 8 (oito meses). Constata-se que a retirada hídrica 

corresponde aos meses de junho a agosto, período em que a evapotranspiração real vai 

gradativamente superando a precipitação, acontecendo o início da estação seca, inverno, e que 

a deficiência hídrica corresponde aos meses de setembro a janeiro, representando o período 

em que a precipitação é inferior a evapotranspiração real e potencial na estação seca 

propriamente dita (a primavera). 

A reposição hídrica corresponde aos meses de fevereiro a março, representando o 

período de reabastecimento das perdas hídricas, em que a precipitação gradativamente vai 

superando a evapotranspiração no início da estação chuvosa, outono. 

O excesso hídrico corresponde ao mês de abril, representando o período após a 

reposição do déficit hídrico, em que a precipitação é superior à evapotranspiração real e 

potencial, corresponde ao ápice da estação chuvosa (verão). 

Vale ressaltar que há exceções, como pode ser constatado através de alguns 

gráficos e tabelas acima exibidos, comprovando que as precipitações são mal distribuídas no 

semiárido nordestino cearense, inclusive tanto no tempo quanto no espaço, trazendo 

alterações significativas no balanço hídrico. 

 

5.5.  Solos 

 

Para Bigarella (1996), o solo é constituído direta ou indiretamente de produtos de 

intemperização das rochas. Em menor escala, resulta da ação de organismos e de detritos 

orgânicos decompostos da cobertura vegetal.  

No sentido mais restrito, solo é um material mineral e/ou orgânico inconsolidado, 

poroso, finamente granulado, com natureza e propriedades particulares, herdadas da interação 

de processos pedogenéticos com fatores ambientais envolvendo as variáveis: material de 
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origem, clima, organismos vivos, relevo e tempo. Desse modo, os solos são capazes de dar a 

vida de vegetais terrestres superiores. 

O solo pode ser descrito por suas várias propriedades, entre elas: composição 

mineral, resistência ao cisalhamento, tamanho dos poros, conteúdo de nutrientes, entre outras, 

as quais se relacionam a propriedades e características de seus componentes coloidais e de 

óxidos e hidróxidos concentrados nos constituintes argilo-minerais, como também o tamanho 

dos grãos. 

Dentre os principais problemas ligados diretamente aos solo, encontram-se os 

processos erosivos e a perda da fertilidade natural, os quais acarretam prejuízos de ordem 

ambiental e consequentemente financeira chegando, na maioria das vezes, a inviabilizar a 

produção agrícola, trazendo prejuízos para o produtor e ao meio ambiente. 

A identificação dos solos da área em estudo foi realizada em duas etapas: a 

primeira em gabinete, através da Classificação de Solos da EMBRAPA (1999), e a segunda 

em campo através do exame morfológico do perfil, do tipo de vegetação do tipo de relevo, do 

tipo de litologia e potencial da terra.  

Foram identificados seis tipos de solos em toda a área de influência do açude, ou 

seja, em toda a bacia de captação do açude Paulo Sarasate. São eles: 

 

Os luvissolos                      

          

São solos que associam-se geralmente aos neossolos litólicos e argissolos 

vermelho-amarelho, em áreas que ocorrem relevo plano a suavemente ondulado na depressão 

sertaneja, sob litotipos anfibolitos e gnáissico-migamatíticos. São considerados solos minerais 

não hidromórficos, com horizonte B textural ou B nítico com argila de alta atividade, 

provocando fendilhamentos durante o período de secas. Possuem sequência de horizontes A- 

Bt-C ou A-E-Bt-C, com mudança textural abrupta ente A e Bt. Apresentam elevados teores de 

minerais primários facilmente decomponíveis, e é frequente a presença de calhaus e matacões 

recobrindo a superfície ou fazendo parte da massa pedológica, conformando um pavimento 

desértico (detritos em superfície). São rasos, e pouco profundos (60 a 120 cm) 

moderadamente drenados, de pH ácido a praticamente neutro, com argilas de alta atividade, 

apresentando-se com textura de média a argilosa, com boas quantidades de minerais 

primários. Sua fertilidade natural é de média a alta.  
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Apresentam horizonte A fraco, de textura arenosa ou média com coloração bruna, 

e o horizonte B possui estrutura de moderada a forte, textura de argilosa a média e coloração 

avermelhada. Possui uma variedade vértico com teores elevados de minerais de argila do tipo 

montmorilonita, estrutura prismática e grau de consistência de muito duro a seco.  

Na área da pesquisa, esses solos aparecem com maior expressividade, primeiro no 

entorno do açude Paulo Sarasate de Leste a Noroeste e com destaque em toda bacia de 

captação, nos extremos desta a Leste, Sudeste, Sul, chegando próximo aos confins da bacia 

em alguns trechos. 

 

Os Argissolos Vermelho-Amarelo Eutróficos 

 

Variam de profundos a moderadamente profundos, raramente são rasos e têm 

textura de média a argilosa, imperfeitamente drenados, com cores variando entre vermelho-

amarelo, amarelo e vermelho. Observam-se variações cascalhentas, abrúptica, plíntica e fase 

pedregosa. Possuem horizontes A, Bt e C. O primeiro horizonte geralmente é moderado, com 

textura de arenosa a franco-argilo-arenosa e cor bruno-acinzentada. A transição para o 

horizonte B é abrupta ou gradual, que é argiloso, de cerosidade variável, com argila de 

atividade baixa (Tb) e saturação de bases de média a alta.  

Na área de estudo, esses solos ocorrem em pequena porção ao Norte, Nordeste, 

Leste, Sul e ainda como faixa estreita no Oeste e Noroeste do açude Paulo Sarasate. Já na 

bacia de captação é bem mais expressivo nos setores Sudeste e Nordeste, além de faixa 

contínua bordejando as vertentes da chapada da Ibiapaba. Aparecem também em pequenas 

manchas no centro da bacia de drenagem. 

 

Os Neossolos Litólicos 

 

 Distribuem-se pelas áreas dissecadas, em encostas de relevo suave-onduladas, 

montanhosas e até escarpadas. Chegam a ocupar áreas com relevo praticamente plano. São 

solos pouco desenvolvidos, rasos a muito rasos, não hidromórficos, pouco desenvolvidos, 

bem drenados, pedregosos e rochosos em superfícies. Seu horizonte A é assentado sobre a 

rocha ou sobre o horizonte C de pequena espessura. 

 Apresentam grande quantidade de minerais primários e blocos de rocha semi-

intemperizados de diversos tamanhos sobre a rocha subjacente, por isso, bioclimaticamente 
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são solos pouco desenvolvidos (jovens), de textura de arenosa a siltosa, de moderadamente 

ácidos a praticamente neutros. Ocorrem, também, associados aos argissolos e luvissolos.  

O material originário desse tipo de solo em grande parte corresponde ao saprolito 

de gnaisses, migmatitos e de granitos, ocorrendo também solos derivados de quartzito, 

arenito, filito e xisto bem como áreas menores, onde são derivados de siltito, argilito, calcário, 

filonito, folhelho, ardósia e diorito, pertencentes a diversos períodos geológicos. 

Esses tipos de solos ocorrem na área de estudo no setor oeste da bacia de 

drenagem, no sopé da Serra da Ibiapaba e também a Leste do açude Paulo Sarasate. 

 

Os Neossolos Flúvicos  

 

Esses tipos de solos são derivados de sedimentação fluvial recente (Holoceno) e 

poucos desenvolvidos, originados de deposição fluvial, apresentam sequência de horizontes 

A-C, mas somente horizonte A diferenciado, acompanhado de camadas estratificadas sem 

relação pedogenética entre si. Esse horizonte normalmente é fraco, mas também ocorre 

moderado e chernozênico (com maiores teores de carbonato de cálcio). Já os horizontes 

subjascentes ao A variam muito em composição granulométria distintas e sem disposição 

preferencial, sendo mosqueados quando imperfeitamente drenados. Distribuem-se ao longo 

das planícies do rio Acaraú e principais contribuintes, às vezes associados aos planossolos, 

como na transição médio-baixo curso.  

São de mediamente profundos a muito profundos, de textura variando de arenosa 

a argilosa, moderada a imperfeitamente drenados. Do ponto de vista químico, tem saturação e 

soma de bases trocáveis altas, com teores de fósforo assimiláveis de médio a alto e com pH 

variando de ácido a levemente alcalino. São ricos em constituintes primários facilmente 

decomponíveis, essenciais ao desenvolvimento vegetacional. O horizonte A ou Ap é 

normalmente de fraco a moderado, por vezes chernozênico, com textura de arenosa a argilosa 

e cores brunadas, sendo mosqueados nos solos argilosos de drenagem imperfeita.  

Esses tipos de solos aparecem na área de estudo acompanhando o perfil longitunal 

tanto do rio Acaraú como dos rios Feitosa, Batoque, Jatobá e os riachos Topagem e Funil. 
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Os Planossolos  

 

São solos predominantemente originados de saprolito do gnaisses e migmatitos do 

Pré-Cambriano Indiviso e de micaxixtos referidos ao Pré-Cambriano (A), quase sempre 

influenciados por uma delgada cobertura de material pedimentar ou provenientes de 

sedimentos argilosos e siltosos pertencentes ao Holoceno (área de várzeas) como ocorre nas 

várzeas e terraços e, também, com argilitos e siltitos da Formação Jaibaras. Apresentam B 

textural com argila de atividade alta e perfil apresentando sequência de horizontes A-Bt-C ou 

A-E-Bt-C, de transição abrupta ou clara entre o horizonte superficial e o Bt. Apresenta cores 

de redução e/ou mosqueado resultante da drenagem reduzida, com matizes variando de 

brunoclaro-acinzentado a bruno-escuro.  

Por serem relativamente rasos e com baixa permeabilidade, nos períodos de 

chuvas são encharcados, chegando a fendilhar nas épocas secas. São de moderadamente 

profundos a rasos, comumente entre 35 a 120 cm, em regra, com horizonte A fraco e 

dificilmente moderado. Apresentam estrutura forte ou moderada, prismática ou colunar, de 

consistência extremamente dura quando seco. Em detalhe, o horizonte A é 

predominantemente fraco certas vezes é moderado e com textura arenosa; e o Bt, em maioria, 

tem textura média ou argilosa, apresentando baixa permeabilidade, sendo alvo de 

encharcamentos temporários durante a quadra chuvosa ou fendilhamento no período seco.  

Quimicamente apresentam altos valores de saturação e soma de bases trocáveis, 

além de boa quantidade de minerais primários facilmente decomponíveis. Geralmente, são de 

reação moderada ou praticamente neutra e, raramente, de reação alcalina. Ocorrem em setores 

dispersos por quase toda a bacia, seguindo condições de relevo plano das superfícies 

pediplanadas dos sertões. Estão associados a solos halomórficos, anteriormente designados de 

solonetz solodizados.  

Conforme o mapa de solos da área em estudo, esses solos aparecem com maior 

expressividade a sudoeste do açude Paulo Sarasate em faixa alongada contínua, como também 

em pontos às margens dos riachos, em grande parte de toda bacia de captação e ao sul desta.  

 

Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico 

 

 Compreende solos com horizonte B, não hidromórficos, com baixa capacidade 

de troca de cátions da fração da argila por ser constituída principalmente por argilas do grupo 
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1:1. A textura do horizonte B é predominantemente média, possuindo também argilosa, são 

em sua maioria profundos ou muito profundos, com coloração pálida, clara. Esses solos 

ocupam extensas áreas do estado do Ceará, principalmente nas zonas do litoral, Ibiapaba, 

sertão do sudoeste e Araripe, muitas vezes localizados nos topos das serras úmidas cuestas ou 

chapadas. 

O material de origem vem principalmente de arenitos do Cretáceo, Siluriano-

Devoniano e Jurássico, podendo também ser proveniente na zona do litoral de sedimentos do 

Grupo Barreiras ou ainda menos frequentemente de recobrimento de materiais argilo-arenosos 

sobre o Pré-Cambriano, o relevo em quase sua totalidade é plano e suave ondulado. 

A vegetação corresponde a muito variada de floresta subcaducifolia e caducifólia, 

as transições de floresta subperenefolia/cerrado, floresta/caatinga e caatinga hipoxerófila. Uso 

principal está ligado ao uso agrícola, culturas de subsistência (mandioca, milho, feijão) e 

fruticultura regional. Entre os principais impedimentos ao uso está sua baixa fertilidade 

natural, porém fisicamente bons, são profundos e porosos, propícios à mecanização, mas 

necessitam de corretivos (adubação) e de água. 

Esses tipos de solos aparecem na área de estudo a oeste da bacia de captação do 

açude Paulo Sarasate, mais precisamente no topo e vertentes (ver quadro 08 e mapa de solos). 
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Quadro 7 – Principais Características das Classes de Solos, Morfopedologia e Exploração Agrícola 

CLASSES DE SOLOS, 

POTENCIALIDADES E 

LIMITAÇÕES 

FEIÇÕES DO RELEVO 

 

EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA 

 

FOTOS 

Luvissolos: Rasos a moderadamente 

profundos, textura média ou argilosa, 

moderadamente drenados e fertilidade 

natural alta. Apresentam alta 

suscetibilidade à erosão, pedregosidade 

pavimentos detríticos e impedimentos à 

mecanização. 

Depressões Sertanejas fracas 

a moderadamente dissecadas. 

Sertões de Hidrolândia, 

Ipueiras e Santa Quitéria. 

Agropecuária de subsistência e 

Instalação de núcleos urbanos 

 

Argissolo Vermelho Amarelo Eutrófico: 

rasos a moderadamente profundos, bem 

drenados, textura argilosa, fertilidade 

natural média a alta. Relevo dissecado, 

impedimentos à mecanização. Fase 

pedregosa e/ou rochosa e transição 

abrupta entre os horizontes A e Bt que 

favorecem os processos erosivos. 

 

Depressão Sertaneja, Sertões 

de Pires Ferreira, Tamboril, 

Maciços Residuais das Serras 

das Matas, e pequenos níveis 

serranos; Planalto da 

Ibiapaba. 

 

Culturas de subsistência, milho, feijão 

algodão e pecuária extensiva nos sertões de 

Varjota 

Retomada do cultivo da mamona na Serra 

das Matas 

 



117 

 

 

 

CLASSES DE SOLOS, 

POTENCIALIDADES E 

LIMITAÇÕES 

FEIÇÕES DO RELEVO 

 

EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA 

 

FOTOS 

Neossolos Litólicos: Solos 

rasos/pequenas espessuras, textura 

indiscriminada, fertilidade natural 

média, alta suscetibilidade à erosão com 

fases pedregosas. 

Níveis rebaixados da 

Depressão Sertaneja, e níveis 

elevados dos Maciços 

Residuais e Planalto da 

Ibiapaba. 

Lavouras de ciclo curto, como milho e feijão. 

Mamona na Serra das matas. 

 

Neossolos Flúvicos: Solos profundos, 

mal drenados (riscos de inundações), 

textura indiscriminada e fertilidade 

natural média a alta. Médio a alto teor 

de sódio e suscetibilidade à erosão. 

Planícies Fluviais dos rios 

Acarau, Feitosa e Batoque. 

Culturas de subsistência, fejão, algodão, 

horticultura e pastagens, vazantes, 

olericultura, agroextrativismo. Nas áreas 

secas há necessidades de irrigação e de 

drenagem, que devem ser conduzidas 

adequadamente para evitar salinização. 
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CLASSES DE SOLOS, 

POTENCIALIDADES E 

LIMITAÇÕES 

FEIÇÕES DO RELEVO 

 

EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA 

 

FOTOS 

 

Planossolos: rasos a moderadamente 

profundos, mal drenados, textura 

indiscriminada, fertilidade 

natural média a baixa com problemas de 

sais – altos teores de sódio; 

Deficiência ou excesso de água, 

drenagem imperfeita e suscetibilidade à 

erosão. 

 

Depressões Sertanejas 

aplainadas, Planícies Fluviais 

e áreas de inundação sazonal. 

Pastagens para pecuária extensiva, algodão, 

arroz, leguminosas, culturas de subsistência. 

Agroextrativismo da carnaúba. 

 

Latossolos: Solos profundos, textura 

arenosa, excessivamente drenados, 

pequena capacidade de retenção de água 

e fertilidade natural baixa. 

Planalto da Ibiapaba. 

Culturas de subsistência, com milho, feijão e 

mandioca. Olericultura. 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Mapa 6 – Unidades de Solos da Bacia de Drenagem do Açude Paulo Sarasate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: organizado pelo autor. 
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5.6. Cobertura vegetal e fauna  

 

        De acordo com estudos realizados por Fernandes (1990), do ponto de vista 

fisiográfico e ecológico, o território cearense possui características que dependem de 

combinações muito variáveis entre os componentes físicos e bióticos do ambiente natural. 

                   Tanto as condições climáticas como as características geomorfológicas e 

disponibilidades hídricas e peculiaridades edáficas são fatores de extrema importância em 

relação aos padrões de vegetação e também na distribuição da flora.  

Conforme o mapa de vegetação apresentado, há uma predominância de vegetação 

do tipo caatinga, sendo os vegetais adaptados às condições climáticas semiáridas. A caatinga 

arbustiva aberta e a caatinga arbórea são predominantes na área da bacia de drenagem do 

açude Paulo Sarasate. Encontra-se a Caatinga Arbórea, que apresenta-se  menos expressiva e 

em manchas isoladas nos municípios de Ipu, Ipueiras, Varjota e Pires Ferreira, indo até o sopé 

do Planalto da Ibiapaba, enquanto a caatinga arbustiva aberta aparece nos municípios de 

Hidrolândia, Nova Russas, Tamboril e Santa Quitéria, região de clima semiárido na depressão 

sertaneja e, conforme Pereira e Vicente da Silva (2007), também estão localizados nas serras 

secas e chapada do Apodi. 

A formação de Caatinga arbustiva aberta está classificada dentro da área mais 

seca e também mais propícia à desertificação (áreas de solo exposto), como pode-se observar 

de acordo com o mapa em pontos isolados em toda a bacia de drenagem do açude Paulo 

Sarasate, tendo maior expressão a sudeste nos municípios de Tamboril e Monsenhor Tabosa,  

como também nos municípios de Nova Russas, Hidrolândia, Varjota. A caatinga arbórea 

distribui-se com manchas bem evidenciadas na depressão periférica e próximo à cuesta da 

Ibiapaba. Formações vegetais de portes maiores aparecem em setores mais elevados das 

vertentes da Ibiapaba, a oeste, sendo Floresta subcaducifólia tropical pluvial (Mata seca) e 

Floresta subperenifólia tropical plúvio nebular (Mata úmida serrana), e na serra das Matas, a 

sudeste, Floresta subperenifólia tropical plúvio nebular (Mata úmida serrana).  Vale ressaltar 

o papel desenvolvido pela mata seca, como uma área de transição entre a caatinga arbórea e 

mata úmida serrana. Devido à altitude, os terrenos mais elevados, a partir do efeito orográfico, 

contribuem para um maior porte da vegetação, sobressaindo-se, por exemplo, da zona de 

depressão sertaneja, onde predomina a vegetação de caatinga arbustiva aberta e caatinga 

arbórea. 
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Conforme Pereira e Silva (2007), a Caatinga arbustiva aberta e a Caatinga arbórea 

entram no grupo de Vegetação Caducifólia, sendo a vegetação arbórea aquela em melhor 

estado de conservação, e a arbustiva, a vegetação que sofre com problemas de uso inadequado 

do solo (PEREIRA E SILVA, 2007, p. 202).  

A mata seca “é uma vegetação de caráter semi-caducifólio [...] Ocupa áreas secas, 

vertentes sub-úmidas e encostas e topos de algumas chapadas” (PEREIRA e SILVA, 2007, p. 

203). Conforme o mapa de vegetação exposto nesta pesquisa, esse é o tipo de vegetação 

localizado na encosta da Ibiapaba, na área de transição entre a Caatinga arbórea e a Mata 

úmida serrana, sendo esta última vegetação a que ocupa as áreas mais elevadas no estado, 

topos e encostas das serras úmidas, reversos de chapadas e planaltos sedimentares (PEREIRA 

e SILVA, 2007, p. 204). 

 

5.6.1. Relação de Espécies Vegetais encontradas na área da bacia de drenagem do açude 

Paulo Sarasate 

 

De acordo com Fernandes (1990), as espécies mais encontradas nos sertões de 

Santa Quitéria, Hidrolândia, Nova Russas, Ipu, Ipueiras e Varjota são: (ver quadro 8) 

 

 

Quadro 8 – Espécies vegetais encontradas na área da bacia de drenagem do açude Paulo Sarasate 

 

VEGETAÇÃO 

NOME CIENTÍFICO NOME COMUM 

Mimosa tenuifolia jurema  preta 

Croton  sonderianus marmeleiro  preto 

Acácia  glomerosa espinheiro preto 

Cindoculus urens cansanção 

Aspidosperma pirifolium pereiro 

Cereus jamacaru mandacaru 

Astronium  urundeuva aroeira 

Pilosocereus  squamosus cardeiro 

Copernicia  prunifera carnaúba 

Caesalpina  bracteosa catingueira 

Ploceurus  gounelli xiquexique 

Ziziphus joazeiro juazeiro 

Licania rígida oiticica 
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VEGETAÇÃO 

NOME CIENTÍFICO NOME COMUM 

Anadanenthera  macrocarpa angico 

Caesalpinia  férrea jucá 

Auxemma  oncocalyx pau-branco 

Combretum leprosum mofumbo 

Erythrina velutina mulungu 

Enterolobium cortortisiliquum timbaúba 

Licania  rígida oiticica 

Solanum paniculatum jurubeba 

Fonte: adaptado de Fernandes (1990). 
 

5.6.2. Relação de Espécies da Fauna encontradas na área da bacia de drenagem do açude 

Paulo Sarasate 

 

O levantamento da fauna é imprescindível para pesquisas dessa natureza, uma vez 

que a mesma tem sua sobrevivência ligada à cobertura vegetal natural existente. A pesquisa 

foi realizada através de entrevista com moradores mais antigos da área da bacia de drenagem 

do açude Paulo Sarasate e também em gabinete por meio de publicações científicas sobre o 

assunto. Vale ressaltar que algumas espécies têm se refugiado em outras áreas por conta do 

intenso desmatamento seguido de queimadas, com isso limitando a lista elaborada. Na 

verdade, optou-se por colocar apenas as espécies existentes e reconhecíveis pela população. 

(ver quadro 9,10.11, e mapa de vegetação). 

 

Quadro 9 – Espécies da fauna encontradas na área da bacia de drenagem do açude Paulo Sarasate – aves 

AVES 

NOME CIENTÍFICO NOME COMUM 

Mivalgo chimachima gavião carrapateiro 

Micrastur ruficollis gavião de rapina 

Podager nacunda bacurau 

Glaucidium brasilianum caburé 

Daptrius americanus cancão 

Polyborus plancus carcará 

Aramus Guaraúna carão 

Synallaxis frontalis casaca-de-couro 

Icterus jamacaii currupião 

Paroaria dominicana galo -de-campina 
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AVES 

NOME CIENTÍFICO NOME COMUM 

Pitangus sulphuratos bem-te-vi 

Passerina briossonii azulão 

Crotophaga ni anu preto 

Thalurania furcata beija flor 

Guira guira anu branco 

Progne chalybea andorinha comum 

Ciccaba virgata Coruja 

Furnarius leucopus João-de-barro 

Penelope sp Jacu 

Jaçana jaçana jacanã 

Oryzoborus angolensis Curió 

Fluvicola pica lavandeira 

Nyctibius leucopterus mãe-da-lua 

Nistalus chacurum mané besta 

Chloroceryle americana martim pescador 

Podilymbus podiceps mergulhão 

Crypturellus parvirostris nambu chororó 

Columbina talpacoti rolinha sangue-de-boi 

Scardafella aquamala rolinha fogo pagou 

Mimus saturninus sabiá-do-campo 

Coriama cristata Seriema 

Tigrisoma lineatum socó-boi 

Nycticrorax cristata socó 

Venelus chilensis tetéu 

Volatinia jacarina tiziu 

Coragyps sp urubu 

Cacius cela xexeu 

Heliocops SP cobra d’água 

Dryophylax palldus cobra corredeira 

Micrurus sp cobra coral verdadeira 

Psendoboarhomb jera cobra coral falsa 

Sporophila lineolo papa capim 

Gnorimopsar chopi graúna 

Colaptes lampestris pica-pau-do-campo 

Rhynchotus rufescens perdiz 

Fonte: adaptado de Fernandes (1990). 
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Quadro 10 – Espécies da fauna encontradas na área da bacia de drenagem do açude Paulo Sarasate – mamíferos 

MAMÍFEROS 

NOME CIENTÍFICO NOME COMUM 

Felis tigrina gato maracajá 

Felis yaguarondi gato mouriço 

Procyon cancrivorus guaxinim 

Microdactyla sp mambira 

Kerodon rupestris mocó 

Cavia aperea preá 

Cercomis cunicularius rabudo 

Cerdocyon SP raposa 

Bolomys lasiurus rato-do-mato 

Dashipus novemcintus tatu 

Tolypeutes tricintus tatu bola 

Euphractus sexcinctus tatu-peba 

Fonte: adaptado de Fernandes (1990) 

 

Quadro 11 – Espécies da fauna encontradas na área da bacia de drenagem do açude Paulo Sarasate – répteis 

RÉPTEIS 

NOME CIENTÍFICO NOME COMUM 

Philodryas serra cobra-de-cipó 

Leimadophis SP cobra verde 

Boa constrictor cobra jibóia 

Bothrops SP cobra jararaca 

Epicrates cenchria cobra-de-veado 

Crotalus durrissus cobra cascavel 

Cnemidophorus ocellifer calango 

Phrynops geofrouana cágado 

Chironius fuscus cobra-papa-ovos 

Leposternon infraorbitale cobra-de-duas-cabeças 

Chironius fuscus cobra-papa-ovos 

Tupinambisteguixim tejo/teiú 

Ameiva ameiva tejubina 

Fonte: adaptado de Fernandes (1990) 
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Mapa 7 - Unidade  de Vegetação da Bacia de Drenagem do Açude Paulo Sarasate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: organizado pelo autor
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5.7. Sistemas Ambientais  

 

Os Sistemas Ambientais da área da pesquisa foram delimitados e analisados com 

base em Souza (2007), que trabalha os sistemas e subsistemas ambientais os quais 

representam informações geradas através de ajustes parciais como os fatores morfoestruturais 

e hidroclimáticos. A interrelação entre os componentes favorece meios para exploração 

biológica, tendo como resultado o uso e a ocupação peculiar de cada área pelo homem. 

Através da análise dos mapas temáticos com ênfase ao geomorfológico e imagens 

de satélite associadas aos trabalhos de campo, foram definidos 06 (seis) sistemas ambientais, 

os quais possuem quatro domínios geomorfológicos como padrões essenciais na delimitação 

dos mesmos na Bacia de Drenagem do Açude Paulo Sarasate, são eles: o Planalto Sedimentar 

da Bacia Sedimentar Paleomesozóica do Maranhão/Piauí (Planalto Cuestiforme da Ibiapaba), 

a Planície Quaternária (Planície Ribeirinha do Acaraú), a Depressão Sertaneja Pré-Cambriana 

(Sertões Ocidentais pés-de-serra do Planalto da Ibiapaba e Sertões Orientais de Santa 

Quitéria) e os Maciços Residuais Pré-Cambrianos (Serras Úmidas e Vertentes Subúmidas e 

Serras Secas). É de suma importância a verificação da escala do mapeamento adotada, que 

nesse caso foi 1:350.000, ajustando-se à pretensão do planejamento e à necessidade de 

compatibilizar o uso dos recursos naturais com a preservação da qualidade ambiental.  

No quadro síntese proposto, foi realizada uma avaliação da dinâmica ambiental e 

do estado de evolução desses ambientes. Foi fundamental a aplicação da Ecodinâmica de 

Tricart (1977), como também a vulnerabilidade das condições ambientais em função dos 

impactos produzidos por meio de processos degradacionais de acordo com quadro síntese 

proposto por Sousa  et al. (1994). Dessa forma consideram-se como categorias de ambientes: 

ambientes estáveis (predomina a pedogênese), ambientes de transição (predomina a 

morfogênese/pedogênese) e ambientes instáveis (predomina a morfogênese). Quanto ao grau 

de vulnerabiladade pode ser: Alto, Moderado e Baixo. (ver quadro 12 - síntese) 

Com respeito à capacidade de suporte do ambientem faz-se necessário uma 

avaliação pormenorizada das condições ambientais, desse modo os componentes 

geoambientais deverão subsidiar a compreensão dos elementos de análise. 

Quanto às potencialidades e limitações socioambientais na bacia de drenagem do 

açude Paulo Sarasate, deverão ser apreciadas de forma a contribuir para a tomada de decisão 

do poder público com vistas ao planejamento e gestão ambiental (ver mapa 8). 
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Quadro 12 – Síntese dos Sistemas Ambientais da Bacia de drenagem do açude Paulo Sarasate 

SISTEMAS 

AMBIENTAIS 

CARACTERÍSTICAS 

NATURAIS 

DOMINANTES 

CAPACIDADE DE SUPORTE 

ECODINÂMICA 

POTENCIALIDADES LIMITAÇÕES 

Planalto 

Cuestiforme da 

Ibiapaba. 

Superfície elevada, subúmida a  

semiárida apresentando baixa 

fertilidade natural dos solos,  uso 

agrícola inexpressivo, remanescente 

de mata úmida. 

Potencial p/ desenvolvimento do 

ecoturismo, disponibilidade de 

recursos hídricos. 

Ambientes legalmente protegidos APA 

da Serra da Ibiapaba. Uso exessivo de 

agrotóxico, desmatamento das 

nascentes e margens dos riachos. 

Ambiente de transição 

com tendência à 

instabilidade. 

Vulnerabilidade 

moderada a alta a 

ocupação. 

Planície Ribeirinha 

do Acarau. 

Áreas planas com depósitos aluviais 

recobertas por mata galeria com 

moderado a  intenso uso agro-

extrativista. 

Áreas favoráveis para agricultura, 

áreas  alternativas em épocas de 

estiagem, solos férteis, 

disponibilidade hídrica, agricultura 

irrigada. 

Áreas com tendência a riscos de 

inundação, restrições legais associadas 

às matas ciliares, expanção urbana em 

níveis mais rebaixados dos terraços 

fluviais. 

Ambiente de transição 

com tendência à 

instabilidade. 

Vulnerabilidade 

moderada a ocupação. 

Sertões Ocidentais 

pés de Serra do 

Planalto da 

Ibiapaba. 

Superfícies semiáridas a subúmidas 

c/ terrenos planos e/ou ondulados, 

solos rasos a moderadamente 

profundos revestidos p/caatinga e uso 

agropecuário. 

Ambientes favoráveis a pecuária 

extensiva, atividades agropastoris e 

silvicultura. 

Ambientes  com deficiência hídrica. 

Ambiente de transição 

com tendência à 

estabilidade, 

Vulnerabilidade 

moderada. 

Sertões Orientais 

de Santa Quitéria e 

Hidrolândia 

Superfície plana a moderadamente 

dissecada, semiárida  apresentando 

solos de boa a média fertilidade 

natural, revestidos p/ caatinga e uso 

agropecuário. 

Pecuária extensiva, 

Áreas susceptíveis à mineração 

(rochas ornamentais), extrativismo 

vegetal, com plantas lenhosas da 

caatinga, relevo favorável ao uso 

agropecuário 

Desmatamento e queimadas, 

susceptibilidade à erosão dos solos, 

vulnerabilidade à salinização dos solos 

e cursos d’água, solos rasos, 

pluviosidade baixa e irregular. 

Ambiente de transição 

com tendência à 

estabilidade 

Vulnerabilidade 

moderada. 
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SISTEMAS 

AMBIENTAIS 

CARACTERÍSTICAS 

NATURAIS 

DOMINANTES 

CAPACIDADE DE SUPORTE 

ECODINÂMICA 

POTENCIALIDADES LIMITAÇÕES 

Serras Úmidas e 

Vertentes 

Subúmidas 

Áreas apresentando relevos 

fortemente dissecados mas com 

favoráveis condições edafo-

climáticas com   intenso uso agrícola. 

Áreas favoráveis para ecoturismo, à 

silvicultura. 

Áreas com tendência a riscos de 

erosões, fortes declives, restrições 

legais associadas às áreas de topos, 

áreas restritas às atividades agrícolas 

Ambiente de transição 

com tendência à 

instabilidade 

Vulnerabilidade 

moderada a alta 

 

 

Serras Secas 

Áreas secas a semiáridas com relevos 

aguçados solos rasos ou vertentes 

rochosas, parcialmente revestidas por 

caatingas arbustivas sem cobertura 

vegetal 

Área favorável ao turismo beleza 

cênica. Favorece atividade de 

mineração. 

Deficiência hídrica, solos desnudos, 

áreas de dimensões reduzidas, 

possibilidades de deslizamentos de 

terras 

Ambiente Instável 

Vulnerabilidade alta 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Mapa 8 – Sistemas Ambientais da Bacia de Drenagem do Açude Paulo Sarasate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: organizado pelo autor. 
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6.  A BACIA DE DRENAGEM DO AÇUDE PAULO SARASATE   

 

A bacia de drenagem do açude Paulo Sarasate constitui parte da bacia hidrográfica 

do rio Acaraú. A bacia hidrográfica do rio Acaraú localiza-se na zona norte do Estado do 

Ceará, ocupando uma área de 14.500km². Segundo Souza (1981), essa bacia coloca-se como a 

segunda do Estado do Ceará, em termos de expressão espacial, compreendendo 10% do seu 

território.  

A disposição da bacia é alongada e o principal curso coletor de águas apresenta 

um percurso longitudinal de 308 km. Trata-se do rio Acaraú, que desemboca no município de 

mesmo nome. No alto curso, a largura da bacia chega a atingir 125 km, estreitando-se para 

jusante, atingindo a média de 75 km para o médio e menos de 20 km para o baixo curso 

fluvial. 

De acordo com o Diagnóstico das Condições Ambientais do Estado do Ceará 

(1978), apesar de ser seis vezes menor que a bacia hidrográfica do rio Jaguaribe, a bacia do 

rio Acaraú recebe relativamente mais água, devido à orientação do vale principal em relação 

ao Planalto da Ibiapaba, de onde escoam vários de seus afluentes. 

Souza (1981) afirma que a bacia hidrográfica do rio Acaraú comporta várias sub-

bacias. Em sua margem direita estão os rios Groaíras, Macacos, Jacurutu e Madeira, e na 

esquerda Jaibaras, a única dotada de grande expressão. A bacia abrange vinte e cinco 

municípios com destaque para: Santa Quitéria, Hidrolândia, Sobral, Ipú e Acaraú. 

Conforme Lima (2004), o rio Acaraú possui suas principais nascentes na Serra das 

Matas entre os municípios de Monsenhor Tabosa e Tamboril, distando por rodovia de 

Fortaleza a Monsenhor Tabosa 300 km, tendo como vias de acesso: BR-020,  CE–257 e CE-

176, e suas coordenadas geográficas são: Lat: 40º 47’ e Long: 40º04’. De Fortaleza a 

Tamboril por rodovia têm-se: BR-222 – CE-176, CE-257 – CE-176 novamente, cujas 

coordenadas são: Lat: 4º50’ e  Long: 40º20’.  

Com a finalidade de melhor compreensão a bacia de drenagem do açude Paulo 

Sarasate, área da pesquisa, foi subdividida em treze sub-bacias hidrográficas (ver tabela 8, e 

mapa de sub-bacias) 
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Tabela 8 – Representação das sub-bacias da Bacia de Drenagem do Açude Paulo Sarasate – Varjota –CE 

SUB-

BACIAS 

ÁREA 

(KM
2
) 

PERÍMETRO 

(KM) 

RIO 

PRINCIPAL 

COMPRIMEN-

TO DO RIO 

PRINCIPAL 

(KM) 

RIOS 

SECUNDÁRIOS 

(KM) 

Acaraú 1534,36 291,71 Acaraú 138,73 1355,91 

Baixa Fria 137,98 62,26 Baixa Fria 7,13 108,55 

Batoque 120,93 80,68 Batoque 38,38 79,74 

Feitosa 549,34 125,85 Feitosa 29,63 494,56 

Fuzil 10,29 16,43 Fuzil 6,21 7,39 

Inferno 27,71 25,55 Mutamba 6,48 12,86 

Jatobá 750,12 150,06 Jatobá 43,67 647,33 

Mato Seco 15, 58 22,51 Mato Seco 11,89 6,81 

Mucambo 52, 31 30,03 Mucambo 11,16 31,98 

Pau-Branco 30,12 24,12 Pau-Branco 7,94 14,82 

Sambaíba 30,76 30,85 Sambaíba 13,02 12,6 

Seco 38,86 42,64 Seco 17,60 21,57 

Tubiba 110,75 43,22 Tubiba 18,90 92,02 

TOTAL 3408,11 945,91    

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Com a finalidade de melhor compreensão da área da bacia de drenagem do açude 

Paulo Sarasate foram elaborados três perfis, sendo um transversal dois longitudinais, com as 

principais características ambientais (Ver perfis 1, 2 e 3, respectivamente).  
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Fonte: elaborado pelo autor. 

Figura 9 – Perfil transversal leste-oeste da bacia de drenagem do açude Paulo Sarasate 
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Fonte: elaborado pelo autor. 

Figura 10 – Perfil longitudinal norte-sul da bacia de drenagem do açude Paulo Sarasate. 
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Fonte: elaborado pelo autor. 

Figura 11  – Perfil longitudinal sudeste-noroeste da bacia de drenagem do açude Paulo Sarasate 
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Mapa 9 – Divisão da Drenagem da Bacia de Drenagem do Açude Paulo Sarasate em Sub-bacias hidrográficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: organizado pelo autor. 
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6.1. Características Gerais da Barragem 

 

Esses dados e registros aqui colocados são mais a título de informação uma vez 

que a barragem é bastante significativa junto com o açude Paulo Sarasate. De acordo com 

pesquisas realizadas pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas DNOCS (1977), a 

barragem Paulo Sarasate tem seu eixo com segmentos retilíneos e curvilíneos e é do tipo 

zoneada. Sua drenagem interna consiste de drenos horizontais, transversais e longitudinais ao 

eixo da barragem. No pé de jusante da barragem, no trecho do leito do rio Acaraú, foi 

construído um dreno de enroncamento de seção trapezoidal. 

A barragem auxiliar tem características semelhantes às da barragem principal. O 

vertedouro é do tipo descarga livre, dotado de um perfil Creager, e todo escavado em rocha. 

A tomada d’água é constituída por uma galeria dupla, em concreto armado, na 

qual foram instalados dois tubos de aço. Na extremidade de montante estão duas comportas 

acionadas por um sistema de elevação, localizado na torre de controle. 

 

6.1.1. Particularidades Geológicas e Geotecnia da Barragem 

 

Segundo informações colhidas junto ao acervo bibliográfico do DNOCS, o vale 

da barragem Paulo Sarasate caracteriza-se por uma formação migmatítica que aflora em toda 

extensão do talvegue, sendo mais xistoso nas ombreiras, onde ocorrem as zonas mais 

alteradas. O material empregado na parte de montante da barragem apresenta características 

que o classificam como SC- SM. O material da parte de jusante possui maior permeabilidade 

e está classificado como GW. 

No leito do rio, as condições de fundações são excelentes. O maciço se apoia 

diretamente no gnaisse, ou eventualmente na camada de areia, se esta satisfizer as condições 

granulométricas de filtro. A camada arenosa de pequena espessura, localizada a montante, foi 

totalmente removida. Sondagem feita no gnaisse, com testemunhos de 4”, apresentou 100% 

de recuperação. A região sofreu grandes movimentos tectônicos, conforme se pode notar pela 

orientação do xisto, com direção e mergulhos variáveis. O gnaisse foi tratado por injeções de 

cimento de diâmetro AX feitas no leito do rio, de 10 em 10 m, com profundidades variáveis, 

sob a condição de que a absorção d’água no furo seja menor que 21 t/m por minuto por 10 

kg/m². 
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Os trabalhos de tratamento das fundações, com injeções de cimento, foram 

executados pela firma Comentation do Brasil S.A. – Engenharia Geral. 

A ombreira direita é a parte mais interessante da fundação da barragem, onde em 

toda a largura da mesma, e em grande extensão aflora um micaxisto complexo, sem 

orientações de mergulhos dominantes. Em numerosas zonas, o micaxisto está inteiramente 

dobrado e com veios de quartzitos fragmentados que poderiam ocasionar  “piping”. Zonas de 

intensa concentração decomposta de mica também ocorrem ocasionalmente. 

O micaxisto se assemelha a um “puzzie” de rochas heterogêneas arrumadas sem 

nenhuma lógica, inspeções visuais constataram sua baixa resistência à ruptura, fraquíssima em 

alguns pontos, e sua elevada permeabilidade (ver figuras 12 e 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DNOCS (1982). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DNOCS (1982). 

 

 

Figura 12 – Arranjo da barragem do açude Paulo Sarasate construído pelo DNOCS 

Figura 13 – Secção transversal da barragem Paulo Sarasate 
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6.1.2. Descrição do Aproveitamento Hidrelétrico do Açude Paulo Sarasate  

 

O aproveitamento hidrelétrico Araras encontra-se localizado na cidade de 

Varjota/CE, distante 60 km da cidade de Sobral/CE. A Usina Araras, cuja barragem foi 

construída pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS, é suprida pelo 

açude público denominado Paulo Sarasate, que por sua vez é suprido pelo rio Acaraú de 

regime não perene. São partes constituintes do aproveitamento uma barragem de terra e 

enrocamento com comprimento total da crista de 2.600 m, tendo volume útil da ordem e 982 

x 106 m
3
 e área máxima normal da ordem de 96,25 km

2
, com altura máxima de 8 m, e queda 

líquida de 27,00 m. Existe um vertedouro de superfície com descarga livre e um 

descarregador de fundo com capacidade total de descarga da ordem de 1.500 m
3
/s, possuindo 

esta usina uma característica múltipla de geração de energia e irrigação agrícola da região. A 

Usina é constituída por duas unidades geradoras de 2.000 kW, perfazendo um total de 4.000 

kW. A sala de máquinas encontra-se no subsolo abrangendo uma área de 379,50 m
2
. O 

suprimento d’água é efetuado por meio de dois condutos forçados ligando o reservatório às 

turbinas. A tomada d’água é efetuada por meio de dois condutos forçados ligando o 

reservatório às turbinas. A energia gerada é transmitida por uma subestação elevadora com 

dois transformadores de 2,5 MVA que elevam a tensão de 6,3 kV para 69 kV. A partir desse 

ponto é feita a conexão com o sistema de transmissão da CHESF através da Subestação de 

Araras – 69 kV. 

 

6.1.3. Caracterização morfométrica da infraestrutura hidráulica da bacia do Açude  

Paulo Sarasate 

 

De acordo com estudos realizados sobre as disponibilidades hídricas do açude 

Paulo Sarasate através de contrato DNOCS/CENTEC – Nº PGE 03/2003, são quatro os 

reservatórios de maior porte na bacia do rio Acaraú, a montante do açude Paulo Sarasate. 

Observa-se no quadro 08, no entanto, que os quatro reservatórios são de pequena monta 

quando comparados com o Paulo Sarasate, respondendo apenas por cerca de 5% do volume 

armazenado na bacia. Os quatro, juntos controlam 511,1 km² da área de drenagem do açude 

Paulo Sarasate (cerca de 15% da área total) ( Ver quadro 13). 
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Quadro 13 – Principais Açudes à montante da Bacia de Drenagem do Açude Paulo Sarasate   

AÇUDES 
MUNICÍ-

PIOS 

CONCLU-

SÃO 

CAPA-

CIDADE 

BACIA 

HIDROG. 

KM² 

BACIA 

HIDRÁULICA 

(HÁ) 

RIOS 

BARRA-

DOS 

ALTURA 

MÁXIMA 

Paulo 

Sarasate 
Varjota 1958 891,0 3.501,0 9.625,0 Acaraú 38,0 

Farias 

Sousa 

Nova 

Russas 

 

1983 

 

12,2 

 

45,0 

 

228,0 

Riacho 

Curtume 

 

16,5 

Carão Tamboril 1980 26,2 305,0 647,0 Acaraú 18,5 

 

Aroeiras 

 

Nova 

Russas 

 

1974 

 

6,3 

 

146,2 

 

200,0 

Riacho 

Curtume 

 

9,01 

Bonito Ipu 1964 6,0 28,7 222,0 
Riacho 

Ipuzinho 
21,4 

Fonte: Centec, Instituto Centro de Ensino Tecnológico (2003). 

 

Conforme dados da COGERH (2010), os açudes acima citados possuem 

superfícies superiores a 5 ha. São eles o Carão, o Aroeiras, o Farias de Souza e o Bonito, 

todos inseridos na bacia  do açude Paulo Sarasate. 

 

6.1.4 Análise Morfométrica da bacia de drenagem do Açude Paulo Sarasate        

 

 Sem dúvida, para o planejamento e gestão ambiental em bacias hidrográficas, a 

caracterização morfométrica e fisiográfica são um elementos primordiais. Para os cálculos 

morfométricos da bacia de drenagem do açude Paulo Sarasate, utitilizou-se métodos de Straler 

(1957), como também de autores conceituados sobre o assunto como: Horton (1945), 

Christofoletti (1980) e Beltrame (1994), este primeiro utilizado na determinação do parâmetro 

da bacia, o segundo na definição das variáveis morfológicas da bacia como também na 

composição da rede de drenagem, os demais em muito contribuíram para todas essas 

equações e cálculos. 

 A área em estudo da bacia de drenagem do açude Paulo Saraste é classificada 

como de 6ª ordem, apresentando drenagem dendrítica e sub-dendrítica possui uma área de 

3.408,75 km² e perímetro 320,13 km, com um comprimento máximo de 86,20 km no sentido 

Sul Norte e largura média de  26,18 km (ver tabela 03 e mapa de hierarquia dos canais). 

  Possui 1.590 canais com um comprimento total de 26.933. (ver tabela 9) 
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Tabela 9 – Variáveis morfométricas referentes à morfologia da bacia de drenagem do açude Paulo Sarasate 

VARIÁVEIS MORFOMÉTRICAS VALORES OBTIDOS 

Área em km² 3.408,75 

Perímetro 320,13 

Maior comprimento km 86,20 

Largura média 26,18 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 Através da análise morfométrica da bacia de drenagem do açude Paulo 

Sarasate foi possível avaliar as condições ambientais da mesma, como também os efeitos dos 

processos naturais e antrópicos.  (ver tabela10) 

 

Tabela 10 – Índices morfométricos referentes à morfologia da bacia de drenagem do açude Paulo Sarasate 

INDICES MORFOMÉTRICOS DIMENSÕES 

Área de drenagem da bacia em km² 3.408,75 

Perímetro da bacia em km 320,13 

Maior comprimento da bacia em km 86,20 

Largura média da bacia em km 26,18 

Número de canais por ordem de ramificação 
1ª =1246  2ª= 256  3ª = 69 4ª = 14    5ª= 04 

6ª= 1 

Número total de canais 1.590 

Comprimento de canais por ordem de ramificação 
1ª= 1414,69 2ª= 1.024 3ª= 1.224,69 

4ª=1.925,73 5ª=2.875,85 6ª=18.467,95m 

Comprimento total dos canais 26.932,91 

Relação de comprimento médio dos canais 
1ª= 2ª 0,72 3ª= 1,19 4ª= 1,57 

5ª= 1,49 6ª= 6,42 

Densidade hidrográfica 0,4664 ntc/km² 

Densidade de drenagem 0,9387ctc/km² 

Relação de bifurcação 
1ª=4,86 2ª= 3,77 3ª= 4,92 4ª=3,5 

5ª= 4    6ª= ____ 

Coeficiente de manutenção 1.065,30 

Textura topográfica 0,1890 

Fonte: Beltrame (1994). 
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Determinação do parâmetro densidade de drenagem (DD) 

 

     De acordo com Beltrame (1994), o estudo da densidade de drenagem está 

relacionado ao potencial de degradação física em bacias hidrográficas. Segundo a autora, é a 

densidade de drenagem, que relaciona o comprimento total dos canais de escoamento com a 

área da bacia. Essa relação foi estabelecida por Horton (1945) e citada por Chistofoletti 

(1980), na qual é expressa pela seguinte equação: 

          L t                        Dd = densidade de drenagem 

Dd =      _________               Lt = Comprimento total dos canais 

          A                        A = área da bacia 

Vale ressaltar que tanto a densidade de drenagem como coeficiente orográfico, 

coeficiente de massividade, altura média, curva hipsográfica e declividade média constituem 

parâmetros morfométricos fluviais exclusivamente auxiliares na avaliação preambular dos 

recursos hídricos. 

                 

6.1.5. Parâmetro de densidade de drenagem (DD) para a bacia de drenagem do açude 

Paulo Sarasate – Varjota – CE 

 

A variável comprimento dos canais x área da bacia está relacionada com os 

processos climáticos atuantes na área de estudo, os quais exercem influência no fornecimento 

e o transporte de material detrítico ou indicam o grau de manipulação antrópica. Ou seja, para 

um mesmo tipo de clima, a densidade de drenagem depende do comportamento hidrológico 

das rochas. Assim, nas rochas mais impermeáveis, as condições para o escoamento superficial 

são melhores, possibilitando a formação de canais e, consequentemente, aumentando a 

densidade de drenagem. O contrário acontece com rochas de granulometria grossa 

(HORTON, 1945) – ver mapa de hierarquia dos canais. 

Beltrame (1994), tendo como base trabalhos de Vilella e Mattos (1975) e em 

dados representados no Atlas de Santa Catarina (GAPLAN, 1986), elaborou o quadro abaixo , 

que apresenta uma classificação para os valores de densidade de drenagem (DD) e respectiva 

simbologia representativa de drenagem e simbologia respectiva. 
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Quadro 14 – Classificação dos valores de densidade de drenagem e simbologia 

VALORES DA DD QUALIFICAÇÃO DA DD SÍMBOLO 

Menor que 0,50 Baixa DD1 

De 0,50 a 2,00 Mediana DD2 

De 2,01 a 3,50 Alta DD3 

Maior que 3,50 Muito alta DD4 

Fonte: Beltrame (1994). 

 

Tendo-se como referência o quadro acima e a equação proposta por Horton 

(1945), determinou-se a densidade de drenagem nas sub-bacias da bacia de drenagem do 

açude Paulo Sarasate que somam 13 treze, ver quadro 11. 

De acordo com os cálculos efetuados, o valor encontrado foi 12,17 km/km², portanto 

entende-se que na área em estudo existem 12,17 km de drenagem por 1 km². Quanto à classificação 

dos valores de densidade de drenagem e simbologia tem-se que a mesma é considerada mediana, 

com uma variação entre 0,69 e 1,3 e simbologia DD2. Sendo considerada mediana a infiltração, 

ocorre, porém, de forma ponderada havendo também  esculturação dos canais. 

 

Razão de Bifurcação 

 

A Razão de Bifurcação ou Lei do Número de Canais foi proposta por Horton 

(1932), sendo que a razão de bifurcação (Rb) é definida como a relação entre o número de 

canais de uma dada ordem (n) e o número de canais de ordem imediatamente superior (n + 1). 

O valor médio dos Rb individuais da bacia representa a razão de bifurcação média para a 

bacia (ver quadro 15). 

 

Quadro 15 – Razão de bifurcação (Rb) dos canais da bacia de drenagem do açude Paulo Sarasate 

Nº DE CANAIS (NW) ORDEM 
RB (RAZÃO DE 

BIFURCAÇÃO) 

1.246 1ª 4,86 

256 2ª 3,77 

69 3ª 4,92 

14 4ª 3,5 

4 5ª 4 

1 6ª ___ 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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De acordo com Horton (1945), bacias de drenagem muito dissecadas apresentam 

valores entre 3 e 4, enquanto que em bacias colinosas, esses valores são próximos de 2.  

Tem-se então que para a bacia de drenagem do açude Paulo Sarasate, a média foi 

3,5, comprovando que a bacia apresenta relevos muito dissecados. 

A textura topográfica da área da pesquisa encontrada foi 0,18, valor considerado 

baixo, indicando relevo com predominância plana na bacia com alguns setores dissecados. 

Vale ressaltar que na área da bacia de drenagem do açude Paulo Sarasate existe 

um contraste significativo do relevo, ou seja, nos setores sudeste situa-se a Serra das Matas 

com altitudes de 1.100 metros e no setor Oeste o Planalto da Ibiapaba, com altitudes de 900 

metros, ambos apresentando declividade que variam de 45 a 75 %. Essas altitudes diminuem 

consideravelmente para 400 e 200 até a barragem do açude Paulo Sarasate, com 120 metros, 

daí a explicação para a diferença de valores entre razão de bifurcação e a textura  topográfica, 

uma vez que terrenos mais planos dominam toda a bacia com valores entre 3 e 0%.  
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Mapa 10 – Hierarquia dos Canais da Bacia de Drenagem do Açude Paulo Sarasate em Sub-regiões 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: organizado pelo autor. 
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6.1.6. Setorização da Bacia de drenagem do açude Paulo Sarasate 

 

A setorização da bacia de drenagem do açude Paulo Sarasate foi delimitada 

através de critérios hidrográficos, hipsométricos e o perfil longitudinal do rio principal, o rio 

Acaraú. Foram definidos 3 três setores denominados Setor I, Setor II, Setor III. 

O setor I corresponde à parte mais rebaixada da bacia, os terrenos apresentam 

altitudes entre 200 a 120 metros. Esse setor corresponde aos municípios de Varjota, Pires 

Ferreira e parte dos municípios de Hidrolândia e Ipu. 

O setor II corresponde ao centro da bacia, os terrenos apresentam altitudes entre 

200 e 400 metros. Esse setor agrupa áreas de municípios importantes dentro da bacia de 

drenagem do açude Paulo Sarasate como Nova Russas, Hidrolândia e parte dos municípios de 

Ipu e Ipueiras. 

O setor III corresponde às partes mais elevadas d a bacia, os terrenos apresentam 

altitudes entre 400 e 1.000 metros. Esse setor é um dos responsáveis pela descarta hídrica de 

vários afluentes para o rio principal o rio Acaraú. Trata-se da porção leste do Planalto da 

Ibiapaba, tendo comunidades pertencentes aos municípios de Ipu e Ipueiras (ver mapa de 

subregiões abaixo). 
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Mapa 11 – Sub-regiões da Bacia de Drenagem do Açude Paulo Sarasate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: organizado pelo autor.
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7. DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL DAS SEDES 

MUNICIPAIS DA BACIA DE DRENAGEM DO AÇUDE PAULO 

SARASATE. 

 

7.1.  Sedes Municipais Inseridas na Bacia de Drenagem do Açude Paulo Sarasate 

 

De acordo com sua divisão administrativa, o estado do Ceará possui sete 

mesorregiões, entre as quais estão inseridas a Mesorregião Noroeste e a Mesorregião dos 

Sertões Cearenses (áreas em estudo), a primeira apresentando duas microrregiões, a 

microrregião de Santa Quitéria, que possui três municípios Santa Quitéria, Hidrolândia e 

Catunda, com uma população estimada no ano de 2005, segundo dados do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística – IBGE, em 70.904 habitantes, com uma densidade demográfica de 

11,8 hab/km². A outra microrregião, Ipu, possuindo seis municípios, Ipu, Ipueiras, Pires 

Ferreira, Poranga, Reriutaba e Varjota, com uma população estimada no ano de 2005 de 

145.404 habitantes e uma densidade demográfica de 3,45 hab/km² (ver quadro 16). 

A segunda trata-se da Mesorregião dos Sertões Cearenses, que possui quatro 

microrregiões: microrregião do Sertão de Crateús, dos Inhamuns, de Quixeramobim e de 

Senador Pompeu. Vale ressaltar que apenas três municípios se inserem na área da pesquisa, 

são eles Monsenhor Tabosa, Tamboril e Nova Russas, inseridos na microrregião do Sertão de 

Crateús, que possui 9 municípios (Ararendá, Crateús, Independência, Ipaporanga, Monsenhor 

Tabosa, Nova Russas, Novo Oriente Quiterianópolis e Tamboril). Essa microrregião tem uma 

área de 12.831.035 km² com uma população de 240.013 habitantes, de acordo com dados do 

IBGE (2005), apresentando uma densidade demográfica de 18,7 hab/km² (ver quadro 17). 

A bacia de drenagem do açude Paulo Sarasate drena 10 (dez) municípios: Santa 

Quitéria, Hidrolândia, Tamboril, Nova Russas, Monsenhor Tabosa, Ipueiras, Pires Ferreira, 

Varjota, Ipu, Reriutaba.  

 

7.2. Centros urbanos inseridos na bacia de drenagem do açude Paulo Sarasate 

 

Existem sete centros urbanos inseridos na bacia de drenagem do açude Paulo 

Sarasate, são eles: Varjota, Pires Ferreira, Ipu, Ipueiras, Nova Russas, Tamboril, Hidrolândia, 

sendo localizados nos seguintes pontos em relação à bacia. Varjota situa-se ao norte, bem  

próximo da barragem; na verdade a confluência do setor urbano com a barragem é bem  
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notória. Pires Ferreira a noroeste, Ipu e Ipueiras a oeste, enquanto que Nova 

Russas ao sul e Tamboril a Sudeste, e Hidrolândia a leste da área da pesquisa (ver mapa 12).  

 

Quadro 16 – Municípios da Messoregião Noroeste (Microrregião de Santa Quitéria e Ipu) 

Fonte: IPECE (2011), elaborado pelo autor. 

 

 

  

 

MUNICÍ-

PIOS 

MICRORRE-

GIÕES DE 

Sª QUITÉRIA 

E IPU 

 

ÁREA 

KM² 

 

POPULA-

ÇÃO 2010 

DENSIDADE 

DEMOGRÁFI-

CA HAB/KM² 

 

DISTRITOS 

Ipu Ipu 630,468 40.300 
 

63,92 

Ipu, Abílio Martins, 

Flores, Várzea do Jiló, 

Recanto, Ingazeira 

 

 

Ipueiras 

 

 

Ipu 

 

 

1.474,108 

 

 

37.874 

 

 

25,69 

Ipueiras, Alazans, 

América, balceiros, Eng. 

João Tomé, 

Gázea,livramento,Matriz, 

Nova Fátima,São José das 

Lontras 

Pires 

Ferreira 

 

Ipu 
242,189 

 

10.216 

 

42,18 

Pires Ferreira, Santo 

Isidro, Donato, 

Otavilãndia 

Poranga Ipu 1.309,274 12.003 9,17 

Poranga, Buritizal, 

Cachoeira Grande, 

Macambira 

Reriutaba Ipu 383,119 19.460 50,79 
Reriutaba, Amanaira, 

Campo Lindo 

Varjota Ipu 179,255 17.584 98,09 Varjota, Croatá 

Santa 

Quitéria 

 

Santa Quiteria 
4.260,681 42.759 10,04 

Santa Quitéria, Lisieux, 

Logradouro, Macaraú, 

Malhada Grande, 

Muribeca, Raimundo 

Martins, Trapiá 

Hidrolândia Sta. Quitéria 966,572 19,342 20,01 
Hidrolândia, Betânia,  

Conceição, Irajá 

Catunda Sta. Quitéria 790,483 9,951 12,59 Catunda, Paraíso, Vídeo 
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Quadro 17 – Municípios da meso região Noroeste (Microrregiões dos Sertões de Crateús) 

Fonte: IPECE (2011), elaborado pelo autor.

MUNICÍPIOS MICRORREGIÕES ÁREA KM
2 POPULAÇÃO 

2012 

DENSIDADE 

DEMOGRÁFICA 

HAB/KM
2 

Ararendá Sertão de Crateús 344,132 10.500 30.51 

Crateús Sertão de Crateús 2.985,411 72.853 24,4 

Independência Sertão de Crateús 3.218,641 25.586 7,9 

Ipaporanga Sertão de Crateús 701,990 11.355 16,15 

Monsenhor Tabosa Sertão de Crateús 886,303 16.706 18,85 

Nova Russas Sertão de Crateús 742,763 30.977 41,71 

Novo Oriente Sertão de Crateús 949,206 27.461 28,93 

Quiteranópolis Sertão de Crateús 1.040,955 19.918 19,13 

Tamboril Sertão de Crateús 1.961,634 25.455 12,98 
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Mapa 12 - Municípios Inseridos  na Bacia de Drenagem do Açude Paulo Sarasate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: organizado pelo autor. 
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Apenas cinco municípios têm influência direta do açude Paulo Sarasate: Santa 

Quitéria, Hidrolândia, Ipu, Ipueiras, Pires Ferreira e Varjota. 

Apesar de todos os municípios acima citados serem beneficiados com a drenagem  

do açude Paulo Sarasate, toda essa área é comandada pelos processos da semiaridez 

apresentando limitações tanto do ponto de vista climático como edafo-pedológicos bastante 

significativos. 

Desses municípios da bacia de drenagem do açude Paulo Sarasate, apenas parte de 

dois deles é ocupado pelo Projeto de Irrigação Araras – Norte, com 1000 ha de culturas 

permanentes, são eles Varjota e Reriutaba. A bacia Hidráulica do açude Araras fornece 

abastecimento humano de Varjota, Hidrolândia, Reriutaba, Ipú e Pires Ferreira, a montante da 

barragem. 

Os municípios inseridos na bacia de drenagem do açude Paulo Sarasate 

apresentam aspectos e condições socioambientais semelhantes. Trata-se de áreas localizadas 

em meio ás condições semiáridas, sofrendo portanto todas as adversidades desse ambiente 

como: deficiência hídrica, precipitações pluviométricas imprevisíveis, prolongado período 

seco, temperaturas elevadas, altas taxas de evapotranspiração, solos pobres, revestimento 

vegetacional com predominância por caatingas, cultura de subsistência (milho, feijão, 

mandioca), processos rudimentares para utilização da terra, práticas agropecuárias 

inadequadas provocando e acarretando desequilíbrios ambientais além de estrutura fundiária 

extremamente concentrada (latifúndio) e baixo índice de desenvolvimento humano (IDH) 

conforme Atlas (2000). 

Todos os municípios referidos nesta pesquisa apresentam população entre nove 

mil e setenta e dois mil habitantes configurando-se como pequenas cidades, segundo dados do 

IBGE – Censo de 2010. 

Com referência ao saneamento básico nesses municípios, estes deixam muito a 

desejar. De acordo com informações obtidas num documento denominado “Pacto das Águas – 

Cenário atual dos recursos hídricos do Ceará”, organizado pela Assembleia Legislativa do 

Estado do Ceará Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos 2008, no Ceará não 

existe uma lei  que estabeleça as políticas de Saneamento. A regularização e a fiscalização do 

setor são estabelecidas por meio de um convênio entre a Agência Reguladora de Serviços 

Públicos delegados do Estado do Ceará – ARCE e o governo do Estado para os sistemas 

operados pela CAGECE, com exceção de Juazeiro do Norte. 
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 De acordo com a Lei Estadual nº 10.760, de 16 de dezembro de 1982, a 

fiscalização do setor de saneamento, deve acontecer através de articulação do Sistema Único 

de Saúde – SUS, junto com órgãos de controle ambiental no que se refere à unificação do 

padrão de potabilidade da água para consumo humano como também adequação do destino do 

lixo e dejetos. 

 Apesar de previstos em Lei, os planos municipais de saneamento não foram 

elaborados, exceto o da Rede Metropolitana de Fortaleza. Alguns municípios têm sido 

beneficiados na elaboração de planos através da FUNASA. 

 Vale ressaltar que há um índice considerável de abastecimento de água, porém, 

por outro lado, os índices de esgotamentos sanitários não evoluíram na mesma proporção. 

Conforme informações do IPECE, houve um índice de crescimento (nº de usuários) do 

sistema de água tratada no período de 1998 – 2004, sendo o total do Estado da ordem de 

50,11%, enquanto a extensão da rede de esgotamento sanitário teve um crescimento de 

24,57% para o estado. A Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará tem a função de 

coordenar as políticas de recursos hídricos, enquanto que a SOHIDRA executa as ações 

hídricas do estado e a COGERH gerencia esses recursos.  

A Superintendência de Obras Hidráulicas – SOHIDRA é um órgão ligado à 

Secretaria dos Recursos Hídricos do Governo do estado do Ceará e tem como função executar 

obras hídricas, buscando a consolidação do desenvolvimento sustentável no Estado através da 

implantação da infraestrutura hídrica, ou seja, com a construção e fiscalização de barragens, 

eixos de integração, canais, adutoras e sistemas de abastecimento de água através da 

construção de poços. A SOHIDRA já existe há 21 anos e já construiu cerca de 4.500 poços 

em diversas comunidades em todos os 184 municípios do Ceará. As comunidades a serem 

beneficiadas com poços profundos são escolhidas por representantes das prefeituras, dos 

sindicatos dos trabalhadores e da EMATERCE. Também construiu 89 barragens com 

capacidade superior a 600 mil metros cúbicos, beneficiando 1,73 milhão de cearenses em 

cinquenta e sete municípios. 

 

7.3. Gerenciamento de resíduos sólidos 

 

Quanto ao Gerenciamento de Resíduos Sólidos, existe um Decreto Estadual nº 

29.306, de 05 de junho de 2008, que redefine os critérios para a distribuição do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços ICMS aos municípios, o chamado ICMS 
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Ecológio (socioambiental), determinando a inclusão de um percentual de 2% para a gestão do 

meio ambiente, através de apuração de um novo índice, “o Índice de Qualidade do Meio 

Ambiente (IQM)”. Esse valor será dividido igualmente entre os municípios que tiverem 

elaborado o Plano Integrado de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, entregue e aprovado 

para o ano de 2009, junto à Superintendência Estadual do Meio Ambiente (SEMACE). 

 Essa medida propõe disciplinar a produção, a coleta e a destinação do lixo, 

evitando, portanto, os chamados lixões a céu aberto. Os lixões funcionam como fontes 

proliferadoras de doenças para as comunidades próximas para população da cidade de origem 

além de contaminar o lençol freático através do chorume e solos como também os recursos 

hídricos superficiais principalmente na estação chuvosa. 

 Com relação aos resíduos dos serviços de saúde como (hospitais, etc), estes são 

fiscalizados pelos órgãos de Vigilância Sanitária do SUS, de acordo com a Resolução nº 306, 

de 07 de dezembro de 2004, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Vale 

ressaltar que em todo o Estado do Ceará apenas 08 (oito) dos 184 municípios possuem aterros 

sanitários, são eles: Sobral, Camocim, Nova Jaguaribara, Aquiraz, Horizonte, Pacatuba, 

Maracanaú e Caucaia.  

 Fica claro, portanto, que nenhum município inserido na bacia de drenagem do 

açude Paulo Sarasate (área em estudo) foi contemplado com um aterro sanitário. Todos, 

porém, possuem lixão a céu aberto, trazendo consigo todas as mazelas acima referidas no 

texto (ver quadro 18). 

 Projetos vão e vêm ao passar dos anos, dos políticos, do tipo do Governo 

Federal, Estadual, Municipal, etc, sendo que sempre na história do semiárido houve algum 

projeto. Uns apresentando metas que, às vezes, são aplicadas, outras que não chegam nem ao 

conhecimento da população, uns que têm sucesso, outros não. Há alguns projetos com 

iniciativa nacional ou regional, outros em escala municipal e/ou local, todavia, via de regra 

existem. Podem-se citar alguns órgãos federais no controle e aplicação desses projetos como: 

DNOCS – Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, SUDENE – Superintendência 

do Desenvolvimento do Nordeste, INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária, PIN –Plano Nacional de Desenvolvimento, COBAL – Companhia Brasileira de 

Alimentação, ESTATUTO DA TERRA, e outros de âmbito regional como o 

POLONORDESTE, FUNRURAL, PROTERRA, PROJETO SERTANEJO, CODEVASF, 

CARTA DE ANUÊNCIA, PRONAN, INAN, ADAGRI, EMATERCE, além de tentarem a 

implantação de mini-reformas agrárias. 
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Apesar de ser mais um projeto na lista acima referida sobre eles, acredita-se que 

este merece destaque, por se tratar de água, refere-se a construção de cisternas. 

 O Programa Cisternas de âmbito federal, teve início em 2003 como alternativa de 

acesso a recursos hídricos para a população rural do Semiárido. São construídas com placas 

de cimento, podendo armazenar 16 mil litros de água. Essa quantidade é o suficiente para o 

uso de uma família de cinco pessoas durante o período da seca (que pode durar até oito 

meses). Dessa forma, os moradores não precisam mais se deslocarem a longas distâncias à 

procura de água em açudes, poços e/ou barreiros. As cisternas são direcionadas para famílias 

de baixa renda que moram na área rural de municípios da região e que não tenham fonte de 

água ou meio de armazená-la adequadamente para o suprimento de suas necessidades básicas. 

Desde o início do programa, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 

MDS, já apoiou a construção de 296 mil cisternas, beneficiando 1,3 milhão de pessoas na 

região. Para 2010, está previsto o investimento de R$ 119 milhões na construção de mais 70 

mil cisternas. Na área do médio Acarau.  

É comum a exploração de areia grossa no leito dos rios e riachos de toda a área da 

pesquisa, muitas das vezes sem o requerimento da área ao DNPM (Departamento Nacional da 

Produção Mineral) cujo escritório localiza-se em Fortaleza.     

 

Quadro 18 – Porcentagem das Áreas dos municípios inseridos na Bacia de drenagem do Açude Paulo Sarasate 

Fonte: Pacto das Águas (2009). 

 

MUNICÍPIOS ÁREA DOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES À BACIA (%) 

Hidrolândia 100,00 

Ipu 90,91 

Mosenhor Tabosa 13,80 

Nova Russas 92,40 

Pires Ferreira 100,00 

Reriutuba 100,00 

Santa Quitéria 96,84 

Tamboril 35,19 

Varjota 100,00 
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8. DIAGNÓSTICOS SÓCIOECONÔMICO E AMBIENTAL DAS 

COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO ENTORNO DO AÇUDE PAULO 

SARASATE 

 

8.1. As comunidades ribeirinhas da Bacia de drenagem do açude Paulo Sarasate 

 

Somam 38 as comunidades ribeirinhas localizadas no entorno do açude Paulo 

Sarasate (ver quadro 19 e mapa 13). 

Os tipos de moradias são geralmente de alvenaria (tijolos), mas ainda existem 

muitas construções de taipa, apesar de em número bem inferior. 

Quanto aos serviços básicos, como saneamento ambiental, estes praticamente não 

existem, com raras exceções aparecem em alguns locais, como também água encanada, caixas 

de água para comunidade, estas gerenciadas pela Secretaria de Recursos Hídricos – SRH do 

Estado do Ceará e também pela COGERH. É comum a presença de pequenos chafarizes, 

geralmente apresentando algum defeito, dentre os quais a falta d’água. 

Apesar de toda a adversidade proporcionada pela semiaridez, a agricultura 

desponta como importante alternativa de sobrevivência, desafiando muitas vezes a fertilidade 

e aptidão dos solos. 

Vale ressaltar que esta se intensifica em épocas chuvosas, cerca de 90%, mesmo 

porque a falta d’água, aliada às altas temperaturas, não oferecem condições mínimas de 

plantio. 

Como culturas mais comuns, ou mais adaptadas, ou até mesmo menos exigentes, 

encontram-se o milho, o feijão e a mandioca, sendo esta última usada para a produção de 

farinha, muito utilizada em toda as comunidades da área da pesquisa. Além desta, encontram-

se em áreas mais rebaixadas, mais precisamente leitos secos de rios e riachos, plantações de 

bananeiras, mangueiras, capim-elefante e batata-doce. Esses produtos acabam auxiliando 

como subsídios à sobrevivência durante boa parte do ano. Quanto ao excedente, que muitas 

das vezes é mínimo, é vendido e/ou trocado. 

Quanto à pecuária, esta é exercida através de pequenos rebanhos cerca de 30 a 50 

cabeças por proprietário, segundo entrevistas realizadas com ribeirinhos, de forma extensiva, 

tendo-se essa prática como tradição. Em época de seca intensa, a maioria desses pequenos 

criadores chegam a perder parcialmente e/ou totalmente suas criações por falta de alimentação 

e água. 
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O extrativismo ainda é muito praticado, destaque na utilização da palha da 

carnaúba, resultando na fabricação de chapéu de palha, dando sustento a muitas famílias. 

 

Quadro 19 – Localidades ribeirinhas e seus municípios correspondentes 

MUNICÍPIOS COMUNIDADES MUNICÍPIOS COMUNIDADES 

Varjota Ararainha Varjota Guarita 

Varjota Balneário Varjota Pedreira 

Varjota Anselmo Varjota Angelin 

Varjota Jenipapo Varjota Serrote Carrapicho 

Varjota Olho d’água dos Melos Varjota Jatobá 

Varjota Batoque Pires ferreira Cipó 

Pires Ferreira Xique-Xique Pires Ferreira Serrote dos Carneiros 

Pires Ferreira Laginha Pires Ferreira Santa Tereza  1 

Pires Ferreira Santa Tereza 2 Pires Ferreira Barro 

Pires Ferreira Volta Pires Ferreira Fazenda Croata 

Ipu Teixeira Ipu Jurema 

Ipu Arapuá Ipu Massapé 

Ipu Fazenda Boa Fé Ipu Fazenda Santana 

Ipu Tartaruga Hidrolândia Santa Tereza do Silvino 

Hidrolândia Serrota Hidrolândia Ilha do Esaú 

Hidrolândia Riacho do Mato Hidrolândia Tubiba 

Hidrolândia Mutamba Hidrolândia Tenha-mão 

Hidrolândia Fazenda Pau-Branco Santa Quitéria São Domingos 

Santa Quitéria Alegre Santa Quitéria Sangradouro 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

A fabricação de carvão acontece em áreas isoladas e em pequena escala, 

geralmente para o consumo familiar. Quando este chega a ser vendido, destina-se ao 

abastecimento de padarias churrascarias e residências particulares em cidades com maior 

número de habitantes. 

A pesca frente ao porte do açude é modesta em todas as comunidades existentes, 

lembrando que essas se localizam às margens do açude Paulo Sarasate. Segundo moradores 

ribeirinhos, faltam peixes, os mesmos já existiram com abundância, mas de alguns anos para 

cá o DNOCS não realizou o “peixamento” no açude. Com isso falta peixe. Mesmo assim, 

existem barcos de pesca com seus respectivos pescadores em todas as comunidades de 

entorno do açude. Os barcos também são utilizados como transporte de pessoas e de pequenas 

mercadorias, entre outros, de uma comunidade a outra, uma vez que o açude apresenta uma 
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topografia entrecortada, favorecendo esse tipo de transporte. Apesar de tanta água disponível 

no açude Paulo Sarasate, cerca de mais de 60 km², a maioria dos moradores dessas 

comunidades são agricultores e não pescadores, ou seja, esperam o período chuvoso para 

plantar. 
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Mapa 13 – Comunidades Ribeirinhas e número de famílias da Bacia de Drenagem do Açude Paulo Sarasate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: organizado pelo autor. 
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8.2. Uso e ocupação das terras da Bacia de drenagem do açude Paulo Sarasate 

 

O uso do solo é preocupação antiga principalmente para estudiosos do semiárido 

nordestino. Estudiosos, como Duque (2001), afirmavam que as práticas agrícolas inadequadas 

nas bacias de drenagem promoviam a destruição dos solos pela erosão, o esgotamento e a 

salinização. Duque também era contrário à aplicação de agrotóxicos que desnudavam o solo, 

expondo-o à insolação direta e à erosão causada pelos ventos baixos e privando de sua fonte 

de matéria orgânica natural. 

Segundo esse mesmo autor, a degradação, a salinização e o endurecimento do solo 

poderiam ser evitados através da irrigação, com solo coberto de plantas ou resto de culturas, 

sem queima dos resíduos orgânicos, evitando os cultivos excessivos e o uso indiscriminado de 

produtos químicos. 

Vale ressaltar que o uso inadequado do solo provoca impactos negativos como: 

assoreamento de cursos d’água, inundações, além de erosões das mais diversas. 

O manejo adequado do solo, no caso em particular na área da bacia de drenagem 

do açude Paulo Sarasate, deve evitar desmatamentos e queimadas, pois com esse 

procedimento o solo sem cobertura vegetal fica exposto às intempéries atmosféricas regidas 

pelos processos da semiaridez. 

Para se chegar a um adequado manejo do uso do solo semiárido, deve-se ter a 

interpretação teórica de uma dada realidade, considerando-se o conceito histórico, buscando 

identificar as relações entre as várias dimensões da formação social, concebendo-os como 

participantes de uma mesma estrutura. 

O uso do solo e sua distribuição são ingredientes fundamentais para o manejo 

eficiente no setor agrícola no setor de cobertura vegetal e para os recursos hídricos. 

A atividade econômica produtivas da área da bacia de drenagem do açude Paulo 

Sarasate está ligada diretamente à caracterização do uso do solo. Existe então a necessidade 

de se compreender as interrelações entre as formas de ocupação, as quais estão ligadas de 

forma direta e/ou indiretamente à intensidade dos processos que regem a degradação do meio 

ambiente. Sem dúvida, o avanço populacional no semiárido no sertão do Ceará intensificou o 

desmatamento da vegetação nativa deixando os solos expostos dando espaço aos roçados de 

culturas de subsistência (feijão, milho e mandioca). Um outro fator agravante refere-se à 

capacidade de carga desse ambiente. O que se comprova facilmente é um grande número de 
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cabeças de bovinos, caprinos e ovinos maltratando o solo, seja por pisoteio, levando a uma 

compactação do solo, seja por saturação do ambiente. 

Tendo como objetivo produzir mapas temáticos que melhor interpretam o texto 

citado acima, foram elaborados dois mapas com a dinâmica do uso do solo na área da bacia de 

drenagem do açude Paulo Sarasate. O levantamento foi feito através de imagens de satélite do 

ano de 1985 e do ano de 2011, havendo a oportunidade de comparar a mesma área em anos 

diferenciados e o uso da terra nesses períodos. 

Optou-se por observar quatro classes como: área urbana, solo exposto, vegetação 

e corpos d’água, por aproximarem-se mais dos objetivos da pesquisa. Então tem-se para o uso 

da terra em 1985 e em 2011 um quadro contendo os hectares de suas respectivas classes, os 

quilômetros suas porcentagens e o total de tudo isso. Interpretando o quadro tem-se que houve 

um aumento significativo da ocupação das áreas urbanas passando de 373 ha em 1985 para 

673 ha em 2011, com uma porcentagem de 45,28%, aumento significativo. Quanto ao solo 

exposto tem-se que este ocupava 16.544 ha em 1985 passando para 60.675 ha em 2011, com 

um aumento exorbitante de 72,74%. Com respeito à vegetação, que em 1985 apresentava 

324,375 ha, passou para 280,274 ha, ou seja, sofreu uma redução de 24,60%. 

Houve também uma redução nos corpos d’água, que apresentavam 9.824 ha em 

1985, passando para 9496 ha em 2011, uma redução de 4,44%. 

Conclui-se que entre o ano de 1985 e o ano de 2011 passaram-se 26 longos anos e 

que nesse ambiente só houve desequilíbrio ambiental tanto em porcentagens de solos expostos 

significando desmatamento, mau uso do solo, erosão, ravinamento, acidez, voçoroca com 

aumento do microclima, perda da biodiversidade, comprometimento das nascentes, 

acontecendo também com a vegetação, com a redução da mesma apresentando os mesmos 

fatores de degradação citados, além da perda do ambiente. Da mesma forma para os corpos 

d’água, trazendo entre os impactos, perda dos peixes e conforto térmico.  

Como todos esses componentes estão interligados na natureza, é um processo 

quase irreversível, trazendo muitos prejuízos socioambientais para as comunidades 

tradicionais e demais comunidades que habitam esse local (ver mapa 14). 
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Mapa 14 – Dinâmica do Uso do Solo de 1985 - 2011 na Bacia de Drenagem do Açude Paulo Sarasate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: organizado pelo autor. 
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9. ESTRATÉGIAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL NA 

BACIA DE DRENAGEM DO AÇUDE PAULO SARASATE 

 

Nesta etapa da pesquisa, procurou-se elaborar estratégias para diretrizes do 

planejamento e gestão ambiental da bacia de drenagem do açude Paulo Sarasate. Vale 

ressaltar que esta pesquisa é de cunho científico e que a concretização do que for levantado 

deverá ser trabalhado através de órgãos competentes para sua implementação. 

Apesar de a área apresentar 3.405 km², toda ela foi observada através de imagens 

de satélite e de trabalho de campo, com a finalidade de aproximação fidedigna dos dados. 

Foi de fundamental importância de início o levantamento dos problemas 

existentes na área em estudo, o que aqui foi chamado de principais impactos, com suas 

respectivas recomendações, em seguida foram estruturados quadros, sendo o primeiro com 

propostas de planejamento e gestão ambiental apresentando impactos, metas e ações, em 

seguida um quadro com plano de ação e, por fim, as ações emergenciais propostas, fazendo a 

correlação de todos os impactos observados com seus devidos planos de gestão estabelecidos. 

Com respeito aos impactos levantados, optou-se pelos principais por uma questão 

de objetividade e definição dos mesmos. 

Estratégias desse tipo vêm contribuir para o desenvolvimento sustentável, o 

disciplinamento do processo de uso e ocupação com reflexos positivos direto na qualidade de 

vida das comunidades ali existentes, além de contribuir também em parcerias com órgãos que 

tragam benefícios locais. 

A metodologia utilizada para as estratégias de planejamento e gestão ambiental da 

bacia de drenagem do açude Paulo Sarasate foi baseada em procedimentos e técnicas 

elaboradas na metodologia do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA, a qual 

foi organizada pelo Instituto Interamericano de Cooperação para o Desenvolvimento da 

Agricultura – IICA. 

A vantagem dessa metodologia está calcada em sua simplicidade, utilizando 

instrumentos comuns que adaptam-se ao contexto social em que está sendo executado o 

projeto admitindo a elaboração, implementação e avaliação de planos de desenvolvimento 

local (CEARÁ, 2010) – SEMACE. 

De início, trabalha-se com a comunidade local e o poder público, sensibilizando-

os, em seguida com a realização de seminários, intencionando a elaboração de diagnóstico 

onde são escolhidas as atividades e setores considerados estratégicos para o desenvolvimento 
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local. Por fim, o trabalho dará subsídios para formulação de um plano de ação participativo 

que almeja, sobretudo a integração e o fortalecimento das entidades representativas 

comunitárias na execução dos trabalhos. 

 Vale ressaltar que as técnicas que irão direcionar a realização do trabalho deverão 

adaptar-se à realidade cultural locais. 

 É fundamental a participação de representantes das comunidades envolvidas no 

trabalho, dos setores das instituições municipais, estaduais e federais que atuam na área, como 

também de organizações não governamentais. 

   De início, identificaram-se problemas que acontecem na área da pesquisa bacia de 

drenagem do açude Paulo Sarasate, no que se refere à proteção do meio ambiente e ao manejo 

sustentado dos recursos naturais. Impactos ambientais como desmatamento e queimadas; 

manejo do solo; saneamento básico; gerenciamento dos recursos hídricos; educação; 

infraestrutura básica; exploração de recursos minerais; e ecoturismo, dentre outros, foram 

levantados (ver quadro 20). 

             Em cada impacto identificado foi definido pelo menos uma meta, representando o 

alvo a ser atingido ou “o que fazer” para que esse impacto seja solucionado.  

 

 

9.1. Levantamento dos principais impactos ambientais 

 

 Desmatamento e queimadas indiscriminadas e sem controle, matas ciliares degradadas 

 

Em toda a área da bacia de drenagem do açude Paulo Sarasate, observa-se a 

vegetação denominada por Fernandes (1990) de caatinga baixa, correspondendo a indivíduos 

com 2 a 5 metros de altura, apresentando segundo esse mesmo autor dois padrões bem 

definidos, um mais denso e outro mais aberto, com afloramentos rochosos mais frequentes, 

onde é comum o xique-xique, a macambira, a coroa de frade.  

Vale ressaltar também que, toda essa área sofre com o processo de desmatamento, 

extensas áreas são desmatadas ao longo de muitos anos, tradicionalmente para efeito de 

exploração agrícola e também a pecuária extensiva. A mata ciliar por sua vez encontra-se 

também bastante descaracterizada. Os produtos alimentícios básicos do Sertão, como a 

mandioca, o milho, o feijão a fava e a cana-de-açúcar para produção de rapadura e aguardente 

foram os principais fatores responsáveis pelos desmatamentos da caatinga. Um outro fator que 
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contribuiu para o desmatamento foi o sistema de cultivo do algodão, que teve início em 

meados do século XVIII, ocorrendo mudanças significativas na economia regional do 

semiárido nordestino, além de incorporar grandes proprietários e pequenos produtores Silva 

(2008). 

 

Recomendações: 

 Executar o plantio de árvores e ou reflorestamento através de plantas nativas. No caso 

de plantas exóticas que sejam de interesse industrial; 

 Utilização da agricultura irrigada para garantir a produção agrícola e a manutenção do 

rebanho, utilizando água dos açudes; 

 Disseminar e/ou adotar a agricultura conservacionista dita como método científico de 

combate às secas através de princípios racionais com a finalidade de prevenir a erosão 

do solo e melhorar a absorção de água da chuva no solo; 

 A mata galeria é de extrema importância para manutenção natural dos cursos d’água 

evitando o assoreamento, reduzindo a erosão do dique marginal fluvial, 

proporcionando a recarga dos aquíferos e o desenvolvimento da vegetação; 

 Criar incentivos de reflorestamento das áreas de matas ciliares com componentes do 

revestimento vegetal primário. 

 

 Manejo Inadequado do solo 

 

O manejo inadequado do solo tem levado as terras da área da bacia de drenagem 

do açude Paulo Saraste a prejuízos ambientais e, consequentemente, sociais bastante 

significativos. Trata-se do mau uso dos solos, tendo início com o desmatamento seguido de 

queimadas e o abandono das terras por um período de dois ou mais anos ficando a terra 

exposta às intempéries da semiaridez. Todo esse quadro agrava-se com a chegada das chuvas 

torrenciais sazonais que caem num período muito curto de tempo e, por vezes, intensidade 

muito forte carreando todo solo exposto para áreas mais rebaixadas do relevo, contribuindo 

para o assoreamento de rios e riachos. 

 

Recomendações: 

 Para que haja o manejo mais apropriado dos solos da caatinga na área em estudo e, de 

acordo com recomendações feitas por Duque (2001), deve-se evitar o desmatamento e 
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queimadas, porque com essa prática a terra “nua” é atacada pelo clima, enquanto que o 

solo com cobertura vegetal é defendido pelas plantas. Segundo suas convicções, o 

sistema de cultura mais racional para a terra seca é o que não desnuda o solo; 

 Procurar implantar estrutura básica de conservação dos solos através de técnicas como 

plantio em patamar, curvas de nível; esse procedimento resultará em melhor 

germinação das sementes, melhor desenvolvimento das plantas e consequentemente 

redução dos custos e trabalho; 

 Utilizar práticas simples, porém significantes, para o manejo adequado do solo como a 

escarificação, que nada mais é do que retirar a camada superficial do solo, cerca de 25 

a 30 cm, utilizando uma ferramenta denominada de escarificador. Este pulveriza 

menos o solo do que o arado ou a grade, sem enterrar a maior parte dos resíduos 

vegetais. Esse implemento é altamente válido no controle da erosão (OLIVEIRA, 

2010); 

 Um outro exemplo recomendado para o manejo adequado do solo seria o chamado 

captação in situ de caráter edáfica, objetivando a implantação na superfície do solo de 

uma estrutura pequena de captação de água pluvial através de sulcos paralelos 

intercalados pelas plantações. Esse sistema é muito eficiente tendo como resultado 

maior área de captação de água entre as linhas de plantio e poderá ser implantado 

plantio em fileira dupla. 

 

 Falta de Saneamento Básico 

          

A falta de saneamento básico é um problema em nível nacional que ainda está 

sendo resolvido, mas que tem trazido inúmeros prejuízos ambientais e principalmente sociais 

dos mais severos. Tanto nas grandes cidades, como nas médias cidades brasileiras, ele está 

presente, imagine em pequenas cidades isoladas em meio ao sertão cearense. Para começar a 

resolvê-los, sem sombra de dúvidas, o poder público tem que estar presente tanto em nível 

federal, estadual como municipal, além disso, deverá existir comprometimento de políticas 

públicas locais empenhadas em assunto de tal grandeza e importância. A literatura sobre esse 

assunto é bastante rica e detalhada, e cabe as autoridades competentes tirá-la do papel e 

executá-la. 
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Alguns exemplos serão citados a título de informação, todos esses ligados e/ou 

direcionados a problemas existentes levantados na área da bacia de drenagem do açude Paulo 

Sarasate. 

 

Recomendações: 

 Sistema de esgoto de águas servidas; problema comum para as comunidades que 

residem no semiárido da área em estudo geralmente esses esgotos são direcionados 

para rua, formando uma drenagem muitas vezes perene, com mau cheiro, 

provenientes das residências.  A população infelizmente acostumou-se com tal fato 

que nem percebe o que acontece. A solução mais cabível seria a construção de lagoas 

de estabilização, as quais receberiam esses efluentes, que seriam tratados por 

profissionais que destinariam os mesmos para locais mais adequados. Quanto às 

lagoas de estabilização, estas seriam construídas a uma certa distância das residências, 

em locais apropriados e seguros, monitoradas pelo poder público local;  

 Fossas e sumidouros são outro problema que atinge as populações mais desprovidas 

do sertão, trazendo com a falta destas a proliferação de doenças. 

 

 Gerenciamento dos Recursos Hídricos 

 

Conforme o Pacto das Águas (2008), há um avanço significativo sobre as políticas 

de água da União e do Estado do Ceará. De acordo com resultados alcançados, fica claro que 

o Ceará foi pioneiro em vários aspectos desse assunto e vem evoluindo em um sistema de 

gestão alicerçado em estrutura institucional e arcabouço jurídico iniciado com a Lei Nº 

11.996/1992 (antecipada à lei nacional), que institui a Política Estadual de Recursos Hídricos 

e o Sistema de Gestão dos Recursos Hídricos – SIGERH. 

 

Recomendações: 

 É de suma importância procurar promover a gestão integrada dos recursos hídricos 

da área da bacia de drenagem do açude Paulo Sarasate com a finalidade de promover 

a recuperação, a revitalização, assim como o uso de instrumentos de gestão, tendo 

como meta o aumento da disponibilidade quantitativa e qualitativa; 

 Através de gerenciamento por parte do poder público, conservar os recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos com vista ao crescimento de sua disponibilidade, por meio 



167 

 

 

 

de ações eficazes, evitando a escassez e a má qualidade da água nos recursos 

hídricos; 

 Recuperar, revitalizar e conservar as microbacias hidrográficas que integram a bacia 

de drenagem do açude Paulo Sarasate; 

 Desenvolver ações de educação ambiental, voltadas às comunidades locais, 

promovendo seminário sobre o uso integrado dos recursos naturais; 

 Procurar dar apoio à Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos – COGERH, para 

que essa possa desempenhar seu papel de maneira favorável à qualidade de vida das 

comunidades que habitam a área da bacia de drenagem do açude Paulo Sarasate. 

 

 Deficiência de Educação Ambiental formal, informal e cultural 

 

A educação ambiental como uma disciplina no ensino fundamental e médio ainda 

não se tornou uma realidade para a maioria das escolas existentes na área da pesquisa que 

engloba cerca de cinco municípios com seus respectivos distritos. Daí percebe-se a 

dificuldade em trabalhar assunto de tão grande importância para as comunidades locais 

existentes. A educação ambiental é um dos instrumentos de transformação da sociedade, que 

pode promover atitudes e condutas propícias à cultura da sustentabilidade. Então a educação é 

o meio de construir e divulgar esses conhecimentos e desenvolver talentos para introduzir as 

mudanças necessárias – de condutas, valores e estilos de vida – e para suscitar o apoio público 

às mudanças contínuas e fundamentais que são imprescindíveis para que a humanidade possa 

modificar sua trajetória, transformando-a num caminho em direção ao futuro sustentável. 

 

Recomendações: 

 De fato a educação ambiental pode alcançar todo o conjunto da sociedade atuando nos 

seus mais diversos setores, analisando-os juntamente com as comunidades por meio da 

interdisciplinaridade; 

 Vale ressaltar que no Brasil, foi criado em 1994 o Programa Nacional de Educação 

Ambiental, o PRONEA, e ainda mais, em 1999 foi aprovada a Lei nº 9.795, que 

dispõe sobre a Política Nacional de Educação Ambiental. Isso demostra que esse país 

apoia a educação ambiental como um processo transformador para a melhoria 

ambiental, a qualidade de vida e a preocupação com o bem-estar do meio ambiente; 
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 Conforme dados do Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Educação (2005), 

o PRONEA tem como meta aprimorar a educação ambiental em todos os sistemas de 

ensino do país, municípios contribuindo para construção de territórios sustentáveis; 

 Para Rodriguez e Silva (2009), a educação ambiental surge como uma necessidade no 

processo de salvar a humanidade de seu próprio desaparecimento e de ultrapassar a 

crise ambiental contemporânea. É um dos meios para se adquirir as atitudes, as 

técnicas e os conceitos necessários à construção de uma nova forma de adaptação 

cultural aos sistemas ambientais. 

 

 Caça e pesca predatória 

 

Conforme dados dos Altos Estudos da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará 

(2008), documento mais conhecido como “Pacto das Águas”, a pesca no estado é realizada 

em 128 açudes públicos, sendo estes estaduais e federais, como também em pequenos 

reservatórios. Os pescadores artesanais são filiados em 45 das 68 Colônias de Pescadores sob 

a direção da Federação dos Pescadores do Ceará e também por pescadores não profissionais. 

A produção em açudes públicos monitorados pelo DNOCS foi estimada em 8.023,443 kg em 

pescado em 2007. Vale ressaltar que o DNOCS realiza o povoamento dos açudes com 

avelinos produzidos nas suas estações de psicultura, como também da reprodução natural. A 

criação de peixes em cativeiro, somada à pesca nos açudes, contribui para que o Ceará ocupe 

a posição de destaque como maior produtor de tilápia do país, alcançando uma posição de 

20.000 toneladas em 2007. Essa atividade já vem sendo desenvolvida por aquicultores nas 

águas do açude Paulo Sarasate em tanques flutuantes. Ainda tímida, porém promissora. Existe 

um acordo pré-estabelecido entre a ANA e o DNOCS para a criação de um modelo 

regionalmente adequado de definição da capacidade de suporte de reservatórios (pequenos, 

médios e grandes).  

A caça infelizmente ainda é uma realidade apesar de ter diminuído, não se têm 

informações concretas de que esta é feita para fins lucrativos ou pela própria sobrevivência ou 

mesmo uma questão cultural enraizada e de difícil solução. O que se registra ainda em feiras 

livres de municípios dentro da área da pesquisa são vendedores de animais silvestres dos mais 

diversos tipos como galo-campina, gola, papa-capim, peba, cágado, enfim, animais típicos da 

caatinga. 
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Recomendações: 

  Através de órgãos responsáveis, melhorar a infraestrutura para pesca artesanal, como 

financiamento de barcos e/ou material utilizado para sua construção e também redes 

de pesca e material necessário para o dia pesqueiro; 

 Que o poder público resolva o problema da eutrofização acelerada das águas dos 

reservatórios inclusive o açude Paulo Sarasate, que têm prejudicado a pesca artesanal 

principalmente; 

 Que as políticas públicas cheguem a um consenso, de quem realmente vai monitorar o 

setor pesqueiro, pois este, nos últimos anos, já passou pelo controle de vários órgãos 

públicos como SUDEPE, SEAP, DNOCS, IBAMA e, segundo informações do Pacto 

das Águas (2008), tem aumentado a carga burocrática sobre os pescadores 

profissionalizados; 

 Procurar melhorar o envolvimento do poder público com os representantes das 

comunidades de pescadores. Pois há espécies de peixes introduzidas no açude para as 

quais os pescadores não possuem material apropriado para captura, exemplo disso é o 

peixe tambaqui. Daí ser necessário os pescadores investirem em novos materiais de 

pesca; 

 Que o poder público abra uma linha de crédito mais acessível aos pescadores e 

verifique também a comercialização do pescado, retirando os atravessadores, 

procurando meios para o armazenamento do pescado e refrigeração a baixo custo. 

 

 Uso indiscriminado de defensivos agrícolas 

 

Através da “intensificação da produção agrícola”, em relação a anos anteriores, de 

certa forma houve um pequeno aumento. Houve da mesma forma uma procura por defensivos 

agrícolas como herbicidas, pesticidas e inseticidas. O uso e manejo, muitas vezes 

indiscriminado e descauteloso, teve como resultado final a poluição de rios, riachos e açudes 

situados próximos a setores agrícolas. A poluição se dá pelo efeito das chuvas, que 

transportam essas substâncias químicas pelo escoamento superficial em direção a áreas mais 

rebaixadas do relevo. O aumento de substâncias tóxicas dissolvidas, suspensas ou depositadas 

na água é praticamente irreversível, devido à impossibilidade de sua dissolução biológica. 

Essas substâncias chegam a acumularem-se na carne dos peixes, podendo atingir o ser 

humano. 
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Recomendações: 

 Em vez de tradicionais defensivos agrícolas (substâncias químicas nocivas ao ser 

humano), usar inseticidas naturais em roçados agroecológicos para o controle de 

pragas, o qual possui baixo custo sem prejudicar o ser humano, o solo e as plantas. 

Segundo Silva (2008), os principais inseticidas são o “Macerado de fumo”, que 

utiliza fumo de rolo, água, álcool e sabão, para conter o avanço do pulgão e da 

mosca branca; o “Macerado de Agave” para o controle das formigas cortadeiras; a 

“Manipueira da mandioca”; a “Urina da Vaca” misturada com água, utilizada 

como adubo foliar para combater a mosca branca nas hortaliças; a “Calda de Alho” 

fervido em água, para controlar o pulgão e a vaquinha que atacam as hortaliças;  

 Esse tipo de procedimento poderá ser aplicado em toda a área da bacia de 

drenagem do açude Paulo Sarasate; 

 Vale ressaltar que tanto um profissional agrônomo e um técnico agrícola são de 

suma importância no acompanhamento e desenvolvimento desse processo de 

recomendação a aplicação de defensivos agrícolas. 

 

 Falta de Infraestrutura básica e de serviços no meio rural 

 

De acordo com Silva (2008), faz-se necessário avançar na confecção de uma 

proposta integrada de desenvolvimento sustentável no semiárido baseada na convivência, esta 

articulada a uma política nacional de desenvolvimento regional com apoio de vários estudos 

propostos com resultados contundentes e reais. Que a negociação com o poder público não se 

restrinja a ações específicas (formulação, negociação, e execução de programas e projetos), 

mas que avance para um processo de mobilização regional e nacional de debate sobre as 

estratégias de um desenvolvimento sustentável, articulado com infraestrutura comunitária 

para as populações que habitam a bacia de drenagem do açude Paulo Sarasate.  

 

Recomendações: 

 Infraestrutura para o abastecimento de pequenas comunidades rurais por meio 

de projetos como São José (programa de combate a pobreza rural), cisternas de 

abastecimento, caixa d’água comunitária, rede de adução domiciliar; 
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 Construção de açudes públicos de médio porte com pouca extensão e mais 

profundos para evitar a evaporação; 

 Financiamento para compra de bombas hidráulicas, para pequenas irrigações 

que mantenham pelo menos pequenos rebanhos de ovinos e caprinos e/ou até 

mesmo poucas cabeças de bovinos; 

 Construção e acompanhamento de postos de saúde que ofereçam remédios 

gratuitamente como também de baixo custo.  

 Sistema de rodovias bem pavimentadas e/ou pelo menos em bom estado de 

conservação para o escoamento de uma pequena ou média produção, e 

iluminadas se possível; 

 Passagem molhadas em bom estado de conservação e/ou construção de 

pequenas pontes tão necessárias em períodos chuvosos; 

 Escolas de ensino fundamental e médio com professores preparados bem 

remunerados com amplas salas de aulas bem iluminadas, carteiras conservadas, 

“quadro-negro” em bom estado de conservação. Material escolar atualizado, 

pátio para lazer, quadra de esportes, água para o uso necessário. Instalações de 

banheiros sanitários funcionando a contento. Cozinha com cardápio 

diversificado e nutritivo. Transporte escolar com veículo fechado, com cinto de 

segurança novo ou em condições favoráveis para funcionamento com revisões 

periódicas constantes. Biblioteca com livros diversificados e também 

atualizada, com serviço de empréstimo, tanto para escola como para 

comunidade. Sistema de transporte para as comunidades com horários, pré-

estabelecidos inclusive em finais de semana e feriados. Salas modernas com 

computadores de última geração e pessoal preparado para ensinar aos alunos; 

 Incentivos fiscais por conta do poder público para instalação de micro e/ou 

médias empresas no ramo que for mais conveniente para o local, trazendo com 

isso geração de emprego e renda; 

 O conhecimento do potencial turístico tende a gerar empregos. 

 

 Extração indiscriminada e sem controle dos recursos minerais 

        

Os recursos minerais no estado do Ceará são extraídos com muita frequência. 

Existem várias áreas de lavras com diferentes tipos de mineração, uma das mais comuns, na 
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área da bacia de drenagem do açude Paulo Sarasate, é a retirada de areia do leito dos rios e 

riachos. Um outro tipo de minério bem comum na área da pesquisa é a argila que também é 

retirada de terraços fluviais para fabricação de tijolos e telhas. O que preocupa é que na 

maioria das vezes essa extração de minério funciona sem o conhecimento das leis que regem 

sua exploração. Segundo Neto (1999), a mineração quando exercida indiscriminadamente, 

sem nenhum controle técnico-ambiental, é causa de vários problemas para o município que a 

abriga, por proporcionar o aparecimento de grandes áreas desmatadas e escavadas que mais 

tarde poderão vir a ser transformadas em lagoas abandonadas e poluídas. Além disso, pode 

gerar poluição atmosférica, sonora visual e ocasionar erosões e consequente assoreamento dos 

rios da região. A Resolução nº 001/86 do CONAMA inclui a mineração como um dos 

empreendimentos passíveis de licenciamento ambiental  pelo órgão competente do Estado, no 

caso a Superintendência Ambiental do Estado do Ceará SEMACE. 

 

Recomendações: 

 Que o poder público estabeleça medidas de controle desses locais de 

exploração de minério e acompanhe através de fiscalização contínua; 

 Fortalecer o sistema de licenciamento ambiental de atividades mineradoras, 

aplicando a legislação pertinente; 

 Promover a recuperação de áreas degradadas pela ocupação de empresas de 

mineração, identificando os agentes causadores da degradação ambiental; 

 Desenvolver tecnologias eficazes para recuperação de áreas degradadas; 

 Se possível, legalizar a área de mineração através de órgãos competentes como 

a CPRM e o DNPM; 

 Induzir mão de obra especializada, gerando emprego na área de mineração. 

 

Quadro 20 – Síntese de Propostas de Planejamento e Gestão Ambiental da Bacia de Drenagem do Açude Paulo 

Sarasate 

IMPACTOS METAS AÇÕES PROPOSTAS 

- Desmatamento e queimadas 

indiscriminadas e sem 

controle, matas ciliares 

degradadas. 

- Controle das queimadas, 

manejo adequado dos solos, 

manejo sustentável da 

cobertura vegetal. 

- Identificar e notificar, em parceiras 

com as Prefeituras e a sociedade civil 

organizada, as empresas que 

estimulam o desmatamento; 

- Implementar nos municípios a 

guarda florestal; 

- Orientar e educar os produtores  



173 

 

 

 

IMPACTOS METAS AÇÕES PROPOSTAS 

  
rurais no controle das queimadas; 

- Ações de recomposição florística. 

- Manejo inadequado do 

solo. 

- Recursos florestais manejados 

de forma sustentável, solo 

adequadamente manejado e 

queimadas controladas; 

- Elaborar e implantar um programa 

de manejo Sustentável dos recursos 

naturais renováveis; 

- Promover estudos para viabilizar a 

reintrodução da fauna nativa na 

região da BDAPS; 

- Implementar programa permanente 

de extensão   rural. 

- Falta de saneamento básico. 

- Saneamento básico urbano e 

rural implantado de forma 

eficiente. 

- Elaborar e implementar um plano 

de saneamento Básico urbano e rural 

com a participação do poder; 

- Público e da sociedade civil 

organizada. 

 

- Falta de um melhor 

gerenciamento dos recursos 

hídricos (quantidade e 

qualidade). 

 

 

 

- Recursos hídricos 

gerenciados adequadamente. 

- Desenvolver programas 

participativos adequados ao 

gerenciamento racional dos recursos 

hídricos, contemplando; 

- Critérios para construção de novos 

Açudes e barragens; 

 - Promoção do uso da irrigação 

localizada; 

 - Despoluição dos mananciais; 

 - Controle da qualidade da água; 

 - Perenização dos mananciais. 

 

- Deficiência de educação 

ambiental, formal, informal, 

e cultural. 

- Educação (ambiental, formal, 

informal e cultural) de melhor 

qualidade. 

- Elaborar e implementar programa 

de educação; 

- Criar conselhos municipais do meio 

ambiente; 

- Melhorar a infraestrutura 

educacional; 

- Adequar o calendário educacional 

rural ao calendário agrícola; 

- Formar agentes multiplicadores 

para educação Ambiental; 

- Realizar campanhas educativas. 
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IMPACTOS 

 

METAS 

 

AÇÕES PROPOSTAS 

- Caça e pesca predatória e 

comercialização de animais 

silvestres. 

- Caça e pesca predatórias de 

animais silvestres eliminados. 

- Fazer cumprir a legislação sobre a 

caça e pesca Predatória; 

- Coibir a comercialização de 

animais silvestres seus produtos e 

subprodutos; 

- Inadequação de 

infraestrutura básica e de 

serviços no meio rural. 

- Infraestrutura e serviços 

implantados e mantidos no 

meio rural. 

- Dotar e manter o meio rural de 

infraestrutura básica e serviços. 

- Uso indiscriminado de 

agrotóxicos. 

- Agrotóxicos usados de forma 

adequada; 

- Orientação de um técnico 

agrícola. 

- Cumprimento da legislação 

estadual sobre o uso de agrotóxicos e 

o uso de receituário agronômico; 

- Estabelecer técnicas de controle 

biológicos de pragas e doenças, e de 

agricultura orgânica; 

- Implementar cursos de capacitação 

sobre o uso correto de agrotóxicos. 

- Falta de infraestrutura e 

de conhecimento do 

potencial turístico. 

- Atividades turísticas 

conhecidas e dotadas de 

infraestrutura. 

- Elaboração de um programa de 

turismo ecológico para área da 

BDAPS; 

- Criar novas áreas protegidas; 

- Incentivar a iniciativa privada para 

investir em infraestrutura para o 

ecoturismo; 

- Extração indiscriminada e 

sem controle dos recursos 

minerais; 

- Recursos minerais extraídos 

de forma controlada; 

- Fiscalização dos órgãos 

competentes. 

- Identificar, cadastrar, regularizar e 

fiscalizar os exportadores de recursos 

minerais; 

- Aplicação de multas; 

- Fiscalização DNPM, SEMACE... 

- Falta de um zoneamento 

ambiental ecológico e 

econômico; 

- Implementação do 

Zoneamento Ambiental; 

- Reivindicar junto aos órgãos 

competentes do município a 

realização do zoneamento ambiental; 

 

 

- Represamento de rios e 

riachos; 

- Controle de retenção de 

sedimentos; 

- Controle na alteração no 

fluxo de sedimentos; 

- Controle da diminuição da 

capacidade de transporte 

fluvial. 

- Erosão e diminuição do fluxo de 

sedimentos e de nutrientes; 

- Alteração de cadeias alimentares; 

- Diminuição de produtividade 

pesqueira; 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

 

 

 



175 

 

 

 

9.2. O plano de ação e os resultados esperados 

 

Conforme os quadros descritos, as ações propostas foram agrupadas segundo sua 

afinidade: Educação e Capacitação, Manejo Sustentado, Ecoturismo, Saneamento, 

Infraestrutura e Pesquisa. O plano de ação é extremamente importante, pois indica a 

prioridade, os responsáveis e colaboradores, como também os resultados esperados para cada 

ação estratégica.  

Segundo estudos realizados por Silva e Rodriguez (2011), por uma questão de 

sobrevivência a ocupação das áreas chamadas “áreas de risco” trazem inúmeros problemas de 

ordem social, política e ambiental para as comunidades carentes, sendo estas quase que 

“obrigadas”, forçadas, a residirem em fundos de vales, encostas e outros. O plano de ação 

surge oferecendo certo direcionamento e ordenamento locais com a finalidade de evitar ou 

mesmo desviar esse tipo de ocupação citada para setores mais confiáveis do ponto de vista 

natural e ocupacional.  

Ainda conforme esses autores, quando se pensa em assumir um processo de 

planejamento do espaço, está se discutindo a necessidade de pensar a ocupação e 

ordenamento, então é isso que o plano de ação sugere: incorporar o raciocínio e o 

conhecimento no processo de ocupação e organização do espaço (ver quadros 21, 22 23, 24 e 

25). 

 

Quadro 21 – Programa de Educação e Capacitação  

Programa: Educação e Capacitação 

Coordenador: Prefeituras inseridas na área da pesquisa 

Objetivo: Educação e capacitação da população e dos agentes locais para a conservação da natureza e 

para o uso de tecnologia adequado à região da BDAPS. 

AÇÕES 
RESPONSÁVEIS E 

COLABORADORES 
RESULTADOS ESPERADOS 

- Elaborar e 

implementar 

programas de 

educação. 

- Comitê Gestor;                                        

- Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente; 

- Secretaria Municipal de saúde e Meio 

Ambiente;                                         

 - Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente;                                                        

- Secretaria de Educação de Varjota.                                                        

- Formação da população jovem 

orientada para a proteção ao 

meio ambiente. 

- Orientar e educar os 

produtores rurais no 

controle das 

queimadas. 

- Comitê Gestor;                                              

- Corpo de Bombeiros;                                                                   

- SEMACE;                                                      

- Sindicato dos trabalhadores rurais;  

- Controle das queimadas. 
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AÇÕES 
RESPONSÁVEIS E 

COLABORADORES 
RESULTADOS ESPERADOS 

- Criar conselhos 

municipais do meio 

ambiente. 

- Comitê Gestor;                                                    

- Secretaria municipal de Meio Ambiente. 

- Acompanhamento eficaz do 

plano de gestão. 

- Formar agentes 

multiplicadores para a 

educação ambiental. 

- Comitê Gestor;                                    - 

SEBRAE;                                                                                                

- SEMACE. 

- Divulgação dos programas 

educativos em toda região. 

- Melhorar a 

infraestrutura 

educacional. 

- Comitê Gestor;                                                

- Ministério da educação;                  

- Secretaria Municipais de educação de 

Varjota, Pires Ferreira, Hidrolândia, 

Santa Quitéria e Ipu. 

- Melhoria da qualidade do 

ensino. 

- Realizar campanhas 

educativas. 

- Comitê Gestor;                                                                               

- SEMACE;                                                    

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

– Varjota;                        

 - Secretaria Municipal de educação Sª 

Quitéria;  

-Secretaria Municipal de educação de 

Hidrolândia;                                               

- Divulgação dos programas  

educacionais. 

- Implementar cursos 

de capacitação sobre o 

uso correto de 

agrotóxicos. 

- Comitê Gestor;                                       

- Secretaria Municipais de educação e da 

agricultura;                    

- Universidades;                              

- Escolas.   

- Melhoria da qualidade dos 

produtos agrícolas e da saúde da 

população e dos trabalhadores 

rurais. 

- Incentivar a 

perfuração de poços 

tubulares. 

- Comitê Gestor;                                              

- Secretarias Estaduais de Recursos 

Hídricos;                                    

- Fundação Nacional de saúde;                                                             

- DNOCS;                                                       

- CPRM; 

- Eliminação da silicose 

(Serra da Ibiapaba). 

- Implementar 

programa permanente 

de extensão rural. 

- Comitê Gestor;                               

- EMATERCE – CE;                                    

- Secretarias Municipais de Agricultura 

de Varjota; 

- Divulgação dos programas 

educativos em toda região. 

- Cadastrar e orientar 

os cavadores de poços 

na utilização dos 

equipamentos de 

segurança. 

- Comitê Gestor;                                           

- Associação de silicose Ipu, Pires 

Ferreira;                                

- CPRM;                                                               

- Secretaria estaduais de Recursos 

Hídricos  - Secretarias estaduais de saúde, 

Meio Ambiente e Ação Social. 

- Eliminação de doenças de 

silicose. 
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AÇÕES 

 

RESPONSÁVEIS E 

COLABORADORES 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

- Adequar o calendário 

educacional rural ao 

calendário agrícola. 

- Comitê Gestor;                                 

- Secretaria Municipais de Educação;                                              

- Secretaria Municipais de Agricultura;                                                                                      

- Secretaria estadual de educação – CE;                                                                                     

- SEMACE - Secretarias Municipais de 

educação de Varjota, Pires Ferreira, 

Hidrolândia, Santa Quitéria e Ipu. 

- Aumento da frequência às aulas 

e diminuição dos índices de 

evasão e repetência. 

- Viabilizar a 

aquisição  de 

equipamentos de 

proteção e segurança 

pelos cavadores de 

poços. 

- Comitê Gestor;  

 - Secretarias estaduais de Recursos 

Hídricos;                                         

- DNOCS;            

- CPRM; 

- Secretarias estaduais de saúde, meio 

ambiente e Ação social. 

- Melhoria da saúde e da 

segurança dos cavadores de 

poços. 

- Capacitar os recursos 

humanos. 

- Comitê Gestor;                                    

- Corpo de Bombeiros. 

- Eliminação dos incêndios 

florestais. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

Quadro 22 – Programa de Manejo Sustentado  

Programa: Manejo Sustentado.  

Coordenador:  

Objetivo: Manejo sustentado dos recursos florestais e de solo, na região da BDAPS. 

AÇÕES 
RESPONSÁVEIS E 

COLABORADORES 
RESULTADOS ESPERADOS 

- Elaborar e implementar 

um programa de manejo 

sustentado dos recursos 

naturais renováveis. 

- Comitê Gestor;                                   

- SEMACE;                                                                                                         

- Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente de Varjota; 

- Secretaria Municipal de Saúde de 

Varjota; 

- Secretaria Municipal de 

Agricultura e Meio Ambiente  

Hidrolândia. 

- Implantação de modelos de 

manejo sustentado. 

- Reivindicar a realização 

de zoneamento ambiental 

da BDAPS; 

- Comitê Gestor;                                                                                                                                                        

- Prefeituras Municipais de Varjota, 

Pires Ferreira, Hidrolândia, Santa 

Quitéria e Ipu. 

- Realização do zoneamento 

ambiental da BDAPS. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Quadro 23 – Programa de Gerenciamento e Fiscalização 

Programa: Gerenciamento e Fiscalização.  

Coordenador: Prefeituras Inseridas n área da pesquisa  

Objetivo: Gerenciamento e fiscalização da área da BDAPS feitos de forma participativa e com o apoio do 

IBAMA do governo estadual e municipais e da sociedade civil organizada, de modo a manter a 

biodiversidade e a sustentabilidade. 

AÇÕES 
RESPONSÁVEIS E 

COLABORADORES 
RESULTADOS ESPERADOS 

 

- Desenvolver programas 

participativos adequados ao 

gerenciamento racional dos 

recursos hídricos, 

contemplando: 

 Critérios para a 

construção de açudes e 

barragens; 

 Promoção do uso da 

irrigação localizada; 

- Comitê gestor da Bacia 

hidrográfica do rio Acaraú; 

- DNOCS - Secretaria Estadual 

de Recursos Hídricos do Estado 

do Ceará;                      

- SRH; 

- COGERH; 

- ANA.                            

- Utilização pela população de 

tecnologias dos recursos hídricos  

adequadas á região da BDAPS. 

- Notificar e monitorar, em 

parcerias com as prefeituras e a 

sociedade civil organizada, as 

empresas que estimulam o 

desmatamento. 

 

- Comitê Gestor da Bacia 

hidrográfica do rio Acaraú; 

- Secretarias municipais de 

meio ambiente dos municípios 

da área BDAPS;                   

-Secretaria de Agricultura dos 

municípios da área da BDAPS;                                                                     

- Eliminação dos desmatamentos 

indiscriminados.  

- Fazer cumprir a legislação 

sobre a caça e a pesca 

predatórias. 

- Comitê Gestor;                                

- SEMACE;                                                                                             

- Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente;                                                                                                                                                            

- Eliminação da caça e pesca  

predatórias. 

- Fazer cumprir a legislação 

estadual sobre o uso de 

agrotóxicos e incrementar o uso 

do receituário agronômico. 

- Comitê Gestor;                                                                                             

- SEMACE;     

- Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- Utilização correta dos 

agrotóxicos. 

- Redimensionar o quadro da 

guarda florestal. 

- Comitê Gestor;                                        

- Prefeituras municipais;                                  

- Policia Militar – CE;                                     

- Potencialização da fiscalização 

na região da BDAPS. 
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AÇÕES 
RESPONSÁVEIS E 

COLABORADORES 
RESULTADOS ESPERADOS 

- Coibir a comercialização de 

animais silvestres, produtos e 

subprodutos. 

- Comitê Gestor – Policia 

Rodoviária federal – CE;                                                                             

- Policia Militar – CE.                                              

- Eliminação da comercialização 

de animais silvestres. 

- Criar novas áreas protegidas. 

- Comitê Gestor;                                                  

- Prefeitura Municipal de 

Varjota;                                                                     

- Prefeitura Municipal 

Hidrolândia;.                                                         

- Prefeitura Municipal Ipu;    

- Prefeitura Municipal Santa 

Quitéria;                                                                                               

- SEMACE. 

- Ampliação da proteção 

ambiental para outros municípios 

como Nova Russas, Monsenhor 

Tabosa, etc. 

- Identificar, cadastrar, 

regularizar e fiscalizar os 

exploradores de recursos 

minerais. 

- Comitê Gestor;                                        

- DNPM;                                                      

- Secretaria municipal do meio 

dos municípios inseridos na 

BDAPS;                         

- Regularização da exploração 

dos recursos minerais na região. 

- Retificar a relação dos 

municípios incluídos na 

BDAPS. 

- Comitê Gestor. 
- Correção da relação dos 

municípios. 

- Fazer cumprir a legislação 

sobre a caça e a pesca 

predatórias. 

- Comitê Gestor;                                 

- SEMACE;                                                                                             

- Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente;                                                                                                                                                               

- Eliminação da caça e pesca 

predatórias. 

- Fazer cumprir a legislação 

estadual sobre o uso de 

agrotóxicos e incrementar o uso 

do receituário agronômico. 

- Comitê Gestor                                                                                             

- SEMACE      

- Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- Utilização correta dos 

agrotóxicos. 

- Redimensionar o quadro da 

guarda florestal. 

- Comitê Gestor;                                        

- Prefeituras municipais;                                  

- Policia Militar – CE.                                     

- Potencialização da fiscalização 

na região da BDAPS. 

- Coibir a comercialização de 

animais silvestres, produtos e 

subprodutos. 

- Comitê Gestor;                              

- Policia Rodoviária Federal  - 

CE;                                                                             

-  Policia Militar – CE.                                             

- Eliminação da comercialização 

de animais silvestres. 
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AÇÕES 
RESPONSÁVEIS E 

COLABORADORES 
RESULTADOS ESPERADOS 

- Criar novas áreas protegidas. 

- Comitê Gestor;                                                  

- Prefeitura Municipal de 

Varjota;                                                                     

- Prefeitura Municipal 

Hidrolândia;                                                         

- Prefeitura Municipal Ipu;    

- Prefeitura Municipal Santa 

Quitéria;                                                                                               

- SEMACE; 

 

- Ampliação da proteção 

ambiental para outros municípios 

como Nova Russas, Monsenhor 

Tabosa, etc. 

- Identificar, cadastrar, 

regularizar e fiscalizar os 

exploradores de recursos 

minerais. 

- Comitê Gestor;                                        

- DNPM;                                                     

- Secretaria municipal do meio 

dos municípios inseridos na  

BDAPS;                         

- Regularização da exploração 

dos recursos minerais na região. 

- Retificar a relação dos 

municípios incluídos na 

BDAPS. 

- Comitê Gestor. 
- Correção da relação dos 

municípios. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Quadro 24 – Programa de Ecoturismo 

Programa: Ecoturismo  

Coordenador: Prefeituras Inseridas na área da pesquisa 

Objetivo: Desenvolvimento do potencial ecoturístico da região da Bacia de Drenagem do açude Paulo 

Sarasate 

AÇÕES 
RESPONSÁVEIS E 

COLABORADORES 
RESULTADOS ESPERADOS 

- Elaborar programa de Ecoturismo para 

bacia de drenagem do açude Paulo 

Sarasate. 

- Comitê Gestor;                   

- Secretarias municipais 

inseridas na área da 

pesquisa;                              

- SETUR.                                                             

- Desenvolvimento do 

ecoturismo. 

- Incentivar a iniciativa privada para 

investir em infraestrutura para o 

ecoturismo. 

 

- Comitê Gestor                   

- Rede hoteleira                                                       

- SETUR                                      

- SEBRAE 

- Melhoria e ampliação dos 

equipamentos voltados para o 

ecoturismo. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Quadro 25 – Ações emergenciais 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

  

AÇÕES EMERGENCIAIS 

 

AÇÕES/ATIVIDADES 

RESPONSÁVEIS 
 

Meses 
Governo do 

Estado 

Secretaria de 

Infraestrutura 

Comitê 

Gestor 
Outros 

Implementar o comitê 

Gestor 
× ×   1 

Capacitação dos 

membros do comitê 

Gestor 

× × ×  
 

3 

Revisar as estratégias de 

planejamento 
  × × 1 

Implantar o cadastro de 

parceiros e colaboradores 
  

 

× 

 

× 

 

3 

Capacitar professores e 

lideres comunitários 
  

 

× 

 

× 

 

4 

Promover Seminários 

sobre a área da BDAPS 

para Autoridades locais e 

lideranças da sociedade 

Civil. 

  
 

× 

 

× 

 

4 
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10. ESBOÇO DE ZONEAMENTO AMBIENTAL PARA A ÁREA DA 

BACIA DE DRENAGEM DO AÇUDE PAULO SARASATE 

 

O zoneamento ambiental é um dos instrumentos da Política Nacional do Meio 

Ambiente. A Lei nº 6.938, com base nos incisos VI e VII do Art.23 e no Art. 235 da 

Constituição, estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, com o objetivo de preservar, 

melhorar e recuperar a qualidade ambiental do país através do Sistema Nacional do Meio 

Ambiente – SISNAMA. Portanto a Lei nº 6.938 institui instrumentos pelos quais haja o 

objetivo almejado, como por exemplo: os padrões de qualidade ambiental, o zoneamento 

ambiental, a avaliação de impactos ambientais, etc. 

Vale ressaltar que o zoneamento ambiental deve ser consequência de um 

planejamento que possua uma base de informação e participação pública apropriada para sua 

construção. 

O esboço de zoneamento ambiental para a área da bacia de drenagem do açude 

Paulo Sarasate foi realizado a partir de agrupamento de áreas que possuem as mesmas 

especificidades, com um grau de homogeneidade, sendo que essas unidades homogêneas são 

dotadas de potencialidades e limitações peculiares. Tendo como base esses aspectos, foram 

identificadas áreas distintas na bacia de drenagem do açude Paulo Sarasate, que nortearam a 

elaboração de uma proposta para o zoneamento ambiental (ver mapa 15). 

As informações e dados do diagnóstico geoambiental elaborados na área da 

pesquisa foram primordiais para a organização das zonas. 

 

10.1. Zonas Propostas para a bacia de Drenagem do Açude Paulo Sarasate 

 

Estas zonas aqui sugeridas certamente servirão de orientação para uma política de 

reordenação do espaço, no sentido de contribuir para a distribuição das atividades 

econômicas, ambientais e sociais desenvolvidas na bacia, respeitando a capacidade de carga 

dos recursos naturais em função das suas limitações, vulnerabilidades e fragilidades naturais, 

como também amenizar os riscos e o aproveitamento das potencialidades de uso e ocupação 

de maneira mais eficiente e racional.   
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1. Zona de Preservação Permanente       

Topo do Planalto da Ibiapaba 

Topo dos Maciços Residuais 

Margens dos rios e riachos 

2. Zona de Conservação Ambiental 

Vegetação parcialmente degradada 

3. Zona de Recuperação Ambiental 

Áreas com cobertura vegetal degradada 

Terraços Fluviais sem mata galeria 

Vertentes, Maciços e Serras 

4. Zona de Uso Sustentável 

Produção agrícola em várzeas fluviais 

Produção agrícola em açudes 

Área de Uso agrícola 

Pecuária Extensiva 

 

1. Zona de Preservação Permanente  

 

Essa zona tem como finalidade a Preservação Permanente das florestas e demais 

formas de vegetação natural referidas nas condições previstas no Artigo 2º da Lei nº 4.771, de 

15 de setembro de 1965 (Código Florestal), e as respectivas alterações a esse artigo 

introduzidas pela Lei nº 7.803, de 18 de julho de 1989, e ainda aquelas assim declaradas pelo 

Poder Público de acordo com o artigo 3º do Código Florestal Brasileiro. 

Incluem-se entre as áreas de topos de morros, áreas com declividade superior a 

45º, como também encostas e fundo de vales. Foram consideradas também como Área de 

Preservação Permanente áreas de vegetação conservada resquícios de mata seca e terrenos 

onde predominam os processos geomorfológicos mais intensos (ambientes fortemente 

instáveis). 

Também foram admitidas nessa categoria as áreas de risco sujeitas a deslizamento 

por processos de solifluxão. 
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Topo do Planalto da Ibiapaba:  

 

Esta zona abrange uma faixa bastante significativa do setor leste da Ibiapaba 

voltada para a depressão periférica a oeste, onde existem no topo e vertentes íngrimes várias 

nascentes de rios anaclinais, alimentando os rios ortoclinais da área da bacia de drenagem do 

açude Paulo Sarasate. Essa zona também se destaca por ainda possuir uma diversidade 

biológica e genética necessitando de maior preocupação do poder público no reflorestamento 

e manutenção da floresta. Poderão ser implantados nessa zona projetos voltados ao turismo 

ecológico, a implantação de programas de educação ambiental, de capacitação de guias e 

condutores de trilhas de ecoturismo nas escolas e nas comunidades locais. A administração 

municipal responsável por essas áreas deverá incentivar programas de divulgação dos 

atrativos naturais e culturais da região, como também informá-las da importância de 

preservação das diferentes feições ecológicas da paisagem. A contribuição de órgãos públicos 

como IBAMA, SEMACE, e Universidades como UVA, UFC, entre outras, com essa 

finalidade são  primordiais para o sucesso desse zoneamento. 

 

Topo dos Maciços Residuais:  

 

É importante que essas áreas de topos de Maciços Residuais sejam preservadas, 

pois apesar de a constituição litológica destes serem cristalinas, os maciços contribuem para o 

semiárido com nascentes de rios e riachos alimentando as calhas das planícies fluviais. São 

áreas que servem também de alternativa para o homem do campo no que se refere às culturas 

de subsistência, utilizando as vertentes úmidas destes. No entanto, esse procedimento tem 

como resultado a perda significativa de solos, intensificando os processos naturais de 

dissecação, aumento dos escoamentos superficiais, e o maciço passa a apresentar vertentes 

desnudadas, ou seja, desprovidas de solos, trazendo sérios prejuízos no sentido da 

biodiversidade e desequilíbrio ambiental, além do aumento da temperatura. Cabe ao poder 

público competente, seja ele federal, estadual e/ou municipal, fiscalizar assim como 

apresentar propostas adequadas de plantio em patamares, curvas-de-nível e outras medidas de 

manejo a fim de amenizar a degradação ambiental nesses setores. Esses topos poderão ser 

aproveitados pela comunidade cientíifica em diversos estudos e em diferentes áreas de 

pesquisa através ainda de seus resquícios de vegetação nativa, material litológico, etc. Um 
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outro viés seria ainda o aproveitamento desses terrenos através de trilhas ecológicas, mirantes, 

etc. 

 

Margens dos rios e riachos:  

 

Estas áreas têm profunda relação com o homem do campo no semiárido 

nordestino, uma prova disso é sua considerável utilização principalmente em anos de 

estiagem. O homem sertanejo planta nas margens dos cursos d’água capim para sobrevivência 

do pequeno rebanho (caprino, ovino e bovino), batata-doce, feijão e ainda perfurando essas 

áreas, fazendo cacimbas, que vão mudando de lugar à medida que as águas de sub-superfícies 

vão sendo evaporadas pela intensidade do calor em decorrência das altas temperaturas, e 

também aproveitando a argila depositada nas margens dos riachos e rios temporários na 

fabricação de tijolos e telhas, as chamadas olarias, muito comuns na área em estudo. Estas 

áreas precisam ser monitoradas, pois são áreas protegidas por Lei nº 4.771, de 15 de Setembro 

de 1965, Art. 2º, alínea “a”. 

 

2. Zona de Conservação Ambiental  

 

Esta zona tem como finalidade a conservação das áreas classificadas nesta 

pesquisa como vegetação parcialmente degradada. Vale ressaltar que são áreas utilizadas 

pelas comunidades que habitam a bacia de drenagem do açude Paulo Sarasate. Trata-se de 

remanescente de vegetação natural. Possuem terrenos com capacidade de uso agrícola 

moderado, ambientes que precisam de manejo agrícola apropriado com a finalidade de 

combaterem os processos erosivos. 

 

Vegetação parcialmente degradada:  

 

São áreas que sofreram ao longo de muitos anos o uso e ocupação de técnicas 

agrícolas inadequadas, portanto sugere-se que haja por parte do poder público local, medidas 

de uso, manejo e planejamento como receber ações de recuperação ambiental, como 

reflorestamento e terraçeamento, cultivos agroflorestais, aplicação de alternativas ecológicas 

com um sistema integrado de plantio de hortaliças e criação de pequenos animais, sem que 

estes excedam a capacidade de carga desses ambientes.  
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3. Zona de Recuperação Ambiental 

  

Esta zona é caracterizada por áreas que passaram por impactos ambientais 

negativos, classificadas aqui como áreas com cobertura vegetal degradada, terraços fluviais 

sem mata galeria e vertentes, maciços e serras. Muitas dessas áreas resultam do processo de 

urbanização desordenado e também por práticas rudimentares de agricultura de subsistência. 

Estas áreas poderão ser utilizadas através de controle, recuperação e monitoramento ambiental 

com propósito de manejo adequado dos recursos naturais, que sejam desenvolvidas atividades 

de pesquisa e educação ambiental com o intuito de avalizar os processos de sucessão 

ecológica natural. O reflorestamento deverá ser implementado nessas áreas através de 

espécies nativas, com a preocupação de uma recomposição florística. O poder público 

encaminhará todo o processo através de seus órgãos competentes. 

 

Áreas com cobertura vegetal degradada: 

 

 Todo esse processo de degradação da vegetação natural se deu e segue até os dias 

atuais por meio de práticas econômicas e de tratos culturais agropecuários nem sempre 

apropriados aos ecossistemas locais. Tudo isso é fruto do processo de ocupação do semiárido 

cearense. De acordo com Silva (2008), a vegetação de caatinga é um dos biomas brasileiros 

mais ameaçados pelo uso intempestivo dos seus recursos naturais, e as maiores extensões de 

áreas em processo de desertificação no Brasil, com perda significativa da fertilidade do solo, 

estão localizadas no semiárido. Toda essa problemática é resultado da combinação do cultivo 

inadequado da terra às variações climáticas e às características do solo pedregoso e/ou 

impermeável.  

 

Terraços Fluviais sem mata galeria: 

 

Estas áreas estão inseridas na Área de Proteção Permanente – APP, mas por 

encontrarem-se em ambientes fluviais mais úmidos e potencialmente naturais são 

extremamente utilizadas pelas comunidades ribeirinhas como alternativa de sobrevivência na 

época de estiagem. A mata galeria possui uma importância extrema, pois, além de fixar o solo 

através de suas raízes, conserva o microclima e evita o assoreamento, sustentando as calhas 

fluviais livres do excesso de sedimentos, mantendo, portanto, o equilíbrio natural desse 
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ecossistema. À medida que essa mata ciliar é retirada, há um processo complexo de 

desequilíbrio ambiental, desestruturando a cobertura vegetal, com resultados negativos para a 

biodiversidade, além da aceleração do assoreamento, modificando a dinâmica natural dos 

cursos d’água.  

 

Vertentes, Maciços e Serras: 

 

Estas áreas também sofrem os efeitos de desmatamentos seguidos de queimadas, 

são áreas protegidas por Lei Federal nº 4.771, de 15 de Agosto de 1965, Art. 2º, alíneas “d” e 

“e” (APP), mas como as demais, não existe por parte do poder público um monitoramento 

seguido de fiscalização intensiva capaz de proteger esses ambientes. Esses ambientes quando 

apresentam maiores altitudes chegam a provocar as chuvas de relevo ou chuvas orográficas, 

fazendo com que os setores de vertentes e topos voltados para barlavento constituam 

ambientes de exceção em relação ao contexto ambiental que os circundam. Com solos mais 

profundos, vegetação de floresta e temperaturas mais baixas, atraem o homem do campo para 

utilização dessas áreas no cultivo de uma agricultura de subsistência, como também plantação 

de frutas. Têm-se como exemplo os setores úmidos das Serras e Maciços dispersados pela 

depressão sertaneja, como os de Baturité, Uruburetama, Meruoca, onde o minifúndio é mais 

comum e essas práticas acontecem corriqueiramente. 

                                                                      

4. Zona de Uso Sustentável 

 

Esta zona é caracterizada por áreas que possuem viabilidade para o plantio sem 

comprometer o uso da mesma. Devem proporcionar a produtividade da terra ao seu nível mais 

elevado de rendimento, através de um sistema de exploração eficiente, racional e intensivo, 

sem comprometimento negativo da terra, ou seja, sem empobrecê-la e tampouco degradá-la. 

 

Produção Agrícola em Várzeas Fluviais 

 

São atividades que devem ser praticadas de forma controlada, sendo proibido o 

uso de pesticidas e fertilizantes. Vale ressaltar que são de suma importância estudos voltados 

para vocação desses terrenos, verificando suas potencialidades e limitações. A implantação 

dos sistemas agroflorestais é de importância funtamental para essas áreas. 
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Produção Agrícola em Açudes 

 

São atividades que devem ser desenvolvidas respeitando a área de preservação 

permanete (APP), evitando o desmatamento e consequentemente o assoreamento do recurso 

hídrico. Nessas áreas deverão ser desenvolvidas atividades pesqueiras e de educação 

ambiental. Devem ser incentivadas atividades referentes ao reflorestamento com espécies 

nativas, com a finalidade de adensamento da cobertura vegetal e recomposição florística. 

 

Área de Uso Agrícola 

 

Essas áreas devem ser escolhidas onde haja solos que apresentem melhor 

fertilidade natural e que se situem em áreas propícias para plantação como terraços fluviais, 

relevos considerados planos, possuindo menor incidência quanto aos aspectos erosivos. 

 

Pecuária Extensiva  

 

É uma prática bastante comum no semiárido do Nordeste brasileiro, apesar da 

produção de leite ser comprovadamente mais baixa. Na verdade, trata-se de uma questão 

cultural praticada do período colonial até os dias atuais. Na área da pesquisa, os rebanhos de 

cada proprietário não são comparados aos rebanhos existentes no centro-oeste do Brasil. São 

pequenos rebanhos de aproximadamente cinquenta a cento e cinquenta cabeças, mas 

apresentam significativos impactos ambientais tanto na compactação dos solos como no 

desmatamento por parte dos proprietários para sua criação. 
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Mapa 15 – Esboço de Zoneamento Ambiental da Bacia de Drenagem do Açude Paulo Sarasate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: organizado pelo autor. 
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CONCLUSÃO 

 

Por meio da presente pesquisa, foi possível realizar o objetivo da mesma, que foi 

realizar um estudo integrado de toda área da bacia de Drenagem do Açude Paulo Sarasate, 

localizada em terrenos de municípios como: Varjota, Santa Quitéria, Hidrolândia, Pires 

Ferreira e Ipu. Através desses estudos, efetuou-se análise e diagnósticos ambientais onde 

foram evidenciadas as potencialidades e limitações desse ambiente. 

Ficou claro, através da pesquisa, que nesse geossistema estudado há níveis 

variados de degradação ambiental, sendo estes ora mais agravantes ora mais amenos. 

Constatou-se, inclusive, que há também uma diminuição gradativa da 

biodiversidade, como também que o dimensionamento das áreas em processo de degradação 

tem aumentado com o passar dos anos. 

Por meio da interpretação visual das imagens de sensoriamento remoto e da 

execução de trabalhos de campo, ficou claro que: 

 A área da Bacia de Drenagem do Açude Paulo Sarasate apresenta um elevado grau de 

degradação ambiental com ocorrência de desmatamento intenso, tanto da Mata Seca 

como da Caatinga Arbustiva, acelerando os processos de erosão, uma vez que parte da 

área é composta de relevo com fortes declives e vertentes íngremes, como é o caso da 

escarpa da Ibiapaba voltada para leste da área da pesquisa e outro setor o SE que 

compreende a Serra das Matas. 

 A área da bacia de drenagem em estudo também é marcada por irregularidades 

rítmicas das chuvas e por deficiência hídrica durante a maior parte do ano, justificando 

o quadro natural, que é caracterizado por: 

 clima seco e solos degradados (porções das planícies centrais), 

comandadas pela planície fluvial do rio Acaraú e outra planícies 

fluviais de menor porte compreendendo toda área da bacia; 

 Reduzidas áreas dotadas de solos férteis e topografias favoráveis (Alto 

Vale do rio Acaraú na Serra das Matas) e na Vertente Oriental da 

Chapada da Ibiapaba; 

 Pequena dimensão de terras favorecidas por condições edafoclimáticas 

favoráveis como por exemplos alvéolos e níveis suspensos de 

pedimentação onde esses podem ocorrer. 
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No que se refere ao aproveitamento dos recursos hídricos (superficiais e 

subterrâneos), estão na dependência da ocorrência de rios e riachos dotados de regimes 

intermitentes sazonais como também do reduzido potencial dos aquíferos. 

Às margens do rio Acaraú e dos seus afluentes, incluindo todas as subbacias 

citadas no texto, a vegetação ribeirinha encontra-se bastante descaracterizada, em razão dos 

constantes desmatamentos, ocorrendo o assoreamento dos fundos dos vales e influenciando na 

dinâmica natural desses mananciais. 

Em áreas onde há a possibilidade de desenvolvimento agrário, estes não 

apresentam um quadro diversificado devido às limitações apresentadas pelos recursos naturais 

disponíveis. No que diz respeito à utilização das terras para a lavoura, a mesma está voltada 

para culturas temporárias de subsistência como: milho, feijão, mandioca, ocupando grande 

parte da área em estudo associada a criação de caprinos, ovinos e algumas cabeças de gado. A 

vegetação existente na verdade, trata-se de vegetação secundária e campos de lavouras 

abandonados de anos anteriores. 

A população das pequenas localidades existentes na área da pesquisa sobrevivem 

da cultura de subsistência e da criação de animais não existindo fábricas, nem comércio 

significativo. O setor pesqueiro gerenciado pelo Departamento Nacional de Obras Contra as 

Secas – DNOCS deixa muito a desejar. Na verdade, não se observou nenhuma mudança 

social que viesse a melhorar a qualidade de vida dos habitantes, principalmente ribeirinhos. 

Verifica-se que na área da Bacia de Drenagem do Açude Paulo Sarasate existem 

precárias condições de vida com tradicional base econômica da agricultura que não atende às 

necessidades básicas da população local, apresentando deficiências nos setores de saneamento 

básico, esgotamento sanitário, coleta de resíduos sólidos, com sistema de saúde e  educação 

precários, mantendo portanto a regressão econômica que amplia a pobreza e a miséria no setor 

rural. 

Através do levantamento de todos estes problemas, acarretando a degradação do 

meio ambiente e da qualidade de vida da população, fica evidente a necessidade de adoção, 

nessas áreas acima mencionadas, de medidas que venham a minimizar e/ou reduzir os 

impactos ambientais provocados por processos naturais como também por atividades 

humanas. 

Todas essas medidas poderão ser concretizadas através de um Plano de Ação 

Integrado, visto anteriormente neste trabalho, resultado do trabalho conjunto entre Poder 

Público (Federal, Estadual e Municipal), a sociedade civil organizada (associações de 
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moradores, sindicatos), as comunidades locais, organizações não governamentais (ONGs) e 

representantes das universidades. 

É de suma importância a mobilização da população local para êxito de qualquer 

programa que almeje a conservação e preservação dos recursos naturais e culturais. 

O trabalho de mobilização dessa população deve ter o apoio da igreja, das 

associações de moradores, como também das escolas que adotarão estratégias de ação 

buscando dotar as comunidades com instrumentais que possibilitam desenvolver o senso 

crítico na solução dos problemas ambientais, com vistas à sustentabilidade do ambiente e a 

satisfação das necessidades básicas das gerações futuras. 

Por fim vale ressaltar, que a presente pesquisa representa uma pequena 

contribuição para estudos subsequentes específicos sobre a área da Bacia de drenagem do 

Açude Paulo Sarasate, como também de outras áreas de bacias de drenagens semelhantes no 

Semiárido Nordestino, propondo-se a identificar atributos das zonas que apresentem impactos 

socioambientais e procurar solucionar as medidas propostas no zoneamento da área da Bacia 

de Drenagem do Açude Paulo Sarasate. 
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