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Apresentação 
 

A obra que segue é resultante do projeto “Pesquisa e Extensão no 

Ambiente Semiárido”, cujo objetivo é detectar a produção 

acadêmica realizada em âmbito teórico ou experimental e o seu 

potencial de aplicabilidade junto a sociedade. O material é 

resultante do IV Fórum Brasileiro do Semiárido. A Iniciativa 

partiu da Pró-reitoria de Extensão e Cultura em parceria com o 

Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade 

Estadual Vale do Acaraú/UVA. Neste contexto, resultou uma 

coletânea composta de pesquisas e das boas práticas já realizadas 

em campo. 

Destaca-se que conceitualmente a extensão universitária é o elo 

de comunicação entre a universidade e a sociedade, que tem como 

objetivo promover a troca de saberes científicos e espontâneos, 

numa espécie de troca de saber de mão dupla. Neste sentido, O 

Fórum Brasileiro do Semiárido tem a sua expertise, pois envolve 

ações acadêmicas e de comunidades organizadas. 

O fortalecimento das ações de extensão na Universidade vem 

sendo valorizado e ampliado o seu espaço, posto no Plano 

Nacional de Educação-PNE (BRASIL, Lei 13.005,2014) define, 

dentre suas estratégias, a integralização de, no mínimo, dez por 

cento do total de créditos curriculares exigidos nos cursos de 

graduação, através de programas e projetos de extensão em áreas 

de pertinência social. 

Desta forma, a realização do IVFBSA, com a participação de 

alunos da graduação e pós-graduação e, em área encravada no 

ambiente semiárido, tornou-se um alicerce no referido projeto.  

As instituições que desenvolvem tecnologias voltadas ao 

semiárido, é, também, uma oportunidade para divulgação das 

pesquisas, ações relacionadas às técnicas e a conservação da 
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natureza desse ambiente, com foco em suas potencialidades, 

limitações e fragilidades, sem perder o foco do contexto cultural 

que emerge na dinâmica da realidade da região Nordeste. 

A coletânea em curso, privilegiou áreas temáticas concernentes a 

Extensão, segundo linhas programáticas definidas, com o cuidado 

de ser estimulada a interdisciplinaridade, o que supõe a existência 

de interfaces e interações temáticas. De sorte, o projeto em curso 

será um alicerce para ampliação de ações junto as comunidades 

e, certamente, amadurecimento dos alunos de graduação e pós-

graduação. 

 

Prof. Dr. José Falcão Sobrinho 

Coordenador do IVFBSA 
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Prefácio 
 

Esta publicação é resultado dos trabalhos aprovados no IV 

Fórum Brasileiro do Semiárido, realizado desde 1999, 

promovido pela Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA e 

organizado por pesquisadores que desenvolvem trabalhos na área 

de pesquisa, ensino e extensão no ambiente semiárido. A quarta 

edição do evento teve como tema: “Educação, Tecnologias e 

Técnicas de Convivência no Semiárido”, promovendo a troca de 

conhecimentos entre professores, pesquisadores e profissionais 

de diferentes áreas voltadas à temática. 

O ambiente semiárido foi o recorte temático e foco dos estudos e 

análises tecidas pelos autores que produziram conhecimento, 

disseminaram tecnologias e metodologias inovadoras em diálogo 

com saberes culturais e promovendo práticas de convivência que 

visam a sustentabilidade do ambiente semiárido. 

Em razão de muitos trabalhos de pesquisa e ensino também 

articularem ações extensionistas, buscamos reuni-los a partir dos 

eixos temáticos da extensão universitária. Como resultado, foram 

produzidas cinco obras contemplando os eixos Educação, Meio 

Ambiente, Tecnologias e Produção, Trabalho e Cultura.  

A presente obra reúne vinte e quatro investigações e ações 

extensionistas no semiárido. Elas foram organizadas de acordo 

com a área de atuação – meio ambiente, prevista nas diretrizes 

da extensão universitária. Passaremos a uma síntese.  

“A água no semiáriado brasileiro e suas limitações” ressalta as 

dificuldades hídricas da região como um agente causador das 

desigualdades regionais a partir de um estudo da literatura.  

“Análise socioeconômica e características do local no bairro 

Salviano Santos, área suscetível a alagamentos, no município de 

Caicó-RN” estuda as condições sociais e econômicas de locais 

suscetíveis a alagamentos em períodos de chuva no interior do 

Rio Grande do Norte.  
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A pesquisa “A importância da erva sal, uma planta multifuncional 

no semiárido” investiga o uso desse vegetal como recurso 

forrageiro na complementação de dieta para ruminantes, também 

na culinária, além de possuir a função de despoluidora de áreas 

contaminadas pela salinidade e toxidade.  

“A importância do Açude Jaburu I, para a Serra da Ibiapaba” 

estuda a relevância desse reservatório na região fronteiriça do 

Ceará com o Piauí.  

A investigação “A interação entre a pedogênese, a morfogênese e 

os processos erosivos no clima semiárido” analisa a inter-relação 

entre a cobertura pedológica, a feição do relevo e seus processos 

no semiárido brasileiro.  

“Análise da balneabilidade no médio curso do rio Batateiras: 

estudo de caso no Parque Estadual Sítio Fundão, Crato-CE” 

estuda a qualidade da água de um recurso hídrico, bem como as 

suas condições de balneabilidade.  

O estudo “Análise da vulnerabilidade natural das unidades 

geoambientais do município de Quixadá” analisa os graus de 

vulnerabilidade dos sistemas ambientais com a finalidade de 

auxiliar o planejamento ambiental e as ações de gestão territorial.  

“Anatomia da lâmina foliar da Carnaúba (COPERNICIA 

PRUNIFERA (MILL.) H.E. MOORE)” investiga as características 

anatômicas da carnaúba em virtude da sua importância 

econômica e ecológica no Ceará.  

“Anemia infecciosa equina no Brasil: um estudo epidemiológico” 

relata a incidência e prevalência dessa doença nos equinos 

brasileiros com enfoque nas regiões e estados de ocorrência.  

“Avaliação da dinâmica temporal da cobertura vegetal da 

mesorregião oeste potiguar (RN) com o auxílio do índice RVI 

(Ratio Vegetation Index)” analisa a dinâmica temporal da 

cobertura vegetal na porção ocidental do Rio Grande do Norte 

através de produtos de Sensoriamento Remoto, Sistema de 

Informação Geográfica e estimativa do RVI.  
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A pesquisa “Caracterização geomorfológica da sub-bacia 

hidrográfica do Alto Poti, Quierianópolis – CE” caracteriza os 

diferentes tipos de relevo do Planalto da Ibiapaba em meio aos 

Sertões dos Inhamus, bem como os biossistemas.  

“Estudo da correlação entre a precipitação pluviométrica e a 

produção da mandioca no estado do Ceará” averigua quanto a 

precipitação influencia na produtividade da mandioca no 

território cearense.  

“Estudo da ação da precipitação pluviométrica na produção de 

arroz no Ceará” averigua quanto a precipitação influencia a 

produtividade da rizicultura cearense.  

O trabalho “Estudo de algumas propriedades tóxicas da 

Azadirachta Indica A. Juss que podem afetar os ecossistemas da 

região do distrito de Aranaú” apresenta o resultado de alguns 

testes para verificar propriedades tóxicas de uma planta e como 

elas podem afetar o ambiente local.  

“Estudo dos impactos ambientais em áreas de APP’s de Sobral – 

CE: lagoa da Fazenda e rio Acaraú” apresenta a problemática 

ambiental em áreas de proteção permanente dentro da cidade de 

Sobral. 

A pesquisa “Formas geomorfológicas e a ação fluvial na 

identificação de paleoclimas no Alto Sertão Paraibano” estuda 

formas esculpidas pela ação de rios no interior da Paraíba.  

“Geoambiente na área de preservação ambiental da Bica do Ipu, 

estado do Ceará” analisa os aspectos geoambientais na Área de 

Proteção Ambiental da APA da Bica do Ipu, localizada no 

noroeste cearense.  

“Impacto das mudanças climáticas na Bacia do rio Jaguaribe, 

Ceará: uma revisão” apresenta uma leitura sobre os impactos das 

mudanças climáticas no território cearense, bem como identifica 

as lacunas do conhecimento e campos para o desenvolvimento de 

pesquisas futuras.  
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Avaliar a riqueza da macrofauna invertebrada do solo em Olho 

D’Água do Casado (AL) é objeto de estudo em “Macrofauna 

edáfica em área com ocorrência da espécie Byrsonima 

triopterifolia A. Juss”.  

“O fenômeno da seca no Ceará” objetiva compreender as causas, 

consequências e o que pode ser feito para tornar possível a 

convivência da população cearense com a semiaridez.  

A pesquisa “O processo de degradação da mata ciliar do Alto 

curso do rio Catú em Horizonte, Ceará” apresenta a problemática 

do desmatamento da cobertura vegetal da planível fluvial do rio 

Catú, no limite municipal entre Horizonte e Aquiraz.  

“Relação entre conforto térmico e a vulnerabilidade social na 

cidade de Cedro-CE” analisa o vínculo entre as condições 

econômicas e o conforto térmico numa urbe no sertão cearense.  

O trabalho “Uso e ocupação do solo no baixo curso da microbacia 

hidrográfica do riacho Madeira, Forquilha-CE” estuda as 

condições de degradação ambiental na bacia do riacho madeira 

em virtude das suas formas de ocupação.  

“Vegetação no ambiente semiárido: uso, potencialidades e 

limitações da mata ciliar” apresenta uma revisão da literatura 

sobre as matas ciliares, enfatizando a importância da conservação 

dos recursos naturais.  

 

Os organizadores 
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A ÁGUA NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO E SUAS 

LIMITAÇÕES 

Laísa Rodrigues Vieira  

Damiana Ferreira da Silva Dantas   

Ademir Silva Menezes 

1. INTRODUÇÃO  

A região semiárida do Brasil está presente entre os 

Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, boa parte da 

Paraíba e Pernambuco, Piauí, Oeste de Alagoas e 

Sergipe, Bahia, além de uma faixa que se estende de 

Minas Gerais, e Rio São Francisco. O semiárido 

brasileiro ocupa uma área total de 969.589 km² 

(CORREIA et al., 2011). O clima semiárido se 

caracteriza por apresentar temperaturas elevadas, chuvas 

escassa e má distribuídas, com estiagem presente por um 

longo período de tempo. O clima semiárido é o mais 

quente do Brasil, tendo em média uma temperatura de 

27° C (CARVALHO, 2018).  

As terras secas do semiárido brasileiro correspondem a 

55% da área continental do planeta, apresentando 

diversos graus de aridez. Comparado com o restante dos 

ambientes de climas áridos e semiáridos tropicais e 

subtropicais do planeta, o semiárido brasileiro possui sua 

localização diferenciada (FRANCISCO, 2013). A partir 

de três critérios técnicos, foi realizada no ano de 2005 

uma nova delimitação do semiárido brasileiro, definido 

pelo Ministério da Integração Nacional. Os critérios 

utilizados foram: precipitação pluviométrica média anual 

inferior a 800 mm; índice de aridez de até 0,5 calculado 

pelo balanço hídrico e o terceiro sendo o risco de seca 
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maior que 60% tomando-se por base o período entre 1970 

e 1990 (FRANCISCO, 2013).  

O semiárido traz em si, marcas da escassez hídrica 

(FRANCISCO, 2013). A água é o principal fator 

limitante do desenvolvimento do semiárido brasileiro. 

Não sendo exatamente pelo volume precip itado, mas sim 

pela quantidade de água evaporada, principalmente dos 

mananciais. Durante todo o ano, especialmente nos 

períodos de estiagem, as variações climáticas agravam 

ainda mais a problemática relacionada às questões 

econômicas e sociais, prejudicando o sistema produtivo 

e influenciando sua não consolidação (BEZERRA, 

2002). 

A Caatinga e o Cerrado são os biomas mais marcantes da 

região semiárida em estudo, apesar da região apresentar 

outros biomas, estes se sobressaem por acentuar algumas 

características vistas como negativas por muitos. O clima 

seco em alguns períodos do ano modifica a paisagem, 

diferenciando-a das demais regiões do Brasil, colocando 

o semiárido em destaque e enfatizando as dificuldades 

enfrentadas pela população local.  

Deste modo, o objetivo desse trabalho é a partir de um 

estudo de literatura ressaltar as principais limitações e 

dificuldades da região semiárida, tendo em foco as 

dificuldades hídricas da região como sendo um dos 

agentes causador das desigualdades regionais . 

1.1 Discutindo o tema  

Na região semiárida, ocorre o chamado déficit hídrico. 

Isso significa que a quantidade de chuva é menor do que 

a água evaporadora. Em uma proporção de 3 para 1, a 
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água evaporada chega a ser 3 vezes maior do que a chuva 

que cai. Além da evaporação, a região  conta ainda com 

outro fator, que é a irregularidade da chuva, deixando a 

região passar por longos períodos de estiagem 

(FRANCISCO, 2013).  

Alguns estudos sobre as mudanças climáticas apontam que as 
regiões semiáridas do mundo, e também do Nordeste brasile iro, 

devem aprender a conviver com períodos ainda mais intensos de 

seca. Portanto, o domínio de tecnologias e comportamentos que 

permitam a convivência com a escassez é parte importante para a 

sustentabilidade das populações atingidas. É necessário ampliar  os 

sistemas de captação de água, como as tecnologias de cisternas, a 

implantação de mecanismos que vão além de simplesmente 

garantir água para consumo das pessoas. O passo seguinte, e que 

tem sido implantado com sucesso em diversas regiões, é a coleta 

de água de chuva para irrigação de culturas resilientes à seca, 

algumas de subsistência, outras para garantir alimentos para a 

criação (MARCONDES, 2015).  

Essas características presentes nas regiões semiáridas 

são consideradas um desafio para a população, 

principalmente para aqueles que sobrevivem da 

agricultura e da pecuária.  Com isso, faz-se necessário 

que a população adote métodos como solução temporária 

no período de seca, capazes de amenizar a situação e de 

enfrentar essas dificuldades.  

No semiárido os principais biomas presentes é o do 

Cerrado e da Caatinga. O Cerrado é definido por verão 

chuvoso e inverno seco, o solo é pobre em nutrientes,  

mas rico em minerais, a vegetação é de aparência seca e 

árvores retorcidas. Já no bioma da Caatinga, o clima se 

caracteriza por tropical semiárido, em períodos de seca 

as árvores desse ambiente perdem suas folhas e 

apresentam folhas modificadas para espinhos como 

forma de evitar a perda de água (CARVALHO, 2018). A 
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caatinga é caracterizada como o único bioma brasileir o 

com distribuição geográfica limitada ao território 

nacional. Entretanto, por suas características 

hidrológicas, não é visto como uma área importante, 

além de não se ter prioridade de conservação. Por suas 

características, essa região é descrita como “pobre” 

(CORREIA et al., 2011).  

O nome “caatinga” tem origem Tupi e significa “mata 

branca”, referente ao aspecto da vegetação, que durante 

a estação seca perde suas folhagens, ficando apenas à 

mostra os galhos esbranquiçados e brilhantes na 

paisagem. A vegetação é extremamente adaptada às 

condições climáticas de semiaridez da região 

(FRANCISCO, 2013). A vegetação é constituída 

principalmente de espécies lenhosas e herbáceas e um 

elevado grau de xerofilismo (BEZERRA, 2002). Apesar 

de sua representatividade geográfica e importância 

cultural e socioeconômica, pouco se tem investido em 

pesquisas do bioma caatinga, que vem ao longo dos anos 

sofrendo intensa ação antrópica (FRANCISCO, 2013).  

Ao longo da história a questão climática, intrínseca ao Semiárido 

brasileiro, tem contribuído para acentuar desigualdades regionais 

e fortalecer concepções e posturas de desprezo por essa região do 

Brasil. Para muitas pessoas, especialmente para certos 

governantes, a seca era entendida como um problema que limita o 

desenvolvimento regional e é responsável pela pobreza e os baixos 

índices de desenvolvimento humano ainda presentes na região 

(CONTI et al. , 2013).  

Assim a posição apresentada pelo autor retrata a 

discriminação existente em relação ao ambiente 

semiárido, ideia essa, já concretizada na cabeça de 

muitos que são alheios a essa realidade, promovendo 

ainda mais as desigualdades sociais para essa região. A 
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questão da seca no Nordeste traz a tona um cenário de 

luta, sofrimento e tragédias. Desde os primeiros anos de 

seca intensa, a convivência da população com as 

características do semiárido é marcada por dificuldades 

e enfrentamentos diários (MARCONDES, 2015).  

2. MATERIAL E MÉTODO  

O desenvolvimento deste estudo é de caráter teórico e 

para a sua realização, os procedimentos utilizados 

consistiram, em pesquisas bibliográficas, realizadas 

através de consultas a sites, livros, e periódicos da área,  

que serviram como referencial teórico para fundamentar 

as discussões referentes ao tema abordado.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Quando se fala em semiárido, a imagem que vem na 

mente de muitas pessoas é a falta de água, sinônimo de 

“pobreza”. Geralmente a afirmação que se dar é que 

chove pouco, o que não é uma verdade absoluta tendo em 

vista que o semiárido brasileiro é o mais chuvoso do 

mundo, porém o que acontece na região é o chamado 

déficit hídrico.  

A literatura aponta que apesar do bioma Caatinga exercer 

importância com relação a sua rica biodiversidade, suas 

características durante o período de estiagem é ligada ao 

preconceito e pobreza. Essa imagem já impregnada na 

cabeça das pessoas dificulta ainda mais na luta pela 

igualdade regional. A seca na região semiárida é 

registrada desde os séculos passados, e continua a assolar 

a região até os dias atuais. Contudo, a todo o momento 

são discutidos métodos que possam diminuir as 

dificuldades enfrentadas pela população local, chamados 
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de métodos de convivência com o semiárido, com ênfase 

principalmente nos recursos naturais.  

A maioria dos problemas ligados à seca não são de ordem divina 

ou da natureza, mas sim decorrentes de opções políticas de homens 

e mulheres que dirigem os destinos do Semiárido. Muitas políticas 

aí adotadas têm gerado ou não têm enfrentado os problemas da 

concentração da terra, da água, do saber, de oportunidades e da 

renda nas mãos de poucos. Em muitos casos, ainda hoje, as únicas 

políticas oficiais destinadas à região são aquelas denominadas de 
“combate à seca”, voltadas às grandes obras, normalmente 

destinadas aos mais ricos e vinculadas ao assistencialismo aos 

mais pobres, como doações, distribuição de víveres e carros -pipa. 

Essas políticas nunca tiveram, nem têm objetivo de resolver os 

problemas do povo. Aparecem como “atos de bondade”, mas são 

criadas e mantidas para garantir que o Semiárido e seu povo 

permaneçam sem vez e sem voz, para manter no poder as mesmas 

pessoas e grupos oligárquicos, através da compra de votos 

(BAPTISTA; CAMPOS, 2014).  

Apesar das características de clima da região, os efeitos 

da seca não são provocados apenas por este fator, as 

desigualdades entre regiões, as formas de exploração e a 

forma como se deu a ocupação da área, além das 

desigualdades sociais existentes na própria região 

semiárida também influenciou e ainda influencia nas 

problemáticas que a seca causa.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Muitos municípios do semiárido brasileiro se encontram 

em situação de emergência, principalmente durante o 

período de grande estiagem, acontecimentos naturais de 

características da própria região. Esse fenômeno expõe 

as dificuldades enfrentadas pelos moradores da região 

que altera o bem-estar social.  
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Os impactos de uma seca intensa afetam diretamente o 

campo social, econômico e ambiental (recursos naturais) 

da região semiárida, promovendo de forma nítida 

desigualdades em comparação as demais regiões do país.   
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ANÁLISE SOCIOECONÔMICA E 

CARACTERÍSTICAS DO LOCAL NO BAIRRO 

SALVIANO SANTOS, ÁREA SUSCETÍVEL A 

ALAGAMENTO, NO MUNICÍPIO DE CAICÓ-RN. 

Urbano Aires da Costa Dantas  

Emanuel Sabino dos Santos  

1. INTRODUÇÃO 

Inundação é um acontecimento em quer a saída das aguas  

do canal para as áreas marginais (IPT, 2004).  O 

crescimento intenso urbano no Brasil, causou vários 

fatores para o aumento de desastres naturais 

(LIBERATO, 2016). Uma área de risco em inundação, é 

quando é possível de ser atingida, fazendo os moradores 

ter perdas materiais, patrimoniais; geralmente essas 

áreas de risco, os moradores são de baixa renda (IPT, 

2004). A suscetibilidade é a capacidade de 

acontecimentos de processos naturais e provocando em 

áreas de interesse ao uso do solo (IPT, 2004).  

O fato é que não há politicas publicas suficientes para 

amenizar os problemas e o mau gerenciamento de riscos 

(LIBERATO, 2016). Como resultado, com pouco auxílio 

de tecnologia, pessoas e financiamento, só padece os 

problemas de desastres (LIBERATO, 2016). Verifica-se 

assim, que a pobreza social, a pouca infraestrutura básica 

(SERRÃO e LIMA, 2013). Em estudo sobre periferia e 

território sobe efeito de precarização, trata -se de 

cenários de instabilidade, insegurança e incertezas que 

passa na vida cotidiana dos moradores (GUIMARÃES, 

2011). 
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Neste trabalho, foi elaborado o questionário para o bairro 

Salviano Santos, que fica no município de Caicó, na zona 

norte, estado do Rio Grande do Norte. O bairro foi 

escolhido, pois é uma área de suscetibilidade de 

alagamento, causando grande alvoroço aos moradores.  

Das várias perguntas do questionário, escolhemos as que 

tinha sobre o socioeconômico e caracterestica do local 

(de cada morador). Ester trabalho tem como o objetivo 

saber como está a condição socioeconômicos e local dos 

moradores devido sempre todo ano no período chuvoso, 

bairro quase todo fica alagado.  

2. DISCUTINDO O TEMA/ÁREA DE 

ESTUDO/BASES TEÓRICAS 

Essa área de defesa civil sobre área a suscetibilidade a 

alagamento, é de extrema importância para pesquisa. 

Mostra como é a situação de moradores com problemas 

sociais e econômicos e, a estrutura de onde os moradores 

residem, tipo como é a rua, a fiação elétrica entre outros,  

devido a fortes chuvas no interior do Nordeste.  

3. MATERIAL E MÉTODO  

Foi usado um questionário com 25 perguntas para 

aplicarmos na população que vive no bairro Salviano 

Santos. Foram entrevistados 19 pessoas do bairro e cinco 

ruas foram aplicadas o questionário. As ruas foram 

escolhidas de com acordo onde era a mais afetado pela a 

inundação. Em cada rua foi entrevista de 2 a 6 pessoas.  

Os dados catalogados, foram passados para o Excel, para 

interpretação dos dados, como gráficos. Na parte sobre 

características do local de moradia, o questionário era 

respondido pela observação dos aplicadores.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

O bairro Salviano Santos fica na zona norte da cidade de 

Caicó, município do estado do Rio Grande do Norte. 

Bairro fica todo ano, no período chuvoso, alagado. 

Analisando o socioeconômico da população, 

percebermos quer: em situação profissional, a maioria 

dos entrevistados é desempregado ou aposentado (Figura 

1).  Sobre receber algum auxílio do governo, a maioria 

respondeu que não receber nada de benefício (Figura 2).  

 

Figura 1 - Porcentagem da situação profissional dos moradores 

do bairro Salviano Santos. 

 

Fonte: 2019. 
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Figura 2-Percentual dos moradores que recebem aux ílio do 

governo. 

 

Fonte: 2019. 

Analisando os dados das características do local de 

moradias, percebermos que a maioria das ruas não é 

pavimentado (Figura 3), sendo uma qualidade entre ruim 

e boa (Figura 4). Na questão sobre a altura das calcadas, 

vimos que a maioria era baixa ou média (Figura 5). Sobre 

a arborizaram próximos a fiação, a porcentagem de 

metades das árvores do bairro Salviano Santos está perto 

da fiação elétrica (Figura 6). 

Figura 3-Percentual de como é a rua no bairro.  

 

Fonte: 2019. 
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Figura 4-Percentual da Qualidade da rua 

 

Fonte: 2019. 

Figura 5- Porcentagem da altura das calçadas.  

 

Fonte: 2019. 

Figura 6- Porcentagem de arborização próximo a afiação elétrica. 

 

Fonte: 2019. 
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Em um estudo sobre a identificação de áreas vulnerais a 

alagamentos na cidade de Natal/RN, os problemas de 

alagamento são de ordem socioeconômico (SILVA e 

NETO, 2010). Em um reassentamento coletivo urbano na 

cidade de Babaçulândia/TO, moradores que vivem em 

situação de alagamento, as atividades econômicas 

tiveram um decréscimo na agricultura e pesqueira 

(Tavares et al. 2018). No bairro do Araxá no estado do 

Macapá, constaram-se pobreza social, infraestrutura 

básica (SERRÃO; LIMA, 2013).  O problema dos 

alagados em Salvador/BA, resume-se a habitação e a 

infraestrutura precárias (SANTOS, 2005).  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As questões socioeconômicas dos moradores do Bairro 

Salviano Santos, mostra como estão vulneráveis quanto 

chegar o período chuvoso, não recebendo nenhum tipo de 

auxílio do governo. Sobre a qualidade dos locais dos 

moradores, com ruas ruins quem tem calçadas baixas, 

quase sem pavimentação, e árvores enroladas em fiação 

em elétricas, isso causa muitos transtornos aos 

moradores, quer apesar de a maioria está desempregada 

e outros viver de aposentados, terão prejuízos maiores 

em saúdes, bem materiais e ambientais.  

Agradecimentos: Agradecimentos a Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente e Defesa Civil pela 

disponibilização de transporte para pesquisa de campo. 
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A IMPORTÂNCIA DA ERVA SAL, UMA PLANTA 

MULTIFUNCIONAL NO SEMIÁRIDO 

 

Francisca Antônia da Silva 
Alan Rafael Pereira Ribeiro  

Aretha Holanda Tavares  

João Paulo Pereira Ribeiro  

1. INTRODUÇÃO 

A erva sal (Atriplex numullaria) é uma espécie de planta 

halófita, também conhecida como erva sal, planta 

originária da Austrália que se adequa muito bem em 

climas semiáridos da América do Sul. Foi introduzida no 

Nordeste Brasileiro na década de 30. O cultivo dessa 

planta está sendo usado como estratégia para recuperar 

solos salinizados e também como estratégia para o uso 

de rejeito da dessalinização de água salobra,  reduzindo, 

portanto, o impacto da degradação ambiental, no controle 

da desertificação e, em especial, na recuperação de solos 

salinos em todo o mundo devido sua capacidade de 

absorver a salinidade do solo trazendo assim, grandes 

vantagens de seu cultivo no sertão cearense, pois o 

mesmo possui todas as condições favoráveis para seu 

desenvolvimento.  

2. DISCUTINDO O TEMA 

A pesquisa realizada foi apresentada a nível escolar e 

para alguns agricultores de Distritos e localidades da 

cidade de Quixadá, mas pretendemos expandi-la para 

outras pessoas da comunidade escolar, em especial pais 

de nossos colegas que sejam agricultores, a fim de que 

possam conhecer sua importância como recurso 
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forrageiro na complementação de dieta para ruminantes, 

além da principal função da Atriplex, despoluidora de 

áreas contaminadas pela salinidade e toxidade.  

A tolerância da erva sal (Atriplex nummularia) aos solos 

do Semiárido Brasileiro de águas salinas e salobras é 

devido ao acúmulo de sais no interior da planta e da 

eliminação desses sais por meio de vesículas ou pústulas 

especiais existentes na superfície das folhas. Quando 

cheias, essas vesículas se rompem liberando o sal, na 

forma de finas camadas de cristais, que se aderem à 

superfície da folha que conferem uma maior economia de  

água para a planta, por meio da reflexão da radiação 

solar. 

Tal estudo propiciou novos conhecimentos, aguçou a 

curiosidade fazendo com que os objetivos almejados 

fossem alcançados. Além de despertar nos agricultores 

pais de alunos e em outros agricultores  locais o desejo e 

a conscientização de cultivar a Atriplex nummularia , 

utilizá-la como forrageira, para dessalinização de solos e 

na alimentação humana.  

As atividades com Atriplex numulária  conhecimentos 

sobre as características bioquímicas; a adaptação ao 

clima semiárido; redução de impactos ambientais com a 

absorção do sal do solo; a importância para a alimentação 

de animais ruminantes e humanos na culinária local para 

os estudantes de uma escola pública estadual de Quixadá -

Ce, E. E. M. Governador Luiz Gonzaga da Fonseca Mota.   

3. MATERIAL E MÉTODO 

No desenvolvimento deste projeto, inicialmente, 

realizamos uma visita ao Instituto Federal de Educação, 
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Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE para uma trilha 

ecológica e conhecermos a erva sal (Atriplex 

numullaria). Fizemos pesquisa sobre a planta na internet 

e também no IFCE Campus Quixadá através de 

entrevistas com alunos bolsistas e professor que 

coordena experimentos com a mesma. Conseguimos 

mudas para plantar na Escola Gonzaga Mota, executamos 

uma apresentação em sala de aula para expormos o tema 

para nossos colegas. Fizemos uma visita à Fazenda 

experimental que cultiva a erva sal, Distrito Triunfo, em 

Ibaretama, participamos de um minicurso para produção 

de mudas no IFCE, executamos em uma escola do 

Distrito de Califórnia e em uma pequena propriedade 

rural em Quixadá, uma palestra sobre os benefícios desta 

planta para pessoas e animais. Continuamos estudando e 

pesquisando nosso objeto de estudo, a Erva Sal, suas 

multifunções para o solo, animais e humanos.  

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A pesquisa científica realizada sobre a erva sal 

desenvolveu nos alunos autores uma sensibilização 

pessoal, permitindo a busca por novos conhecimentos,  

aguçou a curiosidade fazendo com que os objetivos 

almejados fossem alcançados. Além de despertar nos 

agricultores pais de alunos e em outros agricultores 

locais o desejo e a conscientização de cultivar a Atriplex 

numularia e utilizá-la como forrageira e também para 

dessalinização de solos. O estudo da erva sal 

proporcionou aos alunos participantes conhecer as suas 

características bioquímicas e a importância do seu 

cultivo para amenizar impactos ambientais na escola,  

estimulou-os a desenvolver a pesquisa científica e de 

campo. Outro impacto observado foi o desejo de 
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expandir para a comunidade escolar o conhecimento 

adquirido com as pesquisas realizadas.  O presente 

projeto é de extrema importância para a comunidade 

escolar, pois o estudo sobre a planta erva sal revelou que 

a mesma contribui para mitigar os impactos de 

contaminação do solo, realizando a absorção de 

elementos químicos prejudiciais ao solo proporcionando 

a recuperação dos fragmentos semiáridos.  

Figura 1 - Visita ao distrito Triunfo, Ibaretama, para estudo e 

coleta da erva sal . 

 

Fonte: Autora (2019).  

Figura 2 - Visita ao IFCE, Campus Quixadá. 

 

Fonte: Autora (2018).  
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Figura 3 - Palestra sobre a erva sal no distrito de Califórnia, 

Quixadá. 

 

Fonte: Autora (2017).  

 
Tabela 1 - Valores nutricionais da erva sal (Atriplex nummularia). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo da erva sal proporcionou aos alunos 

participantes conhecer as suas características 

bioquímicas, a importância do seu cultivo para combater 

impactos ambientais e o uso na alimentação. A pesquisa 

realizada foi apresentada a nível escolar e para outr as 

pessoas da comunidade, em especial aos pais de nossos 

colegas, a fim de que possam conhecer sua importância 

como recurso forrageiro na complementação de dieta 

para ruminantes, também na culinária, além de possuir a 

função de despoluidora de áreas contam inadas pela 

salinidade e toxidade.  

Agradecimentos:  Gestão Escolar da E.  E. M. 

Governador Luiz Gonzaga da Fonseca Mota ∕ Pais ou 

Responsáveis dos Estudantes ∕ Estudantes.  
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A IMPORTÂNCIA DO AÇUDE JABURU I, PARA A 

SERRA DA IBIAPABA 

Maria Letícia de Sousa Alves  

Francisco Tales de Brito Ramos 

 

1. INTRODUÇÃO 

A gestão de água no Ceará tornou-se uma condição 

primordial para garantir o progresso do estado e com 

isso, garantir às demandas por recursos hídricos dos 

múltiplos tipo de uso. O estado possui características 

geográficas que complicam o acesso à água, pois a 

instabilidade das chuvas no tempo e espaço, ligado a 

características geológicas, acarretam secas severas que 

prejudicam o atendimento da população e suas 

atividades.  

Desta forma, a intervenção do homem na natureza, em 

especial no Ceará com o  processo de açudagem, com 

intuito de proporcionar o desenvolvimento através da 

disponibilidade hídrica para as atividades agrícolas,  

industriais e serviços e, principalmente, ao 

abastecimento humano, foi fundamental para mitigar os 

efeitos da estiagem, pois este faz o estoque de água 

durante a estação chuvosa e a disponibilizam durante o 

período de escassez.  

Mesmo com a relativa mudança de aporte, que traz um 

aumento considerável em sua capacidade hídrica. Faz -se 

imprescindível a utilização de modo raciona l da água do 

Ceará, pois a incerteza de recarga nos reservatórios é 

uma constante a ser observada no gerenciamento dos 

Recursos Hídricos.  
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O Governo do Ceará constituiu sua Política Estadual de 

Recursos Hídricos, mediante a Lei n°. 11.996/1992, 

reformulada pela Lei Estadual n°. 14.844/2010, que veio 

justamente com o objetivo de realizar o controle, a 

utilização e assegurar que a água seja satisfatoriamente 

ofertada de forma quantitativa e qualitativa para a 

população. 

O foco do artigo será o município de Ubajara, onde está 

localizada a maior parte da bacia hidráulica do açude e 

grande parte dos usuários de água. O estudo da 

importância deste reservatório, está localizado na 

fronteira com o estado de Piauí, seu relevo é 

caracterizado pelo Planalto da Ibiapaba,  que não é 

favorável para construção de açudes, tanto que nas 

imagens de satélite não se observa muitos espelhos 

d’água como em outras regiões do Ceará. Todavia, como 

dito anteriormente, na área mais favorável do relevo foi 

constituído o açude Jaburu I, na fronteira com Ubajara.  

2. METODOLOGIA 

Um dos desafios do Ceará e a escassez de água, pois ela 

possui duas estações bem definidas a estação chuvosa e 

a estação seca. O período invernoso se concentra no 

primeiro semestre do ano e a estação seca, ao longo do 

segundo semestre. A acumulação da água na primeira 

metade do ano evidencia o seu proveito nos demais 

meses. (CEARÁ, 2009). 

Portanto tomou-se o Açude Jaburu I, localizado no 

município de Ubajara - Ceará como objetivo de estudo 

deste artigo. Este é responsável por abastecer a Serra da 

Ibiapaba e outras regiões. E um reservatório de extensa 

área de espelho d’água de 314 m ², que torna o Jaburu I 
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um excelente objeto de estudo para os pesquisadores de 

Recursos Hídricos. Portanto, a partir dos conheciment os 

desses valores será possível aprimorar as técnicas de 

gestão de reservatório inserido no semiárido.  

A COGERH utiliza o procedimento de gestão dos 

recursos hídricos a alocação negociada de água. Entende -

se como alocação de água um procedimento no qual são 

definida as vazões de atendimento para os usuários de 

água bruta, acontecendo normalmente após a quadra 

chuvosa, sendo nesta o período que os reservatórios 

recarregam (SILVA, 2006).  

Assim é possível avaliar o que cada reservatório 

consegue abastecer, ou se a mesma não aconteceu. A 

acumulação gera muita expectativa nos usuários, dado 

que suas demandas podem ser atendida caso tenha uma 

boa acumulação no açude, como se a mesma não for 

suficiente podendo haver restrição de uso  (SILVA 2013).  

O açude Jaburu I, construído do período 1981-1983, está 

situada entre os municípios de Ubajara e Tianguá no 

extremo noroeste do Estado do Ceará, na coordenada 

geográfica 03°51’43,88” de latitude Sul e 41°06’58,71 

de longitude Oeste. A obra barra o rio Jaburu, no qual 

drena uma área com cerca de 314 Km², implica na 

formação de um reservatório com capacidade de 

acumulação de 138.127.743 m³, sendo este açude uma 

importante fonte de recurso hídrico para atender a 

necessidade de água da região, abastecendo várias sedes 

municipais e localidades situadas na Serra da Ibiapaba, 

além de atender mais de 295 225 habitantes.  
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Figura 1- Localização do Açude Jaburu I.  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SRH/CE, 2020. 

A barragem Jaburu I está localizada na vertente nordeste 

da Serra da Ibiapaba, em região de topografia acidentada 

formada por morros com encostas relativamente 

íngremes. Na área de estudo afloram os sedimentos do 

Grupo Serra Grande como arenitos siluro -devonianos 

que compõe a Bacia Sedimentar do Parnaíba, como é 

possível verificar pelo mapa geológico.  

De acordo com a última atualização da Companhia de 

Recursos Hídricos – COGERH, o reservatório encontra 

se com 69,69% d seu volume foi possível devido a 

ocorrência de chuvas nessa macrorregião que acumula,  

desde o início deste ano, 98.26 hm³. Considerando que o 

açude Jaburu I é um reservatório de múltiplos usos, pois 

em regime pleno libera 480l/s para irrigação, 3 l/s para 

indústria Nutrilite, 2,2 l/s para uso doméstico e 

dessedentação animal do entorno e 250 l/s para o estado 

do Piauí de acordo com o regulamento da Agência 

Nacional de Águas.  
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Figura 2- mapa geológico. 

 

Fonte: SRH/CE, 2020 

Figura 3- Bacia Hidráulica do Açude jaburu I – divisa entre 

Ubajara e Tianguá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: COGERH, 2020. 
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A Bacia da serra da Ibiapaba é monitorada pela 

COGERH, e conta com apenas um açude, justamente o 

Jaburu I, na tabela abaixo estão alguns dados técnicos.  

Tabela 1- Monitoramento do Açude Jaburu I.  

 

Fonte: COGERH, 2020. 

A principal fonte de recursos hídricos, para fins 

domésticos e industriais do planalto da Ibiapaba é o 

açude jaburu I, localizado no município de Ubajara – CE, 

responsável pelo abastecimento, por meio de adutoras,  

dos municípios de Ubajara, tianguá, Viçosa  do Ceará, 

Ibiapina, Carnaubal, guaraciaba do norte e São Benedito.  

2.1 Monitoramento do reservatório  

Atualmente, a Companhia de Gestão dos Recursos 

Hídricos – COGERH tem realizado o monitoramento 

operacional dos açudes no estado do Ceará através de 

leituras diárias dos níveis dos reservatórios. Os dados 

disponíveis para o açude Jaburu I compreendem o 

período de abril/2019 até o momento atual.  

É possível verificar uma constância de reservação entre 

o início do monitoramento Abril/2019 até o ano de 202 0, 

mantendo uma média de operação do lago na cota 

711,53m. A partir do ano de 2019 a 2020, é verificada 

uma alavancada do nível até julho de 2019, ao chegar em 

outubro de 2019 até janeiro de 2020 há uma redução do 

volume no reservatório, entrando o período  de chuva em 
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fevereiro o volume começa a aumentar em função do 

período de invernos.  

Gráfico 1 - variação do reservatório durante o período de 

monitoramento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SRH/CE, 2020 

2.2 Turismo no Jaburu I  

O Açude Jaburu I, além de abastecer as regiões e também 

um ponto turístico da Ibiapaba que deságua na cachoeira 

do boi morto e em outros rios, ponto turístico localizado 

nos municípios de Ubajara e Tianguá, como no próprio 

açude poder andar de jet skis e l anchas. Segue abaixo 

imagens do açude.  
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Figura 4- imagem do Jaburu I 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Tales Brito. 

Figura 5- imagem Jaburu I. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Tales Brito. 
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Figura 6 - imagem do Jaburu I 

 

 

 

 

 

  

 

Fonte: Tales Brito. 

Figura 7- imagem do Açude Jaburu I 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Tales Brito. 

3. CONCLUSÃO 

O estudo realizado permitiu avaliar o comportamento 

hídrico de um reservatório,  feito a partir de dados reais 

de monitoramento para um determinado período 

operacional, e sua importância para a Serra da Ibiapaba.  
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Os instrumentos de gestão são fundamentais para que os 

objetivos da política pública de recursos hídricos sejam 

constantemente alcançados e todos eles têm sua 

importância, não podendo deixar de aplicá-los, sob o 

risco de desequilíbrio da gestão da água ou do meio 

ambiente.  

A Bacia da Serra da Ibiapaba faz parte da Bacia do rio 

Parnaíba e, portanto de dominialidade federal, o que 

requer a atuação da ANA, tanto na gestão dos recursos 

hídricos, como na implantação dos instrumentos de 

gestão, exceto a outorga, que já foi alvo de concessão ao 

Ceará 

A outorga foi delegada ao Ceará, porém a fiscalização 

que é uma função da ANA é indelegável, tornando a 

fiscalização junto aos usuários do açude deficiente, pois 

embora a SRH possa efetuar a denúncia qualificada, o 

procedimento deve ser inicialmente COGERH, que 

encaminha o relatório de vistoria à SRH, que por sua vez 

encaminha a denúncia qualificada.  
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A INTERAÇÃO ENTRE A PEDOGÊNESE, A 

MORFOGÊNESE E OS PROCESSOS EROSIVOS 

NO CLIMA SEMIÁRIDO 

Carlos Gerson Ferreira Oliveira  

Francisca Tauana Barbosa de Sousa 
Cleanto Carlos Lima da Silva 

 

1. INTRODUÇÃO 

Tendo como proposta balizadora, Bertalanffy (1995, 

apud UHLMANN, 2002), Teoria Geral dos Sistemas, os 

fenômenos deveriam ser entendidos dentro de sua 

totalidade, não esquecendo suas inter -relações, além de 

suas interações com o ambiente. O autor aponta que há 

uma predisposição das ciências convergirem em algum 

momento dentro de uma escala espaço -temporal, desse 

modo, evidenciando que as ciências não estão antepostas 

umas em relação às outras, derrubando a ideia de que 

estão indissociáveis.  

Diante desse contexto, o trabalho entende solo como 

sendo formado por fatores preponderantes, como é o caso 

do clima, do material de origem (Geologia), relevo 

(Geomorfologia), e uma escala temporal onde sua 

evolução perpassa por distintos contextos. (ARAÚJO 

FILHO, 2011).  

Cabe ressaltar, que dentre esses elementos de formação 

dos solos, o clima entra como principal e o mais 

influenciador, pois é ele quem determinará o reg ime de 

chuvas, que acarretará em mais intemperismo na 

cobertura pedológica, causando erosão, e em alguns 

casos o transporte dos sedimentos levando a alguma área 
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para deposição e formação de novos solos. “Entre os 

fatores de formação do solo, o clima, em ge ral, é o fator 

de maior peso na evolução dos mesmos, pois é decisivo 

na velocidade e natureza do intemperismo das rochas” 

(THOMAS, 1994, apud ARAÚJO FILHO, 2011).  

Diante do exposto, a presente pesquisa propõe analisar a 

inter-relação entre a cobertura pedológica, a feição do 

relevo e seus processos como observar a caracterização 

morfogenética do semiárido brasileiro.  

2. METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento, a pesquisa, metodologicamente, 

no que diz respeito à abordagem, será caracterizada como 

qualitativa, tendo em vista que ela proporciona uma 

análise dos acontecimentos de forma interativa, ou seja,  

as inter-relações entre os diversos fenômenos de um 

determinado universo.  

Em relação aos objetivos, será classificada como 

descritiva, porque a pesquisa visa descrever a interação 

dos processos pedológicos, morfogenéticos, climáticos e 

erosivos. 

No que diz respeito aos procedimentos, foi u tilizada a 

pesquisa bibliográfica, onde buscou -se autores clássicos 

da temática de busca da interação dos processos 

pedogenéticos, morfogenéticos e ainda com a cobertura 

vegetal, dentre os quais estão Boulet, Tricart, e outros 

contemporâneos, como Queiroz Neto, com esse tipo de 

pesquisa pode-se compreender as questões ambientais 

dentro do contexto do semiárido.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A presente pesquisa propõe demonstrar a interação entre 

algumas ciências: a Pedologia e a Geomorfologia, além 

de concatenar a essa discussão a questão climática e os 

processos erosivos do solo resultante disso. Diante 

desses elementos, o clima ganha destaque no processo de 

pedogênese, pois a atuação de regimes chuvosos acarreta 

intemperismo químico. Entretanto, quando se adentra no 

contexto do semiárido, esse panorama muda, pois a 

estiagem, aspecto comum desse tipo de clima, desloca o 

papel de protagonismo do aspecto climático, e passa 

agora a geologia o papel principal de agente modelador 

da cobertura pedológica. (ARAÚJO FILHO, 2011). 

Na primeira demonstração de que as ciências 

supracitadas, Pedologia e Geomorfologia, 

correlacionam-se, evidencia-se na proposição de Milne 

(1936, apud QUEIROZ NETO, 2011), a ideia de 

“catena”, a qual estabelece uma distribuição sucessiva e 

diferenciada da cobertura pedológica ao longo de uma 

determinada vertente, percebe-se que as duas áreas 

citadas, estão intrinsecamente relacionadas.  

Dessa forma, visando à interação das ciências 

supracitadas, o clima interfere nas condições postas 

sobre as rochas, sobre as quais acelera o intemperismo 

modificando sua estrutura. É cabível salientar que entre 

os fatores de formação do solo, o clima, em geral, é o 

fator de maior peso na evolução dos mesmos, pois é 

decisivo na velocidade e natureza do intemperismo das 

rochas (THOMAS, 1994).  

Acresce a isso, a proposição de Dokuchaev (1883, apud 

ARAUJO FILHO, 2011), a qual dava prioridade ao clima 
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como um fator importante de formação dos solos, 

entretanto reconhecia também a importância do “sub 

solo”, da vegetação, da  fauna e do relevo. Diante do 

exposto, nota-se a importância dos mesmos pois,  

compactuando com a Teoria Geral do Sistema (TGS), 

qualquer organismo formado por partes interligadas e 

interdependentes fazem parte de um mesmo sistema, ou 

seja, comuns. 

Outra forma de demonstração, está presente nos 

trabalhos de Queiroz Neto (2010), o qual diz que esta 

inter-relação está no movimento recíproco da 

pedogênese e a morfogênese. A primeira é influenciada 

pela segunda a partir do momento em que o material da 

cobertura pedológica sofre erosão devido a exposição a 

agentes intempéricos, os quais estão mais evidentes. 

Onde, a morfogênese provoca uma declividade 

acentuada, e por conseguinte esse material é depositado 

em uma área rebaixada, onde o movimento 

geomorfológico atuou em períodos mais pretéritos, 

“seria por essa espécie de intermediação (erosão, 

deposição de materiais) que a geomorfologia influencia 

a pedogênese.” (QUEIROZ NETO, 2010, p.  2). 

Vale ressaltar que a pedogênese e a morfogênese são 

convergentes no que tange ao relevo e solos, segundo 

Queiroz Neto (2011), a evolução dos relevos serve como 

uma espécie de “muleta” para explicar a distribuição dos 

solos, ou seja, o desenvolvimento da cobertura 

pedológica se dá a medida que se percorre diferentes 

declividades ocasionadas pela morfogênese diferenciada. 

Além disso, um dos primeiros geógrafos a outorgar uma 

maior importância no que diz respeito a solo/relevo foi 

Jean Tricart, onde o mesmo comprova que a relação dos 
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objetos de estudos da Geomorfologia e Pedologia 

estavam diretamente interligadas desde o processo de 

intemperismo. Tricart (1968, apud QUEIROZ NETO, 

2011) afirma que assim como a Geomorfologia estaria 

subordinada à Geologia Estrutural, a Pedologia estaria 

subordinada à Geomorfologia.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Enfim, é perceptível a relação entre a declividade e a 

constituição física do solo, condicionando -a de forma 

recíproca. E acrescentando-se a isso, a forte ação do 

clima, a partir do momento em que ele proporciona 

condições de alto índice pluviométrico, o qual 

impulsiona processos erosivos no solo. Por isso, no 

semiárido não se torna tão evidente essa ação.  

Porém, pois a morfogênese proporciona ambientes de 

relevo elevado, como os brejos de altitude, elevações 

tabulares, como as chapadas, as quais condicionam 

índices pluviométricos acentuados, e extensas 

depressões com estiagem muito predominante.  

Por fim, percebeu-se a interação entre as áreas 

científicas, a exemplo da Pedologia, a Geomorfologia e 

a Climatologia, umas condicionando outras, e assim 

constituindo um sistema. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho é fruto de uma aula de campo 

realizada pelo curso de Geografia da Universidade 

Regional do Cariri – URCA, na disciplina de 

Hidrografia, a qual compõe o quadro de disciplinas 

obrigatórias do currículo do referido curso.  

O campo foi realizado no dia 25/05/2019 no Parque 

Estadual Sítio Fundão/Geossitio Batateiras na cidade do 

Crato/CE (mapa 1), onde passa o médio curso de um dos 

principais rios da região, o rio Batateiras, que é um rio 

perene, mas por conta da ação do homem através da 

canalização da nascente do rio, faz com que o mesmo se 

torne intermitente em alguns trechos.  

Sabendo que teoria e prática andam conjuntamente, o 

trabalho de campo é de suma importância para os alunos, 

é onde podemos reunir as teorias apresentadas em sala de 

aula e pôr em prática nossos aprendizados. O presente 

trabalho teve como objetivo analisar a qualidade da água 

do rio Batateiras no Sítio Fundão, bem como verificar as 

condições de balneabilidade da água.  
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Mapa 1: Mapa de localização e percurso do t rabalho de campo 

 

Fonte: Vinicius Luna, 2020 

Para obter o resultado da análise da água foi utilizado o 

colipaper (análise quantitativa) que acordo com o site 

FLOPTECH2 é um kit microbiológico de cartelas com 

meio de cultura em forma de gel desidratado par a 

determinação simultânea de E. Coli (itálico) e coliformes 

totais em DIPSLIDE de papel.  

Utilizou-se como base a resolução do Conselho Nacional 

do Meio Ambiente CONAMA nº 274, de 29 de novembro 

de 2000, considerando a necessidade de serem criados 

instrumentos para avaliar a evolução da qualidade das 

águas, em relação aos níveis estabelecidos para a 

balneabilidade, de forma a assegurar as condições 

necessárias à recreação de contato primário, adotando 

diferentes definições para a qualidade da água.  
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2. DISCUTINDO O TEMA 

Definido pela Companhia Ambiental do Estado de São 

Paulo – CETESB (1998), o termo balneabilidade é 

definido como a qualidade das águas destinadas à 

recreação de contato primário, sendo este entendido 

como um contato direto e prolongado com a água, onde 

a possibilidade de ingerir quantidades apreciáveis de 

água é elevada.  

O Parque Estadual Sitio Fundão está localizado na área 

urbana da cidade do Crato, situados nos bairros 

Seminário e Sertãozinho, cortado pelo rio Batateiras, faz 

parte do geossitio que carrega o mesmo nome do rio e há 

10 anos tornou-se um Parque Estadual0 a partir do 

Decreto nº 29.307, de 05 de junho de 2008,  de acordo 

com Ceará (2008) o parque foi criado por atender a 

finalidades ambientais e culturais de preservação de 

recursos naturais, históricos e por exibir atributos de 

beleza exuberante.  

CONSIDERANDO que a flora, constitui revestimento vegetal de 

valor científico e cultural,  ostentando matas de características e 

variedades tipicamente cearenses;  

CONSIDERANDO a ocorrência de corpos d’água de inestimável 

valor para a população local e uma fauna silvestre variada, em 

condições ideais de vida tranquila (CEARÁ, 2008). 

Tendo como objetivo, como destaca o Decreto nº 29.307, 

de 05 de junho de 2008 Art. 1º “assegurar integral 

proteção à flora, à fauna, às belezas naturais e aos sítios 

históricos nele existentes, bem como para garantir sua 

utilização com objetivos educacionais, recreativos e 

científicos”. O geossitio vinculado ao Geopark Araripe 

possui uma área de 93,52 hectares, sua flora nativa é o 
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bioma caatinga e cerrado e conta com a presença de 

animais como saguis, pássaros e cobras, dentre outros 

(LIMA et al. 2012). 

3. MATERIAL E MÉTODO 

Para realização do trabalho tivemos como base a 

resolução da CONAMA (2000), assim como a utilização 

do software Qgis 3.4 para a elaboração dos mapas, 

câmera de celular para realização das fotos e 

equipamentos como trena e garrafa para medir a vazão 

da água.  

O trabalho de campo foi realizado através da análise da 

paisagem no rio Batateiras, em diferentes pontos de 

observação. Foram observadas as formas e rochas 

presentes no rio, a exemplo o calcário, cascalhas da 

formação rio da Batateira que conforme Rios -Netto 

(2012) são “folhelhos cinza escuro a negros, com breve 

intercalação de calcário ou marga”, como também 

variados tipos de arenito.  

Assim como, foram identificados as seguintes formas de 

relevo, marmitas que segundo Silva et al. (2017) são 

depressões escavadas na rocha fresca, que devido a 

controles estruturais, podem apresenta contornos 

irregulares, um micro cânion (imagem 1), vale fluvial 

(imagem 2), entre outros, pois os rios são os principais 

modeladores da paisagem, a vegetação arbórea abusiva, 

como também os sedimentos deixados ao longo do 

percurso quando o rio está perdendo a força (imagem 3).  
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Imagem: 1, 2 e 3: Cânion, rochas 

 

Fonte: Vinicius F. Luna 

O percurso começou na entrada Parque Estadual, o qual 

foi o ponto de encontro, após isso a turma dirigiu -se até 

a 1º parada, onde também é um dos principais pontos 

turísticos do parque, casa de taipa que esta a 490 metros 

de altitude, onde possui placas sinalizando as trilhas e 

informações sobre relevo e geologia da chapada do 

Araripe. A segunda parada já foi no rio Batateiras 

(altitude, 469 m) onde a maioria das equipes realizaram 

a coleta do material para análise da água. Em uma parte 

mais baixa do rio (altitude, 453 m) ocorreu a terceira e 

ultima parada, foi realizada o restante das coletas.  

Para realizar a coleta da água foi utilizado um colipaper 

(imagem 4), que foi mergulhada no rio, vale ressaltar que 

a equipe estava usando luvas. Em seguida foi retirado o 

excesso da água do colipaper e depositado no plástico e 

levado para o cooler que estava com gelo para conservar 

o material, que depois foi levado para a estufa, onde 

permaneceu por 15h, com a temperatura de 37ºC.  
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Imagem 4 e 5: Colipaper e Estufa 

Fonte: Vinicius F. Luna 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A coleta foi realizada no micro cânion (imagem 6), que 

é uma formado por ação natural (a erosão) passa milhares 

de anos para se formar, onde foi encontro só sedimentos 

mais finos como areia e algumas rochas pequenas e a 

vegetação ao redor é arbórea arbustiva.  

Figura 6: Ponto de Coleta 

Fonte: Vinicius F. Luna 
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Através da análise dos parâmetros de balneabilidade da 

água com o colipaper foi possível observar que o local 

onde foi coletado a amostra (imagem 7) não apresenta 

condições impróprias para banho, pois nenhum dos lados 

da cartela apresentou as cores vermelha nem azul como 

e possível observar na imagem 7. De acordo com o 

manual, caso a cartela apresentasse essas cores 

significaria a presença de Escherichia Coli  (E.Coli) na 

cor azul. Já a cor vermelha representaria a presença de 

Coliformes Totais, que tambem poderia se manifestar na 

cor azul. 

Imagem 7: resultado da análise.  

 

Fonte: Vinicius F. Luna.  

Vale ressaltar que o município do Crato está em seu 

período chuvoso, e apesar da vazão da agua não  ser muito 

rápida, impede a concentração de coliformes fecais,  

diluindo os mesmos sendo levados pela corrente.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A água é de suma importância para a existência do 

homem, pois além de ser utilizada para o consumo é 
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também utilizada para o lazer. Em alguns dessas 

localidades há presença de esgotos despejando seus 

dejetos, o que ocasiona muitas doenças para o ser 

humano. Por isso destaca-se aqui a grande importante da 

análise da balneabilidade, como foi realizado no campo.  

A falta de saneamento básico adequado na cidade do 

Crato é um dos grandes problemas relacionados a 

balneabilidade, pois se um esgoto é despejado em um 

corpo hídrico, ele não será um bom lugar para banho, 

podendo desencadear graves doenças no ser humano.  

A partir dos resultados foi possível observar que no 

ponto em que foi coletado a água não apresentou a 

presença de coliformes, estando próprio para o banho. 

Destaca-se a importância da analise no Parque Estadual, 

pois muitas pessoas usam o mesmo para banho em 

diversas partes ao longo do seu curso.  
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ANÁLISE DA VULNERABILIDADE NATURAL 

DAS UNIDADES GEOAMBIENTAIS DO 

MUNICÍPIO DE QUIXADÁ 

Caroline Domingos de Amorim  

Caroline Vitor Loureiro  

1. INTRODUÇÃO 

A necessidade de conhecer as características naturais do 

ambiente é fundamental para a melhor organização do 

espaço, tendo em vista a melhoria da qualidade de vida 

da população. As cidades têm vivenciado um processo 

intenso de urbanização e crescimento populacional 

ocasionando modificações sobre o meio natural, entre 

seus efeitos têm proporcionado desequilíbrios nos 

sistemas ambientais.  

Essas modificações afetam a vulnerabilidade natur al dos 

ambientes, que segundo Klais et al. (2012, p.277) 

“mostra a pré-disposição do ambiente frente a fatores 

naturais como: geomorfologia, geologia, solos e a sua 

estabilidade em relação à morfogênese e à pedogênese”.  

O presente estudo tem como objetivo realizar uma 

análise da vulnerabilidade natural do município de 

Quixadá estabelecendo os graus de vulnerabilidade dos 

sistemas ambientais de acordo com os estudos 

ecodinâmicos de Tricart (1977), criando mapas temáticos 

e de vulnerabilidade natural da área de estudo por meio 

de técnicas de geoprocessamento, tendo como finalidade 

auxiliar no planejamento ambiental e nas ações de gestão 

territorial.  
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Área de estudo 

O município de Quixadá possui cerca de 2.019,8 Km², e 

está localizado na mesorregião geográfica dos Sertões 

cearenses e microrregião geográfica do Sertão de 

Quixeramobim (Figura 1). O clima predominante é o 

tropical quente semiárido com temperaturas médias entre 

26º a 28º C, pluviosidade anual de 838,1 mm e chuvas  de 

fevereiro a abril. A cidade está inserida em meio às 

Depressões sertanejas e os Maciços residuais, e a 

vegetação predominante tem aspectos característicos das 

caatingas nordestinas (IPECE, 2017). Os atributos do 

Nordeste seco estão centrados no tipo de  clima semiárido 

regional, no qual é muito quente e sazonalmente seco, 

influenciando radicalmente no mundo das águas, no 

mundo orgânico das caatingas, e no mundo 

socioeconômico dos viventes dos sertões (AB’SÁBER, 

2003). 

Figura 1- Mapa de Localização da área de estudo. 

 

Fonte: Elaborado pela autora.  



 

Co l e ção  Pes qui s a e  E xtens ão ,  vo l .  3  

 

64 
 

2.2 Análise da vulnerabilidade natural  

Para avaliar a dinâmica ambiental, ou seja,  os graus de 

vulnerabilidade de cada unidade ambiental, são usados 

os critérios de Tricart (1977). Esses critérios 

correspondem a categorias de meio ecodinâmico, no qual 

são divididos em três: estáveis, de transição ou 

intergrades e instáveis (Tabela 1).  

Na produção do mapa de vulnerabilidade natural deverá 

ser considerado os mapas de solo, vegetação, geologia e 

geomorfologia que serão elaborados por meio de bases 

cartográficas no formato shapefile, essas bases de dados 

são disponibilizadas por sites institucionais como o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o 

projeto RADAMBRASIL, a Fundação Cearense de 

Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME), a 

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), 

a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE), entre outros. Deverão ser utilizados também, 

imagens de satélites para auxílio na produção dos mapas,  

ou seja, arquivos raster como Shuttle Radar Topography 

Mission (SRTM).  

Esses mapas de unidades geoambientais serão 

produzidos por meio do SIG Arcgis 10.1, disponível no 

laboratório de geoprocessamento e cruzados por meio da 

ferramenta analysis tools. Primeiramente, será efetuado 

o cruzamento entre o mapa geológico e o mapa 

geomorfológico, posteriormente os mapas de solo e 

vegetação. Em sequência serão cruzados os dois mapas 

resultados dos cruzamentos anteriores.  

O trabalho de campo é uma etapa importante para o 

reconhecimento in loco e contestação com as imagens de 
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satélites, bem como a identificação dos sistemas 

ambientais. 

As unidades geoambientais identificadas receberam 

valores de 1,0- a 3,0 com intervalos de 0,5. Esse modelo 

de identificação da vulnerabilidade, segue os estudos de 

Crepani et al. (1996), (2001), adaptada de Tricart (1977) 

. 

Tabela 1- Valores de estabilidade das unidades.  

 
Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de Tricart (1977).  

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A análise da vulnerabilidade natural das unidades 

geoambientais de Quixadá tem como proposta a 

avaliação da vulnerabilidade para análise da qualidade 

ambiental do município. A produção do mapa de 

vulnerabilidade natural é a primeira parte dos resultados 

do estudo que encontra-se em andamento. A segunda 

parte da pesquisa tem como proposta a produção do mapa 

de vulnerabilidade ambiental, que depende do mapa de 

vulnerabilidade natural para ser cruzado com o mapa de 

uso e ocupação do solo.  

A vulnerabilidade ambiental, segundo Trevisan et al.  

(2018, p. 273) é definida como “o inverso da capacidade 

da paisagem de absorver possíveis alterações sem perda 
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da qualidade” sendo, portanto, de fundamental 

importância para a gestão das cidades.  

Os dados obtidos até o momento, resultam de revisão 

bibliográfica, levantamento cartográfico, trabalho de 

campo, identificação e avaliação dos sistemas 

ambientais. 

3.1 Valores de vulnerabilidade para as unidades de 

paisagem natural  

De acordo com Souza et al. (2009), cada sistema 

apresenta uma unidade de organização do ambiente 

natural, em que existe um relacionamento harmônico 

entre seus componentes, que são dotados de 

potencialidades e limitações próprias sobre o ponto de 

vista dos recursos ambientais. As unidades 

geoambientais e valores de vulnerabilidade podem ser 

observadas na Tabela 2.  

Tabela 2- Valores de vulnerabilidade natural.  
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Fonte: Elaborado pela autora. 

Geologia 

Em relação ao fator geologia foram consideradas as 

características litológicas relacionadas ao grau de coesão 

das rochas, ou seja, a intensidade da ligação dos minerais 

ou partículas que as constituem. Nas rochas pouco coesas 

podem prevalecer os processos erosivos, modificadores 

das formas de relevo, enquanto que nas rochas muito 

coesas devem prevalecer os processos de intemperismo e 

formação de solos. (CREPANI, et al., 2001). Deste 

modo, os setores formados por rochas magmáticas ou 

metamórficas são mais resistentes aos processos de 

intemperismo devido à maior coesão dos minerais. Já nos 

setores de maior vulnerabilidade à erosão estão 

relacionados às litologias mais tenras, representadas por 
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rochas sedimentares. Então, nesta análise as rochas 

compostas por granito e quartzo são mais resistentes e as 

rochas compostas por depósitos areno-argilosos 

inconsolidados são menos resistentes.  

Pedologia 

Para o fator pedologia, conforme Crepani et al. (1996), é 

considerado a maturidade dos solos, que é p roduto direto 

do balanço morfogênese/pedogênese, sendo que, onde 

ocorrem os processos erosivos relativos a morfogênese 

geram solos jovens, pouco desenvolvidos, e onde 

ocorrem os processos erosivos referentes a pedogênese 

geram solos maduros, bem desenvolvi dos e lixiviados.  

Sendo assim, é encontrado uma maior instabilidade nos 

Neossolos Litólicos, Neossolos flúvicos e Vertissolos 

por apresentarem solos jovens e pouco desenvolvidos,  

com pequena evolução nos seus perfis de solo. Já uma 

maior estabilidade pode ser identificada nos Argissolos 

vermelho- Amarelos, Planossolos e Luvissolos, que 

comparado aos Neosssolos são bem mais desenvolvidos.  

Vegetação 

Para a vegetação, a densidade de cobertura vegetal é o 

parâmetro considerado. Dessa forma, os processos 

morfogenéticos são relacionados às coberturas vegetais 

de densidade mais baixa e os processos pedogenéticos 

ocorrem quando a cobertura vegetal é mais densa,  

permitindo o desenvolvimento e maturação dos solos 

(CREPANI, et. al, 2001). Assim, uma maior estabilidade 

poder ser verificado nas Savanas Estépicas Florestadas 

por apresentar uma maior densidade de cobertura 

vegetal. E uma maior instabilidade é encontrada nos 

setores que ocorrem práticas de agricultura.  
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Geomorfologia 

Em relação à caracterização da estabilidade das unidades 

de paisagem natural para o fator geomorfologia, segundo 

Crepani et al. (2001), são analisados os seguintes índices 

morfométricos do terreno: grau de dissecação do relevo, 

amplitude altimétrica e declividade. Deste modo, 

podemos compreender que em unidades de paisagem 

natural onde apresentam valores altos de amplitude de 

relevo, declividade e grau de dissecação, prevalecem os 

processos morfogenéticos, já em situações de baixos 

valores para as características morfométricas prevalecem 

os processos pedogenéticos. Dessa forma, a unidade 

geomorfológica correspondente à Depressão sertaneja, 

apresenta um grau de vulnerabilidade mais estável, 

enquanto que em relevos mais aguçados, como, por 

exemplo, nos setores de inselbergs são encontrados 

maiores valores de vulnerabilidade. Nas planícies 

fluviais também é possível destacar uma alta 

vulnerabilidade, pois são formadas por sedimentos 

inconsolidados e sujeitas a inundações.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise da vulnerabilidade natural das unidades 

geoambientais de Quixadá representa um importante 

estudo. A geografia física tem um papel significativo 

nesses estudos, análise e conhecimento dos sistemas 

ambientais, constitui uma forma de subsídio ao 

planejamento ambiental e às ações de gestão territorial 

adequadas, visando a criação de melhores condições e 

bem-estar da sociedade. Deste modo, não podemos 

esquecer que o meio físico-biótico está em constante 
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mudança. Registrar essas mudanças é acompanhar o 

desenvolvimento da dinâmica ambiental.  
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ANATOMIA DA LÂMINA FOLIAR DA CARNAÚBA 

(COPERNICIA PRUNIFERA  (MILL.) H.E. MOORE) 

Francisco Alessandro do Nascimento Quariguasy 

Antônia Suzana do Nascimento Sousa 

Maria Luiza Ribeiro Wetzel  

1. INTRODUÇÃO 

A carnaúba (Copernicia prunifera  (Mill.) H.E. Moore), 

assim como outras palmeiras, pertence às Arecaceae, 

uma família monofilética e facilmente reconhecível. De 

acordo com a última filogenia proposta para o grupo por 

Dransfield et al. (2005) Copernicia (Copernicia 

prunifera (Mill.) H.E. Moore) está incluida na subfamília 

Coryphoideae, tribo Livistoneae, que se caracteriza por 

conter espécies  hermafroditas com folhas palmadas, sem 

fissura central, gineceu tricarpelar e apocárpico. A 

posição do gênero na tribo é, no entanto, incerta 

(Dransfield et al. 2005, Judd et al 2009).  

O nome carnaúba é originário do tupi e significa “árvore 

que arranha”, mas já foi chamada também de árvore da 

vida pelo naturalista Humboldt, pelas suas importantes 

finalidades (CARVALHO; GOMES, 2004). A planta é a 

“árvore” símbolo do estado do Ceará, sendo nativa do 

Brasil. Ocorrendo na caatinga, especialmente nos estados 

do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte, é um tipo de 

planta adaptada ao clima seco. Pode se desenvolver em 

solos arenosos e alagadiços, várzeas e margens dos rios 

de regiões de clima quente.  

A planta é um dos suportes da economia dos estados do 

Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte e pode ser utilizada 

como ornamental e na produção de celulose para 
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fabricação de papel. O pó da cutícula da carnaúba, no 

entanto, é a principal matéria -prima básica para 

produção da cera, que tem grande importância para 

indústria química, eletrônica, cosmética, alimentícia e 

farmacêutica. O Brasil é o único país do mundo que 

produz e exporta cera de carnaúba (ARRUBA; CLABO 

2004). 

Apesar do estudo anatômico de palmeiras já ter dado 

importante contribuição para o entendimento da 

evolução e taxonomia do grupo (HORN et al 2009), a 

carnaúba nunca teve sua morfologia e anatomia 

detalhadamente estudada. Além de esclarecer melhor o 

posicionamento do gênero que é ainda incerto, estudos 

anatômicos poderiam ajudar a explicar como tais 

palmeiras são tão bem adaptadas às condições ambientais 

adversas como forte luminosidade, temperatura, ventos e 

salinidade.  

2. DISCUTINDO O TEMA 

Apesar da grande importância simbólica, cultural e 

econômica da carnaúba, sua anatomia nunca foi 

devidamente descrita. Entender se as características 

anatômicas, como espessura da cutícula variam do litoral 

para o interior trará importante contribuição para a 

indústria de cera.  

O estudo da Copernicia prunifera  tornou-se alvo de 

estudo para esse trabalho devido ao seu símbolo para o 

estado, sua importância econômica, importância 

ecológica e devido ao fato de sua anatomia ser 

praticamente desconhecida. A cidade de Sobral -CE por 

estar situada em uma região do semiárido brasileiro, com 

uma época chuvosa variando entre os meses de dezembro 
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e abril de todo ano, torna-se propícia ao crescimento de 

carnaúba. Além disso, a cidade de Sobral atualmente está 

investindo na conscientização do plantio de árvore para 

a amenização do clima da cidade, que é 

predominantemente quente. Contudo, a carnaúba, por ter 

um alto poder paisagístico, é bastante utilizada nas 

praças e avenidas das cidades.  

3. MATERIAL E MÉTODO 

Amostras de folha de Copernicia prunifera  foram 

coletadas em diferentes pontos da cidade de Sobral, 

Ceará. Os indivíduos foram randomicamente escolhidos 

e pelo menos cinco folhas diferentes coletadas de cada 

um. Parte do material coletado foi utilizado ainda fresco 

para os testes histoqímicos e o restante foi fixado em 

FAA 70% (JOHANSEN, 1940). As secções, obtidas nos 

planos transversal e longitudinal, foram executadas à 

mão livre com auxílio de lâminas de barbear. Para 

analisar as estruturas da epiderme em vista frontal e 

realizar as contagens de estômatos, fragmentos de folhas 

foram diafanizados e as epidermes dissociadas. As 

epidermes foram dissociadas em solução de peróxido de 

hidrogênio e ácido acético, em seguida serão colocadas 

em lâminas, coradas com safranina 10% e seladas com 

glicerina 50%. As amostras diafanizadas e dissociadas 

foram observadas em microscópio ótico de campo claro 

Olympus BX 50. As descrições anatômicas e medições 

foram feitas com o auxílio de um microscópio Olympus 

BX50 e do software Image-Pro Plus versão 3.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A lâmina foliar da Copernicia prunifera  apresenta 

epiderme uniestratificada com hipoderme. Feixes de 

fibras ocorrem em alguns pontos abaixo da epiderme, 

interrompendo a hipoderme em algumas áreas. 

Curiosamente a cutícula não aparenta ser muito espessa.  

É possível que a produção de lipídeos varie ao longo do 

ano. Ou ainda que populações diferentes, ocorrentes em 

localidades distintas, apresentem variação na espessura 

da cutícula. As plantas podem apresentar diferentes 

fenótipos como resposta a estímulos ambientais 

específicos (BRADSWAW, 1965). É sabido que 

populações ocorrentes em diferentes condições 

ambientais apresentem variação. Tabalhos de anatomia 

que tratam da variação intraespecífica são comuns 

(Rocas et al 1997, BHAT; HLWATIKA, 2002: Mantuano 

et al 2006, Ribeiro et al 2007) mas esse aspecto ainda 

não foi avaliado em palmeiras.  

Ao observar os cortes paradérmicos são notadas 

estegmatas na face adaxial e abaxial.  As células 

ordinárias da epiderme são regulares ou alongadas,  

formando faixas. Os estômatos distribuem -se em fileiras 

e são tetracíticos.  

O mesofilo apresenta células compactamente arranjadas 

com até 13 camadas de células. Os feixes vasculares 

principais estão localizados logo abaixo da hipoderme e 

são totalmente circundados por até sete camadas de 

fibras nas extremidades e quatro camadas nas laterais. O 

floema fica localizado mais próximo à face adaxial e o 

xilema à face abaxial. Os elementos de tubo crivado 

estão distribuídos formando dois agrupamentos e um 

grande elemento de vaso ocupa a parte central do feixe. 
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Os feixes menores ficam a cerca de seis camadas de 

células uns dos outros e apresentam uma bainha de feixe 

com células grandes. Essa anatomia do tipo Kranz revela 

um metabolismo do tipo C4.  

 Foram observados ainda idioblastos na hipoderme e 

mesofilo, com conteúdo ainda não identificado.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A anatomia da lâmina foliar da carnaúba indica 

metabolismo do tipo C4 e muitas características 

esperadas para uma planta de semiárido. É 

surpreendente, no entanto, que sua cutícula não seja 

espessa. É provável que a produção de cera sofra grande 

variação ao longo do ano, e estudos futuros que se 

proponham a estudar essa variação são necessários. Além 

disso, os idioblastos precisam ser investigados por mais 

testes histoquímicos a fim de determinar as substâncias 

que estão sendo produzidas nessas glândulas.  

Agradecimentos:  Os presentes autores agradecem à 

Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (FUNCAP) pela bolsa de 

Iniciação Científica.  

REFERÊNCIAS 

BRADSHAW, A. D. Evolutionary significance of 

phenotypic plasticity in plants. Advances in genetics. 

v. 13, p. 115-155, 1965. 

DRANSFIELD, J.; UHL, N. W.; ASMUSSEN, C. B; 

BEKER, W. J.; HARLEY, M. M.; LEWIS, C. E. A new 



 

Co l e ção  Pes qui s a e  E xtens ão ,  vo l .  3  

 

77 
 

phylogenetic classification of the Palm family, 

Arecaceae. Kew Bulletin , v. 60, n. 4, p. 559-569, 2005.  

FEDER, N.; O´BRIEN, T. P. Plant microtechnique: 

some principles and new methods. Am. J. of Bot. v. 55, 

n. 1, p. 123-142, 1968. 

HLWALTIKA, C. N. M.; BHAT, R. B. An ecological 

interpretation of the difference in leaf anatomy and its 

plasticity in contrasting tree species in Orange Kloof, 

Table mountain, South Africa. Annals of Botany , v. 89, 

p. 109-114, 2002. 

HORN, J. W.; FISHER, J. B.; BARRY, T.; LEWIS, C. 

E.; LAUBENGAGER, K. Evolution of lamina anatomy 

in the palm family (Arecaceae). Am. J. of Bot., v. 96, 

n. 8, p. 1462-1486, 2009. 

JOHANSEN, D.  Plant microtechinique . New York-

London: McGraw-Hill  Book Company, Inc., 1940. 

JUDD, W. S.; CAMPBELL, C. S.; KELLOGG, E. A.; 

STEVENS, P. F. Plant Systematics: A Phylogenetic 

Aproach. Sunderland: Sinauer Associates, Inc.,1999. 

MANTUANO, D. G.; BARROS, C. F.; SCARANO, F. 

R. Leaf anatomy within and between three “restinga” 

populations of erythroxylum ovalifolium peyer. 

(erythroxylaceae) in southeas Brazil. Rev. Bras. de 

Bot. v. 29, p. 209-215, 2006. 

RÔÇAS, G.; SCARANO, F. R.; BARROS, C. F. Leaf 

anatomical variation in Alchornea triplinervia  (Spreng) 

Müll. Arg. (Euphorbiaceae) under distinct light and soil 

water regimes. Bot. J. Linn. Soc., v. 136, p. 231-238, 

2001. 



 

Co l e ção  Pes qui s a e  E xtens ão ,  vo l .  3  

 

78 
 

ZAR, J. H. Biostatistical analysis.  3 ed. New Jersey: 

Prentice Hall,  1996.  



 

Co l e ção  Pes qui s a e  E xtens ão ,  vo l .  3  

 

79 
 

ANEMIA INFECCIOSA EQUINA NO BRASIL: UM 

ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO 

Tayronne de Almeida Rodrigues  

João Leandro Neto  

Kayque de Sousa Oliveira  

Aluísio Vasconcelos de Carvalho  

1. INTRODUÇÃO 

A Anemia Infecciosa Equina (AIE) é uma doença que 

acomete os equídeos e é causada por um vírus da família 

Retroviridae, gênero Lentivirus,  conhecida 

popularmente como malária equina, febre dos pântanos 

ou AIDS do cavalo (ISSEL & COGGINS, 1979; 

CLABOUGH, 1990; COOK et al., 2001).  

As características encontradas no vírus da AIE são 

semelhantes ao da imunodeficiência humana (HIV), vírus 

da imunodeficiência suína (SIV), o agente da Maed -

Visna (MV), vírus imunodeficiência felina (FIV), vírus 

da imunodeficiência bovina, e as bactérias da artrite 

encefalite caprina (CAE) onde sua forma viral possui alta 

variabilidade genética devido à sua natureza retrovírica 

lesando a saúde dos animais (FIELDS & KNIPE, 1990; 

OLMSTED et al., 1989).  

O vírus causador da anemia infecciosa equina apresenta 

ampla distribuição, estando presente principalmente nos 

locais que possuem clima tropical e subtropical, o que 

favorece o desenvolvimento e a reprodução do agente 

transmissor do vírus, ocasionado pelo aumento 

considerável de sua população (KOLLER et al., 2002). 

Estudo realizado por Almeida e colaboradores (2006) 

reintegra que os dados oficiais publicados auxiliam para 
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a criação de um perfil epidemiológico no país 

evidenciando a importância de compreender a ação do 

vírus no hospedeiro, os processos biológicos e 

ecológicos da interação parasita-hospedeiro e os 

impactos gerados pela presença de potenciais vetores.  

O presente trabalho tem por objetivo relatar a incidência 

e prevalência de Anemia Infecciosa Equina no Brasil 

com enfoque nas regiões e Estados de ocorrência da 

doença, bem como compreender os processos que 

contribuem para a sua ocorrência.  

2. MATERIAL E MÉTODO 

Foi realizada a busca de dados pela plataforma de Saúde 

Animal disponibilizada pelo Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA) buscando a série 

temporal sobre AIE no período de 2015 a 2018. Na 

plataforma do Ministério possui o número de casos e 

focos notificados categorizados por estado, mês e ano 

(BRASIL, 2019).  

O Sistema de Informação em Saúde Animal da 

Coordenação de Informação e Epidemiologia – Saúde 

Animal, criada em 2017, possui dados zoossanitários de 

doenças consideradas obrigatórias quanto a notificação 

no país (BRASIL, 2019; BRASIL, 2013).  

Os dados foram compilados e tratados no MS Excel por 

meio de estatística descritiva. Para guarnecer 

inteligibilidade aos caminhos da pesquisa,  segue mapa 

de literatura (CRESWELL, 2013), instrumento 

organizacional que permite reconhecer as interações,  

relações de causalidade e recursividade, tomando por 

eixo o tópico “Anemia Infecciosa Equina” (Figura 1).  



 

Co l e ção  Pes qui s a e  E xtens ão ,  vo l .  3  

 

81 
 

Figura 1. Mapa de Literatura. 

 

Fonte: os autores (2019).  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao analisar a distribuição do vírus, e progressivamente 

da doença no período de 2015 a 2018, entende-se que sua 

dispersão tem vários aspectos envolvidos no processo de 

manutenção da AIE e suas variáveis, contribuindo para 

os casos notificados pelo MAPA por  ano, mês e estados 

com índices da doença.  

A grande extensão territorial em que os equinos se 

encontram aumentam as dificuldades de controle a 

doença, o trânsito e aglomeração dos animais dentre eles 

as cavalgadas, exposições, leilões e feiras são fatores  

intrínsecos para a infecção do patógeno, porém varia de 
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região, estado e clima, da presença ou não de um animal 

soropositivo e de vetores (CHAVES et al., 2014).  

Observou-se que o número de casos notificados diferiu 

entre os anos recorrentes, o ano de 2015 representou a 

mais alta prevalência com 8.584 registros,  os anos de 

2016 e 2017 houve uma regressão com 5.628 e 5.189, 

respectivamente. Porém, constatou-se um aumento no 

ano de 2018 com 5.802 casos no Brasil (Figura 2).  

Figura 2 - Total encontrado de prevalência do vírus entre os anos 

2015 a 2018. 

 

Fonte: os autores (2019).  

Segundo Santos et al., (2016) a redução dos casos de AIE 

está associada ao constante monitoramento na 

prevalência da doença por meio dos exames exigidos 

periodicamente nos eventos e no transporte dos animais, 

permitindo o controle, profilaxia e eliminação dos 

soropositivos como estratégia de prevenção.  

Apesar da constante ações para a redução da prevalência 

da AIE, o MAPA alerta que o número de focos tem 
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aumentado nos últimos anos, esses dados são 

confirmados entre os anos de 1999 e 2007 ao mesmo 

tempo em que a porcentagem de animais soropositivos 

tem apresentado discreta diminuição (FRANCO et al., 

2011). 

Nos Estados da Região Norte apenas no Acre, Pará, 

Rondônia e Roraima foram realizados estudos 

científicos, nessas Regiões Nortistas foram observadas 

prevalência de 46,26% no Pará, 7,5% no Acre, 60% em 

Roraima e 9,6% em Rondônia (BRAGA, 2000; SANTOS 

et al., 2001). Os outros Estados da região norte mantêm 

ainda sem estudos voltados para esse problema obtendo 

dados apenas da quantidade de animais infectados, por 

meio do monitoramento obrigatório, usados para 

diversos esportes ou criatórios de cria e recria.  

Os resultados apresentados correspondem a prevalência 

dos casos confirmados por região e Unidade Federativa 

dentro dos anos de 2015 a 2018 totalizando 19.401 casos. 

Percebe-se que o Nordeste possui a maior prevalência 

(37,3%) em relação ao Centro-Oeste (31,4%), Norte 

(22,4%), Sudeste (6,6%) e Sul (2,3%) ao mesmo tempo 

em que a prevalência por UF estão distribuídos 

significativamente entre as regiões obtendo o Mato 

Grosso com 21,11%, Ceará com 12,97%, Maranhão com 

10,17% e Pará com 9,20%. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante as análises dos documentos e das diversas 

formas do cenário da infecção de AIE encontrados na 

presente pesquisa, conclui -se que a melhor forma de 

prevenir e controlar a anemia infecciosa equina é a 

exigência dos exames de detecção da doença em todos os 



 

Co l e ção  Pes qui s a e  E xtens ão ,  vo l .  3  

 

84 
 

animais do território brasileiro englobando a interação 

das diversas formas envolvidas neste processo, o 

controle da transmissão mecânica ou natural, devido os 

animais serem criados em grandes e pequenos grupos nos 

territórios rurais, oferecendo condições favoráveis ao 

desenvolvimento de vetores.  

Visando que o manejo inadequado de equipamentos 

utilizados para trabalho seja um transmissor mecânico 

onde existe a interferência do homem no 

desenvolvimento da infecção, é imprescindível que 

ocorra projetos de intervenção para a minimização dos 

impactos gerados pela doença nos diferentes  estados 

brasileiros por meio da fiscalização ativa no transporte 

animal e na realização de exames de rotina atestando a 

sanidade dos animais periodicamente. O controle e 

manejo adequado dos vetores, dentre eles os tabanídeos 

e Stomoxys calcitrans, requer atenção máxima evitando 

prejuízos econômicos e na saúde dos animais.  
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AVALIAÇÃO DA DINÂMICA TEMPORAL DA 

COBERTURA VEGETAL DA MESORREGIÃO 

OESTE POTIGUAR (RN) COM O AUXÍLIO DO 

ÍNDICE RVI (RATIO VEGETATION INDEX). 

Kleisson Eduardo Ferreira da Silva 

Marco Antonio Diodato  

Alfredo Marcelo Grigio 

1. INTRODUÇÃO 

A questão do semiárido brasileiro sempre esteve no foco 

de discussões políticos, sociais, econômicas e culturais. 

Contudo, no que se refere a estudos que auxiliem na 

compreensão da dinâmica natural do bioma caatinga, as 

discussões sobre os aspectos ambientais da região 

necessitam ser ampliados. Existem numerosos estudos 

sobre as outras florestas existentes nos biomas 

brasileiros, porém, quando se trata da caatinga, verifica -

se que poucos discutem as suas dinâmicas naturais, fato 

que consolida a ideia de que o bioma é pouco conhecido.  

Atualmente a caatinga apresenta estudos 

insuficientemente sobre a sua distribuição cobertura 

vegetal, sobretudo no que se refere ao seu mapeamento 

ao nível de mesodetalhe. Esse tipo de levantamento é 

fundamental para monitorar o uso e quantificar os 

remanescentes da vegetação e sua dinâmica. Além disso, 

as áreas conservadas de vegetação de caatinga, que 

possam estar com a qualidade ecológica, econômica e 

social comprometida, podem ser mapeados e analisadas 

de uma forma integrada. Diante das considerações, o uso 

de mapas com o nível de mesodetalhes é uma ferramenta 

imprescindível para o planejamento ambiental,  
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sobretudo para o controle e o manejo da biodiversidade 

da caatinga (CARVALHO; PINHEIRO JUNIOR, 2005).  

Sendo assim, o objetivo do trabalho é analisar a dinâmica 

temporal da cobertura vegetal da mesorregião Oeste do 

Rio Grande do Norte por meio do uso de produtos de 

Sensoriamento Remoto (SR), Sistema de Informação 

Geográfica (SIG) e pela estimativa do Ratio Vegetation 

Index (RVI). 

2. ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo compreende a mesorregião Oeste do Rio 

Grande do Norte (Figura 1).  

Figura 1 - Mesorregião Oeste do Rio Grande do Norte.  

 

Fonte: Autores (2020).  

O clima é, predominantemente, do tipo BSw´h´, da 

classificação climática de Köppen. Esse tipo climático é 

como muito quente e semiárido, com a estação chuvosa 
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se atrasando para o outono. Na maior parte do ano, as 

chuvas anuais médias de longo período situam-se em 

torno de 700 mm. Na região mais litorânea a 

pluviosidade registra uma média anual de 600 mm. Na 

parte sul há um aumento das chuvas, podendo chegar até 

900 mm, e em uma pequena área, na região alta de 

Martins (área serrana), que alcançar precipitações de até 

1.100 mm (RIO GRANDE DO NORTE, 2019).  

A divisão territorial adotada oficialmente no Rio Grande 

do Norte divide o estado em quatro mesorregiões e 19 

microrregiões. O Oeste Potiguar é formado pela união de 

62 municípios em uma área de 21.167,13 km², sendo a 

segunda mesorregião mais populosa do estado, com 

840.799 habitantes (BRASIL, 2010).  

3. METODOLOGIA 

Para a realização da pesquisa foram utilizadas imagens 

Landsat-8 sensor OLI, órbita 215/ponto 64, 216/ponto 63 

e órbita 216/ponto 64, referente a datas do mês de agosto 

dos anos de 2016 e 2019. As imagens foram adquiridas 

junto à página web do Serviço Geológico do Governo dos 

Estados Unidos (USGS, 2020). Destaca -se que a data das 

imagens corresponde à época de estiagem, isto é, o 

período sem ou com pouca chuva na região.  

As imagens foram pré-processadas e processadas,  

digitalmente, no software livre QGis 3.10.3 A Coruña 

(QGis Development Team , 2020). Foi adotado o sistema 

de coordenada / Datum: UTM zone 24S / SIRGAS 2000. 

A correção atmosférica foi realizada por meio da 

Correção Atmosférica Simples (DOS1 - Dark Object 

Subtraction DOS1), presente no complemento SCP 
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presentes no software livre QGis 2.18 (CONGEDO, 

2016). 

Dentre os estudos em ambientes áridos e semiáridos os 

índices utilizados está o Ratio Vegetation Index  (RVI), 

primeiro índice proposto por Pearson e Miller (1972), 

sendo a sua expressão: RVI = RED / NIR, onde RED: 

banda correspondente ao vermelho e NIR: banda 

correspondente ao Infravermelho Próximo (Near Infra 

Red). 

Para a estimativa do RVI foi utilizada a calculadora 

Raster do software QGis. Para a renderização foram 

carregados os valores Média ± Desvio Padrão x 2.0, 

interpolação linear e modo intervalo igual com cinco 

classes. 

4. RESULTADOS 

A pesquisa se baseia na comparação do índice de 

vegetação RVI em anos diferentes, no que se refere às 

variáveis climáticas, particularmente a pluviosidade. A 

sazonalidade climática normal na região se apresenta 

com um período chuvoso, normalmente no primeiro 

semestre do ano. Já, no segundo período do ano a 

pluviosidade é nula ou ocorre eventualmente em volumes 

muito baixos. A vegetação de caatinga segue o ritmo 

dessa sazonalidade, produzindo muita biomassa no 

período chuvoso e perdendo-a, parcialmente, no período 

seco.  

No entanto, existe uma periodicidade na ocorrência de 

secas que duram alguns anos. Foi o caso da seca que 

castigou o semiárido brasileiro de 2012 a 2017 

(REBELLO, 2018). Posteriormente, a regularidade da 
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sazonalidade das chuvas voltou ao normal. A escolha dos 

anos de 2016 e 2019 servem de boa base para estabelecer 

comparações da vegetação, já que ela apresenta 

sensibilidade ao fenômeno da chuva.  

Os dados da EMPARN (2020) mostram as diferenças 

climáticas (pluviosidade), para os dois anos 

considerados (Figura 2).  

 

Figura 2 - Chuvas acumuladas no Rio Grande do Norte nos anos 

de 2016 e 2019. 

  

Fonte: Rio Grande do Norte (2020).  

Percebe-se que no ano de 2016 a maioria dos municípios 

do Oeste Potiguar apresentaram um regime de chuva 

escasso sendo categorizados como mui to seco. No ano de 

2019, com a volta do regime regular de chuvas o quadro 

climático da região se apresenta mais favorável nesse 

quesito, com exceção de alguns poucos municípios que 

se apresentaram na categoria seco e muito seco.  

A Figura 3 apresenta o índice RVI do Oeste Potiguar para 

os anos de 2016 e 2019. No ano de 2016 percebe -se uma 



 

Co l e ção  Pes qui s a e  E xtens ão ,  vo l .  3  

 

93 
 

vegetação mais expressiva somente nas regiões serranas,  

tais como a dos municípios de Martins, Portalegre e São 

Miguel, na parte sul da mesorregião, assim como de 

culturas agrícolas de irrigação próximo a Mossoró e no 

Vale do Açu à leste. Na maioria da área a vegetação 

apresenta-se com valores médios correspondendo a 

vegetação de baixo porte e com pouca biomassa, o que é 

natural devido à perda da folhagem nessa época do ano .  

Nas áreas mais baixas a cobertura vegetal se apresenta 

principalmente acompanhando os cursos de água, sendo 

estes, em geral, intermitentes ou temporários, locais que, 

por si só, são mais úmidos, mesmo estando em período 

seco.  

Figura 3 - Índice RVI da Mesorregião Oeste do Rio Grande do 

Norte dos anos 2016 e 2019.  

  

Fonte: Autores (2020).  

O ano de 2019, com período chuvoso normal, apresenta 

valores do índice mais altos em grandes áreas da 

mesorregião. Isso indica que, devido ao período chuvoso, 

o solo ainda estava com boa umidade o que propiciou um 

bom desenvolvimento da vegetação. Ferreira Ramos 
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(2016) relata, no seu trabalho em Juiz de Fora (MG), para 

o NDVI, que a curva obtida para o índice é semelhante à 

curva de precipitação do município, sendo que, o  solo 

leva um tempo para absorver a água e propiciar 

desenvolvimento da vegetação e após a precipitação 

começar a reduzir, este índice se mantém alto por mais 

dois meses e começa a reduzir posteriormente.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O uso de produtos de sensores remotos e de técnicas de 

processamento digital de imagens em conjunto com o 

sistema de informação geográfica são eficientes para 

mostrar a cobertura vegetal de uma região. Foi verificado 

que o período de seca, que castigou o semiárido 

nordestino entre os anos de 2012 e 2017, imprimiu a sua 

marca na vegetação da mesorregião Oeste Potiguar, se 

apresentando com menos fitomassa quando comparado 

com o ano que voltou a regularidade das chuvas (2019).  

Isso demonstra a sensibilidade da vegetação do 

semiárido à variável climática da pluviosidade e a 

resposta positiva quando as condições favoráveis se 

restabelecem.  
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CARACTERIZAÇÃO GEOMORFOLÓGICA DA 

SUB-BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO POTI, 

QUITERIANÓPOLIS – CE 

Livana Sousa Guimarães  

Camila da Silva Carneiro  
Ernane Cortez Lima 

1. INTRODUÇÃO 

As explorações indiscriminadas sobre os sistemas 

ambientais físicos apresentam-se de maneira substancial 

a partir do estopim dos avanços tecnológicos após a 

Revolução Industrial. A partir disso, os impactos 

ambientais tomaram maiores proporções, uma vez que 

excedem os limites do desenvolvimento sustentável,  

onde é perceptível o caráter mais que exploratório e de 

maneira desordenada dos recursos naturais.  

Christofoletti (1980, p. 1) destaca sobre a geomorfologia 

como o estudo das formas de relevo, sendo possível a 

identificação das configurações da paisagem 

morfológica através de seu modelo topológico da área 

estudada.  

A sub-bacia hidrográfica do rio Poti possui uma 

diversidade ambiental bastante significativa no ambiente 

semiárido da região sudoeste do estado do Ceará, uma 

vez que se encontra num ambiente onde a situação de 

escassez hídrica é acentuada e possui a presença de 

planalto, planície e superfície aplainada.  

A área em questão apresenta-se bem definida por 

critérios geomorfológicos compondo um sistema, que 
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abrange áreas serranas compostas pelo Planalto da 

Ibiapaba, além das planícies fluviais presentes na área.  

As problemáticas existentes e os agentes modificadores 

do espaço natural atuam como transformadores do meio 

natural, como a ação antrópica está relacionada à área,  

em sua condicionante de transformação e conservação.  

Referindo-se à utilização dos SIG’s, esta possui atuação 

de forma dinâmica na delimitação dos fatores ecológicos, 

uma vez que sua representação pode atuar de maneira 

complementar aos dados digitais e de leitura. 

Representando o ambiente em suas condicionantes 

espaciais, de elevação e caracterização ambiental.  

Assim, percebe-se que o contexto geomorfológico da 

sub-bacia em estudo destaca-se uma dinâmica natural 

existente entre as condicionantes ambientais presentes 

no ambiente.  

2. DISCUTINDO O TEMA 

O alto curso da sub-bacia apresenta uma diversidade 

ambiental e paisagística característica da semiaridez 

cearense existente na porção sudoeste dos Sertões dos 

Inhamuns, abrangendo as cartas matriciais da 

SUDENE/DGS SB.24-V-C-VI (Novo Oriente), SB.24-Y-

A-III (Parambu) e SB.24-V-C-III (Crateús). Possuindo o 

rio Poti como seu rio principal com nascente no 

município de Quiterianópolis (Figura 1).  
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Figura 1: Mapa de Localização.  

 

Fonte: CARNEIRO, C. S. (2020).  

De acordo com Lima (2004);  

É de fundamental importância a caracterização dos componentes 

geoambientais para a elaboração de uma proposta de análise 

geoambiental.  Através da análise de interdependência dos 

componentes naturais da área em estudo como também das formas 

de uso e ocupação, será possível a integração dos fatores e 

processos atuantes por meio de uma abordagem interdisciplinar 

com visão sistêmica. (LIMA, 2004, p. 10) . 

Com isso, vale destacar que a área possui características 

geomorfológicas bem definidas, indo da sua localização 

no Planalto da Ibiapaba, com cota altimétrica mais 

elevada, a Depressão Sertaneja, área rebaixada e mais 

seca, e a Planície Fluvial como a área de deposição dos 
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sedimentos trazidos pelos rios e riachos, apresentando 

mudança nos fatores ecológicos.  

Para estudos integrados da paisagem, os dados de geomorfologia 

são considerados imprescindíveis. A análise do relevo permite 

sintetizar a história das interações dinâmicas que ocorrem entre o 

substrato litólico, a tectônica e as variações climáticas. O estudo  

da conformação atual do terreno permite deduzir a tipologia e 

intensidade dos processos erosivos e deposicionais, a distribuição, 

textura e composição dos solos, bem como a capacidade potencial 
de uso. Associando a outros elementos do meio, os dados de 

geomorfologia podem auxiliar na interpretação de fenômenos 

como inundações e variações climáticas locais. São informações 

vitais para avaliar movimentos de massa e instabilidades dos 

terrenos. [. ..] Os dados geomorfológicos permitem interpretar uma 

questão indispensável para o planejamento ambiental: a relação 

entre as configurações superficiais do terreno, a distribuição dos 

núcleos ou aglomerados humanos e dos usos do solo em função das 

limitações impostas pelo relevo  (SANTOS, 2004, p. 78) . 

A autora destaca ainda a respeito da representação nos 

mapas de geomorfologia, que os mesmos devem destacar 

as formas de relevo, a morfologia e morfometria deste 

relevo, bem como os processos morfogenéticos, as 

formas das vertentes, suas drenagens e o grau  de erosão 

(SANTOS, 2004). 

Com isso, torna-se possível a visualização dos três 

componentes presentes na área em estudo, o Planalto da 

Ibiapaba a oeste, a Depressão Sertaneja a leste e no curso 

do leito do rio principal, rio Poti, a Planície Fluvial.  

3. MATERIAL E MÉTODO 

Tornou-se necessário o levantamento de informações da 

área de estudo, a qual se baseou na leitura de artigos 

científicos, no que se refere à análise das unidades 
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geomorfológicas, bem como a verificação dos dados 

cartográficos para a área em estudo. 

Tendo como fundamento associar as análises elaboradas, 

através da leitura de textos como o de Souza (2000), 

Santos e Souza (2014) e Santos (2004).  

Para a elaboração dos mapas de localização e 

geomorfologia, foram necessários dados coletados no 

site da Companhia e Gestão de Recursos Hídricos 

(COGERH, 2008), do Instituto de Pesquisa e Estratégica 

Econômica do Ceará (IPECE, 2017) e de imagens do 

Landsat 8 disponíveis no site da EMBRAPA (2010).  

Assim, estes foram tratados através de um Sistema de 

Informação Geográfica (SIG), visando à elaboração 

cartográfica da área e sendo utilizado o sistema de 

projeção de coordenadas Universal Transversa de 

Mercator (UTM), Datum SIRGAS 2000, Zona 24 S.  

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Devido ao avanço das práticas de Geoprocessamento, a 

confecção do mapa geomorfológico deve estar em 

constante observação, uma vez que busca viabilizar 

melhorias nos resultados a serem obtidos.  

Na área da pesquisa identificam-se três Unidades 

Geomorfológicas: a Depressão Sertaneja, o Planalto da  

Ibiapaba e Planícies Fluviais (Figura 2).  
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Figura 2: Mapa das Unidades Geomorfológicas.  

 

Fonte: CARNEIRO, C. S. (2020).  

A depressão sertaneja apresenta cotas altimétricas em 

torno de 400m, com topografia marcada por relevo 

ondulado, deprimido ou levemente plano, sendo uma área 

que possui elevadas temperaturas, baixos índices 

pluviométricos, solos rasos e arenosos e vegetação de 

caatinga. Podendo ser identificado em predominância na 

extensão territorial da área em estudo.  

Na depressão sertaneja, a semiaridez, citado por Souza 

(2000), é caracterizada por se localizar em cotas 

altimétricas inferiores a 400m, englobando cerca de 

100.000km2, perfazendo cerca de 70% do território 

estadual. Possuindo em sua região periférica os grandes 

planaltos sedimentares ou maciços residuais.  
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O Planalto da Ibiapaba é identificado devido 

escarpamento contínuo, sendo rompido somente na 

superimposição do rio Poty. Apresentando -se em uma 

faixa no extremo oeste, caracterizando as maiores 

altitudes da área, porém, por possui r localização na 

porção Sertão Central, sua altitude não propicia elevados 

índices pluviométricos, exceto na quadra chuvosa.  

De acordo com Souza (1988), o planalto da Ibiapaba 

“trata-se de um relevo dissimétrico, cujo front escarpado 

contrasta, para oeste,  com um reverso de caimento 

topográfico suave, configurando a morfologia de cuesta” 

(SOUZA, J. M. N. 1988). 

As Planícies Fluviais destacam-se por serem formas de 

deposição de sedimentos fluviais, esta área sendo plana 

e características de calhas dos rios, apresentando 

expressividade em sua formação no rio Poty, este sendo 

seu principal afluente.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Através desta pesquisa foi verificado que as 

transformações decorrentes do processo de 

desenvolvimento e de exploração da natureza atuam 

como transformadores do meio ambiente e afetam 

substancialmente as relações sociais e estruturais na 

natureza.  

Assim, com a caracterização da geomorfologia da área 

foi possível identificar os diferentes tipos de relevo da 

área, bem como estes podem interferi r mediante sua 

localização, tendo como diferencial sua localização e 

altitude, onde a presença do Planalto da Ibiapaba em 

meio aos Sertões dos Inhamuns possibilita a existência 
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de diferenciados biossistemas, onde sua nascente está 

localizada em uma área potencialmente dinâmica e por 

fazer parte da Bacia Hidrográfica Poty -Longá. 
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ESTUDO DA CORRELAÇÃO ENTRE A 

PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA E A 

PRODUÇÃO DA MANDIOCA NO ESTADO DO 

CEARÁ 

Jonathan Sales Felix  

Daiana dos Santos Rabelo 

William Firmino de Souza 

Filipe Eugênio Rodrigues Silvestre  

1. INTRODUÇÃO 

A mandioca é uma cultura amplamente difundida no 

território brasileiro, sendo cultivada em todas as 

unidades federativas do país. Ela é destinada para a 

alimentação humana e animal e também é matéria -prima 

para produção de inúmeros produtos industriais.  

Segundo a CONAB (2002) a produção nacional de 

mandioca é de 22,6 milhões de toneladas, sendo a região 

nordeste a maior produtora com 34,7%, seguido do Norte 

com 25,9%, Sul com 23%, Sudeste com 10,4% e por fim 

o Centro-Oeste com apenas 6%. A região nordeste é a 

principal consumidora e produtora de mandioca e a 

utiliza na alimentação na forma de farinha.  

A mandioca é um alimento que fornece proteínas, 

lipídeos, carboidratos, fibras, cálcio e vitamina C. 

Devido a sua resistência contra a seca e por tolerar solos 

mais pobres em nutrientes, a mandioca faz parte da dieta 

dos nordestinos e assim garante a segurança alimentar do 

povo do semiárido.  

Muito dos cultivos da agricultura no Semiárido 

Brasileiro é caracterizada por ser familiar e de sequeiro, 

não sendo diferente com a mandioca. Apesar de sua 
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importância a mandioca cultivada principalmente nas 

condições de sequeiro. Por isso importante avaliar o 

quanto a precipitação influencia na produtividade da 

mandioca. Dessa maneira, o presente estudo vem 

averiguar a correlação entre precipitação pluviométrica 

e a produtividade da mandioca do Estado do Ceará.  

2. ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo é composta pelo Estado do Ceará , que 

é uma das 27 unidades federativas do Brasil, localizada 

no Nordeste do país, onde está quase que completamente 

imersa no contexto do Semiárido Brasileiro. Possui área 

total de 148 920,472 km², ou seja, 9,37% da área do 

Nordeste e é o oitavo estado mais populoso do país. A 

mandioca é uma das principais culturas produzidas no 

estado, alimento este é um dos responsáveis por garantir 

a segurança alimentar e nutricional dos cearenses.  

3. MATERIAL E MÉTODO  

Para a realização deste trabalho utilizou -se dados da 

Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos 

(FUNCEME) e do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), por meio do banco de tabelas 

estatísticas denominada SIDRA, para realizar a coleta 

dos dados de precipitação pluviométrica e de produção 

de mandioca no Estado do Ceará entre os anos 1999 e 

2018. 

A organização da base de dados da pesquisa contempla 

dados de precipitação pluviométrica provenientes do 

Portal Hidrológico do Ceará, ferramenta desenvolvida 

pela FUNCEME, já os dados da quantidade produzida de 

mandioca foram coletados pelo SIDRA. A posteriori, os 
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dados foram organizados e tratados em planilha 

eletrônica do Microsoft Excel 2013 sendo, em seguida, 

exportados para o software SPSS Statistics 17.0 para 

análise estatística. Foi no Excel que o gráfico de 

dispersão das variáveis precipitação pluviométrica e 

produção de mandioca foi realizada.  

O método de regressão e correlação baseiam -se na 

análise de dados amostrais quantitativos, para se 

determinar se há alguma relação entre dua s variáveis. A 

variável X é considerada independente, nesse caso, 

precipitação, e Y, denominada como variável 

dependente, nesse caso, quantidade produzida de 

mandioca (DIAS, 2016).  

Como o modelo de regressão linear simples é definido 

como uma relação linear entre uma variável dependente 

e outra independente, então ela baseia -se numa equação 

do 1° grau, denominada pela seguinte fórmula: Y= ax + 

b, sendo x a variável independente, y a variável 

dependente (DIAS, 2016).  

Para apresentar a correlação dos dados obtidos, optou-se 

por utilizar o diagrama de dispersão. O coeficiente de 

correlação linear é dado pelo coeficiente de correlação 

de Pearson:  

 

O campo de variação do r situa-se entre -1 e + 1, sua 

interpretação dependerá do valor numérico e do sinal. O 

coeficiente de determinação (R²) é o valor do coeficiente 
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de correlação ao quadrado (TOLEDO & OVALLE, 

1995).  

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Gráfico 1 – Produção de mandioca e a precipitação no Ceará  

 

Fonte: IBGE (2019); FUNCEME (2019).  

Gráfico 2 - Correlação entre a produção da mandioca e a 

precipitação pluviométrica do Estado do Ceará  

 

Fonte: IBGE (2019); FUNCEME (2019).  
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Ao analisar o gráfico 1, é possível notar que entre 

intervalo de tempo entre 1999 e 2018, a produção de 

mandioca no Ceará cresceu 17,76%, e que teve a maior 

produção em 2008 com 925317 toneladas de mandioca e 

teve a menor produção em 2013 com 300348 toneladas 

da mandioca.  

O gráfico 2 mostra a correlação entre a precipitação pluviométrica 

do estado abordado junto a produtividade da mandioca. Ao 

analisar o coeficiente de determinação, é possível afirmar que 

32,08% da variação total está sendo explicada pela regressão 

linear e ao analisar o coeficiente de correlação é possível afirmar 

que 56,63% da variação da produtividade de mandioca é 

explicada pela precipitação pluviométrica e que 46,37% é 

explicada por outros fatores, podendo ser eles a irrigação, a 

demanda do mercado, pragas agrícolas dentre outros exemplos. 

Nesse caso, a correlação é considerada média ou moderada. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Foi possível afirmar que a produção de mandioca no 

Ceará cresceu 17,76% entre os anos 1999 e 2018 e que a 

regressão linear mostrou um coeficiente de determinação 

(R²) igual a 0,3208 e um coeficiente de correlação (R) 

igual a 56,63% da variação da produtividade de 

mandioca é explicada pela precipitação pluviométrica,  

sendo uma correlação moderada.   

Agradecimentos:  Universidade Estadual do Ceará,  

Universidade Federal do Ceará, FUNCAP, CNPq e 

CAPES.  
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ESTUDO DA AÇÃO DA PRECIPITAÇÃO 

PLUVIOMÉTRICA NA PRODUÇÃO DE ARROZ 

NO CEARÁ 

Daiana dos Santos Rabelo 

Jonathan Sales Felix  
William Firmino de Souza 

Filipe Eugênio Rodrigues Silvestre 

1. INTRODUÇÃO 

O arroz é um alimento importante para a alimentação 

humana por ser fonte de carboidratos e possui proteínas,  

lipídios, vitaminas e minerais. Estudos revelam que o 

arroz é um dos cereais mais produzidos e consumidos no 

mundo, caracterizando-se como o principal alimento de 

mais da metade da população mundial. Na Ásia, por 

exemplo, cerca de 60 a 70% do consumo calórico de mais 

de 2 bilhões de pessoas é proveniente do arroz e seus 

subprodutos (FAO, 2004).  

A produção mundial de arroz no mundo chega em 475 

milhões de toneladas, enquanto no Brasil a produção do 

grão chega em 8,3 milhões de toneladas, cerca de 1,75% 

do que é produzido no mundo (USDA/FAS,2015).  

A produção de arroz que é feita em sequeiro é dependente 

do regime pluviométrico e pode ser prejudicial para a 

produção, principalmente no Ceará porque como as 

Chuvas do Semiárido são concentradas em três meses ao 

ano, a produção dos grãos pode ser comprometida se não 

fizer uso de irrigação e outras técnicas. Dessa maneira,  

o presente estudo vem averiguar o quanto a precipitação 

pluviométrica influencia na produtividade do arroz do 

Estado do Ceará.  
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2. ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo é composta pelo Estado do Ceará, que 

é uma das 27 unidades federativas do Brasil, localizada 

no Nordeste do país, onde está quase que completamente 

imersa no contexto do Semiárido brasileiro.  Possui área 

total de 148 920,472 km², ou seja, 9,37% da área do 

Nordeste e é o oitavo estado mais populoso do país. O 

arroz é uma das principais atividades econômicas do 

setor primário do Estado.  

3. MATERIAL E MÉTODO  

Para a realização deste trabalho utilizou -se dados da 

Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos 

(FUNCEME) e do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), por meio do banco de tabelas 

estatísticas denominada SIDRA, para realizar a coleta 

dos dados de precipitação pluviométrica e de produção 

de arroz no Estado do Ceará entre os anos 1999 e 2018.  

A organização da base de dados da pesquisa contempla 

dados de precipitação pluviométrica provenientes do 

Portal Hidrológico do Ceará, ferramenta desenvolvida 

pela FUNCEME, já os dados da quantidade produzida de 

arroz foram coletados pelo SIDRA. A posteriori, os 

dados foram organizados e tratados em planilha 

eletrônica do Microsoft Excel 2013 sendo, em seguida, 

exportados para o software SPSS Statistics 17.0 para 

análise estatística. Foi no Excel que o gráfico de 

dispersão das variáveis precipitação pluviométrica e 

produção de arroz foi realizada.  

O método de regressão e correlação baseiam -se na 

análise de dados amostrais quantitativos, para se 
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determinar se há alguma relação entre duas variáveis. A 

variável X é considerada independente, nesse caso, 

precipitação, e Y, denominada como variável 

dependente, nesse caso, quantidade produzida de arroz 

(DIAS, 2016).  

Como o modelo de regressão linear simples é definido 

como uma relação linear entre uma variável dependente 

e outra independente, então ela baseia -se numa equação 

do 1° grau, denominada pela seguinte fórmula: Y= ax + 

b, sendo x a variável independente, y a variável 

dependente (DIAS, 2016).  

Para apresentar a correlação dos dados obtidos, optou -se 

por utilizar o diagrama de dispersão. O coeficiente de 

correlação linear é dado pelo coeficiente de correlação 

de Pearson:  

 

O campo de variação do r situa-se entre -1 e + 1, sua 

interpretação dependerá do valor numérico e do sinal. O 

coeficiente de determinação (R²) é o valor do coeficiente 

de correlação ao quadrado (TOLEDO & OVALLE, 

1995).  

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Ao analisar o gráfico 1, é possível notar que entre 

intervalo de tempo entre 1999 e 2018, a produção dos 

grãos de arroz no Ceará decresceu 13,77%, e que teve a 

maior produção em 2009 com 93388 toneladas de grãos 
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e teve a menor produção de grãos em 2016 com 14373 

toneladas de grãos.  

O gráfico 2 mostra a correlação entre a precipitação 

pluviométrica do estado abordado junto a produtividade 

do arroz. Ao analisar o coeficiente de determinação, é 

possível afirmar que 29,76% da variação total está sendo 

explicada pela regressão linear e ao analisar o 

coeficiente de correlação é possível afirmar que 54,55% 

da variação da produtividade do arroz é explicada pela 

precipitação pluviométrica e que 45,45% é explicada por 

outros fatores, podendo ser eles a irrigação, por exemplo. 

Nesse caso, a correlação é considerada média ou 

moderada.  

Gráfico 1 – Produção de arroz e a precipitação no Ceará  

 

Fonte: IBGE (2019); FUNCEME (2019).  
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Gráfico 2 - Correlação entre a produção de arroz e a precipitação 

pluviométrica do Estado do Ceará 

 

Fonte: IBGE (2019); FUNCEME (2019).  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Foi possível afirmar que a produção do arroz no Ceará 

decresceu 13,77 entre os anos 1999 e 2018 e que a 

regressão linear mostrou um coeficiente de correlação 

onde 54,55% da variação da produtividade do arroz é 

explicada pela precipitação pluviométrica, sendo uma 

correlação moderada.   
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ESTUDO DE ALGUMAS PROPRIEDADES 

TÓXICAS DA AZADIRACHTA INDICA  A. JUSS 

QUE PODEM AFETAR OS ECOSSISTEMAS DA 

REGIÃO DO DISTRITO DE ARANAÚ 

Helder Frances Tota de Sousa  

Noé Raimundo de Vasconcelos  

1. INTRODUÇÃO 

Conhecido como Neem, a Azadirachta indica A. Juss  é 

uma planta exótica de médio a grande porte, podendo 

atingir até 35 metros de altura. Originária da Índia, onde 

é considerada uma árvore sagrada por conter atributos 

infinitos e oferecer muitos benefícios à população local.  

A planta atualmente é cultivada em vários outros países 

tropicais. Trata-se de uma espécie pertencente da família 

botânica Meliaceae, extremamente resistente e rústica, se 

desenvolve com facilidade sob condições semiáridas,  

possuindo sistema radicular profundo e resistente à ação 

dos ventos. Tal espécie se adapta a vários tipos de solo,  

em especial aos bem drenados e arenosos. A planta é 

intolerante ao encharcamento mas resiste a temperaturas 

extremas sendo possível cultiva-la no intervalo de 0ºC a 

45°C. Sua propagação é facilmente feita por sementes, 

estacas e rebentos provenientes das raízes. É importante 

ressaltar que as sementes não necessitam de tratamentos 

pré-germinativos.  

No Brasil, a Azadirachta indica A. Juss  tem mostrado 

boa adaptação às regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte e 

Nordeste. O Neem pode ser usada na arborização de 

zonas urbanas e para proporcionar sombras em tais 

locais, sendo também utilizada no reflorestamento, para 

a fabricação de postes, ferramentas e móveis. É possível 
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ainda perceber seu na produção de inseticida e de 

matéria-prima para medicamentos.  

No entanto, como alerta a bióloga Eveline Lanzillotti, a 

A. indica tem alto poder adaptativo, propagando -se 

rapidamente e em quantidades excessivas podendo dessa 

forma invadir e competir com espécies nativas e 

provocando severos danos ao ecossistema local.  

No Aranaú, distrito do município de Acaraú, Zona Norte 

do estado do Ceará, a A. indica tem sido utilizado para 

arborização das residências e já é possível notar uma 

descaracterização da paisagem local.  Hoje se pode  

encontrar com facilidade em quase todas as residências 

das comunidades do distrito, bem como em áreas de mata 

nativa evidenciando que essa planta já causa alguns 

impactos na região.  

Nesse contexto fazemos o seguinte questionamento: 

Quais impactos podem estar sofrendo os ecossistemas da 

região do distrito de Aranaú provocados pelo plantio 

demasiado da Azadirachta indica? 

Este trabalho apresenta algumas propriedades da planta 

e o resultado de alguns testes realizados para verificar 

algumas das propriedades tóxicas da planta que possam 

afetar o meio ambiente local.  

2. OBJETIVO 

Ao desenvolver essa pesquisa buscarmos analisar 

algumas características da planta e realizar alguns testes 

para verificar algumas das propriedades da Azadirachta 

Indica que possam afetar o meio ambiente local 

incentivando a pesquisa como metodologia de ensino.  
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3. METODOLOGIA 

O estudo foi realizado no distrito de Aranaú, Acaraú 

Ceará, localizado na região norte do estado aplicando a 

metodologia científica e composto por um conjunto de 

procedimentos descritos a seguir.  

Inicialmente realizamos um levantamento bibliográfico 

sobre a temática em questão seguido da elaboração e 

aplicação de testes para verificar algumas propriedades 

da Azadirachta Indica  que possa causar impactos no 

meio ambiente local. 

Em seguida realizamos alguns testes em laboratório para 

analisar alguns compostos biologicamente ativos do 

Neem que influenciam no desenvolvimento de outros 

organismos e avaliamos a influência do extrato na 

germinação de sementes. Foi possível ava liar a 

germinação de sementes sobre diferentes concentrações 

do extrato aquoso de Neem e também a sobrevivência de 

larvas de insetos expostas a concentrados aquoso do 

vegetal em estudo.  

Os testes consistiram na produção de extratos dos frutos, 

coletados em plantas próximo a escola, macerados,  

misturados a água e aplicados em amostra de insetos 

acompanhando a ação do extrato em cada fase do seu 

desenvolvimento.  

Para testar os efeitos fitotóxicos do Neem foram 

produzidos extratos em seis concentrações diferentes 

(como 0%, 20%, 40%, 60%, 80%, 100%) O tratamento 

0% foi apenas com água, considerado como controle. 

Todos os tratamentos foram mantidos em local iluminado 

de forma a não receber luz indiretamente do sol. Os testes 
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foram realizados no laboratório de ciências da escola. 

Durante os testes foram efetuadas avaliações diárias para 

acompanhar os resultados.  

Após a realização dos testes realizamos palestras com a 

comunidade escolar para a apresentação dos resultados,  

buscando a sensibilização dos mesmos para que utilizem 

espécies nativas quando desenvolverem ações de 

arborização da comunidade.  

4. RESULTADOS 

De acordo com os testes e estudos realizados Azadirachta 

indica apresenta alguns princípios ativos que 

influenciam diretamente no desenvolvimento de animais  

e plantas, sendo o azadiractina, o mais citado em todas 

as literaturas revisada.  

Essa substância é encontrada em todas as estruturas da 

planta, principalmente nas sementes. Tal substancia é 

letal a vários tipos de insetos, incluindo insetos 

importantes para agricultura, como por exemplos as 

abelhas, tendo ação comprovada sobre mais de 400 

espécies de insetos e ácaros, causando neles redução de 

alimentação, repelência de postura, interrupção do 

desenvolvimento da ecdise, da fertilidade, fecundidade e 

na fisiologia, podendo levá-los à morte. É considerada 

uma planta abortiva para os animais, incluindo pássaros, 

causando esterilidade. Nas plantas apresenta efeitos 

fitotóxicos e aleloquímicos, esses substâncias podem ser 

liberadas facilmente das folhas ou outras partes da 

planta, podendo diretamente afetar o crescimento e 

desenvolvimento de plantas vizinhas. Carmo e Ferreira 

(2004) destacam que esses compostos também podem ser 
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levados pela chuva e acumulados no solo. (CARMO; 

FERREIRA, 2004).  

 

Gráfico 1: Taxa de germinação em % 

 

 

O gráfico 01 apresenta os resultados do acompanhamento da germinação de 

sementes de feijão sobre extratos da Azadirachta indica em diferentes 

concentrações, sendo o extrato 0% o controle. 

Gráfico 2: Comprimento Médio da raiz primária de feijão. 

 

O gráfico 02 apresenta a média do tamanho das raizes primarias das sementes 

germinadas. 
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Com o desenvolvimento desta pesquisa foi possível 

identificar e ressaltar o potencial do Neem (Azadirachta 

indica), tanto na influência do desenvolvimento de 

alguns animais e plantas como possíveis impactos 

causados ao ambiente local pelo cultivo descontrolado da 

planta e alertar a população sobre sua utilização de forma 

inconsciente.  

Gráfico 3: Taxa da produção de pupas de mosquitos em % 
 

 

O gráfico 03 apresenta a taxa da produção de pupas de mosquitos 

sobre extratos da Azadirachta indica . 

Devido a falta de conhecimento da população a utilização 

do Neem para arborização local continua ocorrendo de 

forma descontrolada com essa planta que pode alterar 

irreparavelmente muitos dos ecossistemas locais.  

5. CONSIDERAÇÃO FINAIS 

É importante ressaltar que apesar da Azadirachta indica 

ser uma espécie exótica, ela possui compostos 

biologicamente ativos que influenciam no 

desenvolvimento de outros organismos sendo sua 

exploração bastante promissora na produção de 

inseticidas, no uso medicinal, apresentando grande 
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potencial de utilização no controle de pragas. O cultivo 

e exploração do Neem pode ser apresentado como uma 

boa alternativa viável para a minimização da utilização 

de produtos químicos sintéticos, nocivos ao meio 

ambiente, e como alternativa de controle na agricultura 

e pecuária orgânica. Por fim destacamos que muito ainda 

há para ser estudado sobre o desequilíbrio ambiental a 

partir do Neem na região do distrito de Aranaú. Esta 

planta tem provocado reflexões que devem ser 

problematizadas ainda mais pela comunidade arauense 

de modo que se tenha cada vez mais ferramentas de 

discussão sobre a importância da preservação dos 

ecossistemas locais e do manejo consciente da 

Azadirachta indica .  
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ESTUDO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS EM 

ÁREAS DE APP’s DE SOBRAL – CE: LAGOA DA 

FAZENDA E RIO ACARAÚ 

Jaiana Fernandes de Mesquita  

Fernando Farias Freitas  
Francisco Ronaldo Cândido  

Ernane Cortez Lima 

1. INTRODUÇÃO  

A cidade de Sobral situa-se na região norte do estado do 

Ceará, à cerca de 250 km da capital Fortaleza, possui 

uma população de 190 mil habitantes sendo a 5ª maior 

cidade do estado segundo o ultimo senso do IBGE 

(2010). A mesma vem destacando-se no semiárido 

nordestino pelo rápido desenvolvimento econômico 

graças á concentração de industrias de varias áreas, com 

destaque no setor têxtil que ajudam a impulsionar o PIB 

local pelo desenvolvimento de empregos e renda.  

Porém este crescimento acelerado trás impactos 

negativos pela falta e acompanhamento do estado no que 

tange a respeito à expansão urbana, hoje muitas cidades 

brasileiras enfrentam problemas devido a falta de 

planejamento urbano, sejam eles ambientais socia is e 

econômicos.  

Um dos problemas ambientais que mais ocorrem dentro 

das cidades, é a invasão das atividades humanas sobre 

áreas de APP que deveriam ser respeitadas e cuidadas 

devido ao importante valor ecológico que elas têm sobre 

a natureza, áreas de encostas, matas ciliares, lagoa, rios 

e riachos são garantidos por lei a proteção pela 

delimitação de APP’s.  
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Em Sobral, essas áreas vêm sendo afetadas 

principalmente pela grande especulação imobiliária e 

ocupações irregulares da população ou algumas 

atividades econômicas, que acabam gerando 

principalmente o desmatamento da vegetação no entorno 

de lagoa ou lagos, rios e riachos e ate mesmo o 

aterramento alguns recursos hídricos para a construção 

civil. Uma das ferramentas de planejamento ambiental 

que acabam barrando de certo modo esses avanços 

descontrolados em áreas de interesse ecológico seria o 

Plano Diretor da Cidade, que dispõem do Zoneamento 

Ambiental e Econômico que orientam a forma de 

expansão urbana através da delimitação das áreas que 

devem ser preservadas como a APP.  

Figura 1: Mapa de localização da c idade de Sobral (CE) 

 

Elaboração: Cândido (2020)  

Desta forma o trabalho procurou apresentar as 

problemáticas ambientais dentro das APP’s da cidade de 
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Sobral, em especial na Lagoa da Fazenda e o rio Acaraú, 

em que as atividades humanas continuam se 

manifestando. 

2. DISCUTINDO O TEMA 

Para o referencial teórico será apresentado questões 

sobre a definição de APPs, e problemas ambientais que 

estão inseridos na área de estudo. Tendo em vista a 

problemática apresentada, segundo a resolução do 

CONAMA (nº. 303 de 20 de março de 2002), as áreas de 

preservação permanente abrangem espaços territoriais e 

bens de interesse nacional especialmente protegidos, 

cobertos ou não por vegetação, com a função ambiental 

de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a 

estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico 

de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar 

das populações humanas.  

Com base nessa definição, o não cumprimento do limite 

estimado pela lei podem trazer graves problemas 

ambientais, como define o Novo código florestal 

brasileiro Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012 “que 

efeitos indesejáveis do processo de urbanização sem 

planejamento, como a ocupação irregular e o uso 

indevido dessas áreas, tende a reduzi -las e degradá-las 

cada vez mais”.  

Partido desse viés cabe aperfeiçoamento de políticas 

ambientais urbanas voltadas à recuperação, manutenção, 

monitoramento e fiscalização das APP nas cidades, que 

possibilite evitar a sua ocupação inadequada; o apoio aos 

programas de prevenção de desastres; a avaliação de 

potencialidades e necessidades na recuperação e 
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preservação das APP situadas em áreas efetivamente 

urbanizadas e de expansão urbana CONAMA (2002).  

Cabe destaque para a preocupação da geografia ao 

estudar os problemas ambientais AQUINO et al (2013) 

que com o advento das tecnologias, surge as ciências  da 

informação geográfica, e materiais e métodos como GPS, 

SIGs, Hardware avançados, que permitem uma visão 

mais ampla dos problemas ambientais.  

3. MATERIAL E MÉTODO 

A pesquisa teve como fundamentação teórica baseada na 

abordagem sistêmica. A metodologia se constituiu em 

três etapas, primeiro um levantamento bibliográfico, de 

acordo com o assunto abordado segundo autores como 

AQUINO et al (2013), e resoluções do CONAMA e do 

Código Florestal Brasileiro para entendermos o a 

delimitação e os conflitos em áreas de APP.  

A segunda etapa metodológica foi a realização de uma 

visita em campo, para melhor reconhecimento das áreas 

de APPs e coleta de informações para fundamentar a 

terceira etapa metodológica, na qual consistia em 

analisar e destacar os impactos ambientais existentes da 

área de estudo.  

4. RESULTADO E DISCUSSÃO 

O primeiro ponto de analise é o local chamado Lagoa da 

fazenda considerada uma Área de Proteção Ambiental, 

como mostra a figura 1 abaixo, pode -se notar o intenso 

estado de degradação da lagoa pelos aterramentos e 

desmatamento da vegetação nativa as margem do recurso 
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hídrico, onde o mesmo deveria ser protegido em 30 m 

considerando o código florestal atual.  

A mesma também passa por um processo de despoluição 

devido ao esgoto industrial e residencial  que é jogado as 

suas margens, resultando em alguns impactos ambientais 

como a perda da biodiversidade e poluição do solo e da 

água, muitas vezes afetando outras regiões devido ao 

ciclo hidrológico.  

Figura 2: Estado de degradação da Lagoa da Fazenda em So bral 

(CE) 

 

Fonte: Arquivos pessoais (2019) 

O outro ponto localiza-se um trecho do médio curso do 

rio Acaraú, uma parte que corta a cidade de Sobral, aqui 

pode identificar a vegetação de mata ciliar um pouco 

mais preservada do que a da figura anterior, mas  também 

podemos ver algumas plantas invasoras, ou seja, que não 

pertencem a esse tipo de vegetação.  
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É possível notar também locais onde possuem moradia 

irregular, muito próximo ao curso do rio, provavelmente 

moradores de baixa renda, e resultantes da ocupação e 

urbanização desordenada da cidade, e assim 

consequentemente locais com lixo e esgotamentos sendo 

despejados irregularmente para o leito do rio.  

Figura 3: Ocupações irregulares na margem direita do rio Acaraú  

 

Fonte: Arquivos Pessoais (2019) 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O impactos ambientais que ocorrem no local são 

resultado do desrespeito com as áreas de APP,  

juntamente com o não cumprimento da legislação 

ambiental por parte do município na preservação dessas 

áreas, é preciso que o poder público tome consciência 

dessas questões para que possam ser aplicada políticas 

públicas eficientes no sentido de promover a qualidade 

do meio ambiente da cidade, vistos que os impactos 
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ambientais encontrados também rebatem na qualidade de 

vida da população. 

Agradecimentos:  Ao curso de Geografia da 

Universidade Estadual Vale do Acaraú.  
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FORMAS GEOMORFOLÓGICAS E A AÇÃO 

FLUVIAL NA IDENTIFICAÇÃO DE 

PALEOCLIMAS NO ALTO SERTÃO PARAIBANO  

Marcelo Henrique de Melo Brandão  

Carlos Alexandre Lucas  
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Lara Valeska Alves Costa  

1. INTRODUÇÃO 

O relevo terrestre, aparentemente, aos olhos dos leigos,  

tão estático, porém este elemento do quadro natural pode 

guardar em si toda história evolutiva da paisagem no qual 

está inserido. Resultante da interação de processos 

endógenos e processos exógenos, o relevo terrestre 

apresenta-se bastante com fisionomias bastante 

diversificadas, diferentes estruturas rochosas, aliadas às 

diferentes tipologias climáticas, resultarão em diferentes 

formas de relevo. Estas unidades de relevo específicas 

possuem gênese e evolução próprias.  

Ao analisar a evolução climática do período Quaternário,  

com as épocas Pleistoceno e Holoceno, observa -se a 

ocorrência de períodos glaciais e interglaciais. De acordo 

com Penck e Brucher (1901) apud PENTEADO (1983), 

foram reconhecidas quatro glaciações quaternárias que 

foram nomeadas com os rios da Bavária. Essas fases se 

alteraram num período de cerca de 1.000.000 até 8.000 

ou 10.000 anos atrás, na seguinte ordem: Gunz, Mindell,  

Riss e Würm. Para cada período glacial ocorria um 

rebaixamento do nível do mar  e predomínio de climas 

mais secos, enquanto nos períodos interglaciais,  

ocorreria um levantamento do nível do mar e predomínio 

dos climas mais úmidos. Essas alterações climáticas em 



 

Co l e ção  Pes qui s a e  E xtens ão ,  vo l .  3  

 

135 
 

escala global provocam modificações climáticas, desta 

forma modificam-se os processos morfoclimáticos 

originando assim, formas de relevo características que 

ficam esculpidas no relevo terrestre.  

A área de estudo compreende o alto sertão paraibano, 

onde atualmente está sob condições climáticas 

semiáridas, com chuvas concentradas em quatro meses 

(fevereiro, março, abril, maio), precipitações médias em 

torno de 800 mm/ano, vegetação de caatinga e drenagem 

intermitente, com rios temporários.  

2. BASES TEÓRICAS 

A análise da formação e evolução do relevo terrestre é 

feita através do estudo sistêmico. Chirstopherson (2012)  

considera um sistema como qualquer conjunto ordenado 

e inter-relacionado de coisas e seus atributos, conectados 

por fluxos de energia e matéria. Desta forma o relevo 

terrestre é resultante da interação dos processos 

endógenos e exógenos, da seguinte forma:  

 

Onde os processos exógenos relacionam-se 

especificamente aos processos atmosféricos, hídricos e 

biológicos, enquanto os processos endógenos são 

resultantes da liberação da energia proveniente do núcleo 

terrestre, deformando as camadas crustais.  

Uma segunda abordagem para a análise dos 

compartimentos de relevo observados está relacionada 

diretamente às variações climáticas ocorridas durante o 

período Quaternário, com a ocorrência de períodos 
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glaciais e interglaciais,  que se alternaram ao longo das 

épocas Pleistoceno e Holoceno, onde para cada período 

glacial ocorreria uma maior abrangência dos climas 

frios, com um aumento das áreas com predominância dos 

climas Polares, causando uma retenção dos águas em 

estado sólido, provocando um recuo do nível do mar. Ao 

final do período glacial ocorreria os períodos 

interglaciais onde com o aumento da temperatura global, 

ocorreria o aumento das áreas de ocorrência dos climas 

úmidos, com o degelo das áreas polares ocorreria um 

avanço do nível do mar. Essa variação de períodos 

glaciais e interglaciais, provocaria modificações 

significativas nos processos geomórficos vigentes. Essas 

modificações são perceptíveis nos compartimentos de 

relevo que compõem a crosta terrestre.  

3. MATERIAL E MÉTODO 

Para a realização deste estudo foi utilizado o método 

indutivo, baseado na observação sistêmica, 

correlacionamento e generalização das observações.  

Para a execução do trabalho foram executadas algumas 

etapas, tais como: levantamento bibliográfico, da 

temática ação fluvial; levantamento cartográfico, da área 

a ser estudada; trabalho de campo, para a observação in 

loco e identificar e fotografar as ocorrências.  

Os trabalhos de campo foram feitas no período de 

setembro a dezembro de 2019, com visitas aos 

municípios de São José da Lagoa Tapada e Nazarezinho, 

ambos localizados no alto sertão paraibano, atualmente 

denominada região geográfica intermediária de Sousa -

Cajazeiras e região geográfica imediata de Sousa.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante os trabalhos de campo realizados foi possível 

identificar algumas feições geomorfológicas bastante 

interessantes, ao proceder-se a leitura da paisagem sob 

às condições ambientais atuais percebeu -se que existia 

uma incoerência entre os processos de formação destas 

feições com às características ambientais dominantes no 

período atual, desta forma foi levantada a hipótese da 

ocorrência paleoclimáticas, modelando o substrato 

rochoso e modelando esta estrutura, desenvolvendo estas 

feições hodiernas.  

As formas que foram encontradas neste trajeto foram: 

• Leitos rochosos polidos.  

De acordo com Christofoletti (1981), estes leitos 

ocorrem sobre rochas muito resistentes, o material 

detrítico, relativamente fino, sem grande poder abrasivo, 

o atrito provocado é suficiente para polir e conservar as 

rochas subjacentes lisas e suavizadas. Criando assim, 

microformas que apresentam o modelado hidrodinâmico.  

Figura 1 – Leito rochoso polido. 

 

Fonte: Brandão (2019).  
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Na figura 1, é possível observar a formação destes leitos 

rochosos polidos, desenvolvido sobre gnaisses e 

indicando o sentido de drenagem das águas fluviais. O 

leito rochoso polido é localizado no riacho Trapiá, 

município de São José da Lagoa Tapada (PB).  

• Marmita de gigante (potholes).  

Formadas através de um processo abrasivo especial, a 

evorsão, as marmitas de gigantes são resultante  do 

movimento turbilhonar das águas fluviais. O movimento 

circular dos sedimentos (areias e seixos) apresenta -se 

com poder abrasivo suficiente para desgastar o material 

rochoso subjacente, modelando assim, formas circulares 

características.  

Figura 2 – Marmita de Gigante. 

 

Fonte: Brandão (2019).  

Na figura 2, é possível observar o material abrasivo 

depositado ao fundo destas marmitas. Estas marmitas são 
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desenvolvidas ao longo do leito do riacho do Frade, 

localizado no município de Nazarezinho (PB).  

• Gargantas de superimposição de drenagem 

(water gaps/boqueirões).  

Formada através da ação fluvial, localmente denominada 

de “boqueirões”, estas formas de relevo refletem o 

potencial erosivo fluvial, onde através de seu trabalho 

consegue desgastar e modelar estas formas, onde o rio e 

sua carga detrítica, através do seu poder erosivo, 

desgasta e modela estas formas, através da 

superimposição da drenagem sobre a estrutura rochosa.  

Figura 3 – Garganta de superimposição de drenagem.  

 

Fonte: Brandão (2019).  

Na figura 3, é possível observar a formação de uma 

garganta de superimposição ortogonal de drenagem, 

formada pela ação fluvial do riacho do Frade ao 
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atravessar as rochas mais resistentes, no município de 

Nazarezinho (PB).  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao observar o relevo terrestre sob a ótica geossistêmica, 

é possível analisar a paisagem atual e perceber as 

incongruências que existem entre as condições 

ambientais atuais e as formas de relevo observadas, 

muitas vezes é possível identificar ações 

paleoclimáticas, onde processos geomórficos mais 

intensos ocorreram e deixaram registrados nas rochas a 

sua atuação. No caso específico deste trabalho observa -

se formas esculpidas por ação fluvial, demonstrando uma 

forte drenagem com um forte poder erosivo, onde suas 

águas escoavam com bastante velocidade, carregadas de 

sedimentos que esculpiram os leitos rochosos polidos, 

além de escavar as marmitas de gigante, nas áreas de 

movimentos turbilhonares. O poder erosivo destas águas 

conseguiu escavar as estruturas rochosas subjacentes 

provocando a formação das gargantas de superimposição 

de drenagem (water -gaps, boqueirões). Estas formas 

permanecem até os dias atuais, demonstrando-nos um 

ambiente mais úmido, com uma drenagem volumosa e 

perene que ocorreu no passado geológico em nossa 

região. 
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GEOAMBIENTE NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO 

AMBIENTAL DA BICA DO IPU, ESTADO DO 

CEARÁ 

Francisca Lusimara Sousa Lopes  

Vanda de Claudino-Sales 

 
1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho visa apresentar uma análise sobre os 

aspectos geoambientais na Área de Proteção Ambiental 

da APA da Bica do Ipu, situada no município de Ipu, 

localizada no noroeste do Estado do Ceará. A APA, 

criada por meio de decreto estadual em 1999 (Decreto nº 

25.354, de 26 de janeiro de 1999) como uma unidade de 

conservação de uso sustentável, é parte integrante do 

Planalto da Ibiapaba, que faz a divisa entre os estados do 

Ceará e Piauí, e abriga uma queda d’água de 130 m de 

altura, denominada de “Bica do Ipu” (Figuras 1 e 2).  

Figura 1: Localização da APA da Bica do Ipu, noroeste do Estado 

do Ceará. 
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Figura 2: Bica do Ipu, Estado do Ceará.  

 

Foto: Lopes, F.L.S. 

A referida bica, cantada em verso e prosa, apresenta 

grande potencial ecológico e turístico. Considerada um 

cartão postal da cidade, é muito frequentada pelos 

moradores e turistas que vêm de várias partes do Estado 

do Ceará para aproveitar as amenidades do ambiente 

serrano onde ela está situada, particularmente durante a 

estação chuvosa.  

2. METODOLOGIA 

Com base no pensamento dialético e utilizando -se do 

método de pesquisa “análise ambiental”, foi 

desenvolvido um estudo e uma discussão conceitual 

básica sobre geoambiente e sustentabilidade. A pesquisa 
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desenvolveu-se em três etapas: levantamento 

bibliográfico, produção cartográfica e trabalhos de 

campo.  

Como resultados, coloca-se que foram realizados 

levantamentos acerca da geologia, geomorfologia, clima, 

hidrografia, solos, vegetação e problemas ambientais na 

APA em análise. Esses dados encontram-se apresentado 

nos itens a seguir, os quais ilustram a caracterização 

geoambiental da área de pesquisa.  

3. CARACTERIZAÇÃO GEOAMBIENTAL DA APA 

DA BICA DO IPU 

Do ponto de vista climático, coloca-se que a região conta 

com clima sub-úmido a seco, com temperaturas amenas,  

criando um ambiente serrano que se diferencia da maior 

parcela do território nordestino (FUNCEME, 2020; 

LOPES, 2019). 

Os dados levantados indicam que o relevo característico 

da área de pesquisa é um glint que apresenta disposição 

espetacular, e em cujo front ocorre uma cachoeira/bica 

intermitente, resultante do escoamento do Riacho 

Ipuçaba em direção ao Estado do Ceará (LOPES, 2019). 

Os glints representam relevos sustentados por rochas 

sedimentares que se mostraram mais resistentes que a s 

rochas cristalinas adjacentes ou subjacentes durante os 

processos erosivos do Terciário, em função do que se 

criaram ressaltos topográficos de grande expressão 

(GOUDIE, 2004). No noroeste do Ceará, essa situação 

criou o Planalto da Ibiapaba, formado por vertentes (ou 

parte delas) e sopé mantidos por rochas cristalinas 

(CLAUDINO-SALES, 2016). 
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Na área do Glint da Ibiapaba, as rochas sedimentares são 

relativas aos arenitos que se acumuluram na base da 

Bacia do Parnaíba durante o Paleozoico, ao passo que as 

rochas cristalinas estão associadas ao embasamento 

cristalino précambriano (BRITO-NEVES, 2009). Os 

arenitos que compõem a bacia apresentam suave 

mergulho em direção ao Piauí (a oeste), e sustentam o 

glint. O embasamento cristalino representa uma 

superfície de aplainamento elaborada no sopé do glint.  

A rede hidrográfica é classificada fundamentalmente em 

função do direcionamento das camadas sedimentares da 

Bacia do Parnaíba. Assim, a partir do direcionamento das 

camadas, a rede hidrográfica da Ibiapaba pode ser 

classificada conforme a clássica divisão geomorfológica 

(Penteado, 1978), com a ocorrência na área de pesquisa 

dos seguintes tipos de rios:  

• Rio subsequente ou ortoclinal: perpendicular ao 

mergulho das camadas. O exemplo é o Rio Acaraú.  

• Rio obsequente ou anaclinal: são afluentes de 2ª 

ordem e drenam no sentido oposto às camadas 

principais, ocorrentes no front da cuesta,  

geralmente são curtos. O grande exemplo é o 

Riacho Ipuçaba, que escoa por 10 km até 

interceptar o front do glint, criando a queda d’água 

denominada de Bica do Ipu (Lopes e Claudino-

Sales, 2019). 

Para além da rede de drenagem, é evidente o potencial 

hídrico na APA, o que é indicado pela presença de 

nascentes e locais de recarga hídrica (Figura 3). No local, 

podem-se distinguir três domínios hidrogeológicos 

distintos: rochas cristalinas (superfície aplainada),  
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sedimentos do Grupo Serra Grande (Glint da Ibiapaba) e 

depósitos aluvionares (bacias fluviais).  

Figura 3: Nascentes do Rio Ipucaba. Fonte: Arquivo da APA da 

Bica do Ipu (2017) 

 

As rochas cristalinas representam o que é denominado 

comumente de “aquífero fissural”. Como basicamente 

não existe uma porosidade primária nesse tipo de rocha, 

a ocorrência da água subterrânea é condicionada por uma 

porosidade secundária representada por fraturas e 

fendas, o que se traduz por reservatórios aleatórios,  

descontínuos e de pequena extensão (CPRM, 2011).  

Dentro deste contexto, em geral, as vazões produzidas 

por poços são pequenas e a água, em função da falta de 

circulação e dos efeitos do clima semiárido é, na maior 

parte das vezes, salinizada.  
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Essas condições atribuem um potencial hidrogeológico 

baixo para as rochas cristalinas sem, no entanto, diminuir 

sua importância como alternativa de abastecimento em 

casos de pequenas comunidades ou como reserva 

estratégica em períodos prolongados de estiagem 

(CPMR, 2011). 

Destaca-se, ainda, o potencial hídrico do Riacho 

Ipuçaba, o qual forma pequenas cachoeiras no decorrer 

de todo seu trajeto de 10 km no front do glint, com 

nascentes ainda sobrevivendo, apesar do acelerado 

processo de degradação. Com efeito, com frequência as 

nascentes são utilizadas para fins de lavagem de roupa 

da população que habita no entorno.  

Do ponto de vista pedológico e de cobertura vegetal,  

coloca-se que na área ocorrem luvissolos, os quais 

sustentam uma vegetação do tipo plúvio-nebular, com 

ocorrência de espécies da Mata Atlântida e da Amazônia 

(LOPES, 2019). A caatinga se faz presente no setor de 

ocorrência da Superfície Sertaneja. A mata seca ocorre 

no segmento de Superfície Sertaneja mais próximo do 

front do glint, bem como nos setores de ocorrência de 

colúvios e nos segmentos sustentados pela cornija.  

Embora os registros da diversidade das espécies que 

ocorrem neste bioma venham aumentando nos últimos 

anos, ainda há muito que desvendar. Não é à toa que 

alguns autores atestam que “é possível considerar que 

plantas ocorrentes na Mata Atlântica, Cerrado e 

Amazonas possam ter seu limite de distribuição ampliado 

para a caatinga.” (SIQUEIRA-FILHO; ALVES, 2012, p. 

448), inclusive para o Planalto da Ibiapaba (Biólogo 

Leonardo Jales Leitão, comunicação pessoal).  
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4. CONSIDERACOES FINAIS 

O presente trabalho apresentou as principais 

características da área da APA do Ipu e seu entorno, que 

ocorre em uma segmento de serra úmida no Nordeste 

semiárido, criando uma compartimento de exceção do 

ponto vista ambiental. Coloca-se que a área passa por 

significativa degradação ambiental decorrente do modelo 

de exploração dos recursos naturais locais, a qual é 

representada por atividades como desmatamento, 

queimadas, uso de agrotóxicos, ocupação desordenada do 

solo, descarte indevido de resíduos só lidos e 

comprometimento das nascentes.  

Atualmente, o Governo do Estado está em vias de 

implantar um projeto piloto de reflorestamento e 

preservação ambiental nas áreas de nascente do Rio 

Acaraú, incluindo assim a área da APA da Bica do Ipu. 

A proposta, apresentada pelo Comitê de Bacias 

Hidrográficas (CBH), pretende garantir a preservação 

das nascentes do Rio Ipuçaba, por see considerada uma 

região que guarda espécies nativas e resquícios de 

vegetação endêmica.  

Segundo a gerência da APA, na área da pesquisa,  

pesquisadores da Universidade Federal do Piauí estão 

realizando estudos para levantamento mais específico 

desses dados, assim como Secretaria de Meio Ambiente 

do Estado-SEMA e a Companhia de Gestão dos Recursos 

Hídricos- COGERH, que vêm realizando estudos já há 

cerca de um ano.  

Na verdade, acreditamos que a APA, de Unidade de 

Conservação de Uso Sustentável que é, deveria ser 

transformada em “Monumento Natural”, à luz do SNUC 
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(2000). São medidas com vistas a contribuir para a 

conservação e preservação da qualidade ambiental no 

Riacho Ipuçaba, da Bica do Ipu e da APA com um todo, 

na perspectiva de ocorrência de melhor geoconservação 

e realização de desenvolvimento sustentável na região.  
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IMPACTO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NA 

BACIA DO RIO JAGUARIBE, CEARÁ: UMA 

REVISÃO 

João Batista de Sousa Raulino  

1. INTRODUÇÃO 

O aquecimento global é um fenômeno natural resultado 

também de outro fenômeno natural, o efeito estufa. Este 

é um processo fundamental para tornar a temperatura 

média do planeta habitável, mas a sua intensificação, 

causada pelas atividades antrópicas, tem elevado a 

temperatura média do ar acima dos níveis pré -industriais,  

crescente de 1,4-5,8 0C (IPCC, 2013).  

Essa intensificação é causada pela queima de 

combustíveis fósseis e práticas de uso e ocupação do solo 

que aumentam as concentrações de gases de efeito estufa 

(GEE) na atmosfera, tais como o dióxido de carbono 

(CO2), metano (CH4), Ozônio (O3), óxido nitroso (N2O) 

e clorofluorcarbonos (CFCs) (LEE et al., 2012).  

Muitos estudos têm apontado que o distúrbio no 

aquecimento global altera as propriedades médias do 

clima, fenômeno conhecido como mudanças climáticas 

(IPCC, 2013). Um dos seus principais efeitos são 

impactos no ciclo hidrológico, uma vez que podem 

causar alterações nos padrões de precipitação e 

temperatura do ar, as duas principais variáveis 

climáticas, podendo afetar os recursos hídricos 

(GLAVAN; CEGLAR; PINTAR, 2015).  

Áreas com escassez hídrica, como o semiárido cearense,  

são especialmente vulneráveis aos impactos da alteração 

do clima.  Alguns estudos têm concentrado a atenção na 
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avaliação desses impactos sobre os recursos hídricos do 

Ceará. Os estudos abordam impactos na regularização de 

vazões, agricultura, oferta hídrica e vazões afluentes de 

bacias hidrográficas (FERNANDES et al. 2016; 

FERNANDES et al., 2017; RUBENS GODIM et al., 

2018). 

Este trabalho busca apresentar uma revisão dos impactos 

das mudanças climáticas na bacia do Rio Jaguaribe, no 

estado do Ceará, bem como identificar as lacunas atuais 

do conhecimento e campos para o desenvolvimento de 

pesquisas futuras.  

2. MUDANÇAS CLIMÁTICAS E SEUS IMPACTOS 

NOS RECURSOS HÍDRICOS 

As mudanças climáticas são definidas como alterações 

das propriedades médias das variáveis climáticas e da 

variabilidade natural do clima, devido à própria natureza 

e a ações antrópicas, tais como a emissão de gases de 

efeito estuda, notadamente o CO2. As mudanças 

climáticas têm o potencial de afetar as precipitações e 

temperaturas globais, duas das principais variáveis 

climáticas. Como estas variáveis impactam ciclo 

hidrológico e, consequentemente, nas vazões, mudanças 

do clima podem afetar os recursos hídricos (IPCC, 2013).  

Diversos estudos têm avaliados os possíveis impactos 

das mudanças climáticas nos recursos hídricos do Ceará. 

Este trabalhou selecionou três artigos com temas 

distintos para realizar uma síntese dos impactos 

encontrados.  

As projeções das mudanças climáticas costuma seguir um 

roteiro geral: utilização de dados de precipitação e 
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temperatura dos modelos de circulação geral, dos séculos 

XX e XXI; refinamentos desses dados para a escala 

regional, através de técnicas de Downscaling, estatístico 

ou dinâmico; correção do viés da precipitação; 

acoplamento a um modelo hidrológico, calibrado e 

validado para dados do século XX; projeções das vazões 

a partir do modelo hidrológico para períodos futuros de 

acordo com os cenários de projeções climáticas, sendo os 

cenários RCP4.5 e RCP.8.5 os comumente utilizados nos 

trabalhos científicos; e finalmente a análise dos impactos 

das mudanças climáticas nos sistemas analisados.  

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica dos principais 

trabalhos publicados sobre os impactos das mudanças 

climáticas no estado do Ceará utilizando o portal de 

periódicos da CAPES (site: 

https://www.periodicos.capes.gov.br/) para selecionar 

trabalhos representativos para a região do Rio Jaguaribe. 

Depois disso, realizou-se a leitura dos estudos para 

identificar os principais efeitos negativos. Neste 

processo também foi identificado o nível de 

conhecimento atual sobre a temática e em áreas que 

necessitam de mais trabalhos para preencher as lacunas 

existentes.  

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foram identificados trabalhos de avaliação dos impactos 

das mudanças climáticas no estado do Ceará nas 

seguintes áreas: vazões regularizadas, balanço hídrico e 

agricultura.  

4.1 Impacto sobre a vazão regularizada  



 

Co l e ção  Pes qui s a e  E xtens ão ,  vo l .  3  

 

154 
 

Os impactos das mudanças climáticas sobre a vazão 

regularizada foram determinados no estudo realizado por 

Fernandes et al. (2017). Estes autores realizaram uma 

intercomparação das vazões regularizadas em dois 

grandes reservatórios da bacia do Rio Jaguaribe -CE, 

Castanhão e Banabuiú, em cenários de mudanças 

climáticas.  

O estudo destaca que as mudanças climáticas podem ter 

diferentes impactos sobre os recursos hídricos e enfatiza 

que realizar avaliação dos possíveis impactos é peça 

chave para a concepção de estratégias adequadas para 

adaptação às mudanças climáticas.  

As projeções das precipitações dos modelos de 

circulação geral do quinto relatório avaliativo do Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, 

utilizando dois cenários de emissão RCP4.5 e RCP8.5, 

serviram como dados de entrada para o modelo 

hidrológico SMAP, que gera as vazões afluentes. As 

vazões regularizadas foram encontradas pelo modelo 

AcquaNet, para os períodos 2040-2069 e 2070-2099.  

Os resultados apresentaram grandes divergências nas 

projeções das vazões regularizadas (Q90), no sinal 

(aumento e redução) e na magnitude, mas a maioria dos 

modelos projetam redução das vazões regularizadas,  

especialmente no último período de análise.  

4.2 Impacto sobre o balanço hídrico  

O estudo dos impactos das mudanças climáticas sobre o 

balanço hídrico foi realizado por Fernandes et al. (2016). 

Este trabalho avaliou os impactos das mudanças 

climáticas na bacia do reservatório Orós usando os 
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modelos climáticos provenientes do quarto relatório 

avaliativo do Painel Intergovernamental sobre Mudanças 

Climáticas, IPCC-AR4, utilizando o cenário A1B. As 

projeções das vazões para a bacia do Orós foram geradas 

por um modelo do tipo chuva-vazão, SMAP, usando 

dados de precipitações corrigidas estatisticamente dos 

modelos de circulação geral e de evaporação estimados 

pelo método de Penman-Montheith, para o período de 

2010 a 2099.   

Os resultados mostraram pequena dispersão dos modelos 

nas projeções sazonais, juntamente com o aumento da 

evapotranspiração potencial mensal, atingindo uma 

diferença de até 53,47%. Na análise da sazonalidade das 

vazões, foi observado maiores impactos nos meses da 

quadra chuvosa, indicando num possível deslocamento 

da Zona de Convergência Intertropical para mais ao norte 

ou mais ao sul.  

4.3 Impacto sobre a agricultura  

Rubens Godim et al. (2018) avaliaram o impacto das 

mudanças climáticas na demanda e disponibilidade 

hídrica para agricultura na bacia do Rio Jaguaribe, no 

semiárido brasileiro. Os autores utilizaram cinco 

modelos de circulação geral, resultados de um processo 

de avaliação do desempenho dos modelos do Coupled 

Model Intercomparasion Project Phase 5 (CMIP5), 

pertencente ao Painel Intergovernamental sobre 

Mudanças Climáticas (IPCC), quanto à 

representatividade da climatologia da região estudada.  

As variáveis climáticas foram geradas para o  período 

1971-2000 e projetadas para o período futuro 2025-2050. 

Foram removidos o viés das temperaturas máxima e 
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mínima e da precipitação. Esses dados corrigidos foram 

necessários nos cálculos da evapotranspiração, 

necessidades hídricas de irrigação e vaz ão afluente,  

utilizando o modelo hidrológico chuva-vazão SMAP para 

o clima de referência do século XX (1971-2000) e climas 

futuros dos cenários de emissão RCP4.5 e RCP8.5.  

Também foram propostas melhorias na eficiência das 

técnicas de irrigação, sendo elaborados cenários para tais 

melhorias e comparados com o desempenho observado 

em campo. O índice de déficit hídrico foi utilizado para 

indicar a performance da disponibilidade hídrica.  

As projeções climáticas futuras de todos os cinco 

modelos apontaram um aumento da evapotranspiração 

(2,3-6,3%) e da necessidade hídrica de irrigação (2,8 -

16,7%) para ambos os cenários de emissão de CO2.  Para 

a precipitação, as projeções apresentaram divergências 

no sinal, apontando crescimento (4,8-12,5%) e redução 

(-15,2% a -2,3%). A maioria dos modelos apontaram 

redução das vazões afluentes anuais do rio Jaguaribe.  

Menor disponibilidade hídrica futura para a irrigação foi 

encontrada a partir do baixo valor positivo do índice de 

déficit hídrico.  

As melhorias na eficiência das técnicas de irrigação se 

mostraram alternativas importantes para neutralizar o 

aumento futuro da demanda hídrica, uma vez que os 

resultados indicaram que os impactos das mudanças 

climáticas podem ser compensados pela melhor 

eficiência das técnicas de irr igação (a demanda hídrica 

de irrigação variou de 1,7 % a 35,2%).  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os trabalhos investigados estudaram os impactos das 

mudanças climáticas na vazão regularizada, balanço 

hídrico e agricultura, na bacia do rio Jaguaribe, no estado 

do Ceará. Os resultados mostraram grandes divergências 

nas projeções das precipitações e vazões, sinais opostos, 

em razão das grandes incertezas inerentes aos estudos de 

mudanças climáticas.  

As incertezas são oriundas dos cenários de emissão, 

RCPs, da imprecisão dos modelos em representarem os 

fenômenos atmosféricos e da própria variabilidade 

natural do clima. Os resultados sempre são por meio de 

cenarização, ou seja, cenários de acordo com os modelos 

utilizados. É importante que estratégias robustas sejam 

desenvolvidas para fornecer resultados que considerem 

as incertezas nos processos de modelagem, a fim de 

permitir que os tomadores de decisão tenham 

informações mais precisas para a concepção e adoção de 

políticas adaptativas às mudanças climáticas.  

Outro ponto importante a se destacar é a escassez de 

estudos referentes à qualidade da água dos reservatórios,  

notadamente o fenômeno de eutrofização, um dos 

principais responsáveis por afetar a qualidade da água 

dos reservatórios.  
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1. INTRODUÇÃO 

Os organismos da macrofauna são representados por 

grupos de invertebrados que vivem entre as diferentes 

camadas da serapilheira e do solo, durante toda a vida ou 

em algum estágio do ciclo biológico (PINHEIRO et al., 

2014). Englobam os organismos invertebrados com 

comprimento ≥ 2,0 mm, que exercem funções variadas 

nas propriedades físicas, químicas e biológicas do 

ambiente (PEREIRA et al., 2012), dentre os quais 

destacam-se Hymenoptera, Lepidoptera,  Coleoptera,  

dentre outros.  

De acordo com Marques et al. (2014) os integrantes da 

macrofauna edáfica melhora as propriedades físicas e 

químicas do solo, pois as galerias construídas e as 

excreções fecais dos organismos modificam o espaço 

poroso exercendo importante papel na aeração e 

permeabilidade do solo. Inclui uma grande variedade de 

formas biológicas distintas, de diferentes ordens, de 

modo que algumas são conspícuas e desempenham papéis 

ecológicos como a ciclagem de nutrientes, revolvimento 

do solo, incorporação de matéria orgânica e controle 

biológico de pragas do solo (SILVA e AMARAL, 2013).  
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O problema investigado: qual a riqueza da macrofauna 

edáfica presente em ambiente com ocorrência da espécie 

Byrsonima triopterifolia  A. Juss.  A hipótese é que 

próximo as matrizes haja uma ampla variedade de 

organismos que interagem com esta espécie que é nativa,  

endêmica do Brasil, com potencial para uso como fonte 

de alimento humano e animal.  

Objetivou-se avaliar a riqueza da macrofauna 

invertebrada do solo em área de ocorrência da espécie 

Byrsonima triopterifolia , em Olho D´Água do Casado, 

Alagoas. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Caracterização da área de estudo  

A área amostral encontra-se localizada no município 

Olho D’Água do Casado, Mesorregião Geográfica do 

Sertão Alagoano e Microrregião Geográfica Alagoana do 

Sertão do São Francisco, coordenadas geográficas 

10°03'30" S e 36°49'00" W, altitude de 230 m, com tipo 

climático BSh - Tropical Semiárido.  

No município predominam a vegetação Caatinga 

Hipoxerófila com trechos de Floresta Caducifólia 

(SOUZA, 2011) e solos Planossolos (de fertilidade 

natural média), Luvissolos (rasos e de fertilidade alta), 

Argissolos (fertilidade natural média) e Neossolos 

(rasos, pedregosos e de fertilidade natural média) 

(EMBRAPA, 2012).  

2.2 Local da pesquisa  

A amostragem da macrofauna edáfica foi realizada em 

área com ocorrência da espécie Byrsonima triopterifolia ,  
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localizado no Assentamento Rural Nova Esperança II, no 

município Olho D’Água do Casado, Alagoas.  

2.3 Determinação da macrofauna invertebrada do sol  

A avaliação da macrofauna edáfica foi r ealizada em 10 

pontos de coleta próximo as matrizes de Byrsonima 

triopterifolia , no mês de Setembro de 2019. Para a 

captura da macrofauna edáfica foram utilizadas 

armadilhas Provid confeccionadas com garrafas PET 2L, 

contendo quatro orifícios com dimensões  de 2x2 cm 

(ARAÚJO, 2010). Foram adicionados nas armadilhas 

200 ml de solução de detergente, na concentração de 5% 

e 12 gotas de Formol P.A. (Formaldeído). Estas foram 

instaladas com os orifícios nivelados ao solo, em baixo 

da copa das matrizes de Byrsonima triopterifolia  e 

permaneceram no campo por 96 horas.  

O material coletado foi passado em peneira 0,25 mm e 

armazenado em recipiente plástico com capacidade para 

450 ml. Os organismos foram mantidos em álcool 70% e 

posteriormente identificados a nível de ordem dos 

grandes grupos taxonômicos com auxílio de lupa, pinças 

e chave de identificação de Triplehorn e Jonnson (2011).  

A macrofauna foi avaliada quantitativamente 

contabilizando-se a abundância de espécimes e 

qualitativamente mediante diversidade. A diversidade 

foi calculada pelo Índice de Shannon (H) definido pela 

equação: H=- ∑pi.log pi, em que: pi = ni/N; ni = 

densidade de cada grupo; N = ∑ da densidade de todos 

os grupos. E a equabilidade foi calculada pelo Índice de 

Pielou (e), definido pela equação: e = H/log S, em que: 

H = Índice de Shannon; S = Número de espécies ou 

grupos. O índice (H) varia de 0 a 5, indicando que o 
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declínio de seus valores é o resultado de uma maior 

dominância de grupos em detrimento de outros e o índice 

(e) varia de 0 a 1 (BEGON et al., 1996).  

A avaliação foi realizada no Laboratório de Ecogeografia 

e Sustentabilidade Ambiental - 

LABESA/IGDEMA/UFAL.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A riqueza encontarada nas 10 unidades amostrais 

correspondeu a 13 grupos taxonômicos, com abundância 

de 1.118 indivíduos (Gráfico 1). O grupo taxonômico 

mais proeminente obtido na amostragem foi 

Hymenoptera (Gráfico 1), apresentando maior percentual 

na amostragem. 

Em um estudo realizado por Alves (2018) na Caatinga de 

Alagoas detectou este grupo taxonômico como o mais 

dominante e atribuiu o fato de serem seres sociais e bem 

adaptados à região Semiárida. As formigas são os 

principais representantes do grupo Hymenoptera, estão 

envolvidas na ciclagem de nutrientes, removendo uma 

parcela do folhedo depositado no solo, utilizam as folhas 

da serapilheira como alimento, na construção dos seus 

formigueiros no solo, sob pedras, árvores, troncos podres 

e na serapilheira (COSTA et al., 2013).  
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Gráfico 1 - Abundância dos indivíduos de acordo com os grupos 

taxonômicos. 

 

Os Índices de diversidade de Shannon (H) e Pielou (e), 

confirmam a dominância do grupo Hymenoptera 

apresentando menor diversidade e uniformidade 

(Gráficos 2A e 2B), já que o declínio dos valores do 

índice de Shannon (H) é o resultado de uma maior 

dominância de determinados grupos em detrimento de 

outros, e o Índice de Pielou (e), por sua vez, é uma 

medida de uniformidade dos padrões de abundância 

indicando, através dos menores valores, a dominância de 

um ou mais grupos e, assim, menor diversidade (BEGON 

et al., 1996). 

Gráfico 2 – Índice de diversidade de Shannon-H (A) e Índice de 

uniformidade de Pielou-e (B) de acordo com os grupos 

taxonômicos. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O grupo taxonômico Hymenoptera é dominante em área 

de ocorrência da espécie Byrsonima tripterifolia  

comprovado pelos baixos valores dos índices de Shannon 

(H) e Pielou (e); A elevada abundância dos organismos 

do grupo Hymenoptera se deve a capacidade de 

adaptação desses seres. Recomenda-se a realização de 
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pesquisas sobre a macrofauna edáfica nas diferentes 

estações do ano com a inclusão de variáveis 

microclimáticas.  
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1. INTRODUÇÃO 

O semiárido nordestino é conhecido desde o tempo da 

colonização portuguesa. No século XVI milhares de 

índios tiveram que abandonar suas terras para não 

morrem de fome e de lá para cá a situação não mudou, 

continuou havendo secas periódicas que vem arrasando 

milhares de famílias.  

O objetivo principal desse trabalho é compreender as 

causas, consequências e o que pode ser feito para tornar 

possível a convivência da população dessa região com o 

semiárido.  

Para desenvolver esse trabalho foi de fundamental 

importância a consulta a artigos, revistas, e órgãos do 

Governo do Estado do Ceará que mantém informações 

relevantes disponíveis para consulta, como por exemplo, 

o portal hidrológico que atualiza as informações 

diariamente a respeito dos níveis dos reservatórios.  

É descrito ainda as políticas publicas desenvolvida no 

Ceará. Elas procuram atender pontos como segurança 

hídrica, segurança alimentar, benefícios sociais, 

sustentabilidade econômica e inovação.  
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2. DISCUTINDO O TEMA 

Ponto de chegada dos primeiros portugueses ao que seria 

o Brasil, banhado pelo Oceano Atlântico e possuidor de 

praias paradisíacas coroadas pelo sol que faz o ano 

inteiro e adornada pelos belos coqueirais, assim é o 

Nordeste Brasileiro. Compreende cerca de 20% de todo 

o território nacional, é formado pelos seguintes estados: 

Ceará, Piauí, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, 

Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe e Bahia. Dos 

nove Estados citados oito deles estão inseridos no 

semiárido. (GASPAR, 2015).  

O semiárido nordestino brasileiro e o mais populoso do 

mundo, caracteriza-se por precipitações que variam de 

280 a 800 mm anuais, insolação média de 2.800 h/ano, 

temperaturas elevadas, acima dos 20º C em média,  

regime de chuvas irregulares, solos na maior parte 

arenoso- argiloso, rios temporários e possibilidade de 

seca em vários anos consecutivos. Essas características 

também se aplicam ao Estado do Ceará, pois ele se 

encontra no semiárido nordestino. Seu território 

compreende 184 municípios dos quais 150 (81,52%) 

pertence ao semiárido. (SUDENE, 2015).  

Mas, por que acontece esse fenômeno constante da seca 

no Ceará? Segundo Suassuna (2002), as principais causas 

são pouca chuva no Semiárido e a má distribuição no 

tempo, sendo muito difíceis chuvas sucessivas, e 

próximas umas das outras. “O que realmente caracteriza 

uma seca não é o baixo volume de chuvas caídas e sim a 

sua distribuição no tempo” (P. 135). Suassuna acrescenta 

que: 

 



 

Co l e ção  Pes qui s a e  E xtens ão ,  vo l .  3  

 

170 
 

Figura 1: Mapa do Semiárido nordestino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

O clima do Nordeste também sofre a influência de outros 

fenômenos, tais como: El Niño, que interfere principalmente no 

bloqueio das frentes frias vindas do sul do país, impedindo a 

instabilidade condicional na região, e a formação do dipolo 

térmico atlântico, caracterizado pelas variações de temperaturas 

do oceano Atlântico, variações estas favoráveis às chuvas no 

Nordeste, quando a temperatura do Atlântico sul está mais elevada 

do que aquela do Atlântico norte.A proximidade da linha do 

Equador é outro fator natural que tem influência marcante nas 

características climáticas do Nordeste. As baixas latitudes 
condicionam à região temperaturas elevadas (média de 26° C), 

número também elevado de horas de sol por ano (estimado em 

cerca de 3.000) e índices acentuados de evapotranspiração, devido 

à incidência perpendicular dos raios solares sobre a superfície do 
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solo (o Semi-árido evapotranspira, em média, cerca de 2.000 

mm/ano, e em algumas regiões a evapotranspiração pode atingir 

cerca de 7 mm/dia). (SUASSUNA, 2002, p. 136). 

Os primeiros relatos de secas no Nordeste brasileiro são 

do século XVI, quando nessa ocasião fugiram de suas 

terras milhares de índios por causa da seca e 

conseqüentemente da fome. Após essa seca vieram 

outras, nos seguintes anos, 1615, 1692/93, 1709/11, 

1723/27, 1744/45, 1776/78, 1790/93, 1831, 1844/46, 

1877/79. Observa-se que a cada 100 anos há entre 18 e 

20 anos de secas muito forte. Porém no século XX es ta 

estatística foi alem, por registrar 27 anos de secas, os 

piores anos foram 1903/1904, 1979/1984, essa ultima 

sim, foi uma das piores e mais longas, que varreu quase 

todo o Nordeste brasileiro. Registrou-se ainda outras 

secas nos anos de 1993, 1998, 2001 e esta que estamos 

passando que começou em 2012 até os dias atuais de 205. 

(EMBRAPA, 2015). 

A longa estiagem que assola o Ceará e grande parte do 

Nordeste brasileiro vem fazendo com que a capacidade 

das barragens venham caindo drasticamente. Para se ter 

idéia da gravidade do problema dos 153 açudes 

monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos 

Hídriccos (COGERH) que juntos tem capacidade de 

18,71 bilhões de metros cúbicos, apenas 2,55 bilhões de 

metros cúbicos ainda restam nesses reservatórios, o que 

representa 14,55% (COGERH, 2015). 

Conviver, significa viver junto, no caso em questão o 

homem tem de aprender a viver com o semiárido, pois 

seria impossível modificar o clima para trazer mais 

chuva, o homem tem que se harmonizar com as 

características dessa região, sabemos que não é fácil, 
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mas pessoas de outras regiões áridas tem conseguido bom 

êxito, muitos se adaptaram a regiões desérticas enquanto 

outras vivem em regiões muito frias (FELIX, 2015). 

Figura 2: Boletim mais recente da situação dos reservatórios no Ceará 

Fonte: Portal hidrológico do Ceará 

 
Outra ajuda importante em regiões secas como o 

Nordeste brasileiro para conviver com o semiárido, e a 

agricultura familiar, pois o consumo de água é bem 

menor que em outros sistemas, também pode-se usar a 

criação de pequenos animais como caprinos e ovinos por 
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apresentarem pequeno consumo de água seja para beber 

ou para alimentação. Os caprídeos não tem uma dieta 

exigente, comem basicamente de tudo, desde raízes,  

folhas secas até casca de mais de 60 espécies de plantas. 

(Despertai!,2004).  

As consequências das secas no Nordeste e no Ceará são 

bem conhecidas e assustadoras. Podemos destacar a 

migração desenfreada, epidemias, fome, sede, miséria e 

muitas vezes até a morte, como aconteceu em uma seca 

em 1877 que matou 500.000 pessoas. Em Fortaleza no 

Ceará metade dos 120.000 habitantes morreram. Esse 

acontecimento fez com que o imperador Dom Pedro II 

prometesse que se fosse necessário venderia até as jóias 

da coroa, para que nenhum nordestino morresse de fome. 

Dom Pedro II não vendeu sequer uma pedra da coroa, 

nem tampouco as secas deixaram de existir (BARRETO, 

2009). 

Por incrível que pareça não falta água no Nordeste 

brasileiro, há um oceano de água doce no subsolo, bem 

como muitos açudes. O problema é que esses recursos 

hídricos não estão acessíveis a todos, a te rra seria 

produtiva para a agricultura, para criação de animais e 

diversas outras atividades econômicas e de subsistência.  

No caso do Ceará não é diferente, há imensas reservas de 

água no subsolo, segundo um levantamento pioneiro da 

COGERH publicado no Jornal Diario do Nordeste, em 

2009. Ainda segundo a COGERH, seus técnicos 

“passaram dois anos visitando poços nos municípios de 

Alto Santo, Aracati, Icapuí, Jaguaruana, Limoeiro, 

Quixeré e também em Tabuleiro do Norte”. Os técnico 

registraram 784 poços em uma área que corresponde 

apenas 8% da bacia hidrográfica onde está localizado o 
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aqüífero Jandaíra, também se percebeu que os poços são 

de fácil exploração.  

Portanto, mesmo que falte águas superficiais, como rios 

e açudes, poderíamos contar com essas reservas 

subterrâneas. No Ceará foram mapeadas quatro grandes 

áreas “representadas pelas bacias sedimentares, Iguatu,  

Apodi, Araripe e Ibiapaba” onde geralmente são 

encontrados os aquíferos que apresentam água de melhor 

qualidade. Então, como se pode notar, o grande problema 

não é a falta de água propriamente dita, mas a falta de 

políticas públicas bem definidas para resolver esse 

problema, as políticas atuais existentes são muito tímidas 

em face ao horror das consequências de uma seca 

(COGERH, 2015).  

Mas afinal o que são políticas publicas? “POLÍTICAS 

PÚBLICAS são as ações, práticas, diretrizes fundadas 

em leis e empreendidas como funções de Estado por um 

governo, para resolver questões gerais e específicas da 

sociedade” (HEIDMANN, 2006, p. 29). 

Vejamos algumas políticas públicas desenvolvidas no 

Ceará. Elas procuram atender cinco pontos, a saber: 

Segurança hídrica, segurança alimentar, benefícios 

sociais, sustentabilidade econômica e conhecimento e 

inovação (IPECE, 2015). 

As primeiras políticas públicas são as ações  

emergenciais que têm por objetivo atenuar os efeitos da 

seca em curto prazo e possui orçamento de 620 milhões 

para 2015, verba oriunda do governo do Estado do Ceará 

e do governo Federal. As medidas emergênciais como 

sempre paliativas consistirão em furar poços e agregar 

carros-pipas para abastecer as populações. Ainda dentro 
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das medidas emergênciais do governo se encontram as de 

cunho social para amenizar o sofrimento da seca, com 

custo de 160 milhões que será distribuído por meio do 

“programa garantia safra 2015 e atenderá 334.113 

agricultores em 182 municípios, e pelo Seguro Pesca, que 

abrangerá 2.871 pescadores continentais”. (IPECE, 

2015). 

As ações estruturantes visam robustez no problema da 

seca e não apenas soluções paliativas, o problema dessas 

ações e que elas andam em passos lentos e muitas vezes 

são obras superfaturadas, mas o governo do Estado do 

Ceará pretende construir “seis barragens (Amarelas, 

Germinal, Melancia, Jucá, Frecheirinha e Lontras), com 

valor esperado de quase R$ 663 milhões”, duplicação do 

Eixão das Águas, que levará água do açude Castanhão 

para região metropolitana de Fortaleza com custo de 819 

milhões e por ultimo a construção do cinturão das águas 

orçado em 1,6 bilhão. (IPECE, 2015) Por último se falam 

em ações complementares:  

As ações complementares correspondem ao conjunto de políticas 

públicas que irão reforçar as medidas emergenciais e estruturantes. 

Elas estão associadas ao Governo Estadual e Federal. No âmbito 

do Governo Federal foram contempladas nove ações: transposição 
do Rio São Francisco, renegociação de dívidas do Programa 

Nacional de Agricultura Familiar – PRONAF, assistência aos 

irrigantes dos perímetros irrigados federais, operação carro -pipa 

realizada pelo Exército Brasileiro, programas da CONAB de venda 

de milho e caroço de algodão, contribuindo para a manutenção da 

segurança hídrica e alimentar, a construção da barragem 

Fronteiras, em Crateús, e a proposta de ampliação do Programa 

Garantia Safra de cinco para doze parcelas (IPECE, 2015, p. 60).  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Diante da explanação, dos conceitos e análise feita da 

situação da seca no Ceará conclui -se e percebe-se a 

importância e a contribuição deste trabalho, por mostrar 

que a seca não é o fim de tudo, mas que, com coragem, 

vontade de trabalhar e boas políticas públicas a seca pode 

ser vencida. 

Agradecimentos:  FUNCAP, CNPq, CAPES, 
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O PROCESSO DE DEGRADAÇÃO DA MATA 

CILIAR DO ALTO CURSO DO RIO CATÚ EM 

HORIZONTE, CEARÁ 

André Leone Facundo 

 Cleire Lima da Costa Falcão  

1. INTRODUÇÃO 

A mata ciliar é uma formação vegetal nativa que ocupa 

áreas no entrono de rios, nascentes, lagoas, açudes, tendo 

como finalidade a proteção do solo e da água, 

minimizando os processos erosivos, bem como o 

assoreamento e a poluição dos corpos hídricos. Contudo, 

mesmo apresentando a importância dessas unidades 

fitogeográficas, esses ambientes sofrem constantemente 

com a degradação em decorrência da ação humana sobre 

as proximidades das planícies fluviais, sejam em áreas 

urbanas para a construção civil, seja em zonas rurais com 

a construção de barramentos ou para fins agrícolas, na 

qual não realizam manejos adequados do solo que possa 

preservar a cobertura vegetal.  

A mata ciliar desenvolve além dessas finalidades cit adas,  

a atribuição da proteção natural das nascentes de rios, 

que segundo Lima (1989) apud Ceará (2010), têm como 

função a proteção da zona ripária, a filtragem de 

sedimentos e nutrientes do solo, o controle do aporte 

desses nutrientes e de produtos químicos carreados aos 

cursos d’água,  o controle da erosão das ribanceiras das 

calhas dos rios e riachos, e o controle da alteração da 

temperatura do ecossistema aquático. No caso do rio 

Catu, no município de Horizonte -CE, o processo de 

degradação da mata ciliar tem ocorrido com maior 

intensidade nos últimos trinta anos, a partir da 



 

Co l e ção  Pes qui s a e  E xtens ão ,  vo l .  3  

 

180 
 

intensificação da urbanização, além dos barramentos, da 

industrialização e da agricultura que trouxeram impactos 

acentuados a esse sistema ambiental.  

2. MATA CILIAR DA PLANÍCIE FLUVIAL DO RIO 

CATU. 

A nascente do rio Catu encontra-se na região central do 

município de Horizonte. Encontrando -se inserida no 

Aquífero Barreiras, onde o manancial brota na superfície 

e “corre banhando a imensidão” (trecho do hino 

municipal). O rio se estende no seu alto curso pelo 

município de Horizonte e alcança sua foz no Oceano 

Atlântico, na área geográfica do município de Aquiraz.  

O rio percorre cerca de 30km da nascente ao estuário. 

Segundo Souza (2000), as planícies fluviais são as 

formas mais características de acumulação decorrentes 

da ação fluvial e se distribuem de maneira longitudinal e 

que acompanhando a calha dos rios.  

Dessa maneira, se faz a necessidade de preservar essas 

unidades de vegetação como forma de manter as 

nascentes protegidas, bem como o seu curso como um 

todo, previsto em dispositivos legais de abrangência 

federal. Segundo o Novo Código Florestal Brasileiro 

(Lei n.º 12.651 de maio 2012), acerca das matas ciliares,  

afirma no seu Artigo. 3º que para os efeitos desta Lei,  

entende-se por mata ciliar como:  

II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta 

ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar 

os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a 

biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger 

o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. (BRASIL, 

2012). 
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Para Martins (2001) apud Oliveira, Pereira e Vieira 

(2011), as matas ciliares funcionam como filtros, retendo 

poluentes e sedimentos que seriam transportados para os 

leitos dos rios, afetando a recarga hídrica e o 

abastecimento humano. Servem como corredores 

ecológicos, ligando fragmentos florestais e, portanto, 

facilitando o deslocamento da biodiversidade faunística.  

Segundo Moro et.al. (2015), acerca da distribuição 

biogeográfica das unidades fitogeográficas, afirmam que 

as matas ciliares se encontram, no estado do Ceará,  

Ao longo do curso dos rios do semiárido, desenvolvem -se florestas 

de porte maior que a vegetação circundante, as chamadas matas 

ciliares. Essas matas crescem sobre solos ma is profundos que os 

terrenos cristalinos da Depressão Sertaneja e possuem árvores 

perenifólias como Ziziphus joazeiro, Licania rígida e Vitex 

gardneriana. (MORO et.al. 2015) 

Para destacar o processo de degradação no alto curso do 

Catu, em Horizonte, acentua-se as contribuições de 

Albuquerque (2012) ao afirmar que:  

As marcas do antropismo no alto curso dos rios Catu [.. .] por 

manifestações variadas nas quais se incluem, dentre muitas outras: 

o desmatamento indiscriminado das matas ciliares que revestem as 

planícies fluviais tanto à montante quanto à jusante do curso 

principal, ocasionando, consequentemente, a diminuição da 

biodiversidade local. Além da supressão da vegetação, nota -se de 
maneira generalizada, principalmente no perímetro urbano do 

município, o significativo processo de impermeabilização do solo, 

o que impede a infiltração da água decorrente dos totais 

pluviométricos para reabastecer o Aquífero Barreiras, além de 

ocasionar alagamentos por ocasião de chuvas excepcionais em 

alguns setores da cidade. (ALBUQUERQUE, 2012) . 

Moro et.al. (2015), ainda destacam que o processo de 

desmatamento, a ocupação irregular das margens dos 
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rios, bem como o crescimento urbano em leitos de 

inundação desses geoambientes são outras ameaças à 

conservação da biodiversidade presente neles, associado 

ao extrativismo intenso que são realizados nas zonas 

ripárias das planícies fluviais. Exemplo desse processo 

de degradação associada à supressão da vegetação ciliar 

para fins econômicos é o da carnaúba (Copernicia 

prunifera) que  

Devido ao valor econômico da cera extraída da folha das 

carnaúbas, o extrativismo desta planta se tornou uma atividade 

econômica importante no Nordeste e, atualmente, a maioria dos 

carnaubais tem seu sobosque cortado e queimado (um processo 

chamado de “limpeza do terreno”), deixando -se apenas as 

carnaúbas para extração futura. Com isso, a maioria dos carnaubais 

do estado passou por histórica deterioração antrópica. (MORO 

et.al. 2015). 

3. MATERIAS E MÉTODOS 

Para esta pesquisa, optou-se pelo levantamento 

bibliográfico a partir de Albuquerque (2012), Brasil 

(2012), Ceará (2010), Moro (2015), Souza; Lima; 

Moraes (2000), Oliveira; Pereira; Vieira (2011). 

Entrevistas com moradores, fotografias antigas,  

realização do reconhecimento geográfico da área e 

trabalhos de campo. Como método, adotou -se a 

perspectiva de análise integrada de Souza (2000), a partir 

dos Sistemas Ambientais de Planícies Fluviais e o 

levantamento florístico com parcela de 20m x 30m.   

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O processo de degradação da mata ciliar no município de 

Horizonte é caracterizado por uma série de impactos 

causados ao sistema ambiental da planície fluvial do alto 
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curso do rio Catu. A retirada dessa unidade 

fitogeográfica corresponde a um processo de degradação 

que se reflete em outros sistemas a partir da ação humana 

na transformação da paisagem.  

Através do levantamento fitogeográfico, foi levantado 

uma parcela de 20m de largura por 30m comprimento, a 

partir do leito do rio que apresenta  largura inferior a 

10m, logo a vegetação preservada deve ser de 30m, 

conforme o Código Florestal Brasileiro.  Foi registrado, 

sem o uso de frequência absoluta, a diversidade florística 

de porte arbóreo em uma área em que a vegetação nativa 

estava preservada (4º 04’ 05”S e 38° 27’ 18” W), 

destacando-se a Copernicia prunifera  (carnaúba), 

Combretum laxum  (mufumbo), Geoffroea spinosa  

(umari) Guazuma ulmifolia  (mutamba), Licania rígida  

(oiticica), Sebastiania macrocarpa  (embiratanha),  

Tarenaya spinosa  (mussambê) Ziziphus 

joazeiro.(juazeiro) Genipa americana (jenipapo), 

Coccoloba latifolia  Lam. (coaçu). 

Na nascente (4° 06’ 04” S e 38° 29’ 28” W), situada no 

centro da cidade, foi a área que apresentou maior 

impacto, onde verificou-se a retirada completa da  

cobertura vegetal nativa para a construção de galpões de 

granjas que se instalaram ainda na década de 60. Esse 

processo foi acompanhado pela ocupação do solo,  

suprimindo vegetação na área central da cidade, processo 

esse marcado pela urbanização às margen s do rio que se 

intensificou a partir do processo de industrialização do 

município no início dos anos 2000.  

A criação de loteamentos foi outro fator que impactou 

negativamente a zona ripária do rio, verificando -se a 

presença de outros problemas socioambientais causados 
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pela retirada da mata ciliar nas proximidades da área de 

vazante em períodos de cheias do canal. Outro fator de 

degradação foi a instalação de indústrias às margens do 

rio, em que a concessão de terrenos por parte do Poder 

Público municipal possibilitou a retirada da vegetação 

ciliar em que esses empreendimentos se estabeleceram.  

Destacam-se ainda os barramentos ao longo do leito do 

rio no município para a construção de pequenos açudes 

particulares. De acordo com os relatos de moradores 

mais antigos da área estudada, afirmam que a retirada da 

vegetação, como a Copernicia prunifera  (carnaúba) que 

foi suprimida severamente pelo alargamento do rio, além 

da retirada de outras espécies que acompanham o rio 

Catu. Da nascente até o limite com o município de 

Aquiraz (km 6 da Rodovia CE-350), encontra-se cinco 

barramentos em um raio de 15km de planície fluvial.  

Por fim, considera-se a agriculta que se estabeleceu nas 

áreas de vazantes, levando a uma supressão significativa 

da composição florística nativa do alto curso do rio, além 

da retirada do carnaubal para a construção de residências 

e outros imóveis, bem como para a comercialização de 

produtos gerados a partir da carnaúba.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Procurou-se apresentar nesta pesquisa, o processo de 

degradação da mata ciliar do alto curso do rio Catu em 

Horizinte-Ce que foi  intensificado pelo uso e ocupação 

do solo de forma insustentável a partir da urbanização, 

industrialização, barramentos e práticas agrícolas sem 

manejos adequados, suprimindo a cobertura vegetal da 

planície fluvial da nascente ao limite municipal entre 

Horizonte e Aquiraz, na qual os impactos causados à 
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essas sistemas ambientais, promove desiquilíbrios 

ambientais, comprometendo a biodiversidade neles 

presentes, além de trazer para a sociedade, problemas 

socioambientais que se refletem negativamente na 

dinâmica da  paisagem que, em Horizonte, se 

intensificaram nos últimos trinta anos.  
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RELAÇÃO ENTRE CONFORTO TÉRMICO E A 

VULNERABILIDADE SOCIAL NA CIDADE DE 

CEDRO-CE 

Italo Nascimento Neri  

Marcos Antônio da Silva  

1. INTRODUÇÃO 

O aumento das temperaturas no planeta estão se tornando 

cada vez mais constantes, principalmente nas cidades 

brasileiras. A temperatura mundial vem aumentando ano 

após ano. No acumulado de janeiro a junho, 2019 teve a 

maior temperatura nos últimos 140 anos. Apenas o ano 

de 2016 teve mais calor do que o medido neste ano.  

A maioria das cidades brasileiras estão inseridas em 

zonas de clima tropicais, que umas das suas 

características são temperaturas mais elevadas durante a 

maior parte do ano. A forma que o espaço urbano é 

produzido está totalmente ligado ao aumento das 

temperaturas, que ameaça o bem estar da população.  

2. CONFORTO TÉRMICO  

2.1 Introdução ao conforto térmico  

A uma dificuldade de se definir conforto t érmico, pois o 

conforto térmico é uma sensação humana fortemente 

relacionada à subjetividade, e depende, principalmente, 

de fatores físiológicos, psicológicos e fisicos.  

2.2 Definições 

Para se entender melhor sobre conforto térmico, é 

necessário apresentar  alguns conceitos e definições de 

conforto e neutralidade térmica:  
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De acordo com a American Society of Heating, 

Refrigeration and Air Conditioning Engineers , “conforto 

térmico é o estado da mente que expressa satisfação do 

homem com o ambiente térmico que o circunda” ou seja 

é a forma que um ambiente possibilita que ela se sinta 

confortável em passar quantas horas for nele. Esses 

fatores variam de indivíduo para indivíduo.  

Segundo o pesquisador Ole Fanger (1970), neutralidade 

térmica é “A condição na qual uma pessoa não prefira 

sentir nem mais calor nem mais frio no ambiente a seu 

redor”. Em  outras palavras a neutralidade térmica se 

configura como um estado físico no qual todo o calor 

gerado pelo organismo através do metabolismo é trocado 

na mesma proporção com o ambiente ao redor.  

3. DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

Cedro ocupa aproximadamente uma área de 725.786,00 

km² e possue uma população estimada em 24.527 

habitantes segundo o último censo (2010). Localiza -se 

na Região Centro-Sul do Ceará, em latitude média  

06º36'24" S e longitude 39º03'44" W, distante 400 km da 

capital cearense.  

Fundada legalmente em 1920, tem sua economia baseada 

na agropecuária e na indústria dos ramos, alimentares, 

têxtil, mobiliária, química, madeira e de produtos 

minerais não metálicos. 

A cidade de Cedro-CE faz parte da  Depressão Sertaneja,  

com Altitude de 250 m acima do nível do mar. Na 

hidrografia as principais fontes de água fazem parte da 

bacia do Alto Jaguaribe. Existem ainda diversos açudes,  

o principal é o açude ubaldinho responsável por 
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abastecer a cidade. O clima semi-árido, com chuvas 

concentradas de janeiro a abril, a cidade tem precipitação 

média anual é de 939 mm.  

4. METODOLOGIA 

Para alcançar o propósito e atender aos objetivos 

propostos, optou-se por uma estrutura metodológica 

quantitativa. Nesse tipo de pesquisa, você fará uma 

investigação que tem por base a quantificação dos dados 

e buscará medir opiniões e informações utilizando os 

recursos da estatística, como a porcentagem, a média, o 

desvio-padrão. Os dados que você analisará, os dados 

quantitativos, são valores observados de um conjunto de 

variáveis, que podem representar alguns elementos ou 

todos os elementos, por exemplo, de uma sociedade, de 

uma determinada população. Tais dados serão 

apresentados em forma de tabelas, gráficos ou textos 

(KNECHTEL, 2014).  

Foram aplicados questionários em diferentes bairros de 

diferentes classes sociais, nos dias de 08/11/2019(oito de 

novembro de dois mil e dezenove) e 11/11/2019(onze de 

novembro de dois mil e dezenove), ao todo foram 

aplicados 45(quarenta e cinco) questionários. Para 

analisar o desconforto térmico, foi exercido uma relação 

da situação socioeconômico e a quantidade de aparelhos 

para diminuição do desconforto térmico.  

5. RESULTADO DA PESQUISA 

Primeiramente, vamos destacar a quantidade de 

questionários aplicados. No total foram aplicados 45 

questionários, nos dias 08/11/2019 e 11/11/2019.  
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Figura 1 – Gráfico de média de centrais de ar por família.  

 

Fonte: Próprio autor (2019).  

Na figura 1 podemos observar um gráfico que mostra a 

média de centrais de ar de acordo com a renda familiar, 

segundo o gráfico famílias que possuem renda de até um 

salário mínimo, não possuem nenhum aparelho de central 

de ar. Quando observamos as famílias com renda entre 

um e dois salários mínimos temos uma média de 0,11 

aparelhos de centrais de ar, já em famílias que possuem 

renda maior que 2 salários mínimos temos uma média de 

2 aparelhos de centrais de ar por família.  

Como podemos observar o desconforto é generalizado na 

área urbana, ainda que o cl ima se espacializa de forma 

homogênea, seus efeitos serão desiguais, dependendo da 

situação socioeconômica. Famílias de classes sociais 

mais elevadas possuem meios que permitem garantir uma 

habitação planejada com a possibilidade de equipar a 

residência com ar condicionado, ventiladores, piscinas,  
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entre outros. Diferente de famílias que tem menor renda, 

com precária condição socioeconômica que na sua 

maioria tem habitações totalmente inadequadas e 

ineficientes em garantir conforto térmico. Com renda que 

em alguns casos não chega a 1 salário mínimo se torna 

quase impossível garantir um conforto térmico, pois 

muitas vezes essas famílias buscam apenas meios para 

garantir a própria sobrevivência.  

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O aumento das temperaturas tem reflexos economicos,  

essa onda de calor fez com que a procura de ventiladores 

e ar condicionados, crescesse quase 400% segundo site 

comparador de preços (ZOOM). Um levantamento feito 

pelo mesmo site, mostra que essa grande procura por 

esses produtos fez que a variação de preço chegasse a 

82% no aparelho de ar-condicionado mais procurado 

tornando inviável para algumas classes sociais adquirir 

tais aparelhos.  

Ao avaliar a situação socioeconômica, é possível analisar 

o conforto térmico na lógica de produção do espaço 

urbano. Ficou evidente que as consequências do 

problema estudado são tipicamente sociais, pois as 

condições econômicas interferem diretamente nas formas 

de convívio com o calor. Sendo assim as classes mais 

elevadas conseguem minimizar os desconfottos termicos  

com com diversos equipamentos. Em contra partida a 

população com menores condições econômicas tem 

maiores dificuldades de garantir um conforto térmico 

pois não dispõem dos mesmos equipamentos. Por mas 

que clima distribuído por toda população da cidade se 

estabeleça de forma homogênea, seus efeitos serão 
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diferenciados, conforme o nível de vulnerabilidade de 

cada grupo social.  

Diante de todos esses problemas causados por o 

crescimento urbano desordenado cabe aos gestores 

públicos encontrar estratégias que diminuam os efeitos 

desses problemas. Existe várias maneiras de se diminuir 

esses desconfortos nas cidades entre eles o plantio de 

árvores, criação de parques e áreas de preservação, as 

árvores além de fornecer sombra, também diminui a 

emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. O 

planejamento urbano é a melhor forma para combater 

esses efeitos. Cidades planejadas com mais áreas verdes, 

incentivo ao uso de transportes que não poluam o ar, 

entre outras estratégias de urbanismo sustentável , assim 

como edificações verdes, favorecem a qualidade de vida 

da população nos meios urbanos.  
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USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NO  BAIXO CURSO DA 

MICROBACIA HIDROGRÁFICA DO RIACHO 

MADEIRA, FORQUILHA-CE 

Antonio Narcélio Pinto do Nascimento 

Milena Araújo de Sousa 

Ernane Cortez Lima 

1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho é um estudo do uso e ocupação do 

solo no baixo curso da microbacia do riacho madeira. O 

seu baixo curso percorre a zona urbana do destrito de 

Patriarca em Sobral-CE, onde se encontra alta 

concentração populacional, havendo também uma mair 

degradação dos recursos naturais. Lima (2012) analisa 

que decisivamente no fervilhar desses anos passados 

houve uma grande preocupação com o meio ambiente e 

com os recursos naturais, no qual Conti e Furlan (2009, 

p. 86) “considera como recurso natural toda e qualquer 

componente da natureza que o homem pode usar em seu 

benefício.”  

Com relação ao uso e ocupação da microbacia 

hidrográfica do riacho madeira observa -se que no seu 

baixo curso a criação de bovinos, ovinos e caprinos e a 

cultura de subsistência torna-se presente na área, com a 

plantação de milho e feijão para a sobrevivência das 

comunidades tradicionais e ribeirinhas.  

O processo de uso e ocupação foi empiricamente 

compreendido através dos trabalhos de campo e por meio 

de trabalhos de gabinete, ut ilizando fontes como o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2018) e o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica 
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do Ceará (IPECE, 2018), e também por intermédio dos 

moradores locais, o que possibilitou diagnosticar, os 

principais impactos ambientais da área.  

2. DISCUTINDO O TEMA 

Com a averiguação do trabalho de campo realizado no 

baixo curso da microbacia do riacho madeira, percebeu -

se que o uso e ocupação da área deve -se a presença de 

comunidade que estão alocadas em volta da microbaci a, 

constituindo-se principalmente de fazendas que estão 

distribuídas ao longo da planície fluvial, (Figura 1). As 

residências na grande maioria são de alvenaria, porém 

ainda encontra-se presente na área com facilidade 

residências de taipa.  

Figura 1: Mapa de Localização da Microbacia do Riacho Madeira  

 

Fonte: Ribeiro (2019) 
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As principais atividades socioeconômicas envolvem a 

prática da agricultura de subsistência, a criação 

extensiva, que tem como principais consequências, o 

desmatamento e a erosão (Figura 2). 

A criação extensiva na microbacia do riacho madeira se 

dá por meio de ovinos, caprinos e bovinos, exercendo 

influência significativa frente ao uso e ocupação, 

tornando-se assim um fator fundamental no povoamento 

da área (Figura 3). 

Figura 2: Baixo Curso da Microbacia do Riacho Madeira, 

Localizada no Distrito de Patriarca, Sobral -CE 

 
Fonte: Santos (2019) 

Um outro aspecto da pecuária extensiva, forçada pelos 

mecanismos de intensificação da exploração dos recursos 

naturais renováveis, é a geração de uma grande pressão 

sobre a vegetação nativo, tanto pela eliminação das 

plantas como pela compactação dos solos, devido ao 

pisoteio excessivo feito pelo gado.  
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Figura 3: Quantidade de Cabeças: Bovinos, Suínos e Caprino  

 

Fonte: IBGE (2018). 

Em relação a mata ciliar no baixo curso da microbacia do 

riacho madeira a mesma encontra -se bastante 

descaracterizada tanto na margem direita como na 

margem esquerda. Vale ressaltar que a mata ciliar com 

mais preservação encontra-se em sua margem esquerda 

devido abaixa concentração populacional.  

A microbacia do riacho Madeira tem como seu principal 

afluente na margem esquerda, o rio sabonete. Pode-se 

perceber que nas proximidades do riacho Madeira e 

Sabonete encontra-se luvissolos, que apresenta o 

horizonte B textural seguido pelo o horizonte A ou E, 

com argila de  alta atividade da parte mais superficial 

com acumulação nos horizontes sub-superficiais. São 

solos bem ou inperfeitamente drenados, com pouca 

profundidade, podendo apresentar pedregosidade 

superficial, (EMBRAPA, 2006). Na área da pesquisa esse 

solo é proveitoso para o uso agricola por possuir uma 
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menor profundidade, facilitando a cultura de 

subsistência.  

Com o avanço populacional no semiárido no sertão do 

Ceará houve o desmatamento da vegetação na tural, que 

segundo Lima deixou essas áreas expostas dando espaço 

aos roçados de culturas de subsistência (feijão, milho e 

mandioca). Um outro fator agravante refere -se à 

capacidade de carga desse ambiente comprovado por um 

grande número de cabeças de bovinos, caprinos e ovinos 

compactando o solo, seja por pisoteio, ou seja por 

saturação do ambiente (LIMA, 2012). O quadro abaixo 

refere-se a quantidade de bovinos, suínos e caprinos 

existente na área da pesquisa (Figura 4). 

Figura 4: Efetivo de rebanhos dos Municípios de Sobral e 

Forquilha (bovino, suíno e caprino) 

 
Fonte: IBGE (2018) 

Destaca-se ainda na área de estudo da microbacia do 

riacho madeira, a prática de barramentos em forma de 

grandes açudes e barragens, o mais conhecido é o açude 

Forquilha. A formação desses reservatórios visa uma 

maior acumulação de água para prática da pesca e 

dessedentação de animais nos messes de estiagem, 

(BARROS, 2016).  

Outro fator de extrema importância que pode-se levar em 

consideração é o clima da região, onde esse tem como  

principais características um clima semi -arido que vai 

apresentar longos períodos de estiagem (seca), e altas 
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temperaturas médias anual de até 27º, no qual vai se 

destacar ainda por poucas existências de chuvas e mal 

distribuídas. No que concerne as condi ções climática é 

necessário abraçar o forte apelo de Souza (2000), onde a 

microbacia hidrográfica do reacho Madeira inserida no 

estado do Ceará está submetida ao clima semiárido 

quente que ainda representa o principal condicionante 

desfavorável  ao aproveitamento de seus recursos 

naturais. As chuvas, além de bastante irregulares, são 

caracterizadas pela incerteza, com antecipações, 

retardamentos ou ausências quase absolutas,  

configurando as condições de secas, (Barros, 2016).  

3. MATERIAL E MÉTODO 

O método utilizado é o sistêmico. Para a realização da 

pesquisa dividiu-se em três etapas divergentes, porém 

complementares, entre si. A primeira refere-se ao estudo 

de gabinete para levantamento bibliográfico e 

cartográfico da área em análise, por meio de técnicas de 

geoprocessamento pela utilização do SIG Qgis versão 

2.18. A segunda etapa trata da análise das cartas 

topográficas da SUDENE compreendidas nas Folhas 

SUDENE S.A.24-X-D-IV (Sobral), e a outra folha 

SB.24-V-B-I (Santa Quitéria), na escala de 1:100.000 

disponibilizadas DSG/SUDENE. E a terceira etapa foi 

realizada com visita a campo no distrito de Patriarca, 

onde se localiza o baixo curso do Riacho Madeira,  

próximo ao seu desague no Rio Caioca.  

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Pode-se observar que o uso e ocupação do solo no baixo 

curso da microbacia do riacho Madeira é proviniênte da 
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retirada da cobertura vegetal que é consequência mais 

detectada na microbacia do riacho madeira, isso em 

decorrência da agropecuária, que vai ser muito forte na 

região nordestina e principalmente na região norte do 

Estado do Ceara. O setor hidrico é gerenciado pelo 

Departamento Nacional de Obras Contra as secas –  

DNOCS, onde a irrigação do perimetro irrigado 

Foquilha-CE é processada através da água represada na 

barragem de terra sobre o Riacho madeira, contruida em 

1921. 

De acordo com análise quimica realizada pelo 

departamento Nacional de Obras Contra as Secas – 

DNOCS, os valores da água da planicie fluvial do riacho 

Madeira foram classificada na categoria C1S1, onde 

trata-se de águas de boa qualidade para irrigação e 

edquada a todas as culturas.  

O perimetro irrigado produza atualmente, feijão, milho, 

coco, mandioca, pimenta e capi de corte. A população 

das pequenas localidades existentes na área da pesquisa 

sobrevivem desssas atividades e da criação de 

animaisnão existindo fábricas, nem comércio 

significativo. O setor pesqueiro gerenciado pelo 

Departamento Nacional de Obras Contras as Secas –  

DNOCS deixa muito a desejar, na verrdade, não se 

observou nenhuma mudança social que viesse a me lhorar 

a qualidade de vida dos habitantes, principalmente 

ribeirinhos.  

Ainda a respeito de uso e ocupação no baixo curso da 

microbacia do riacho madeira podemos destacar a 

utilização do recurso hídrico proveniente do riacho 

madeira é notoriamente relevante para a comunidade 

local, pois contribui para a manutenção da economia 
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familiar da região, tanto no período do verão chuvoso 

como no inverso seco, característico da região, o Riacho 

madeira é também um dos principais afluentes no Rio 

Caioca, que é tributário do Rio Acaraú, principal rio da 

Bacia Hidrográfica do Acaraú.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa evidenciou o atual processo de uso e 

ocupação do solo no baixo curso da microbacia do riacho 

madeira. Nesse contexto, as marcas da degradação 

ambiental e dos recursos naturais se espõem através de 

condições heterogênicasem que se evidencia o 

desmatamento indiscriminado, aceleração dos processos 

erosivos, adelgaçamento dos solos e aparecimento de 

afloramento rochosos e a intensificação do assoreamento 

no baixo curso da microbacia do riacho madeira.  

Isso tudo vai está correlacionado, em maior parte , com 

as práticas agrícolas e também com a criação extensiva,  

ainda que o homem hoje utilize tecnicas na agricultura 

como o desmatamento e as queimadas, deixando assim o 

solo “propício” para o plantil. Além disso, como a 

atividade agrículo vai ser fortemente realizada nas 

planícies fluviais pelo seu poder de umidade, essa 

atividade vai ocasionar o assoreamento desse ambiente.  

Dessa forma, podemos concluir que quase toda a área do 

baixo curso da microbacia do riacho Madeira está 

apresentando uma descaracteri zação acentuada da matar 

ciliar ao longo de sua margens direita por apresenta uma 

maior quantidade de comunidade, com exceção da 

margem esquerda onde possui um ambiente 

relativamente mais estável.  
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1. INTRODUÇÃO 

As formações ciliares têm o papel de promover a 

estabilidade das comunidades florísticas e faunísticas, ou 

seja, da flora e da fauna. De ocorrência ao longo de 

cursos d’água e em locais sujeitos a inundações 

temporárias. A recomposição das matas ciliares é de 

extrema importância para a manutenção dos 

ecossistemas. Em suas diferentes biotas funciona como 

filtro de escoamento superficial tanto pela densidade de 

sua copa, como pelo material da serapilheira, recupera as 

nascentes garantindo água em qualidade e quantidade e 

melhora as condições hidrológicas do solo. Possui 

também função de contenção dos processos erosivos e 

manutenção da biodiversidade (NUNES, 2007).  

Os principais benefícios das matas ciliares são: 

manutenção da qualidade e quantidade da água pela sua 

função de tamponamento entre os cursos d’água e as 

áreas adjacentes cultivadas, retendo grande quantidade 

de sedimentos e pela sua capacidade de proteção do solo 

contra os processos erosivos e aumento na capacidade de 

infiltração de água no solo, estabilização das margens 

dos rios por meio da grande malha de raízes que dá 

estabilidade aos barrancos barrando o escoamento 
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superficial, evitando o assoreamento dos leitos dos rios 

e das nascentes.  

Para recuperação de um ecossistema florestal ciliar com 

abordagem científica, devem-se conhecer vários 

fenômenos próprios deste ecossistema, compreendendo 

os processos que levam a sua estruturação e manutenção, 

utilizando destas informações para elaborar, implantar e 

conduzir projetos de restauração da vegetação ripária. A 

escolha adequada das espécies é um aspecto fundamental  

para a implantação de programas de restauração de mata 

ciliar (NUNES, 2007). Segundo este autor, a mata ciliar 

tem maior eficiência quando inserida no contexto da 

bacia hidrográfica, por envolver os aspectos do solo e da 

água. 

A terminologia popular “mata  ciliar” não é suficiente 

para distinguir estas características, mas será aqui 

utilizada para denominar todas as formações florestais 

que se caracterizam pela influência da água dos rios, 

lagos e nascentes, por ocorrerem nas suas margens. Estão 

protegidas desde 1965, no art. 2° da antiga Lei n.  

4771/65 (código florestal), que abrange como áreas de 

preservação permanente as florestas e demais formas de 

vegetação existentes ao redor dos rios, lagos, nascentes,  

lagoas e reservatórios.  

Percebendo a importância das atividades para 

recuperação de áreas degradadas, o objetivo desse 

trabalho é apresentar uma revisão da literatura do acerca 

das matas ciliares enfatizando sua importância para a 

conservação dos recursos naturais (solo e água) em 

qualquer ecossistema.  
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2. DISCUTINDO O TEMA  

As matas ciliares são os ecossistemas mais intensamente 

utilizados e degradados pelo homem, por possuírem 

solos férteis e úmidos, ideais para a agricultura,  

fornecerem madeira, apresentarem condições adequadas 

para construção de estradas, principalmente nas regiões 

montanhosas, para exploração de areia e cascalho e,  

devido à sua beleza cênica serem intensamente utilizadas 

para urbanização e recreação (BOTELHO; DAVIDE, 

2015). 

É necessário mencionar que a elaboração de um bom 

diagnóstico, o conhecimento científico e técnico bem 

treinado são fundamentais para a execução de um projeto 

amplo e adequado de restauração de ecossistemas 

ribeirinhos.  

Entretanto, é importante considerar que esta proposta 

envolve a atuação em propriedades privadas e o seu 

sucesso depende da adesão dos proprietários rurais e da 

comunidade local.  Portanto, neste contexto, a 

elaboração e utilização de programas educativos que 

possibilitem o engajamento da comunidade rural ou 

urbana local são essenciais para que o programa tenha 

sucesso. 

Durante uma chuva, a área da microbacia que contribui 

para a formação do deflúvio resume-se aos terrenos que 

margeiam a rede de drenagem, sendo que nas porções 

mais altas da encosta a água da chuva tende 

principalmente a infiltrar-se e escoar até o canal mais 

próximo através de processo subsuperficial (LIMA, 

1989). 
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A largura mínima da faixa marginal que deve ser 

preservada poderá variar de 30 a 600 m, dependendo da 

largura dos cursos d’água, alterações dadas pela nova lei 

12.651/2012. No caso das nascentes, mesmo que 

intermitentes, o raio mínimo de vegetação deverá ser de 

50 m. Para as lagoas e reservatórios, naturais ou 

artificiais, situados em áreas rurais, a largura mínima 

deverá ser de 50 m, para aqueles com área  de inundação 

de até 20 ha, e de 100 m para os demais, com é possível 

identificar na figura 1 (NUNES, 2007).  

Figura 1 - Dimensionamento da mata ciliar nas margens de 

igarapés. 

 

Fonte: Sistema FAEG (2016) 

Com o prolongamento da chuva, estas áreas de origem  

tendem a se expandir, não apenas em decorrência da 

expansão da rede de drenagem, como também pelo fato 

de que áreas críticas da microbacia, tais como áreas 

saturadas, áreas de solo mais raso, participam da geração 

do escoamento direto (Figura 2).  

Figura 2 - Visualização do conceito de "área variável de afluência" 

(AVA) na geração do deflúvio em microbacias.  
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Fonte: Hewlett & Hibbert (1967).  

3. MATERIAL E MÉTODO  

A presente pesquisa é de caráter teórico e para a sua 

realização, os procedimentos utilizados consistiram em 

pesquisas bibliográficas, realizadas por meio de 

consultas a sites, livros e periódicos científicos 

relevantes, que serviram como referencial teórico e 

fundamentaram as bases para as discussões referentes às 

ações necessárias à identificação dos impactos 

ambientais negativos na vegetação do ambiente 

semiárido a fim de evita-los.  

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Diante dos aspectos levantados, nos trabalhos 

consultados, confirma-se a total relevância na 

recuperação das áreas de mata ciliar, sobretudo de 

nascentes, como garantia do fornecimento de água. Além 

disso, as matas ciliares permitem e promovem do 

equilíbrio ecológico da fauna e flora, aquática e terrestre,  

preservando os bancos genéticos e a vida. Existe relação 

estreita entre a qualidade da água dos corpos de água e a 
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preservação da mata ciliar e as áreas adjacentes 

cultivadas.  

As regiões semi-áridas crescem à níveis de devastação e 

degradação dos recursos naturais, e a vegetação nativa 

foi largamente dizimada para dar lugar, por exemplo, à 

atividade agrícola, acarretando graves perdas de solos 

que vão assorear os rios e nascentes, comprometendo 

severamente a oferta de água e tornando difícil o 

equilíbrio dos ecossistemas. Diante desse quadro, fica 

reconhecido a necessidade de cuidados urgentes das 

matas ciliares que existem, principalmente no semi -árido 

brasileiro, objetivando o conhecimento e a definição dos 

aspectos ecológicos.  

Já citado Lima (1989), os solos sem cobertura florestal 

reduzem drasticamente sua capacidade de retenção de 

água de chuva, causando conseqüências, como voçoroca 

que é formada pela combinação de processos de erosão e 

demonstram um desequilíbrio do ambiente.  

Os objetivos é reduzir os impactos e tomar medidas,  

como: Incentivar o reflorestamento, através da doação de 

mudas de essências florestais nativas aos produtores; 

Contribuindo para aumentar a proteção e vazão das 

nascentes e dos mananciais hídricos para melhorar a 

qualidade da água revertendo os processos de degradação 

ambiental.  

O raio mínimo de vegetação deverá ser de 50 m, para as 

lagoas e reservatórios, tanta naturais ou artificiais,  

situados em áreas rurais (NUNES, 2007). Segundo este 

autor, enquadra-se outro objetivo como considerar Áreas 

de Preservação Permanente (APP), as florestas e demais 

formas de vegetação natural situadas: Ao longo de rios e 
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outros cursos d´água, como ao redor de lagoas, lagos ou 

reservatórios naturais ou artificiais; Ao redor de 

nascentes ou olho d´água; No topo de morros, montes,  

montanhas e serras; Nas encostas ou partes destas com 

declividade superior a 45°; Nas restingas, como fixadora 

de dunas ou estabilizadoras de mangues; E nas bordas 

dos tabuleiros ou chapadas.  

Segundo Botelho; Davide (2015), as matas ciliares são 

os ecossistemas mais intensamente utilizados e 

degradados pelo homem, por possuírem solos férteis e 

úmidos, ideais para a agricultura.  

Portanto, a elaboração e utilização de programas 

educativos que possibilitem o engajamento da 

comunidade rural ou urbana local são essenciais para que 

o programa tenha sucesso.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Entende-se que a escolha do melhor modelo de 

recuperação depende, dentre outros fatores,  do nível de 

degradação em que se encontra a área a ser revegetada, 

dos objetivos do replantio e da quantidade de recursos 

disponíveis, mas sempre tomando como modelo a 

vegetação remanescente local sob a lei do código 

florestal brasileiro.  

As áreas do entorno de nascentes apresentam alto grau 

de especificidades quanto às espécies a serem utilizadas 

devido ao gradiente de umidade do solo. Dentre as áreas 

que cercam os cursos de água, as que cercam as nascentes 

devem apresentar prioridade nos projetos de revegetação 

das formações ciliares, já que são áreas bastante 

susceptíveis a processos erosivos.  
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