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RESUMO  

 

Esta pesquisa aborda a problemática da degradação/desertificação da bacia do riacho 
Feiticeiro. Com uma área de 236 km², localiza-se na porção noroeste do município de 
Jaguaribe-Ceará, inserida na bacia do rio Jaguaribe, que tem uma área total de 75.669 Km². 
Este estudo foi desenvolvido à luz da metodologia do Diagnóstico Físico Conservacionista 
(DFC), com o objetivo de determinar o potencial de degradação ambiental da bacia a partir da 
análise de parâmetros físicos naturais: índice climático, erosividade da chuva, erodibilidade 
do solo, declividade média do terreno, densidade de drenagem fluvial e índice de cobertura 
vegetal. Com o uso de imagens de satélite verificou-se o estado de degradação da cobertura 
vegetal através do Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI). Como os riscos 
do processo de desertificação antrópica estão relacionados ao tipo e intensidade de uso dos 
recursos naturais e as consequências desta afetam diretamente a população, realizou-se um 
diagnóstico socioeconômico a partir de imagens orbitais e dados da produção agropecuária 
para análise de uso e ocupação do solo, assim como censos populacionais para analisar a 
dinâmica populacional em relação aos processos migratórios. Os resultados permitem inferir 
que houve um aumento da cobertura vegetal, apresentando, desta forma, melhores índices de 
proteção em relação aos riscos de degradação física e de degradação da vegetação. Ocorreu, 
também, entre os anos verificados, a redução das áreas destinadas ao uso agropecuário, 
deduzindo-se que há, de fato, indicação de melhoria na cobertura vegetal, que condiz com a 
variação entre diferentes níveis de degradação ambiental/desertificação. Deste modo, o estado 
ambiental da bacia do riacho Feiticeiro necessita de mais pesquisas específicas para esclarecer 
as causas desse processo de degradação/desertificação, assim como ações para mitigação e 
combate da problemática da desertificação.     
 

 

Palavras-Chave: Análise Ambiental. Bacia Hidrográfica. NDVI. 
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ABSTRACT 

 

This research discusses the problem of degradation / desertification in the in the Feiticeiro  
stream basin. With an area of 236 Km², is located northwest from the city of Jaguaribe, Ceara, 
inserted in the Jaguaribe river basin, which has a total area of 75.669 km ². This study was 
developed based in the methodology of physical conservationist diagnosis, with the aim of 
determining the potential for environmental degradation of the basin from the analysis of 
physical nature: climate index, rainfall erosivity, soil erodibility , average slope of the land, 
drainage density and  index of vegetation cover. With the use of satellite images it was found 
the state of degradation of vegetation cover through the Normalized Difference Vegetation 
Index (NDVI). As the risks of anthropogenic desertification process are related to the type and 
intensity of use of natural resources and the consequences of that directly affect the 
population, there was a socioeconomic diagnosis from satellite images and data of agricultural 
production to analyze for use and occupation soil, as well as census data to analyze the 
population dynamics in relation to migration processes. The results may imply that there was 
an increase in vegetation cover, giving thus higher rates of protection in relation to risk of 
physical deterioration and degradation of vegetation. Also occurred between the years in 
question, the reduction of sites for agricultural use, deducing that there is indeed an 
indication of improvement in vegetation cover, which is consistent with the variation between 
different levels of environmental degradation / desertification. Thus, the environmental status 
of Feiticeiro  Stream Basin needs further research to clarify the specific causes of this process 
of degradation / desertification, and actions to mitigate and combat the problem of 
desertification. 
 

 

Key-Words: Environmental Analysis. River Basin. NDVI 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Desde os primórdios da existência humana a relação do homem com a natureza 

resulta na transformação do espaço geográfico, ocasionando alterações que crescem com o 

decorrer do tempo. Essas alterações nos ambientes naturais ocorrem sob diferentes aspectos, 

podendo ser fruto do processo de utilização dos recursos naturais de forma incorreta. O uso 

inadequado desses recursos vem acarretando uma série de impactos ambientais, como a perda 

da capacidade produtiva do ambiente, a ameaça à conservação da biodiversidade e à 

sobrevivência do homem.  

Ao longo da história da ocupação do espaço geográfico pelo homem, as bacias 

hidrográficas são os ambientes mais afetados pela exploração dos recursos naturais, pois nelas 

se concentram e se desenvolvem os principais centros urbanos. Também nos sertões do 

semiárido a ocupação se deu nos principais vales da região, buscando-se o acesso à água para 

a população, com aproveitamento dos solos para a agricultura de subsistência e da vegetação 

para o gado. Toda essa exploração exaustiva do ambiente, em geral com técnicas 

rudimentares, vem acarretando problemas de degradação ambiental que podem culminar com 

o processo de desertificação.   

Nesse contexto de degradação/desertificação está inserida a bacia do riacho 

Feiticeiro, situado na região do médio Jaguaribe. De acordo com estudos da Fundação 

Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos - FUNCEME (CEARÁ, 2005), é uma das 

áreas mais degradadas do Estado do Ceará. Por outro lado, Guerra (2009) afirma que a 

degradação no município de Jaguaribe, onde se localiza a bacia do riacho Feiticeiro, supera os 

23,54% indicados pela FUNCEME (CEARÁ, 2005), já perfazendo 37,76% do polígono do 

município, sendo que o distrito de Feiticeiro e a sede do município se caracterizam como mais 

degradadas e com evidências de desertificação.  

Soares e Pinto (1993) já afirmavam que a bacia hidrográfica do riacho Feiticeiro 

está comprometida em relação à degradação ambiental. Esses autores, com base na análise de 

imagens orbitais datadas dos anos de 1984 e 1990, constataram a degradação da área e 

indicaram a necessidade de um estudo com investigação detalhada das modificações 

ocorridas.  

Destarte, o presente trabalho centra a discussão sobre o processo de 

degradação/desertificação da bacia do riacho Feiticeiro, tendo como objetivo determinar o 
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potencial de degradação/desertificação a partir da análise dos níveis indicados pela variação 

temporal dos seus componentes físico-naturais e em função do padrão de uso da terra, 

considerando as ações delineadas na sequência. Os objetivos específicos são caracterizar a 

área de estudo com sua geologia, geomorfologia, solos e cobertura vegetal; realizar o 

diagnóstico físico conservacionista da bacia do riacho Feiticeiro; identificar os níveis de 

degradação a partir do uso de índice de vegetação; realizar a caracterização socioeconômica a 

partir do uso do solo e identificar os componentes físico-naturais relacionados com o processo 

de degradação dos recursos naturais da área de estudo. 

Para concretização do trabalho o instrumento metodológico foi o Diagnóstico 

Físico Conservacionista (DFC) com base em Beltrame (1994), com emprego de imagens de 

satélite para análise do índice de cobertura vegetal com uso do Índice de Vegetação por 

Diferença Normalizada (NDVI) e de uso e ocupação do solo considerando uma análise 

espaço-temporal nos anos de 1984 e 2008. Realizou-se uma caracterização socioeconômica 

do município de Jaguaribe, onde está inserida a bacia em estudo. Por fim, foi avaliada a 

desertificação na bacia do riacho Feiticeiro através de indicadores climáticos, pedológicos e 

da cobertura vegetal a partir dos parâmetros do DFC e das atividades de uso do solo por 

intermédio de imagens orbitais e dados secundários de produção agropecuária da área onde 

está inserida a bacia do riacho Feiticeiro.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 A Problemática da Desertificação 

 

 

O processo de desertificação vem sendo, nas últimas décadas, um dos temas de 

estudo relacionados com as questões ambientais. Todavia, não se trata de uma problemática 

recente. Nascimento (2006) cita como exemplo a ocorrência do processo na Mesopotâmia, há 

pelo menos 2.400 a.C., pela salinização e esgotamento dos solos resultantes da irrigação nos 

rios Tigre e Eufrates. O autor cita também o processo na civilização Fenícia, região do 

Mediterrâneo Oriental, que se deu a partir da retirada excessiva da madeira para a construção 

civil e naval e do uso de terras para a agricultura, há aproximadamente 2.600 anos a.C. 

O termo desertificação, contudo, só surgiu em 1949, empregado pelo silvicultor 

francês André Aubreville, na publicação Climats, Forêst et Desertification de I’Afrique 

Tropicale, utilizado para caracterizar a substituição das florestas tropicais e subtropicais por 

savanas, processo que de início foi denominado de savanização (SALES, 1997). 

Posteriormente, o termo desertificação foi utilizado para denominar as severas 

secas que assolaram os Estados Unidos durante dos anos de 1934 e 1936, afetando uma área 

de 380.000 km² e, mais tarde, na região da Sahel Africana, entre os anos de 1967 e 1973, 

resultando na morte de milhares de animais e aproximadamente 200 mil pessoas. A partir de 

então o vocábulo desertificação é usado para identificar situações que despertam a 

preocupação para a gravidade do problema no cenário internacional (BRASIL, 2004). 

A problemática da desertificação começou a ser reconhecida, em âmbito mundial, 

em 1977, quando foi realizada a 1ª Conferência das Nações Unidas sobre Desertificação em 

Nairóbi, com a participação de 95 países. Na ocasião o tema foi tratado sob diferentes 

perspectivas, e o Brasil apresentou a sua situação em relação ao problema que, até aquele 

momento, só era reconhecido como grave no continente africano (BRASIL, 2004). 

Em seguida, o evento que mereceu destaque foi a Conferência Internacional sobre 

Variações Climáticas e Desenvolvimento Sustentável no Semiárido – ICID, em 1992, 

realizada no Brasil, especificamente para as regiões áridas e semiáridas do planeta como 

preparação para a ECO-92, quando países afetados pela desertificação consolidaram suas 
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bases técnicas e políticas para reivindicar uma convenção específica para o problema 

(BRASIL, 2004).  

Destaca-se, no Brasil, em 2004, o lançamento do Programa de Ação Nacional de 

Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca, PAN/Brasil, que teve o processo 

de elaboração participativa e se configura como um instrumento cujo objetivo é nortear a 

implantação de ações articuladas de controle da desertificação, assim como procurar acordos 

sociais visando, cada vez mais, ao envolvimento dos diversos segmentos da sociedade no 

combate ao problema e à procura do desenvolvimento sustentável.   

No Ceará, no ano de 2010, foi lançado o Programa de Ação Estadual de Combate 

à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca, o PAE-CE, elaborado pela população 

atingida com o processo a partir de seminários regionais. O objetivo do mesmo é estabelecer 

programas e ações permanentes de combate à desertificação no Estado do Ceará (CEARÁ, 

2010). 

A desertificação é o principal processo de degradação que atinge as chamadas 

terras secas (BRASIL, 2004), mas as suas causas não são definidas, pois a desertificação 

depende das características físico-naturais dos ambientes e do histórico de uso e ocupação dos 

solos de cada região susceptível ao processo. Além disso, o próprio termo desertificação vem 

tendo diferentes interpretações, que são formulados na busca da compreensão da gênese e das 

alterações que o fenômeno causa na dinâmica dos ambientes, principalmente nas mudanças 

que afetam a sociedade que convive com ela.  

Várias são as causas atribuídas à ocorrência da desertificação, destacando-se as 

mudanças climáticas e as de natureza antrópica, ou ambas agindo simultaneamente. O 

fenômeno pode ser caracterizado como forte degradação ambiental quando ocorre o 

ressecamento e a perda da capacidade dos solos, afetando os recursos hídricos, a vegetação e a 

biodiversidade, trazendo consequências negativas para a qualidade de vida das populações 

afetadas (NIMER, 1988).  

Vasconcelos Sobrinho (1978), pioneiro dos estudos de desertificação no Brasil, 

ressalta a dificuldade em conceituar a problemática, mas a define como um processo que 

ocorre em terras secas devido à fragilidade dos seus ambientes e pela pressão excessiva 

praticada pelo homem ou pela fauna autóctone. A degradação progressiva da cobertura 

vegetal, do solo e do regime hídrico gera um quadro que tende a diminuir progressivamente o 

potencial biológico de uma região até atingir condições irreversíveis. 
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Carvalho (2001) ressalta que, apesar dos diferentes conceitos dados à 

desertificação, cabe lembrar que se trata de um processo de degradação das terras secas que 

ocorre fundamentalmente pela ação do homem sobre esses ambientes e que é uma degradação 

dificilmente reversível e que vem progredido inexoravelmente em todos os continentes.  

A desertificação deve ser entendida como um processo singular a partir de 

combinações de variáveis locais, e não como um processo generalizado de degradação global. 

Por isso se faz necessário estudar suas causas, processos e efeitos na busca da determinação 

de variáveis atuantes. Assim, considera-se importante a especificidade de cada ambiente e os 

processos de uso e ocupação das áreas atingidas pelo fenômeno (VERDUM et al, 2002).   

Para Souza (2006), a desertificação é uma forma de degradação em que se 

admitem como causas fundamentais as variações do clima regional ou local e o uso 

inadequado dos recursos naturais, resultando em impactos que se expõem na degradação da 

biodiversidade, na diminuição dos recursos hídricos superficiais, no assoreamento do vales e 

reservatórios, na perda física e na fertilidade dos solos.  

Para a Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação (CCD), a 

desertificação é: 

... um processo de degradação da terra que ocorre nas zonas áridas, semi-áridas e 
sub-úmidas secas, como resultado da ação de fatores diversos, com destaque para as 
variações climáticas e as atividades humanas (BRASIL, 2004, p.04).  
 

O conceito usado pela CCD faz uso do termo “degradação da terra”, que se 

apresenta um tanto complexa, pois se entende como a degradação dos solos, da vegetação, dos 

recursos hídricos e redução da qualidade de vida da população, isto é, consiste na perda da 

produtividade biológica e econômica das terras agrícolas, das pastagens e das áreas de 

vegetação devido às variabilidades climáticas e às atividades humanas.  

Um ponto de destaque no conceito de desertificação adotado pelas Nações Unidas 

é o estabelecimento das Áreas Susceptíveis a Desertificação (ASD), como as regiões de clima 

árido, semiárido e subúmido seco, que são identificadas pelo Índice de Aridez (IA), ou seja, o 

quociente entre precipitação total média anual (P) e a Evapotranspiração Total Anual (ETP) 

computada com base na fórmula de Thornthwaite. Assim, foram estabelecidas as seguintes 

classes climáticas de acordo com a variação do Índice de Aridez (Quadro 1). 

CLIMA I A  ASD 
Árido 0,05 – 0,20 Muito alta 

Semiárido 0,21-0,50 Alta 
Subúmido seco > 0,65  Moderada 

         Quadro 1- Clima e Índice de Aridez. Fonte: Brasil (2004) 
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Nascimento (2006) aponta que o índice de aridez deve ser sempre contextualizado 

com os diversos fatores e causas que possam a levar à desertificação, pois assim se evitam 

determinismos climáticos.  

Apesar de todos os estudos em torno da desertificação, de suas causas e 

consequências, existe uma fragilidade teórica e metodológica, ou seja, a compreensão em 

muitos pontos ainda é limitada. Procuram-se indicadores que permitam identificar, 

caracterizar e quantificar esse fenômeno. No entanto, muitos métodos para identificação de 

processos de desertificação já foram propostos e utilizados, mas ainda não se tem um método 

aplicável a todas as necessidades (MATALLO JR, 2001). 

Das listas de indicadores citadas por Matallo Jr (2001) são apresentadas as 

propostas de indicadores para aplicação nos países da região latino-americana e caribenha 

para identificar o fenômeno em nível ambiental: indicadores biológicos (cobertura vegetal, 

estratificação da vegetação, composição específica e espécies indicadoras); indicadores físicos 

(índices de erosão e redução da disponibilidade de água); e indicadores agrícolas 

(produtividade agrícola, pecuária e outros).  

Quando os indicadores são adotados no estudo de desertificação devem ser 

trabalhados em conjunto, isto é, nenhum deles deve ser utilizado sozinho. Além disso, devem 

prover informações necessárias para o diagnóstico da desertificação de uma região, 

adaptando-se à realidade local e de escala. Outro ponto importante no uso desses índices é que 

não existe uma formula pronta de aplicação de indicadores. 

Atualmente o processo de desertificação já atinge 33% da superfície terrestre, 

onde vive uma população de aproximadamente 2,6 bilhões de pessoas. No Brasil, as 

principais áreas susceptíveis são as regiões semiáridas nordestinas, que representam cerca de 

48% da porção territorial do Nordeste e também alguns município do norte de Minas Gerais e 

noroeste do Espírito Santo, atingindo um total de 1.482 municípios que ocupam uma área de 

1.338.076 km², ou seja, cerca de 15,7% do território brasileiro (BRASIL, 2004). 

De acordo com estudo conduzido pela FUNCEME, o Estado do Ceará tem cerca 

de 136.328 km² de seu território, equivalente a 92,1%  de sua área total, susceptíveis a 

desertificação, incluindo 117 e 63 municípios, respectivamente, total ou  parcialmente 

susceptíveis. Estudos da FUNCEME indicam as áreas que apresentam sinais evidentes de 

degradação ambiental e susceptíveis a desertificação: Inhamuns, sertões do Crateús, 

município de Irauçuba e regiões circunvizinhas e médio Jaguaribe (SOUZA, 2005). 
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Na região do médio Jaguaribe, onde está inserida a bacia do riacho Feiticeiro, 

alguns estudos específicos em relação à desertificação também podem ser encontrados, como 

FUNCEME (CEARÁ, 2005); Guerra (2009) e Muniz (2009). Essas pesquisas concluíram que 

a área se encontra com elevados níveis de degradação ambiental e com evidências de 

desertificação. 

 

 

2.2 Bacia Hidrográfica como Unidade de Estudo Ambiental 

 

 

Bacia hidrográfica: 

é a área definida topograficamente, delimitada pelos divisores de águas (...) e 
drenada por um curso d’água ou por um sistema conectado de cursos d’água, tal que 
toda vazão efluente seja descarregada por uma simples saída. (CECÍLIO & REIS, 
2006, p.5).  
 

Nos últimos anos o uso da bacia hidrográfica como unidade de estudo nas 

pesquisas ambientais no Brasil vem sendo cada vez mais frequente, de tal forma que os 

trabalhos nas décadas 1990/2000 que a adotaram como célula básica de estudo foram sete 

vezes mais numerosos que os realizados nas décadas 1980/1990 (BOTELHO & SILVA, 

2004).  

As bacias hidrográficas são adotadas como unidade básica de estudo por 

integrarem um sistema que é responsável pela formação das paisagens em seu entorno, 

também por seu caráter sistêmico, essencial para entender a sua dinâmica, por se tratar de um 

sistema aberto onde existe a entrada e a saída de energia e matéria que se organizam na 

própria bacia. Existe, também, uma interdependência entre os diversos elementos que 

compõem o quadro socioambiental da bacia. As mudanças em qualquer um desses elementos 

podem influenciar toda a bacia (ODUM, 2007).  

O estudo da bacia hidrográfica, independentemente de seu tamanho, permite a 

abordagem pontual de problemas difusos, facilitando a identificação de focos de degradação 

de recursos naturais, a natureza dos processos de degradação ambiental instalados e o grau de 

comprometimento da produção sustentada existente (FERNANDES & SILVA, 1994 apud 

SOUZA e FERNANDES s/d). 

A escolha de uma bacia hidrográfica como unidade espacial nos estudos 

ambientais ocorre por uma série de fatores que são o reflexo das características físicas da área, 
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como clima, substrato rochoso, relevo, solos e cobertura vegetal, além das relações sociais 

que em geral as comunidades do entorno têm com o ambiente, ou seja, a bacia hidrográfica é 

um ambiente dinâmico que reflete a integração dos elementos físicos naturais e o 

funcionamento das organizações sociais no seu entorno. Diante disso a: 

... bacia hidrográfica como unidade natural de análise da superfície , onde é possível 
reconhecer e estudar as inter-relações existentes entre os diversos elementos da 
paisagem e os processo que atuam na sua esculturação (BOTELHO, 1999, p.269).  
 

O estudo de uma bacia hidrográfica para fins de planejamento integrado é 

justificado não apenas pela importância dos seus recursos hídricos, mas também pelos fatores 

a serem destacadas na pesquisa, como as características físico-naturais do relevo, do solo, da 

vegetação, além das ações humanas nesse espaço (SOUZA et al., 2002). 

Tendo como elemento integrador os canais fluviais, a bacia hidrográfica é um 

sistema natural complexo. Para o seu estudo é necessário considerar as questões 

socioeconômicas da região, que vão além dos cursos fluviais. Sendo um meio natural 

espacialmente definido e mantendo relações entre os diferentes componentes físicos, 

biológicos e socioeconômicos, ocupa diferentes paisagens com distintos estágios de evolução 

(RODRIGUES & CARVALHO, 2003).  

A utilização da bacia hidrográfica como delimitação da área de estudo ocorre por 

ser uma unidade natural com delimitação estabelecida pelos divisores de água e por possuírem 

características físico-naturais e sociais interligadas, pois:  

Tendo sua delimitação baseada em critérios geomorfológicos, as bacias de drenagem 
levam vantagens sobre unidades de planejamentos definidas por outros atributos, 
cujos traçados dos limites podem ser bastante imprecisos, como por exemplo, 
unidade definidas por atributos climáticos, ou, ainda, baseados nos tipos de 
vegetação, que pode não cobrir a paisagem de modo contínuo. (BOTELHO, 1999, p. 
270). 
 

A delimitação a partir da bacia hidrográfica também pode minimizar as 

dificuldades de identificação dos diferentes componentes da paisagem que fazem parte das 

áreas de estudo, assim como as relações intrínsecas entre eles (RODRIGUES & CARVALHO 

2003). 

Pode-se perceber que no estudo de uma bacia hidrográfica é preciso considerar os 

diversos aspectos que incorporam todos os componentes ambientais da área, e não apenas a 

drenagem natural, ou seja, a água. Precisa-se, também, levar em consideração os aspectos 

socioeconômicos, políticos e culturais, considerando as potencialidades e limitações para o 

uso e a ocupação conforme as suas características intrínsecas. 
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Como já afirmado anteriormente, as bacias hidrográficas vêm sendo delimitadas 

como áreas de estudos ambientais em todo o Brasil. Destacam-se, aqui, alguns trabalhos 

realizados no contexto do semiárido cearense: Souza (1981) trata das principais decorrências 

geomorfológicas para a caracterização ambiental nas bacias hidrográficas do Acaraú e 

Coreaú; a Divisão de Geociências do IBGE-BA (1999) faz um estudo que trata do diagnóstico 

ambiental da bacia hidrográfica do rio Jaguaribe; Soares (2001) fez uma análise integrada da 

bacia rio Curu e classificou sua paisagem tanto em cunho socioeconômico quanto ambiental; 

Souza et.al (2005) realizou um diagnóstico integrado dos  elementos que compõem as bacias 

hidrográficas dos rios Acaraú, Curu e baixo Jaguaribe – Estado do Ceará; Nascimento (2006)  

abordou a problemática da desertificação no contexto da bacia do rio Acaraú; Melo (2008)  

realizou um diagnóstico do meio físico da microbacia Riacho dos Cavalos, em Crateús-CE; 

Aires (2009) fez uma análise integrada de bacias hidrográficas do semiárido do médio 

Jaguaribe; Evangelista (2009) tratou de forma integrada as condições e dinâmicas ambientais 

da bacia do rio Mucambinho no intuito de diagnosticar os principais impactos ambientais, 

potencialidades e capacidade de suporte do ecossistema. 

 

 

2.3 Diagnóstico Físico Conservacionista como meio de Identificar o Potencial de 
Degradação Física e os Riscos de Vulnerabilidade de uma Bacia Hidrográfica 

 

 

O Diagnóstico Físico Conservacionista (DFC) é resultante de uma adaptação 

embasada teoricamente em trabalhos desenvolvidos pelo Centro Interamericano de 

Desenvolvimento de Águas e Terras (CIDAT) e pelo Ministério do Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (MARNR) da Venezuela que, juntamente com mais seis diagnósticos, 

propõe um Diagnóstico Integral da Bacia Hidrográfica (DIBH), conforme o Quadro 2 

(BELTRAME, 1994).  

O DFC de uma bacia hidrográfica indica a verdadeira situação de conservação 

e/ou degradação dos recursos naturais de um dado espaço geográfico, sendo um instrumento 

essencial em trabalhos para preservação, por se tratar de um estudo preliminar para 

embasamento dos demais diagnósticos (socioeconômico, flora, fauna etc), pois o mesmo é 

abrangente e prático na obtenção de valores objetivos, que avaliem o estado físico 

conservacionista de uma bacia hidrográfica (BELTRAME, 1994, p.16), apresentando 
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indicativos concretos para o uso racional e o manejo dos recursos naturais e da preservação 

dos mesmos. 

O DFC analisa parâmetros ligados a fatores naturais de proteção ou degradação 

dos recursos naturais de uma bacia hidrográfica, sendo eles: clima, relevo, solos e vegetação. 

Os mesmos foram escolhidos em consequência da competência intrínseca que cada um tem de 

contribuir e/ou refletir na degradação dos recursos naturais renováveis de uma bacia 

hidrográfica (BELTRAME, 1994). 

 

 
DIAGNÓSTICO 

 
FINALIDADE 

 
 
Diagnóstico Físico Conservacionista – DFC 

Determinar o potencial de degradação de uma 
bacia a partir de fatores naturais. 

 
 
 
Diagnóstico Socioeconômico – DSE 

Fornecer os fatores de degradação e poluição 
ambiental causada pelo homem. Envolver os 
produtores com amostragem usando 
questionários e entrevistas, tabulações, 
análises críticas, recomendações e conclusões 
e abranger também as sedes municipais da 
bacia. 

 
Diagnóstico Recurso Solo – DS 

Classificar e interpretar as formas e os tipos 
de uso dos solos e os conflitos desses usos. 

 
 
 
Diagnóstico do Recurso Água – DA 

Avaliar quantitativamente as disponibilidades 
hídricas para demanda atual e futura em seus 
diferentes usos. Verificar as disponibilidades 
superficiais e subterrâneas e fornecer 
informações referentes às demandas, 
enchentes e infraestrutura hidráulica. 

 
 
 
 
Diagnóstico Recurso Vegetação - DV 

Criar um banco de dados com a vegetação da 
área especificando o uso predominante de 
cada espécie, o uso social (alimentação, 
medicamentos, construção civil etc), espécies 
econômicas (matéria-prima para uso 
industrial), espécies energéticas, espécies 
conservacionistas e espécies ecológicas (pré-
requisitos para a sobrevivência de outras 
espécies). 
 

 
Diagnóstico Recurso Fauna – DF 

O objetivo é fazer um registro da fauna da 
bacia. 

 
Diagnóstico da Contaminação Ambiental – 
DCA 

Identificar as situações de poluição existentes 
na bacia: poluição hídrica, poluição 
atmosférica, poluição sonora e por resíduos 
sólidos. 

Quadro 2- Diagnósticos para estudo integral da bacia hidrográfica 
Fonte: Adaptação Ferretti (2003) 
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Para determinar o nível de degradação de uma bacia hidrográfica a partir dos 

fatores usados no DFC foram definidos sete parâmetros que são expressos em uma fórmula 

descritiva do estado físico conservacionista. Beltrame (1994) utilizou os seguintes parâmetros: 

grau de semelhança da cobertura vegetal atual e com a cobertura vegetal original; grau de 

proteção da cobertura vegetal fornecido ao solo; erosividade da chuva; balanço hídrico da 

bacia; suscetibilidade da textura à erosão associada à declividade; densidade de drenagem e 

declividade média.    

De acordo com Beltrame (1994), os parâmetros analisados são expressos de forma 

quantitativa, por meio da fórmula descritiva, resultando em um índice de risco de degradação 

física da bacia hidrográfica. Cada parâmetro é expresso através de um índice que indica a 

melhor e a pior condição de proteção ou de degradação física dos recursos naturais. Assim, a 

aplicação desses índices na fórmula descritiva final implica uma análise qualitativa dos 

recursos naturais da bacia hidrográfica. 

A aplicação do DFC em estudo de bacias hidrográficas vem sendo feita em 

diversos trabalhos pelo País: Beltrame (1994), na bacia do rio Cedro, em Brusque-SC; Ferreti 

(1998), na bacia do rio Marrecas-PR; Ferreti (2003), na bacia do rio Tagaçaba, em  

Guaraqueçaba-PR; Carvalho (2004), na bacia hidrográfica do rio Quebra-Perna, em Ponta 

Grossa-PR; Melo (2008), na microbacia Riacho dos Cavalos, em Crateús-CE; e Rocha 

(2008), na microbacia do município de Luis Gomes-RN.  

Os trabalhos descritos acima utilizaram, de modo geral, a metodologia do DFC. 

No entanto, destacam-se dois estudos citados: Melo (2008) e Rocha (2008), por se tratarem de 

pesquisas desenvolvidas a partir da realidade de bacias hidrográficas do semiárido brasileiro, 

como é caso da bacia do riacho Feiticeiro.   

Melo (2008) realizou uma adaptação da proposta metodológica de Beltrame 

(1994), nos parâmetros e nos seus respectivos índices para adequação de acordo com as 

peculiaridades da referida bacia hidrográfica em estudo, ressaltando também que o 

diagnóstico foi conduzido em um intervalo de tempo menor, porém sem prejudicar a 

qualidade dos resultados. Nas adaptações feitas pelo autor as mais significativas se deram nos 

parâmetros referentes à vegetação, em que utilizou o Índice de Cobertura Vegetal (ICV), que 

é resultante da obtenção da quantidade e vigor da vegetação presente em uma determinada 

área por meio do Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI). Em relação ao 

índice climático, foi considerado como sendo o produto do índice efetivo de umidade (Im) e o 

número de meses secos. 
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Rocha (2008), a partir do DFC, determinou o potencial de degradação ambiental 

existente na microbacia hidrográfica no município de Luís Gomes-RN e, baseado nesse 

diagnóstico, realizou a síntese da evolução de uso e ocupação da área e dos riscos ambientais, 

apresentando uma proposta de uso racional da terra.  

Sabe-se que para um diagnóstico integrado de uma bacia hidrográfica é necessário 

um estudo abrangente que vai além do DFC, incluindo estudos socioeconômicos, de flora, 

fauna, entre outros. Entretanto, o DFC serve como embasamento inicial, pois o mesmo 

determina o potencial de proteção ou degradação dos recursos naturais renováveis da bacia e  

tem como objetivo embasar os demais estudos, tratando-se, assim, de um importante subsídio 

de planejamento e manejo de uma bacia hidrográfica.  

 

 

2.4 O Uso do Sensoriamento Remoto no Estudo da Desertificação 

 

 

O sensoriamento remoto é definido: 

... como sendo a utilização conjunta de sensores, equipamentos para processamento 
de dados, equipamentos e transmissão de dados colocados a bordo de aeronaves, 
espaçonaves, ou outras plataformas, com o objetivo de estudar eventos, fenômenos e 
processos que ocorrem na superfície do   planeta Terra a partir do registro e da 
análise das interações entre a radiação eletromagnéticas e as substâncias que o 
compõem em suas mais diversas manifestações (NOVO, 2008, p.4). 
 

  Nas últimas décadas o sensoriamento remoto vem sendo uma ferramenta que 

auxilia na observação e compreensão da natureza, gerando sistemas capazes de obter 

informações que vão muito além da visão humana. Com os avanços tecnológicos essa técnica 

tem se apresentado como um recurso fundamental em pesquisas direcionadas aos estudos 

ambientais, pois permite análise em escala espacial e temporal com precisões sobre 

determinados eventos e fenômenos naturais ou antrópicos que estejam ocorrendo em 

determinada área ou região. 

Atualmente é indiscutível que o uso do sensoriamento remoto é indispensável 

para os diversos níveis de aquisição de dados sobre os diferentes alvos na superfície terrestre. 

Assim, na avaliação do processo de desertificação fica evidente que para se obter informações 

detalhadas e precisas sobre a realidade local é imprescindível o uso dessas técnicas no 

levantamento e gestão do processo de desertificação, além de a periodicidade e regularidade 
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de coletas de dados do sensoriamento remoto aumentar a exatidão nos estudos de 

desertificação (CARVALHO, 2001).  

Conforme Carvalho (2007), o uso de técnicas de sensoriamento é indicado para 

estudo de áreas degradadas do semiárido, sendo adequado aos estudos da desertificação, pois 

... o solo constitui o principal componente da resposta espectral detectada pelos 
sistemas sensores, visto que o índice de cobertura vegetal do terreno em geral é 
menor do que 30%. Os solos geralmente apresentam baixo conteúdo de matéria 
orgânica e baixa umidade. Solos claros ou avermelhados são mais freqüentes. Essas 
características favorecem a utilização de sensoriamento remoto nesse tipo de estudo, 
por permitir avaliar a extensão da área de solo degradada (CARVALHO, 2007, p. 
32). 
 

O uso de técnicas com base em satélite nos estudos de desertificação tem se 

intensificado nos últimos anos, apresentando-se eficiente, principalmente, na avaliação e no 

monitoramente do processo. Muitos pesquisadores aplicaram nos seus estudos, podemos citar 

Carvalho (2001); Accioly et al (2002); FUNCEME (CEARÁ, 2005); Pacheco et al (2006); 

Carvalho (2007) como alguns pesquisadores que aplicaram metodologias com base no 

sensoriamento remoto nas pesquisas de desertificação. 

Muitas são as técnicas de avaliação do processo de desertificação através das 

tecnologias do sensoriamento remoto, como, por exemplo, o uso de imagens para detectar as 

possíveis áreas susceptíveis a situação de degradação do solo; avaliação de mudanças do 

albedo; monitoramento da degradação da cobertura vegetal e aumentos dos processos 

erosivos. 

Mesmo com várias possibilidades de aplicação do sensoriamento remoto no 

estudo da desertificação, um dos métodos mais utilizados para avaliar o processo é o índice de 

vegetação derivado de imagens de satélites. O índice mais empregado na avaliação da 

cobertura vegetal é o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI), que indica o 

tipo e a condição da vegetação, utilizando as bandas do vermelho na faixa do visível e do 

infravermelho próxima. Na primeira a clorofila absorve a energia solar resultando em uma 

baixa reflectância, e no infravermelho próximo, tanto a morfologia interna das folhas quanto a 

estrutura da vegetação apresentam uma alta reflectância da energia solar incidente. A 

combinação dessas bandas realça a área de vegetação nas imagens e quanto maior o contraste 

maior o vigor da vegetação da área imageada (LOURENÇO & LANDIM, 2004). 

O potencial tecnológico do sensoriamento remoto também pode ser usado no 

estudo da desertificação para identificação de indicadores socioeconômicos, 

 ...através de séries temporais e multiespectrais de imagens de satélite combinadas 
com mapas digitais e dados descritivos dos indicadores socioeconômicos, onde, no 
transcorrer da pesquisa, pretende-se identificar e analisar os indicadores 
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socioeconômicos, classificando-os em função do grau de degradação 
socioambiental, bem como a sua amplitude espacial. A partir da análise destes 
resultados buscar-se-á entender a complexidade das relações socioeconômicas que 
acompanham a instalação de um processo de desertificação (SILVA et al, 2009 p. 
2342). 
 

 No geral, o acesso a dados de sensoriamento remoto facilita as pesquisas de 

cunho ambiental, destacando-se aqui o processo de desertificação, pois essas tecnologias 

permitem análise precisas e apuradas sobre determinado fenômeno, seja ele natural ou 

antrópico, e indicam um novo meio de estudo sobre o complexo processo de desertificação. 
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3   METODOLOGIA 

 

 

A metodologia utilizada no estudo de degradação/desertificação da bacia do 

riacho Feiticeiro foi procedida por diversas fases de análises sendo elas: fundamentação 

teórica, caracterização da área, aplicação do diagnóstico físico conservacionista, uso de 

imagens orbitais e análise socioeconômica do município de Jaguaribe, onde está inserida a 

bacia do riacho Feiticeiro. Esse roteiro está simplificado no fluxograma abaixo (Figura 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Figura 1: Roteiro metodológico no estudo da degradação/desertificação da bacia do riacho Feiticeiro 

 

BACIA DO RIACHO 

FEITICEIRO 

 

Caracterização da área: 
Geologia, geomorfologia, clima, 
hidrogeologia, solos, vegetação e 

aspectos históricos. 
 
 

Diagnóstico Físico Conservacionista: 
Setorização da bacia; 

Índice climático; 
Declividade média; 

Erosividade da chuva; 
Erodibilidade dos solos; 
Densidade de drenagem; 

Índice de Cobertura Vegetal 

ANÁLISE DA PROBLEMÁTICA DA DEGRADAÇÃO / DESERTIFICA ÇÃO 
 

Uso de Imagens Orbitais: 
Análise de cobertura e uso do solo; 

Índice de cobertura vegetal – NDVI. 

Caracterização socioeconômica da 
área onde está inserida a bacia do 

riacho Feiticeiro 
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3.1 Diagnóstico Físico Conservacionista de Bacias Hidrográficas 

 

 

Apresentada por Beltrame (1994), a metodologia do Diagnóstico Físico 

Conservacionista (DFC) considera quatro grandes fatores potenciais naturais de degradação 

física e, a partir desses, elege sete parâmetros para indicar estado de proteção ou de 

degradação dos recursos naturais da bacia hidrográfica descritos no Quadro 3. 

 

Fatores Naturais Parâmetros Analisados 
 

Vegetação 
1. Grau de semelhança entre a cobertura vegetal atual e a 
cobertura vegetal original – Parâmetro CO 
2. Grau de proteção da cobertura vegetal fornecido ao 
solo – Parâmetro CA 

Clima 3. Erosividade da Chuva – Parâmetro E 
4. Balanço Hídrico – Parâmetro BH 

Características 
Geológicas e 
Pedológicas 

5. Suscetibilidade da textura à erosão, associada à 
declividade – Parâmetro PE 
6. Densidade de Drenagem – Parâmetro DD 

Relevo 7. Declividade Média – Parâmetro DM 
Quadro 3- Parâmetro utilizado no Diagnóstico Físico Conservacionista 
 Fonte: Beltrame (1994). 

 

Na aplicação do DFC, a primeira etapa realizada é a divisão da bacia hidrográfica 

em setores. No caso do rio Cedro- Brusque/SC, realizado por Beltrame (1994), foram 

utilizados critérios hidrográficos (linha do divisor de águas), hipsometria, carta de declividade 

e perfil longitudinal do rio. Essa setorização é desempenhada com o objetivo de definir a área 

mais degradada da bacia e, portanto, dar-lhe prioridade na aplicação de trabalhos práticos de 

planejamento conservacionista.  

No parâmetro de Cobertura Vegetal Original (CO) é definido o tipo de vegetação 

original da área, considerando-se características de solo, altitude e clima. Ao se obter as 

informações necessárias deve ser feita uma comparação entre a semelhança da vegetação 

original e a atual. Todavia, o grau de semelhança atribuído ocorre em relação às 

características de densidade de cobertura vegetal, não considerando as diferenças entre as 

espécies originais e atuais (BELTRAME, 1994).   

A determinação da Cobertura de Vegetação Atual (CA) tem como objetivo 

verificar a proteção que a mesma proporciona ao solo. Para isso é necessário identificar o uso 

atual da terra e avaliar a proteção fornecida ao solo pela cobertura vegetal existente 

(BELTRAME, 1994). 
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A Declividade Média (DM) é o parâmetro utilizado para caracterizar o relevo dos 

diferentes setores da bacia hidrográfica (BELTRAME, 1994). 

 A Erosividade da chuva (E) indica a quantidade de solo que se perde pela erosão 

causada pelas chuvas. Para esse parâmetro são necessárias estações pluviométricas nas 

proximidades e dentro da área da bacia hidrográfica, pois com os dados de precipitação média 

e anual se elabora o índice de erosão (BELTRAME, 1994).    

O Potencial Erosivo dos solos (PE) é parâmetro que considera a erodibilidade dos 

diferentes tipos de solo, que ocorrem pelas diferenças nas propriedades e nos tipos de usos. 

Para análise desse parâmetro Beltrame (1994) associou informações da geologia, 

geomorfologia e da textura dos solos da área, pois a geologia fornece informações sobre o 

substrato rochoso, sua formação e as transformações ocorridas; já a geomorfologia é 

importante por classificar o relevo da área estudada e estar relacionada à litologia. A textura é 

essencial na definição do potencial erosivo do solo, e integrada com a declividade do terreno é 

um indicador importante desse potencial.   

A Densidade de Drenagem (DD) é formada pelo rio principal e seus tributários, 

relacionando o comprimento dos canais com a área da bacia (BELTRAME, 1994). 

O parâmetro do Balanço Hídrico (BH) é responsável pelo cálculo da diferença 

entre a entrada e a saída de água no solo e pela definição do excesso ou deficiência hídrica na 

bacia (BELTRAME, 1994).  

Para cada parâmetro são estabelecidos valores numéricos representativos como 

padrão para melhores condições quanto aos processos erosivos na somatória dos índices 

mínimos. Da mesma forma, como padrão de piores condições quanto ao processo erosivo, 

estabelecemos a somatória dos índices máximos. A metodologia apresenta, assim, o valor 

crítico do processo erosivo encontrado para uma dada bacia. Quanto maiores os valores dos 

índices de cada parâmetro, maior o potencial de risco de degradação dos recursos naturais e 

vice-versa.  

Os parâmetros analisados são expressos numericamente por meio de uma fórmula 

descritiva final, expressa abaixo, os quais resultam no índice de risco de degradação física da 

bacia hidrográfica. Para cada parâmetro encontrado se define um índice de acordo com a 

classificação previamente estabelecida que, com os respectivos índices aplicados na fórmula 

descritiva sugerem uma análise qualitativa quanto à preservação dos recursos naturais da 

bacia hidrográfica estudada. 
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E(f): COa CAb DMc Ed PEe DDf BHg 

Onde:  

E(f):  é o estado físico conservacionista do setor, que é proporcional aos parâmetros  

COa: grau de semelhança entre a cobertura vegetal original e atual; “a” é o índice específico 

do parâmetro CO; 

CAb:  proteção da cobertura vegetal atual; “b” é o índice específico do parâmetro CA; 

DMc:  declividade média; “c” é o índice específico do parâmetro DM; 

Ed: erosividade da chuva; “d” índice específico do parâmetro E; 

PEe: potencial erosivo dos solos; “e” é o índice específico do parâmetro PE; 

DDf:  densidade de drenagem; “f” é o índice específico do parâmetro DD; 

BHg: balanço hídrico; “g” é o índice específico do parâmetro BH. 

Com obtenção dos valores finais (mínimos e máximos) na fórmula descritiva é 

calculado o valor crítico de degradação através do uso da equação da reta e os valores podem 

ser plotados em eixos cartesianos, em que o eixo x indica os valores obtidos na fórmula 

descritiva dos setores da bacia e o eixo y as unidades de risco de degradação física da bacia e 

assim se obtêm o ângulo de inclinação da reta. 

 

 

3.1.1 Adaptações do Diagnóstico Físico Conservacionista na Bacia do Riacho Feiticeiro 

 

 

No estudo da degradação ambiental/desertificação da bacia do riacho Feiticeiro 

foram realizadas algumas adequações (Quadro 4) nos métodos utilizados em alguns dos 

parâmetros, nos índices da metodologia do Diagnóstico Físico Conservacionista proposto por 

Beltrame (1994) com base no trabalho de Melo (2008) e na aplicação da fórmula descritiva 

final, sem, contudo, comprometer os resultados encontrados.  

As maiores adaptações dos parâmetros referem-se aos fatores naturais do clima e 

da vegetação.  No parâmetro do índice climático, além de se utilizar o balanço hídrico, optou-

se pela representação das informações dos índices climáticos que mostram importância em 

um ambiente semiárido, considerando, dessa forma, o índice efetivo de umidade (Im) e 

números de meses secos (Ms), sendo que o produto da relação entre o Im e Ms resultou no 

índice climático utilizado na fórmula descritiva final. Nos parâmetros referentes à vegetação 
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foi realizada também uma adaptação com o uso de índice de vegetação, por meio do NDVI 

dos anos de 1984 e 2008. 

 

Diagnóstico Físico-Conservacionista 
(BELTRAME, 1994) 

Adaptações realizadas no Diagnóstico 
Físico-Conservacionista no presente 
estudo 

Cobertura Vegetal Original (CO), por meio 
do mapa fitogeográfico (escala 1:1.000.000) 
com descrições de Klein (1978). 

Índice de Vegetação da Diferença 
Normalizada (NDVI) com o processamento 
de imagens orbitais do ano de 1984. 

Cobertura Vegetal Atual (CA), por meio de 
imagens do LANDSAT TM-5 e fotografias 
aéreas. 

Índice de Vegetação da Diferença 
Normalizada (NDVI) com o processamento 
de imagens orbitais do ano de 2008. 

Erosividade da chuva (E), por meio da 
equação de Bertoni & Moldenhauer (1980), 
citado em Bertoni e Lombardi (1985). 

Fator Erosividade da chuva (R), 
considerando a equação desenvolvida por 
Lombardi Neto e Moldenhauer (1980). 

Declividade Média (DM), pela média 
aritmética da longitude das curvas de nível, 
equidistância entre as curvas de nível e a 
área da bacia. 

Classes de Relevo (CR), por meio do 
comando slope do software IDRISI 32 sobre 
o Modelo Digital do Terreno (MDT). 

Potencial erosivo do solo (PE), por 
associação da suscetibilidade da textura do 
solo à erosão e declividade 

Fator erodibilidade do solo (K), por meio da 
equação proposta por Römkens et al (1987). 

Densidade de Drenagem (DD), pela 
equação de Horton (1945), citada por 
Christofoletti (1980). 

Densidade de drenagem (Dd), pela equação 
de Horton (1945), citada por Christofoletti 
(1980). 

Balanço Hídrico (BH), obtido pelo método 
de Thornthwaite e Matter (1955), citado em 
Orselli & Silva (1988). 

Índice Climático (IC), obtido pelo produto 
da relação entre índice efetivo de umidade 
(Im) e números de meses secos (Ms) 
fundamentado em Thornthwaite (1955). 

Quadro 4- Adaptações realizadas para o Diagnóstico Físico Conservacionista  
Fonte: Melo (2008) 

 

Conforme as adaptações realizadas para o presente estudo, a Fórmula Descritiva 

Final (FDF) também recebeu algumas adaptações. Considerando-se que os parâmetros IC, R, 

K, CR e Dd se apresentam, de certa forma, constantes ao longo do período, e o parâmetro ICV 

está mais sujeito à degradação antrópica, foi elaborada uma fórmula descritiva para cada ano 

com todos os parâmetros para calcular o estado físico conservacionista da bacia do riacho 

Feiticeiro. Para o diagnóstico do Estado de Degradação da Vegetação (EDV) calculou-se o 

parâmetro ICV separadamente, nos anos de 1984 e 2008. 
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FDF (1984) = (IC) + (R) + (K) + (CR) + (Dd) + (ICV1984) 

e 

FDF (2008) = (IC) + (R) + (K) + (CR) + (Dd) + (ICV2008) 

 

EDV = ICV 1984 

EDV = ICV 2008 

Onde: 

FDF é a Fórmula Descritiva Final 

EDV é o Estado de Degradação da Vegetação 

(IC) é o Índice Climático 

(R) é o Erosividade da Chuva  

(K) é o Erodibilidade do Solo 

(CR) é a Classes de Relevo 

(Dd) é a Densidade de Drenagem 

(ICV) é o Índice de Cobertura Vegetal. 

Para todos os parâmetros foram estabelecidos como índice mínimo o valor um (1) 

enquanto o índice de maior valor encontrado na bacia é considerado o parâmetro mais alto, 

concluindo-se que quanto maior a soma desses índices maior o risco de degradação/ 

desertificação da área. 

 

 

3.2 Avaliação do Nível de Degradação / Desertificação a partir do NDVI 

 

 

Os índices de vegetação são obtidos a partir da análise de diferentes bandas 

espectrais que reúnem informação em uma só banda que caracteriza a vegetação em área 

foliar, biomassa, produtividade, atividade fotossintética e porcentagem de cobertura. 

Ressaltam, ainda, as diferenças entre áreas vegetadas e de solo exposto (VERONA, 2002). 

Analisando o comportamento espectral do solo e vegetação verifica-se  

...que a maior separabilidade entre estes alvos ocorre na transição entre os 
comprimentos de onda do vermelho (0,6 a 0,7 µm) e do infravermelho próximo (0,7 
a 1,3 µm). Por este motivo, a maior parte dos índices elaborados se utilizam desta 
faixa espectral para atender seus objetivos (VERONA, 2002 p.43). 
 

O Índice de Vegetação da Diferença Normalizada (NDVI), como já afirmado 

anteriormente, trata-se de um dos mais utilizados no estudo de vegetação. Os índices de 
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vegetação, em geral, são obtidos pelo processamento de imagens de satélite que realiza a 

razão entre bandas e no cálculo do NVDI que considera os valores dos dados das bandas do 

vermelho e infravermelho próximo. Através da razão entre a diferença da resposta espectral 

do pixel dessas bandas e a somas dessas duas bandas (SILVA et al, 2007), obtêm-se os 

valores e o NDVI com o uso da seguinte equação: 

NDVI = (Infravermelho – Vermelho) / (Infravermelho + Vermelho). 

Com a aplicação dessa equação são gerados valores que vão de –1 a +1.  

Conforme (BRAGA et al, s/d), estudos de variabilidade temporal e espacial sobre a região 

Nordeste do Brasil indicam que as áreas vegetadas variam de 0,1 a 0,8 sendo que esses 

valores dependem da estrutura, densidade e umidade da vegetação. As rochas e os solos 

apresentam valores próximos de zero e a água aparece com valores negativos. Coberturas 

vegetais muitos densas se expressam pelos maiores valores obtidos. 

Assim, o NDVI pode ser utilizado como uma técnica para se realizar um 

mapeamento contínuo da cobertura vegetal de uma região, possibilitando analisar e monitorar 

a variabilidade desta em períodos distintos, ou seja, é possível demonstrar as condições em 

que se encontra a área em relação à proteção do solo pela cobertura vegetal.   

 

 

3.3 Análise das Características Econômicas e Sociais Dominantes no Município de 

Jaguaribe 

 

 

No processo de desertificação, entender como as atividades humanas degradam o 

ambiente, assim como as consequências dessa degradação, afetando a vida da população, é 

fundamental na caracterização das áreas de risco à desertificação.   

Os riscos à desertificação estão relacionados ao tipo e intensidade de uso dos 

recursos naturais. Contudo, as áreas mais susceptíveis a esse processo são aquelas que, 

associadas aos fatores físico-naturais, integram-se às atividades antrópicas. 

Apesar dos muitos estudos sobre a desertificação, falta uma metodologia adotada 

oficialmente, ou pelo menos aceita pela maioria dos estudiosos na avaliação socioeconômica 

das áreas que apresentam sinais visíveis de degradação. Porém, como a atividade humana é 

considerada causa para a degradação ambiental, os dados socioeconômicos caracterizam áreas 

de risco à desertificação. 
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Conforme Matallo Jr. (2001), os indicadores sociais não devem ser considerados 

como parte do processo de identificação de desertificação, pois os mesmos podem apresentar 

bons ou maus resultados, independentemente da problemática aqui discutida. Programas de 

assistência governamental podem alterar o comportamento dos indicadores sociais, sem que 

padrões de uso da terra sejam modificados. Assim, áreas em processo de desertificação podem 

apresentar indicadores sociais melhores que em áreas que não apresentam o processo.  

O presente estudo realiza uma análise das características econômicas e sociais do 

município de Jaguaribe, onde está inserida a bacia do riacho Feiticeiro, para avaliação e 

identificação da problemática da desertificação na área de estudo. Selecionaram-se como 

indicadores econômicos as formas de uso da terra com as principais atividades econômicas 

realizadas, que são as atividades agropecuárias, de acordo com dados do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE). Esse diagnóstico se deu a partir de análise de imagens 

orbitais, nos anos de 1984 e 2008, além de dados da produção agropecuária. Obteve-se, 

também, o censo populacional, objetivando analisar a dinâmica populacional em relação aos 

processos migratórios.  

Para compreensão da dinâmica econômica da bacia do riacho Feiticeiro, conforme 

detalhado no parágrafo acima, realizou-se a coleta dos dados referentes ao município de 

Jaguaribe, onde se insere a área de estudo, pois os levantamentos de dados socioeconômicos 

não são feitos na delimitação de unidades naturais, como as bacias hidrográficas, mas, sim, 

obedecendo a critérios políticos e administrativos, como as divisões municipais. Desse modo, 

considerando a homogeneidade relativa da economia em todo o município de Jaguaribe, 

utilizaram-se esses dados para retratar a situação da bacia hidrográfica em questão.   

Para um melhor entendimento da dinâmica e funcionamento das atividades 

agropecuárias, caracterizadas como predominantes na economia do município de Jaguaribe 

(CEARÁ, 2010), foram utilizados para a análise socioeconômica os dados referentes à 

produção agrícola municipal (1990 a 2008), a pesquisa pecuária municipal (1990 a 2008) e os 

censos populacionais e demográficos (1980, 1991, 2000, 2007 e 2010) disponíveis no Sistema 

do IBGE de Recuperação Automática (SIDRA).  

Para a análise da problemática da degradação ambiental / desertificação da bacia 

do riacho Feiticeiro pretende-se discutir de maneira interligada os parâmetros apontados no 

diagnóstico físico conservacionista, a análise da cobertura vegetal e a caracterização 

socioeconômica. 
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4   CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

 

4.1 Localização 
 

 

O município de Jaguaribe situa-se na microrregião do médio Jaguaribe, distando 

239 Km da Capital cearense em linha reta com acesso pela BR-116.  Com uma população de 

35.062 habitantes e uma área territorial de 1.876,79 Km² (CEARÁ/ IPECE, 2009), no 

município está inserida, por completo, a área geográfica de estudo, a bacia do riacho 

Feiticeiro. 

A bacia do riacho Feiticeiro (Figura 2) entrecorta todo o município de Jaguaribe 

na sua porção noroeste, entre as coordenadas de 5°44’50”47 a 6°08’42’’19 de latitude sul e 

38°40’52” 08 a 38°54’39”02 de longitude oeste. Com uma grande expressividade espacial, a 

bacia drena cerca de 52 Km no perfil longitudinal e totaliza uma área de aproximadamente 

236 km².  O acesso ao riacho pode ser feito através da CE 275, que liga o município-sede ao 

distrito Feiticeiro, ou por estradas carroçáveis que ligam as demais vilas, lugarejos e fazendas 

banhados pela bacia.    

Um dos principais afluentes da margem direita do riacho Manoel Lopes, o riacho 

Feiticeiro tem sua nascente na Serra do Condado, com uma drenagem dendrítica e exorreica. 

Ao longo do seu curso apresenta um grande número de açudes pequenos e médios, 

destacando-se o açude Joaquim Távora, na localidade de Feiticeiro, caracterizado como uma 

das principais barragens da bacia do médio Jaguaribe, com capacidade de acumular 23,66 

milhões de metros cúbicos de água e responsável pelo abastecimento do distrito.     
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Figura 2: Localização da área de estudo  



41 
 

 
 

4.2 Aspectos Geológicos 

 

 

O contexto cearense apresenta condições geológicas diferenciadas em seu 

território, podendo ocorrer bacias sedimentares, coberturas sedimentares datadas de eventos 

geológicos recentes, mas são os terrenos datados do Pré-Cambriano de embasamento 

cristalino que representam a maior parte territorial do estado. É nos terrenos da era do Pré-

Cambriano que se encontra inserida a maior parte territorial da bacia do riacho Feiticeiro. 

Todavia, encontram-se também depósitos cenozóicos representado por aluviões. 

O embasamento cristalino da área da bacia em estudo apresenta unidades 

litoestratigráficas do complexo nordestino, unidade de maior expressão espacial, e o grupo 

Ceará, além de depósitos sedimentares constituídos por aluvião (Figura 3). 

O complexo nordestino, datado do período Pré-Cambriano inferior médio, 

apresenta grande variedade litológica, destacando-se as rochas que se encontram na maior 

parte territorial da bacia do riacho Feiticeiro. Essa variedade litológica apresenta um grau de 

metamorfismo elevado, o que dificulta a separação dos diferentes tipos litológicos dentro do 

próprio complexo. Todavia, estruturalmente é permitida a separação, e a litologia dessa 

unidade inclui migmatitos homogêneos e heterogêneos, gnaisses, zona com dominância de 

intensa migmatização com núcleos granitóides, quartzitos, xisto e calcários cristalinos 

(RADAMBRASIL, 1981).   

A unidade litológica do grupo Ceará é datada do Pré-Cambriano superior, e suas 

características estão associadas a uma forte atuação tectônica. As rochas dessa unidade  

apresentam-se com falhas e fraturas ao longo de sua ocorrência, sendo constituídas por rochas 

metamórficas representadas por filitos, xisto, quartzito e gnaisses, com intercalações 

carbonáticas com calcário cristalino e magnesita com talco, porém sem muito detalhamento 

geocronológico.  

Destaca-se, no contexto regional da área de estudo, a falha Orós, que se trata de 

uma exposição dessa unidade, aparecendo com faixa delgada e retilínea e representando a 

associação litológica mais completa do grupo Ceará, constituída por quartzitos, filitos, xistos, 

gnaisses finos e rochas carbonáticas (RADAMBRASIL, 1981). 

A cobertura sedimentar da área é pouco representativa, aparecendo somente nos 

aluviões, que são sedimentos quaternários associados aos depósitos fluviais, encontrados, em 

geral, ao longo dos leitos dos rios e riachos. Geralmente não são mapeados em pequenos 
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riachos onde tem suas dimensões reduzidas. Litologicamente, os aluviões compõem-se de 

areia fina e grossa, seixos, calhaus, siltes, argilas e matéria orgânica, sendo esse material 

inconsolidado (RADAMBRASIL, 1981).   

Na bacia do riacho Feiticeiro os aluviões não fogem à regra e ocorrem com mais 

evidência no  baixo do curso do riacho, onde as águas vão perdendo a velocidade e a força de 

escavação do vale  e deposita sedimentos. 
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Figura 3: Geologia (RADAMBRASIL, 1981)
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4.3 Aspectos Geomorfológicos 

 

 

O entendimento da gênese e a evolução da morfologia terrestre e seus 

constituintes são essenciais na compreensão da dinâmica dos ambientes naturais, pois os 

processos geomorfológicos são responsáveis por constantes transformações nas paisagens. Na 

interpretação e análise da gênese e evolução do relevo é essencial levar em consideração as 

oscilações paleoclimáticas do quaternário, as interferências tectônicas relacionadas com os 

soerguimentos epirogênicos, os falhamentos e os movimentos isostáticos, entre outros. 

O relevo do território cearense é resultado de eventos naturais que se verificaram 

no pleistoceno, sem dúvida os de maior significado para análise dos fatos geomorfológicos. A 

morfologia se desenvolveu em terrenos de embasamento cristalino ou em áreas de 

capeamentos sedimentares, decorrentes da ação de fatores em que se tem a estrutura geológica 

ao lado de fatores paleoclimáticos e eustáticos, além da dinâmica morfogenética atual 

(SOUZA et. al., 1979). 

No contexto da bacia do riacho Feiticeiro, a morfogênese do relevo também se 

deu, em grande parte, por características similares às do Ceará, destacando-se a depressão 

sertaneja e o planalto sertanejo como unidades geomorfológicas mapeadas na área (Figura 4). 

A depressão sertaneja exprime a unidade de maior expansão na compartimentação do relevo, 

representando aproximadamente 98% da área de estudo. Em meio à topografia plana da 

depressão semiárida a presença da serra do Condado (serra do Orós) ocupa em torno de 2% da 

área da bacia. 

A origem das depressões semiáridas está ligada a variações do clima de períodos 

secos interrompidos por períodos chuvosos, responsáveis pelas notáveis aplainações datadas 

dos fins do terciário e início do quaternário. Os aplainamentos das depressões sertanejas são 

áreas:  

reduzidas a verdadeiras planícies de erosão devido à grande extensão dos pediplanos 
e ao aperfeiçoamento final recente da pediplanação; sinais de pediplanos neôgenicos 
(superfície sertaneja), reduzidos em muitos pontos a verdadeiros plainos de erosão 
atuais, por retomadas de pediplanação quaternária; fraca decomposição de rochas no 
atual período... (AB’SABER, (?)p.2). 
 

 Essas superfícies aplainadas, as depressões sertanejas cearenses, compreendem, em 

termos de extensão geográfica, a unidade de maior expressividade, sendo marcadas por 

topografias planas a levemente onduladas em altitudes em torno de 130m a 150m e se 

apresentam com uma dissecação mais evidente quando apresentam níveis altimétricos 
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superiores a 300m, o que caracteriza os diferentes pedimentos da depressão cearense. São 

localizados nas periferias de grandes planaltos sedimentares ou embutidos entre estes. Os 

maciços residuais possuem um caimento topográfico em direção aos fundos de vales e do 

litoral (SOUZA, 1988). Todavia, as superfícies aplainadas não são relevos finalizados, ou 

seja, os mesmos estão sujeitos a transformações, desde que ocorram mudanças nos regimes 

tectônicos ou de variações climáticas e eustáticas. Portanto, os aplainamentos são, antes de 

tudo, formas de relevos transitórios (MELO et.al., 2005), pois as heranças morfológicas da 

superfície terrestre datadas do quaternário são evidentes, mas os sistemas climáticos 

dominantes também colaboram em proporções variáveis nos processos morfogenéticos 

atuantes.  

O planalto sertanejo, conforme definido pelo RADAMBRASIL, incluído na 

categoria de serras secas, morfologicamente caracteriza-se como um relevo dissecado de 

topos convexos e aguçado, em geral: 

Trata-se de uma área de grandes dobramentos e falhamento que se refletem no 
relevo através de extensos alinhamentos de cristas geralmente paralelas entre si..., 
algumas semicirculares, outras retilíneas, intercaladas por áreas deprimidas 
colinosas (RADAMBRASIL, 1981, p.327). 
 

As superfícies degradacionais que surgiram a partir de processos erosivos 

predominam na área de estudo, mas são interrompidas pela presença do relevo residual, 

deixando claras as evidências marcantes do tectonismo, que se conclui da grande quantidade 

de cristas estruturais de escarpas adaptadas às falhas, de fossas tectônicas, de cursos fluviais 

retilinizados ou de velhas estruturas dobradas. Na serra do Condado, nascente do riacho 

Feiticeiro, encontra-se um alinhamento de cristas que se estende por vários quilômetros, 

deixando evidente a relação existente entre a geologia e a morfologia regional 

(RADAMBRASIL, 1981). 
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Figura 4: Geomorfologia (RADAMBRASIL, 1981)
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4.4 Aspectos Climáticos 

 

 

O clima influencia nos processos formadores dos elementos que compõem a 

paisagem. Desta forma, é necessário o conhecimento do clima de uma região para um melhor 

conhecimento dos demais componentes ambientais.  

O clima, em geral, é determinado pela circulação da atmosfera e dos oceanos, que 

funcionam interligados redistribuindo calor e umidade sobre todo o globo, gerando, assim, os 

regimes climáticos das diversas regiões do planeta. 

O Nordeste Brasileiro (NEB), do ponto de vista climático, é caracterizado pela 

semiaridez na sua porção central-norte, apresentando um regime pluviométrico muito 

irregular no tempo e no espaço e com elevadas temperaturas durante o ano inteiro. No 

semiárido nordestino as precipitações pluviométricas são o principal fator climático da região, 

influenciadas fundamentalmente por condições termodinâmicas dos oceanos Atlântico e 

Pacífico, sendo decisiva a influência da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), mas 

tendo também as invasões de frentes polares, influência dos alísios, vórtices ciclônicos e as 

linhas de instabilidades (FERREIRA, s/d).  

O fator mais incisivo na determinação de chuvas no NEB é a Zona de 

Convergência Intertropical (ZCIT), que pode ser definida como 

...uma banda de baixa pressão e convergência dos ventos nos baixos níveis da 
atmosfera próximos à superfície. Convergência de umidade próximo à superfície 
produz condições favoráveis para movimentos ascendentes do ar, condensação do 
vapor d'água, formação de nuvens e altas taxas de precipitação. Assim, quando a 
ZCIT se situa nas imediações do NEB, a circulação atmosférica de larga escala 
favorável a precipitações intensas também se encontra sobre o NEB, favorecendo a 
ocorrência de precipitações intensas principalmente sobre o norte do NEB 
(BRASIL, 2004 p.22). 
 

No Ceará, o principal regime de chuvas também está associado à ZCIT, e essas 

precipitações se concentram, em geral, nos meses de fevereiro a abril. Em maio, quando a 

Zona de Convergência Intertropical retorna ao Hemisfério Norte, o sistema responsável pela 

estabilidade do tempo fica sob a ação do Anticiclone do Atlântico Sul, responsável pelo 

período de longa estiagem. Outra característica no regime de precipitação é o fenômeno do El 

Niño, que se desenvolve nas águas do Pacífico e que influência nos índices pluviométricos,  

apresentando-se como um dos responsáveis pela baixa pluviometria (ZANELLA, 2005), pois, 

a ocorrência desse fenômeno nas águas do Pacífico favorece o afastamento da ZCIT para 
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posições mais ao Norte e, consequentemente, ocorre uma diminuição da pluviosidade 

(BRASIL, 2004). 

O clima da bacia do riacho Feiticeiro, assim como nos sertões cearenses, é 

caracterizado pela semiaridez com irregularidade pluviométrica temporo-espacial com uma 

estação chuvosa de curta duração e a estação seca estendendo-se pelo resto do ano. O regime 

térmico é marcado pelas altas temperaturas, sem grandes amplitudes anuais, contudo com 

uma variação térmica diária acentuada com altas temperaturas diurnas e o resfriamento 

noturno (ZANELLA, 2005).  

A região apresenta uma pluviometria bastante irregular, com temperaturas médias 

de 26° a 29°C, sendo o período chuvoso concentrado em poucos meses. O período mais seco 

ocorre nos meses de junho a dezembro (VAREJÃO SILVA, 1990). 

 

 

4.5 Aspectos Hidrogeológicos  

 

 

A bacia do riacho Feiticeiro situa-se, em sua maior porção territorial, no domínio 

de rochas cristalinas, de baixo potencial hidrogeológico e com uma pequena porção territorial 

inserida em áreas de depósitos aluvionares. 

No embasamento cristalino não ocorre a porosidade primária, isto é, a rocha não 

possui infiltração direta e a ocorrência de água subterrânea nesse domínio ocorre em áreas de 

fraturas e fendas, o que é denominado comumente de “aquífero fissural” (CPRM, 1998).  

Os depósitos aluvionares recorrentes de sedimentos areno-argilosos do 

quaternário ocorrem margeando os principais regimes fluviais e no riacho Feiticeiro podem 

ser encontrados com maior expressividade no seu baixo curso. Esses depósitos, em geral, 

representam uma importância em relação ao aspecto hidrogeológico pela permeabilidade de 

terrenos arenosos e compensando sua pequena concentração espacial, como no caso da área 

em estudo (CPRM, 1998). 

Um trabalho realizado pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais 

(CPRM, 1998), no município de Jaguaribe, analisou as características hidrogeológicas da área 

que, em geral, não difere muito da bacia em estudo, por ambas estarem inseridas em contextos 

geológicos similares. No domínio hidrogeológico onde predominam as rochas cristalinas foi 

caracterizado por baixas vazões e péssima qualidade de água com base nos postos de água 



49 
 

 
 

subterrânea cadastros no município. Na região, entre os depósitos aluvionares vinculados ao 

rio Jaguaribe só foi cadastrado um poço captando esse domínio. 

 

 

4.6 Aspectos Pedológicos 

 

 

Os solos são formados por processos físicos, químicos e/ou biológicos, tendo 

como agentes de formação o clima, o relevo e a comunidade biológica. O material de origem 

advém do substrato rochoso subjacente ou de substâncias advindas de outras regiões, pela 

gravidade, vento e água, entre outros agentes.  

Ressalta-se a importância do clima na formação dos solos nas regiões semiáridas, 

onde, em geral, predominam solos quimicamente ricos e de profundidades ínfimas, graças à 

ação do clima que não favorece a edafização do material decomposto.  

As unidades pedogenéticas que se desenvolveram no Nordeste semi-árido são 
dotadas de características físico-químicas provenientes da interação de seus fatores 
de formação, sobretudo do clima, sobre a rocha. A escassez de umidade e a pouca 
permanência, ao longo do ano, das águas no solo numa condição de temperaturas 
elevadas produzem baixo índice de decomposição e elevada desagregação mecânica 
das rochas, o que contribui para originar solos rasos e problemáticos do ponto de 
vista agrícola, pois as reservas minerais ficam contidas nos fragmentos de rocha 
provenientes dessa desagregação mecânica em formas não disponíveis para as 
plantas. (LUSTOSA, 2004, p52). 
 

Os processos pedogenéticos que atuam nos sertões cearenses não diferem do 

semiárido nordestino como um todo, onde predomina o intemperismo físico, que atua a maior 

parte do tempo desagregando as rochas mais superficiais, e o intemperismo químico, que age 

principalmente no curto período chuvoso.  

Na área de estudo foram identificados, de acordo com Jacomine (1973), quatro 

associações de solos: NC14, Red10, PE39 e Red5, descritos no Quadro 5 e  na Figura 5. 

Com base nas associações, conforme o levantamento exploratório de Jacomine 

(1973), as principais características dos tipos de solos predominantes na bacia do riacho 

Feiticeiro são: os Neossolos Litólicos, que se caracterizam por serem pouco desenvolvidos, 

rasos, de fraca evolução pedológica, geralmente com fases pedregosas e associadas a 

afloramentos rochosos e podem ocupar relevos de planos a montanhosos. Possuem alta 

susceptibilidade à erosão devido à sua pequena espessura. São solos mal drenados e de 

fertilidade natural alta (PEREIRA & SILVA, 2005). Os Neossolos Litólicos  são a classe de 



50 
 

 
 

solos que se distribuem pela maior parte da área da bacia do riacho Feiticeiro, ocupando a 

maior parte nas associações Red10 e Red5, aproximadamente 127,7 Km².  

Os Argissolos Vermelho-Amarelos são solos que apresentam perfis de profundos 

a muito profundos e se desenvolvem em relevos desde plano a fortemente dissecados, tendo 

textura média argilosa e podendo apresentar baixa ou alta fertilidade natural (PEREIRA & 

SILVA, 2005). Na bacia do riacho Feiticeiro ocupam aproximadamente 98,80 Km² de 

extensão, ocupando também uma parcela significativa da bacia. 

 

 
Associações 

Solos 
Classificação antiga Classificação Atual  

NC14 Bruno não Cálcicos Indiscriminados + 
Litólicos Eutróficos + 
Planossolos Solódico 

Luvissolo Crômico Órtico típico 
+ Neossolo Litólico Eutrófico típico + 

Planossolo Háplico Eutrófico 
Solódico. 

Red10 Litólicos Eutróficos e Distróficos + 
Afloramentos de Rocha + 

Solonetz Solodizado 

Neossolos Litólicos Eutrófico típico + 
Neossolos Litólicos Distrófico típico 

+Afloramentos de rochas + 
Planossolo Nátrico Órtico típico 

PE39 Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente 
Eutrófico +  Litólico Eutrófico + 
Podzólico Vermelho Amarelo 

Equivalente Eutrófico 

Argissolo Vermelho Eutrófico típico+ 
Neossolos Litólicos Eutrófico típico + 
Argissolo Vermelho Eutrófico léptico 

Red5 Litólicos Eutróficos e Distróficos + Bruno 
Não Cálcicos Indiscriminados + Podzólico 

Vermelho Amarelo Equivalente 

Neossolos Litólicos Eutrófico típico + 
Neossolos Litólicos Distrófico típico+ 

Luvissolo Crômico Órtico típico + 
Argissolo Vermelho Eutrófico léptico 

 Quadro 5- Associações de solos  
Fonte: Jacomine (1973); Leite et al (2007), Leite et al (2007) 
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Figura 5: Associações de Solo (JACOMINE, 1973) 
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Os Luvissolos são solos pouco profundos ou rasos, com pedregosidade de 

coloração avermelhada e de textura argilosa média. Em geral se desenvolvem em relevos de 

declives suaves, de ondulados a fortemente ondulados, sendo susceptíveis à erosão 

(PEREIRA & SILVA, 2005). Ocupam uma pequena área da bacia do riacho Feiticeiro, o que 

corresponde a cerca de 9,5 Km²  da área. 

As características morfológicas, físicas e químicas dos solos predominantes na 

bacia do riacho Feiticeiro, associadas ao uso e ocupação inadequados dos mesmos, favorecem 

os diversos tipos de erosão e degradação. Assim, são necessárias técnicas de manejo 

adequadas, além das práticas conservacionistas para o uso dos mesmos para mantê-los 

produtivos.   

 

 

4.7 Aspectos Fitoecológicos  

 

 

A cobertura vegetal é a manifestação das diversas características de um ambiente: 

geologia, relevo, solos e, sobretudo, o clima. A vegetação da região semiárida é resultante das 

condições ambientais em que está inserida. Encontra-se no domínio fitogeográfico das 

caatingas, que ocupa grande parte da área do Nordeste brasileiro.  

A palavra caatinga tem origem indígena, que significa “mata branca” devido ao 

fato de nos períodos de estiagens muitas plantas desse bioma apresentarem aspecto branco e 

prateado pela perda das folhas, enquanto outras apresentam o tronco com casca clara e 

reluzente, dando um aspecto branco a toda a paisagem (MAIA, 2004).  

As caatingas têm uma diversidade de espécies vegetais que são submetidas a 

condições de pluviometria distintas, e os solos que elas recobrem apresentam diferenças 

sensíveis decorrentes da constituição geológica. Sendo assim, é preferível o uso do termo no 

plural, pois existe a dificuldade de descrever por completo as variados padrões fisionômicos e 

florísticos do que em geral se chama caatinga sertaneja (BERNANDES, 1999). 

Essa diversidade de caatingas abrange praticamente toda a área do Estado do 

Ceará, predominando nas áreas onde as condições de sertões se instituem, encontrando-se em 

ambiente natural que apresentam 

... um conjunto de características em que preponderam grandes variações litológicas 
e edáficas, solos rasos e eventualmente pedregosos com grande frequência de 
afloramento rochosos; superfícies aplainadas e fracamente entalhadas pela rede de 
drenagem ramificada e de rios intermitentes; áreas submetidas às irregularidades 
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pluviométricas; coeficientes térmicos elevados e taxas de evapotranspiração, 
tipificando o clima semi-árido (SOUZA, 2000 p.56).  
 

Ainda conforme Souza (2000), as caatingas assumem diferentes padrões 

fisionômicos de acordo com as condições ambientais a que são submetidas. Áreas em que as 

condições semiáridas são mais moderadas e os solos têm melhores condições de fertilidade 

natural, as caatingas apresentam melhor padrão arbóreo. À medida que as condições 

ambientais vão ficando limitadas, as caatingas vão assumindo um padrão fisionômico de 

caatinga arbustiva densa ou caatinga arbustiva aberta. Quando a caatinga arbustiva densa é 

degradada, apresenta um aspecto de caatinga arbustiva.  

Na área de estudo as caatingas se apresentam, de acordo com levantamentos da 

FUNCEME, como caatinga arbustiva densa e caatinga arbustiva aberta, além da vegetação de 

mata ciliar que bordeja as calhas fluviais do riacho Feiticeiro em função das melhores 

condições hídricas, porém muitas vezes não mapeadas por questões de escala.  

Conforme o RADAMBRASIL (1981), a caatinga arbustiva densa é formação 

arbórea de padrão baixo de áreas residuais e em geral é constituída por árvores de 8m a 10m 

de altura, densamente distribuídas.  A caatinga arbustiva aberta é típica das regiões 

pediplanadas, constituída de árvores de alturas variáveis, esparsamente distribuídas, e sua 

composição florística em geral é mais simples em consequência da maior intervenção humana 

e dos fatores físico-naturais desfavoráveis.   

Na bacia do riacho Feiticeiro, conforme o mapeamento da FUNCEME (2000), a 

predominância é de caatingas dos tipos arbustiva aberta, com aproximadamente 65% da área, 

e arbustiva densa, ocupando em torno de 35% (Figura 6). O predomínio é a caatinga arbustiva 

aberta (FIGURA 7A), distribuída por toda a área de depressão sertaneja da bacia, sendo a 

arbustiva densa (Figura 7B) encontrada principalmente, nas áreas do planalto sertanejo. De 

forma geral, a cobertura vegetal se apresenta com feições arbustivas esparsas, podendo ser 

encontrados muitos pontos com solos expostos, onde em algumas áreas já ocorre o 

aparecimento dos chamados mares de pedras, deixando claro o nível de degradação em que se 

encontra o ambiente, todavia existindo a caatinga densa com uma representação espacial bem 

mais tímida.  
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Figura 6: Vegetação (FUNCEME, 2000) 
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A: Caatinga arbustiva esparsa com sinais visíveis 
de erosão do solo 

B: Caatinga arbustiva densa, porém com 
homogeneidade de espécies 

Figura 7: Cobertura Vegetal predominantes na bacia do riacho Feiticeiro. 

 

 Como características geoambientais a bacia do riacho Feiticeiro está submetida 

à influência da semiaridez da grande depressão sertaneja, em geral com solos rasos e 

pedregosos e com presença de afloramentos rochosos, com cobertura vegetal das caatingas 

com padrões fisionômicos e florísticos: herbáceo, arbustiva densa e arbustiva aberta. Nos 

processos morfodinâmicos naturais no balanço entre a morfogênese e a pedogênese se 

sobressaem os de natureza mecânica. Desse modo, é uma área caracterizada, sob o ponto de 

vista geoambiental, como de vulnerabilidade ambiental e susceptível a desertificação. 

 

 

4.8 Aspectos históricos da bacia do riacho Feiticeiro   

 

 

A capitania do Ceará teve sua ocupação iniciada no litoral, partindo em seguida 

para o interior, sendo o vale do rio Jaguaribe a principal entrada para os sesmeiros que vinham 

do Rio Grande do Norte, da Paraíba e de Pernambuco em busca de pastagens naturais e água 

essencial para o desenvolvimento da pecuária, atividade principal desenvolvida pelos 

mesmos. A distribuição das sesmarias na capitania possibilitou a ocupação dos sertões 

cearenses. Entre as ocupações, no período de 1678-1824, 43% situavam-se na bacia do rio 

Jaguaribe (PINHEIRO, 1999). 
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A ocupação dos sertões cearenses se deu a partir de implantação de fazendas de 

gado nos vales dos principais rios do Estado, com a criação do gado de forma extensiva, 

havendo, posteriormente, o incremento da cultura do algodão voltada para o mercado de 

exportação. O gado e a cultura algodoeira eram as principais atividades econômicas no 

processo de ocupação dos sertões do Ceará, formando o famoso binômio gado-algodão 

(SOUZA, 2005).  

A bacia do riacho Feiticeiro, integrando a bacia do rio Jaguaribe, também teve 

como principal característica de ocupação a implantação dos primeiros latifúndios cearenses, 

a partir das doações de sesmarias, sendo a pecuária também sua principal atividade 

econômica. A área de influência da bacia em estudo, ao longo de sua história, teve como base 

econômica a atividade pecuária. O nome do riacho tem relação direta com as atividades 

ligadas à pecuária bovina desenvolvida desde o início do processo de colonização da área. 

A história do riacho Feiticeiro se confunde com a do distrito que é possuidor da 

mesma toponímia, localizado no município de Jaguaribe-CE, por ser banhado por suas águas 

em toda a sua dimensão territorial e que ocupa a maior parte da área da bacia.  A origem da 

denominação tão sugestiva para o riacho apresenta mais de uma versão: a primeira se deve ao 

caso de Bento Pereira de Miranda, um pernambucano que havia se instalado no local e que se 

transformou em retirante na grande seca de 1877, deixando para trás todo o seu rebanho 

bovino em situação de magreza total e, anos depois, ao retornar ao lugar, encontrou todo o seu 

gado gordo e aumentado. Diante da surpresa exclamou: “Esse riacho só pode ter feitiço. É 

feiticeiro” . Porém, a versão mais antiga é que havia na propriedade Poço da Pedra, no riacho 

Jatubarana, um touro bravo e valente que atacava os caminhantes, e quando era procurado 

desaparecia de forma misteriosa, como um feitiço, a ponto de não ser encontrado. Com isso, 

pela proximidade com o riacho, o povo começou a chamar a bacia de riacho do Feiticeiro 

(RIBEIRO, 2005). 

Como se pode perceber, o riacho Feiticeiro é dotado de feitiço até no próprio 

nome, pois nem isso é possível decifrar, porém o que se percebe é a relação das histórias com 

a presença constante do gado, deixando claro que a pecuária foi fator fundamental na 

ocupação dessa região. 

Assim, o uso das terras da bacia, ao longo de sua história, foi com atividades 

agrícolas e pecuárias, ressaltando a predominância do rebanho bovino. Nas áreas de várzea da 

bacia, em geral é desenvolvida a agricultura para a subsistência da população. Desse modo, a 
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pecuária, que ocorre de forma extensiva, é a principal forma de atividade econômica 

desenvolvida na região. 

Na história do riacho Feiticeiro e da população do seu entorno houve um grande 

marco de mudança com a construção do açude público Joaquim Távora (Figuras 8 e 9), em 

1932, que trouxe progresso econômico e populacional, pois muitas pessoas se deslocaram 

para a região em busca de trabalho, tendo em vista a grande seca que assolou toda a região do 

Nordeste do Brasil naquele ano.   

 

Figura 8: Inauguração do Açude Joaquim Távora, 
com a presença do Presidente Getúlio Vargas, em 
16/09/1933 

Figura 9: Açude Público Joaquim Távora 

 

Com o açude também veio a evolução da piscicultura e da agricultura irrigada na 

região, assim como o desenvolvimento de outras atividades, na sede do distrito Feiticeiro, 

principal centro urbano da área banhada pela bacia do riacho Feiticeiro. O comércio e os 

serviços se apresentam com uma grande dinamicidade; a religiosidade e a fé em Santa 

Terezinha também se fazem presentes na vida da população do Feiticeiro, sendo a primeira 

paróquia distrital do Ceará, motivo de orgulho para os feiticeirenses 

(www.cidadedefeiticeiro.com.br). 

Depois de mais de 70 anos da construção do Açude Joaquim Távora a região da 

bacia riacho Feiticeiro passou por outra grande obra hídrica: o sistema de interligação de 

águas com o eixo de integração Orós- Feiticeiro (Figura 10). Essa obra tem como objetivo a 

distribuição hídrica para várias comunidades que se localizam ao longo da bacia até o açude 

Joaquim Távora, para o abastecimento humano e também para o uso na exploração 

agropecuária da região (Jornal Águas do Ceará, 2008). 
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10. A: Perenização do riacho Feiticeiro                                                                            10. B: Tubulação que faz a primeira ligação do 
eixo Orós-riacho Feiticeiro 

Figura 10: Transposição das águas do açude Orós para o riacho Feiticeiro 

 

O processo de uso e ocupação da bacia do riacho Feiticeiro, ao longo de sua 

história, tem grande contribuição para a expansão do processo de degradação/desertificação 

da área, pois na pecuária extensiva ocorre a retirada da vegetação natural das caatingas para 

abrir caminhos para a passagem do gado e para pastos, deixando os solos desprotegidos e 

mais susceptíveis à erosão. Conforme Souza (2006), o pisoteio do gado também pode 

comprometer a capacidade hídrica dos solos, levando à sua compactação e 

impermeabilização, o que resulta no escoamento superficial intensificado. Tudo isso pode 

resultar numa degradação progressiva da terra, que se entende como perda ou redução da 

produtividade biológica ou econômica dos solos. 
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5   APLICAÇÃO DO DIAGNÓSTICO FÍSICO-CONSERVACIONIST A (DFC)  NA 
BACIA DO RIACHO FEITICEIRO 

 

 

Na aplicação do diagnóstico físico-conservacionista na bacia do riacho Feiticeiro 

realizou-se a setorização da bacia, dividindo a mesma em setores menores, a fim de definir o 

setor mais conservado e/ou degradado. A partir de então foi realizado o DFC com base nos 

seguintes parâmetros: Índice Climático (IC); Classes de Relevo (CR); Erosividade da Chuva 

(R); Erodibilidade dos solos (K), Densidade de Drenagem (Dd); Índice de Cobertura Vegetal 

(ICV).   

 

 

5.1 Setorização da Bacia  

 

 

A setorização da bacia se faz necessária na aplicação do diagnóstico físico- 

conservacionista, pois assim as características ambientais serão mais detalhadas, auxiliando 

na interpretação dos parâmetros adotados por setor da bacia. As subdivisões também 

respeitam o comportamento estrutural interno permitindo ações que sejam implantadas 

conforme as características ambientais de cada setor (FERRETI, 2003).      

A dinâmica de uma bacia hidrográfica está associada à altimetria e controles 

estruturais que dão origem aos níveis de base regionais, o que permite o desenvolvimento de 

um perfil longitudinal que busca o equilíbrio dinâmico entre descarga líquida, erosão, 

transporte e deposição de sedimentos (CUNHA, 2003). Desse modo, o alto curso de uma 

bacia hidrográfica é caracterizado pela erosão, o médio curso pela erosão e transporte dos 

sedimentos e o baixo curso pela deposição dos sedimentos.  

Na aplicação do DFC Beltrame (1994) sugere a divisão da área em setores 

menores para que se possa definir o setor mais degradado e dar-lhe prioridade nos trabalhos 

conservacionistas, recomendando que essa setorização seja feita por critérios hidrográficos.  

Na bacia do riacho Feiticeiro a divisão dos setores se deu a partir das cotas 

altimétricas, pois através de cartas temáticas (geologia, geomorfologia, vegetação e imagens 

de satélite) verificou-se que a área não possui diferenças consideráveis em termos de ambiente 

físico. Assim, utilizou-se o critério de altimetria com perfil longitudinal (Figura 11) como 

principal base para setorização da bacia, sendo definidos três setores: o alto curso, o médio 



60 
 

 
 

curso e o baixo curso. Porém, a área se apresenta com um relevo marcado por topografia 

plana a levemente ondulada, o que faz com que nos diferentes pontos do riacho se apresente 

uma superfície mais aplainada onde o setor caracterizado como baixo curso adentra a área do 

médio curso do riacho. No entanto, a divisão foi realizada com o objetivo de identificar o 

setor mais conservado e/ou degradado para facilitar futuros estudos ou aplicação de políticas 

de conservação e /ou recuperação dessas áreas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Aplicativo Global Mapper sobre a Hgt –  S06W39 e S07W39  (2007). 
Figura 11: Perfil longitudinal da bacia do riacho Feiticeiro 

 

Essa setorização foi feita com base em cotas altimétricas obtidas no Modelo 

Digital do Terreno (MDT), com curvas de nível com equidistâncias de 10 metros. Com o 

auxílio do software IDRISI 32 (2001), na função do reclass, foi possível determinar os limites 

para cada setor. O calculo da área de cada setor foi feito a partir do comando Área do 

submenu Database Query.   

O alto curso do riacho (setor A) corresponde aos limites de 430m a 230m de 

altitude; o médio curso (setor B) de 230m a 180m, e o baixo curso (setor C) 180m a 100 m de 

altitude, sendo a área ocupada por cada setor expressa na Tabela 1 e representada através do 

mapa (Figura 12). 

 

Tabela 1- Área ocupada por cada setor da bacia do Feiticeiro 

Setores Área (Km²) Porcentagem 

Alto Curso 56,98 24% 
Médio Curso 107, 11 45% 
Baixo Curso 71, 93 31% 
Total 236,02 100% 
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O alto curso da bacia do riacho Feiticeiro compreende a nascente do riacho, na 

serra do Condado, e atinge cerca de 57 km²  da área, o que significa aproximadamente 24% da 

bacia.  Compreende o setor menos expressivo espacialmente, apresentando diferenciação de 

características físicas naturais. Caracteriza-se pela presença do planalto sertanejo e pela 

caatinga arbustiva densa com duas associações de solos Red5 e PE39. 

O médio curso corresponde ao setor mais expressivo, com aproximadamente 107 

km² da área, o que significa cerca de 45%. Nesse setor destaca-se o centro urbano do distrito 

de Feiticeiro pertencente ao município de Jaguaribe e o principal barramento da bacia do 

riacho Feiticeiro, o açude Joaquim Távora, que abastece toda a população urbana do distrito. 

Esse setor se encontra inserido por completo na unidade de relevo da depressão sertaneja. As 

associações de solos encontradas são PE39 e Red10, apresentando com predominância uma 

vegetação de caatinga arbustiva aberta.  

O baixo curso abrange em torno de 72 km² da área, com cerca de 31% da bacia 

onde ele se encontra com o riacho Manoel Lopes, na comunidade Entre Rios, que também se 

trata de uma área que represa água da barragem do Castanhão.  Aqui se pode perceber a 

presença mais acentuada dos aluviões, com associações de solos Red10 e o NC14, com uma 

vegetação de caatinga arbustiva aberta. 
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Figura 12: Setorização da Bacia 
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5.2 Balanço Hídrico Climatológico 

 

 

O balanço hídrico climatológico é considerado um parâmetro essencial no 

diagnóstico físico conservacionista, pois se trata de um indicador natural de degradação e/ou 

proteção física. Desequilíbrios no seu comportamento podem acarretar danos irreversíveis aos 

recursos naturais da área (BELTRAME, 1994). 

O balanço hídrico permite monitorar a variação de armazenamento de água no 

solo, quantificando os excedentes e os déficits hídricos, que são contabilizados a partir das 

entradas pela precipitação, e pelas saídas pelas demandas atmosféricas simbolizadas pela 

evapotranspiração potencial. Conforme Pereira et al (1997), para que não houvesse nem 

excesso nem deficiência hídrica as precipitações deveriam ser iguais à evapotranspiração 

potencial, portanto o valor de demanda atmosférica representa a chuva ideal. 

 Sendo assim, o excedente hídrico (EXC) acontece quando a precipitação é maior 

que a evapotranspiração potencial (P > ETP) e ocorre um déficit hídrico (DEF) quando a 

precipitação é menor que a evapotranspiração potencial (P < ETP).  

Na área em estudo o cálculo do balanço hídrico foi realizado considerando as 

médias mensais de temperaturas e séries históricas de precipitações pelo método de 

Thornthwaite & Mather (1955), utilizando o programa BHVSER, de Oliveira & Sales 

(comunicação pessoal).  

No cálculo do balanço hídrico da bacia do riacho Feiticeiro foram utilizados dados 

de precipitações em uma série histórica de 30 anos (1955-1985). Os dados de precipitações 

são oriundos da seleção de postos que se localizam dentro da área de estudo e em seu entorno 

com as séries anuais compiladas pela SUDENE (1990). Todavia, foram encontradas algumas 

falhas para os postos trabalhados, e para a correção dessas falhas utilizou-se o método de 

regressão regional proposto por Tucci (1983), descrito pela equação abaixo. As correções 

foram realizadas com o apoio do programa computacional FALHA, desenvolvido por 

Oliveira & Sales (comunicação pessoal). 

 

Y = 1/3 [ ym/xm1 + ym/xm2 + ym/xm3 ] 

Onde: 

Y:  valor a ser estimado no posto Y; 

x1, x2, x3: precipitações médias nas três estações selecionas próximas do posto Y. 
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Para o cálculo da Evapotranspiração Potencial foram utilizados dados de 

temperaturas médias mensais estimadas a partir da altitude, latitude e longitude dos postos 

meteorológicos através de um programa computacional, o CRIATEMP, desenvolvido por 

Oliveira & Sales (comunicação pessoal). O mesmo se baseia na equação de regressão múltipla 

de Cavalcante & Silva (1994), sugerida para os Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, 

Paraíba e Pernambuco: 

Y = a0 + ax1 + bx2 + cx2 + a1x21 + b1x22 + c1x23 + a2x1x2 + b2x1x3 + c2x2x3 

Onde: 

Y é a valor da temperatura 

x1 é a latitude em graus 

x2 é a longitude em graus 

x3 é a altitude em metros 

a0, a, b, c, a1, b1, c1, a2, b2, c2 são parâmetros estimados pelo método dos mínimos quadrados. 

Em seguida, com os dados de Precipitação (P) e Temperatura (T) calculou-se a 

Evapotranspiração Potencial (ETP) e Evapotranspiração Real (ETR), tomando-se por base o 

método de Thornthwaite & Mather (1955) para a área dos postos selecionados resumido na 

Tabela 2. Também calcularam-se os valores de excedente hídrico (EXC) e o déficit hídrico 

(DEF), utilizando-se o programa BHVSER de Oliveira & Sales (comunicação pessoal). 

 
          Tabela 2- Postos pluviométricos utilizados na pesquisa. 

Posto P ETP ETR EXC DEF 
Jaguaribe 725 1748 725 0 1023 

Nova Floresta 795 1705 795 0 910 
Feiticeiro 744 1693 744 0 949 

Curral Novo 758 1808 758 0 1050 
Orós 859 1698 817 42 881 

Tataira 836 1806 836 0 970 
Velame 719 1789 719 0 1070 

                  Fonte: Balanço hídrico com base em Thornthwaite & Mather (1955). 

 

Percebe-se, então, que o cálculo do balanço hídrico permite conhecer o            

comportamento do regime hídrico anual de uma área, além do excesso e déficit hídrico. O 

método Thornthwaite & Mather (1955) se trata de uma forma de fácil aplicação e que se 

utiliza de variáveis disponíveis. Diante disso, e pelos bons resultados alcançados, é um dos 

métodos mais aceitos (SALES, 2003). 
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5.2.1 Índices Climáticos na Bacia do Riacho Feiticeiro – Parâmetro IC 

 

 

Com o balanço hídrico é possível se conhecer mais do que o excesso e o déficit 

hídrico de uma área. Utilizando-se dados do balanço hídrico climático é possível obter índices 

climáticos Iu, Ia, Im e Ia(UNEP).  

O Índice de Umidade (IU) refere-se à relação em percentagem entre o excesso de 

água e a evapotranspiração potencial, expresso por: 

Iu= (EXC/ETP) *100 

O Índice de Aridez (IA) expressa a deficiência hídrica em percentagem da 

evapotranspiração, variando de 0 a 100. Atinge o valor 0 quando não existe deficiência, e 100 

quando a deficiência é igual à evapotranspiração, que é expressa por: 

Ia = (DEF/ETP) *100 

O índice efetivo de umidade (Im) relaciona os dois índices acima e é usado para 

determinar o clima local. Em geral consideram dois grandes grupos de clima: os úmidos, 

quando o Im > 0, e os secos, com  Im < 0, apresentando uma série de tipos climáticos de 

acordo com alguns intervalos, conforme o Quadro 6, e é expresso por: 

Im = (Iu – 0,6 Ia) 
 

Grupos de Clima Tipos de Clima Símbolos Índice 
 

Úmido 
Super Úmido A 100 e acima 

Úmido B4 80 a 100 
Úmido B3 60 a 100 
Úmido B2 40 a 60 
Úmido B1 20 a 40 

Úmido Subúmido C2 0 a 20 
 

Seco 
Seco subúmido C1 -33 a 0 

Semiárido D -66,7 a -33,3 
Árido E -100 a -66,7 

        Quadro 6- Tipos de clima em razão do índice efetivo de umidade (Im) 
       Fonte: Thornthwaite & Mather (1955) 

 

O índice de aridez (Ia) proposto pelo UNEP (1991) e adotado pela Convenção 

Internacional de Combate à Desertificação, resultado do quociente entre precipitação total 

média anual e evapotranspiração total média anual, é calculado pela equação abaixo. É um 

critério básico empregado para definir as áreas no mundo susceptíveis à desertificação, onde 

esse índice é igual ou inferior a 0,65. Na bacia do riacho Feiticeiro esse índice situa-se entre 
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0,40 e 0,50, o que indica uma área com clima semiárido e com alta susceptibilidade ao 

processo de desertificação.  

Ia(UNEP) = (P/ETP) 

Os dados referentes aos índices climáticos dos postos selecionados da área em 

estudo e seu entorno foram obtidos através do programa BHVSER (OLIVEIRA & 

SALES/comunicação pessoal), com base no cálculo do balanço hídrico (THORNTHWAITE 

& MATHER, 1955), expressos na Tabela 3.  

 

            Tabela 3- Índice climático dos postos selecionados 

Posto Índice Efetivo 
de Umidade 

(IM) 

 
Ia(UNEP) 

Meses 
Secos 
(M.S) 

Jaguaribe -58,5 0,41 9 
Nova Floresta -53,4 0,47 9 

Feiticeiro -56,1 0,44 9 
Curral Novo -58,1 0,42 9 

Orós -49,4 0,51 9 
Tataira -53,7 0,46 9 
Velame -59,8 0,4 9 

 

De acordo com esses índices climáticos e o número de meses secos, e ainda com 

base nas adaptações realizadas por Melo (2008), estabeleceu-se o parâmetro Índice Climático 

(IC) da bacia do riacho Feiticeiro. Com o produto do índice efetivo de umidade (Im) e o 

número de meses secos (Ms) estabeleceram-se os índices climáticos classificados como nível 

de severidade do clima. 

O IC da bacia do riacho Feiticeiro foi determinado a partir dos valores de Im e 

Ms. Conforme a localização geográfica de cada posto pluviométrico selecionado, e com o 

auxílio do software SURFER 8, e utilizando, ainda, o método da Krigagem, que considera a 

variabilidade espacial dos dados amostrais,  foi feita a interpolação dos dados. Em seguida, 

com o uso do software CARTALINX as isolinhas foram vetorizadas e exportadas para o 

software IDRISI 32, convertidas para imagens do tipo raster e sobrepostos pelo comando 

overlay, onde os mapas com os dados de Im e Ms foram cruzados, obtendo-se o mapa de 

severidade de clima da bacia do riacho Feiticeiro. 

As classificações dos índices de severidade do clima da bacia se deram de acordo 

com dados encontrados em sua área e do entorno dos postos pluviométricos selecionados 

determinando duas classes, baixa e alta, espacializadas através do mapa do Índice Climático 
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da bacia do riacho Feiticeiro (Figura 13). Para a área total da bacia, assim como para os três 

setores em separado, foi calculada e estipulada a média ponderada do parâmetro IC (Tabela 

4), obtendo-se, assim, o valor para a fórmula descritiva final do diagnóstico físico 

conservacionista desse parâmetro. 

 

Tabela 4- Média ponderada do parâmetro IC por setor da bacia do riacho Feiticeiro 

 
Nível 

 
Símbolo  

Área ( Km²) 
Alto 

Curso 
Médio 
Curso 

Baixo 
Curso 

Área Total 
da Bacia 

Baixo IC1 26,18 55,19 66,23 147,60 
Alto IC2 30,80 51,92 5,70 88,42 
Média Ponderada 1,542 1,485 1,079 1,375 
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Figura 13: Índice Climático na bacia do riacho Feiticeiro
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5.3 Declividade Média  

  

 

A declividade média em conjunto com tipos de solos e cobertura vegetal, em uma 

bacia hidrográfica, determina a maior ou menor velocidade no escoamento superficial, sendo, 

portanto, ligada diretamente ao maior ou menor risco de erosão (SCAPINI, 2006).  

Além de ser um dos fatores que influenciam diretamente no escoamento 

superficial e no risco à erosão, a declividade de uma bacia hidrográfica tem relação 

importante com vários processos hidrológicos como infiltração, escoamento superficial, 

umidade do solo, contribuição com água subterrânea e tempo de escoamento superficial 

(PORTO et al, 1999). 

Diante disso, a declividade de um terreno fornece informações sobre o grau de 

fragilidade ambiental da área, que varia conforme o grau de declividade, ou seja, quanto 

maior a declividade da área maior a vulnerabilidade ambiental (ROSS, 1994 apud 

MAGANHOTTO et al, 2007). 

Beltrame (1994) utiliza o parâmetro declividade média para caracterizar as formas 

de relevo de uma bacia hidrográfica aplicando a seguinte expressão: 

 

DM: L.C.N x E / A 

Onde:  

DM : declividade média 

L.C.N:  longitude das curvas de nível (por setores) 

E: equidistância entre as curvas de nível 

A:  área do setor.  

 

 

5.3.1 Declividade Média na Bacia do Riacho Feiticeiro – Parâmetro CR 

 

 

Na bacia do riacho Feiticeiro o parâmetro de classificação do relevo foi dado a 

partir das classes de relevo, denominado parâmetro CR, que atribuiu os intervalos de 

declividade de acordo com a classificação de Lepsh et al (1991) e os índices utilizados com 

base em Beltrame (1994) (Quadro 7).  
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Declividade Classes de Relevo Símbolo  
< 2 % Plano CR1 
2 a 5% Suave Ondulado CR 2 
5 a 10% Ondulado CR 3 
10 a 15% Muito Ondulado CR 4 
15 a 45% Forte Ondulado CR 5 
45 a 70% Montanhoso CR 6 

>70% Escarpado CR 7 
                 Quadro 7- Classes de relevo e índices do parâmetro CR 
                 Fonte: Lepsh et al, (1991)  e Beltrame (1994) 
 

O mapa de classes de relevo da bacia do riacho Feiticeiro foi gerado a partir do 

Modelo Digital do Terreno (MDT) utilizando o comando slope do software IDRISI 32, e 

reclassificando os intervalos de declividade através do comando reclass. Assim, foram 

mapeadas as seguintes classes de relevo na área: plano, suave ondulado, ondulado, muito 

ondulado, forte ondulado e escarpado. E ainda com o uso do IDRISI 32 e o auxílio do 

comando area calculou-se a extensão da área das classes de relevo, identificando que são 

predominantes na área da bacia as classes de relevo suave ondulado, plano e ondulado, e as 

declividades acima de 10% são pouco frequentes, sendo encontradas apenas nas áreas de 

nascente do riacho representado pela classe de muito ondulado a forte ondulado (Tabela 5).  

 

Tabela 5- Classe de relevo por setor na bacia do riacho Feiticeiro 

 
Declividade 

Área (%)  
Símbolo   

Bacia do Feiticeiro 
Alto 

Curso 
Médio 
Curso 

Baixo 
Curso 

< 2 % 43,33 21,41 42,36 62,14 CR1 
2 a 5% 50,41 59,69 54,45 37,09 CR2 
5 a 10% 5,07 14,20 3,08 0,77 CR3 
10 a 15% 0,62 2,35 0,11 - CR4 
15 a 45% 0,57 2,35 - - CR5 

 

A classe de relevo localizada em cada setor da bacia foi classificada de acordo 

com a Tabela 5 e representada espacialmente pelo mapa que se segue (Figura 14). Pode-se 

perceber que em todos os setores da bacia encontram-se as classe de relevo plano, suave 

ondulado e ondulado, embora a distribuição das unidades não seja igual. O relevo muito 

ondulado e forte ondulado só se apresenta no alto curso do riacho Feiticeiro, sem grande 

expressão territorial, mas que apresentam importância já que nessas áreas de declives mais 

acentuados as práticas de conservação são mais complexas, pois o relevo acentuado faz com 

que o escoamento superficial seja rápido na maior parte dos solos, podendo causar sérios 



71 
 

 
 

problemas de erosão. Também pode ser encontrado no médio curso de forma discreta o relevo 

muito ondulado, o que não traz mudanças significativas pela pequena expressão territorial. 

As classes de relevo com base nos índices adotados foram calculadas e estipuladas 

para a área total da bacia, assim como para os três setores em separados, obtendo, dessa 

forma, a média ponderada do parâmetro CR e o valor para a fórmula descritiva final desse 

parâmetro (Tabela 6). 

 

Tabela 6- Média ponderada do parâmetro CR por setor da bacia do riacho Feiticeiro 

 
Índices 

 
Classes de Relevo 

Área (Km²) 

Alto 
Curso 

Médio 
Curso 

Baixo 
Curso 

Área Total da Bacia 

1 Plano 12,20 45,38 44,70 102,28 
2 Suave Ondulado 34,01  58,31 26,67 118,99 
3 Ondulado 8,09 3,300 0,56 11,96 
4 Muito Ondulado  1,34 0,12 - 1,45 
5 Forte Ondulado 1,34 - - 1,34 
Média Ponderada  2,018 1,604 1,371 1,647 
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Figura 14: Classes de Relevo na bacia do riacho Feiticeiro 
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5.4 Erosividade da chuva  

 

 

O clima influencia no processo erosivo de diversas maneiras, mas é a erosão 

hídrica pluvial causada pelo impacto das gotas da chuva no solo desprotegido um dos 

principais fatores de erosão: 

... inicia-se pelo impacto das gotas de chuva no solo (splash), que é complementada 
pelo processo de escoamento superficial (runoff), sendo muito mais intenso em áreas 
sem cobertura vegetal, onde as gotas da chuva rapidamente formando filetes d’água 
com força suficiente para arrastar as partículas liberadas para jusante da encosta. 
Esses filetes podem lavar as superfícies do terreno (wash), sem formar canais 
definidos, ou podem juntar-se formando enxurradas, desagregando mais partículas 
do solo, carreando grande volume de material erodido (SOBRINHO & FALCÃO, 
2006. p.148). 

 

Percebe-se que o principal agente desencadeador da erosão hídrica é a energia do 

impacto das gotas sobre a superfície dos solos, pois causam um rompimento nos agregados 

dos solos formando uma crosta superficial, reduzindo a infiltração e aumentando a perda de 

água e o transporte dos solos. Quanto maior a intensidade da chuva, maiores serão o tamanho 

e a velocidade de queda das gotas, portanto maior será a energia cinética destas. Assim, o 

efeito de desagregação das partículas de solo pelo impacto das gotas de chuva será 

aumentado, desagregando o mesmo e aumentando o transporte pelo processo de escoamento 

superficial, havendo, desse modo, maior perda por erosão (PEDROSO et al, s/d). 

A capacidade potencial da chuva em causar erosão em uma área sem proteção é 

definida por erosividade da chuva (R). Esse fator é definido por um índice que avalia o valor 

médio anual da chuva de um local e a capacidade dessa chuva de erodir o solo de um terreno 

desprovido de cobertura vegetal (LOMBARDI NETO & MOLDENHAUER, 1992).  

Wischmeier & Smith propuseram um índice numérico que expressa a capacidade 

da chuva em erodir determinada área, o qual indica que quando todos os fatores que 

provocam erosão, com exceção da chuva, permaneceram constantes, a perda dos solos por 

unidade de área de um terreno sem vegetação é diretamente proporcional ao produto de duas 

características da chuva: a sua energia cinética, que é uma função da massa da velocidade, por 

sua intensidade de 30 minutos (BERTONI & LOMBARDI NETO, 1990). Nessa concepção 

Wischmeier & Smith (1959 apud LOMBARDI NETO & MOLDENHAUER, 1992), 

desenvolveram métodos para determinar a erosividade da chuva, entre eles o índice EI30, que é 

baseado na intensidade de uma precipitação com 30 minutos de duração. Todavia, esse 

método não se aplica aos países pouco desenvolvidos, onde são escassos de dados de registros 
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pluviógrafos e, também, pelas análises dos diagramas dos pluviógrafos para calcular a energia 

cinética serem extremamente demoradas e trabalhosas. Desse modo, muitos estudiosos 

buscaram estimar um índice de erosividade da chuva de mais fácil mensuração, ou seja, que 

não necessite do cálculo de intensidade da precipitação (LOMBARDI NETO & 

MOLDENHAUER, 1992).  

Lombardi Neto & Moldenhauer (1992), na busca pela simplificação do método 

para o cálculo da erosividade da chuva, propuseram uma equação considerando os valores de 

média mensal e anual de precipitação. 

O índice de erosão médio anual, isto é, o fator R para um local, é a soma dos valores 
mensais do índice de erosão. Para um longo período de tempo, vinte anos ou mais, 
essa equação estima, com relativa precisão, os valores médio de EI de um local, 
usando somente totais de chuva, disponíveis para muitos locais. (LOMBARDI 
NETO & MOLDENHAUER, 1992, p.194). 
  

A equação proposta por Lombardi Neto & Moldenhauer teve ampla aceitação e 

utilização dentro do Estado de São Paulo e em outras regiões do País (SILVA et al, 2009).  

A equação utilizada é:  

 

EI= 67,355 (r²/P)0,85 

Em que: 

EI = média mensal do índice de erosão em MJ. mm/ ha.h.ano 

r = precipitações média mensal (mm); 

P = precipitações média anual (mm).  

R = Somatório dos EI computados para os dozes meses do ano. 

 

 

5.4.1 Erosividade da Chuva na Bacia do Riacho Feiticeiro – Parâmetro R 

 

 

Inserida no contexto semiárido, a área em estudo está sujeita à intensidade dos 

processos erosivos devido à concentração das chuvas em determinados períodos do ano, 

principalmente pela ausência de cobertura vegetal no momento em que aparecem as primeiras 

precipitações e pelos solos rasos e com baixo teor de matéria orgânica (SOBRINHO & 

FALCÃO, 2006). 

Para se calcular o índice de erosividade da chuva na área da bacia do riacho 

Feiticeiro foram utilizados dados de precipitação mensal de postos pluviométricos situados na 
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área de estudo e nas proximidades. Com os dados de precipitações médias mensais e anuais 

foi calculado o potencial erosivo da chuva, considerando a equação desenvolvida por 

Lombardi Neto e Moldenhauer (1980), expressa acima, usando o programa EROSIV, 

desenvolvido por Oliveira (comunicação pessoal). 

Para o cálculo de erosividade da chuva foram utilizados dados de precipitação 

média referentes ao período de 1955-1985, detalhados na Tabela 7. 

 

Tabela 7- Erosividade da chuva das médias mensais e anuais dos postos pluviométricos  da 
área e do entorno da bacia do riacho Feiticeiro 
 
 
Posto 

 
Erosividade Mensal (Mj.mm/ha.h.ano) 

 
Índice 
de R 
anual  

Jan 
 
Fev 

 
Mar 

 
Abr 

 
Mai 

 
Jun 

 
Jul 

 
Ago 

 
Set 

 
Out 

 
Nov 

 
Dez 

Jaguaribe  435 762 2006 1536 530 104 21 01 03 01 00 24 5424 
N.Floresta  362 719 1974 1549 745 118 39 04 10 04 04 44 5571 
Feiticeiro  347 640 2029 1479 667 107 45 02 08 03 05 24 5357 
C. Novo  369 907 1991 1507 591 104 28 01 04 01 06 26 5535 
Orós  493 1042 2392 1497 516 67 30 02 05 09 02 70 6125 
Tataira  379 773 1783 1755 648 185 46 14 10 02 05 50 5642 
Velame  302 685 1950 1446 704 147 56 04 00 01 01 09 5305 

 

O resultado indica que de fevereiro a maio houve uma erosividade mais alta que 

os outros meses pela concentração das precipitações nesses meses do ano. Os postos que 

apresentam maior representatividade no índice anual de erosividade da chuva são Orós, 

Tataira e Nova Floresta, sendo que se localizam nas proximidades da bacia, mas não se 

inserem nas áreas de influência de sua drenagem.   

Com base nos valores máximos e mínimos obtidos com índices de erosividade dos 

postos pluviométricos analisados, definiram-se três intervalos para classificação dos índices 

de erosividade da chuva para a bacia do riacho Feiticeiro, de acordo com Nolêto (2005), 

apresentados na Tabela 8. O peso atribuído a esses índices é considerado na fórmula 

descritiva final no diagnóstico físico conservacionista. 

 

Tabela 8- Classificação dos índices de erosividade da chuva na área da bacia do riacho 
Feiticeiro. 

Índices 
(Mj.mm/ha.h.ano) 

Qualificação Símbolo 

R ≤ 5500 Baixa R1 
5500 < R ≤ 6000 Média R2 

R > 6000 Alta R3 
             Fonte: Adaptado de Nolêto (2005). 
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A partir dos dados de erosividade da chuva dos postos pluviométricos utilizados e 

localização geográfica de cada um, através do software SURFER 8 e do método da Krigagem, 

foi feita a interpolação dos dados. Em seguida, no software CARTALINX, os valores das 

linhas que unem os pontos de igual valor de erosividade foram digitalizados na base 

cartográfica da bacia do riacho Feiticeiro. A base foi exportada para o software IDRISI 32, 

onde foram setorizados os valores de erosividade da chuva para cada setor do riacho 

Feiticeiro e, assim, espacializados no mapa de erosividade da chuva (Figura 15) e descritos na 

Tabela 9. 

 

Tabela 9- Erosividade da chuva por setor com os índices para a fórmula descritiva  

 
Nível 

 
Símbolo 

Área (Km²) 
Alto 

Curso 
Médio 
Curso 

Baixo 
Curso 

Área Total da Bacia 

Baixa R1 0,6 47,06 71,93 119,60 

Média R2 56,38 60,05 - 116,42 

Média Ponderada 1,989 1,561 1 1,423 

 

A partir do cálculo de erosividade e da espacialização dos dados, verificou-se que 

na área de influência da drenagem da bacia do riacho Feiticeiro o parâmetro R não apresenta 

uma grande variação, e a suscetibilidade de erosão a partir das águas pluviais caracteriza-se 

como baixa e média.  O alto curso da bacia apresenta, aproximadamente, 99% de sua área 

dominada por uma erosividade média, e apenas 1% com uma baixa erosividade. Esse setor 

reflete a área da bacia que apresenta o maior índice de erosividade em termos espaciais. O 

médio curso apresenta cerca de 56 % de erosividade média e representa em torno de 44% com 

um índice de erosividade baixo. O baixo curso possui toda sua área representada pela 

erosividade baixa. 
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Figura 15: Erosividade da Chuva na bacia do riacho Feiticeiro
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5.5 Erodibilidade dos solos 

 

 

A erosão dos solos é um processo integrado que ocorre devido à influência da 

ação de diversos fatores e de acordo com o local de ocorrência. As características dos solos 

podem influenciar no processo erosivo, pois conforme as condições físicas e químicas podem 

significar maior ou menor resistência aos diversos fatores atuantes no processo erosivo como 

ação das águas, topografia, cobertura vegetal, sendo que alguns solos sofrem mais erosão que 

outros: 

A erosão não é a mesma em todos os solos. As propriedades físicas principalmente 
estrutura, textura, permeabilidade e densidade, assim como as características 
químicas e biológicas do solo exercem diferentes influências na erosão (BERTONI 
E LOMBARDI NETO 1990, p. 61). 
 

As propriedades físicas e químicas dos solos interagem e resultam em maior ou 

menor resistência dos solos aos processos erosivos. As propriedades químicas têm influência 

sobre a fertilidade e erodibilidade dos solos, e a que mais altera a erodibilidade dos solos é o 

teor de matéria orgânica presente, pois aumenta a resistência aos impactos das gotas da chuva 

podendo ter uma maior capacidade de infiltração e um menor escoamento superficial 

(GUERRA & BOTELHO, 1996). 

Em relação às propriedades físicas, o que mais determina a erodibilidade são a 

textura do solo, que indica os teores de areia, o silte e a argila, a densidade real e aparente, a 

porosidade, o teor e a estabilidade dos agregados.  

Os teores de areia, silte e argila se destacam no potencial erosivo dos solos por 

oferecer maior ou menor resistência ao destacamento e ao transporte pela água resultante do 

escoamento superficial.  A densidade real e aparente dos solos contribui para a erodibilidade 

dos solos e também afeta outras propriedades como a porosidade. A densidade aparente 

controla a ação dos processos erosivos porque está relacionada à maior ou menor 

compactação dos solos, que influencia diretamente no escoamento superficial. A maior 

densidade aparente resulta na dificuldade de infiltração das águas no solo, aumentando, assim, 

o escoamento superficial. A porosidade é inversa à densidade aparente, pois à medida que 

aumenta a densidade aparente diminui a porosidade dos solos. O teor e estabilidade dos 

agregados dependem de uma série de fatores. O teor que é a quantidade de agregados em 

relação a outros constituintes dos solos que ao entrarem em contato com água podem se 

romper. Dessa forma, um solo pode apresentar um elevado teor de agregados, mas sua 
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estabilidade pode ser baixa. A estabilidade é influenciada pela argila e matéria orgânica 

presentes nos solos, dada pela resistência de alguns agregados à ação da água tanto no contato 

direto quanto depois que encharca os solos (GUERRA & BOTELHO, 1996). Todavia, as 

características dos solos são propriedades dinâmicas, podendo ser alteradas conforme os 

diferentes usos da terra, os manejo do solo e sistemas de agricultura, assim como a 

consequência da erodibilidade dos solos pode se modificar ao longo do tempo (VITTE & 

MELLO, 2007). 

A capacidade de erosão dos solos reflete as propriedades intrínsecas de cada um, 

ressaltando-se que a textura do solo é um dos fatores de importância responsável pela 

quantidade de solo arrastado pela erosão, pois influencia na quantidade de água absorvida 

pelos solos e pela distribuição quantitativa das classes de tamanhos das partículas que 

compõem o solo, sendo essa propriedade permanente do solo e que depende das 

características do material originário dos agentes naturais de formação do solo (SILVA et al, 

2004). 

Bertoni e Lombardi Neto (1990) definem a erodibilidade dos solos como a 

vulnerabilidade ou susceptibilidade à erosão, que se trata da resistência dos solos à erosão, em 

que um solo com alta erodibilidade erosiona mais dos que os com baixa erodibilidade.  

A erodibilidade também pode ser entendida pelo efeito integrado de processos que 

regulam a infiltração da água no solo, a desagregação a partir do impacto da gota da chuva e a 

resistência através do escoamento superficial, já que esses são responsáveis pelo 

comportamento do solo em face aos processos erosivos (LAL, 1988 apud VITTE & MELLO, 

2007). 

 

 

5.5.1 Erodibilidade dos Solos da Bacia do Riacho Feiticeiro – Parâmetro K 

 

 

Os valores de erodibilidade de solo, parâmetro K, da bacia do riacho Feiticeiro 

foram estimados com base nas classes e associações de solo do Levantamento Exploratório 

dos Solos do Ceará (JACOMINE, 1973), onde foi usado um programa computacional 

desenvolvido por Oliveira (comunicação pessoal) com a função ERODIB, que calcula a 

erodibilidade a partir da equação de RÖMKENS et al.(1987), que segue: 

K=  7,594(0,0034+0,0405 exp ( (-1/2) ( (log (Dg) = 1,659)/0,7101)²)) 
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Em que: 

K : é a erodibilidade do solo, em ton.ha.h/há.MJ.mm; 

Log é o logaritmo decimal; 

Dg é a média geométrica do diâmetro das partículas primárias, em mm, calculada de acordo 

com Shirazi & Boersma (1984). 

No caso das associações dos solos admitiu-se o uso das classes de solos 

pertencentes a cada associação e calculou-se a erodibilidade para todos os tipos de solo. Em 

seguida, realizou-se a média ponderada dos valores de K dos diferentes tipos de solo, 

descritos na Tabela 10. 

 

Tabela 10- Cálculo da erodibilidade com base em Jacomine (1973) 

Fonte: Jacomine (1973), Leite et al (2007), Leite et al (2007), Pesquisa Direta Pinheiro (2010) 

 

Com a determinação dos valores de erodibilidade das associações dos solos da 

bacia do riacho Feiticeiro, foram estabelecidos três intervalos de igual amplitude, 

considerando os valores máximos e mínimos encontrados, atribuindo-se a cada um desses 

intervalos a ponderação e a denominação de índices de erodibilidade para a bacia do riacho 

Feiticeiro de acordo com Nolêto (2005), apresentado na Tabela 11. O peso atribuído a esses 

índices é considerado na fórmula descritiva no diagnóstico físico conservacionista. 

 

Tabela 11- Classificação dos índices de erodibilidade dos solos da bacia do riacho Feiticeiro. 
Índices de K 

(ton.ha.h/ha.MJ.mm) 
Classes de Erodibilidade Índice 

0,026 ≤  K < 0,029 Baixa  K1 
0,029≤  K ≤ 0,033 Média K2 
0,033 <  K ≤ 0,037 Alta K3 

Fonte: Adaptado de Nolêto (2005) 

Tipos Associações (classificação atual) Fator K  
NC14 Luvissolo Crômico Órtico vertissólico solódico + Neossolo Litólico 

Eutrófico típico + Planossolo Háplico Eutrófico solódico. 
0,028 

Red10 Neossolos Litólicos Eutrófico típico + Neossolos Litólicos Distrófico 
típico +Afloramentos de rochas + Planossolo Nátrico Órtico típico 

0,029 

PE39 Argissolo Vermelho Eutrófico abrúptico + Neossolos Litólicos 
Eutrófico típico + Argissolo Vermelho Eutrófico abrúptico léptico 

0,026 

Red5 Neossolos Litólicos Eutrófico típico + Neossolos Litólicos Distrófico 
típico + Argissolo Vermelho Eutrófico abrúptico 

0,037 
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De acordo com os índices de erodibilidade estabelecidos, as associações de solos 

da bacia do riacho Feiticeiro se enquadram nas classes de erodibilidade, como indicado na 

Tabela 12.  

 

              Tabela 12- Potencial erosivo dos solos por associação 

Associação de 
Solo 

Potencial Erosivo Símbolo 

NC14 Baixo K1 
Red10 Média K2 
PE39 Baixo K1 
Red5 Alto K3 

 

Os valores de erodibilidade encontrados nas associações de solos da bacia do 

riacho Feiticeiro foram espacializado no software IDRISI 32, determinando-se a erodibilidade 

para a área total da bacia e para cada setor. Depois, com o intuito de definir esse parâmetro 

para cada setor e calcular a área de cada classe, foi recortado o mapa de erodibilidade. Assim, 

por meio da média ponderada do índice K estipularam-se os valores para a fórmula descritiva 

final descrita na Tabela 13. 

 

Tabela 13- Erosividade da chuva por setor com os índices para a fórmula descritiva  
 

Nível 
 
Símbolo  

Área ( Km²) 
Alto 

Curso 
Médio 
Curso 

Baixo 
Curso 

Área Total da Bacia 

Baixa K1 50,30 48,41 9,55 108,27 
Média K2 1,34 58,70 62,38 122,41 
Alta K3 5,34 - - 5,34 
Média Ponderada 1,196 1,547 1,873 1,562 

 

No alto curso da bacia se encontram os três níveis de erodibilidade, sendo 

representados espacialmente por 88,3%, 2,3% e 9,4%,  respectivamente por baixa, média e 

alta erodibilidade, podendo ser encontradas nesse setor da bacia três associações de solos: 

Red5, PE39 e Red10.  

No médio curso o nível de erodibilidade é caracterizado de baixo a médio, 

ocupando, respectivamente, 45, 2% e 54,8%, estando presentes as associações Red10 e NC14 

nesse setor.  

No baixo curso quase todo o seu território é representado por uma erodibilidade 

do nível médio, 86,7%, representado pela associação Red10, e o nível baixo de erodibilidade 

aparece na associação NC14, com 13,3% da área. 
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Assim, as associações de solos da bacia se apresentam com um nível de 

erodibilidade predominante de médio e baixo representando, respectivamente, 51,9%  e 

45,9%. Somente 2,2% da área da bacia apresentam solos com alta erodibilidade, 

representados através do mapa de erodibilidade da bacia do riacho Feiticeiro (Figura 16). 
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Figura 16: Erodibilidade dos Solos na bacia do riacho Feiticeiro
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5.6 Densidade da drenagem  

 

 

A drenagem fluvial é formada a partir de um conjunto de canais de escoamento 

interligados, compondo uma bacia de drenagem, e pode ser definida: 

O sistema de drenagem é formado pelo rio principal e seus tributários. Seu estudo 
indica a maior ou menor velocidade com que a água deixa a bacia hidrográfica, 
sendo, assim, o índice que indica o grau de desenvolvimento do sistema de 
drenagem, ou seja, fornece uma indicação da eficiência da drenagem da bacia, 
sendo expressa pela relação entre o somatório dos comprimentos de todos os 
canais da rede – sejam eles perenes, intermitentes ou temporários – e a área total 
da bacia. (Cardoso et al, 2006, p. 244).  

 
A drenagem de um sistema fluvial depende da pluviosidade, da topografia, assim 

como da cobertura vegetal, do tipo de solos, da litologia e da estrutura geológica. Assim, 

terrenos impermeáveis, em geral, apresentam uma densa rede de drenagem, enquanto os 

permeáveis apresentam uma densidade menor (BIGARELLA  et al,  2007).  

A densidade de drenagem avalia a maior ou menor intensidade do escoamento 

superficial de uma bacia hidrográfica. Esta, consequentemente, conduzirá os processos 

erosivos e a esculturação da mesma (BELTRAME, 1994).  

Beltrame (1994) inclui a densidade de drenagem como parâmetro no estudo do 

potencial de degradação física de bacia hidrográfica, utilizando a expressão definida por 

Horton (1945 apud CHRISTOFOLETTI, 1980), que é expressa pela razão entre o 

comprimento total das linhas da água existente numa dada área, representada pela seguinte 

equação: 

Dd: Lt/A 

Onde:  

Dd: densidade de drenagem 

Lt:  comprimento total de canais 

A: Área da Bacia.  

 

 Conforme Vilella e Mattos (1975), os índices de densidade de drenagem podem 

variar de 0,5 km/km² para bacias com drenagem pobre a mais de 3,5 km/km² para bacias bem 

drenadas. Abaixo, no Quadro 8, é apresentada uma classificação para os valores de  

Densidade de drenagem (Dd) com base em Beltrame (1994). 
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Densidade de Drenagem Qualificação 
menor que 0,5 Baixa 
de 0,50 a 2,00 Média 
de 2,01 a 3,50 Alta 
maior que 3,5 Muito Alta 

Quadro 8- Classificação dos valores de densidade de drenagem                                 
Fonte: Beltrame (1994) 

 

 

5.6.1 Densidade de Drenagem da Bacia do Riacho Feiticeiro – Parâmetro Dd 

 

 

A densidade de drenagem da bacia do riacho Feiticeiro foi calculada com base na 

equação estabelecida por Horton (1945 apud Christofoletti, 1980), a partir da rede de 

drenagem digitalizada no software CARTALINX, através da carta DSG de Jaguaretama e 

Orós e do arquivo extraído do MDT através da função Watershed do software IDRISI 32. 

Com isso, através do comando Perim do IDRISI 32, foi calculado o comprimento total dos 

cursos d’água e com os valores de área da bacia e de cada setor determinou-se a densidade de 

drenagem da bacia do riacho Feiticeiro para a área total da bacia e de cada setor, expresso na 

Tabela 14.  

 

Tabela 14- Densidade de drenagem do riacho Feiticeiro 

 
Setores 

Comprimento total 
de canais (km) 

 
Área (km²) 

Densidade de 
Drenagem (km/km²) 

Alto Curso 129,42 56,93 2,2 
Médio Curso 393,64 107,11 3,6 
Baixo Curso 272,66 71,93 3,7 
Bacia (total) 795,72 236,02 3,3 

 

Considerando-se a classificação de densidade de drenagem proposta por Beltrame 

(1994), o riacho Feiticeiro apresenta densidade de alta a muito alta nos seus setores, e alta na 

área total da bacia, assim como nos demais parâmetros os valores para a densidade de 

drenagem foram adaptados aos padrões de drenagem da bacia do riacho Feiticeiro, 

estabelecendo-se três classes, como mostra a Tabela 15. 
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Tabela 15- Classificação dos índices de densidade de drenagem da bacia do      riacho 
Feiticeiro. 

Índices de Dd (km/km²) Classes  Índice 
2,2 ≤ Dd < 2,7 Baixa  Dd1 
2,7 ≤ Dd ≤ 3,2 Média Dd2 
3,3 < Dd ≤ 3,7 Alta Dd3 

 

Com os valores de densidade de drenagem adaptados para a bacia do riacho 

Feiticeiro as classes de densidade de drenagem dos setores da bacia e índice de Dd para 

fórmula descritiva final está expresso na Tabela 16. 

 

Tabela 16 – Classes de densidade de drenagem dos setores da bacia e índice Dd estipulado 
para a fórmula descritiva 

Setores Densidade de Drenagem Símbolo Nível 
Alto Curso 2,2 Dd1 Baixa 

Médio Curso 3,6 Dd3 Alta 
Baixo Curso 3,7 Dd3 Alta 
Bacia (total) 3,3 Dd3 Alta 

 

Na bacia do riacho Feiticeiro a densidade de drenagem encontrada se enquadra em 

um padrão de drenagem alto, contudo apresenta alterações de acordo com setores da bacia. 

Essas diferenças estão diretamente ligadas às formas de relevo da área, já que em termos de 

substrato rochoso a área é cristalina, não tendo alterações entre os diferentes setores, não 

apresentado grande influência na modificação da densidade de drenagem. No alto curso a 

densidade de drenagem é baixa, por possuir uma declividade mais acentuada que favorece o 

escoamento superficial, apresentando a densidade de drenagem mais baixa da bacia. No 

médio e baixo cursos, onde predomina relevo do tipo plano a suave ondulado, apresenta uma 

densidade de drenagem classificada como muito alta e acima dos padrões gerais da bacia do 

riacho Feiticeiro.  

 
 

5.7 Índice de Cobertura Vegetal – Parâmetro ICV 

 

 

A cobertura vegetal tem função extremamente importante na manutenção dos 

recursos naturais e no controle da erosão dos solos, protegendo-os diretamente do impacto das 

gotas de água da chuva, diminuindo a velocidade de escoamento superficial e do consequente 
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atrito da água com a superfície afetando o transporte do material desagregado. Aumenta, 

ainda, a infiltração da água (BELTRAME, 1994; BOTELHO, 1999). 

Na identificação e avaliação dos diferentes tipos de cobertura vegetal que 

protegem o solo, o uso do sensoriamento remoto tem sido uma das principais ferramentas 

utilizadas na identificação da densidade e das condições de áreas com vegetação. O uso de 

métodos de índice de vegetação apresenta bons resultados em relação às variações da 

vegetação. 

Conjugadas aos diferentes padrões morfológicos da vegetação da caatinga, as 

condições climáticas apresentam relação direta pela grande variação das precipitações que 

oscilam entre os períodos de estiagem e os períodos úmidos durante o ano. Desse modo, tendo 

efeito direto sobre as diferentes fisionomias da vegetação para determinação do Índice de 

Vegetação por Diferença Normalizada- NDVI, deve-se considerar a variação sazonal da 

precipitação pluvial na região, já que a caatinga, vegetação típica, perde sua folhagem no 

período de estiagem, tornando a florescer no período chuvoso (BRAGA et al., 2003).  

A bacia em estudo é revestida, em sua maior parte, por uma vegetação xerófila 

que, em geral, apresenta densidade do tipo arbustiva densa e arbustiva aberta, conforme 

apontado no capítulo 3, quando se discute as características fitoecológicas da área, e a 

vegetação associada ao clima, como discutido acima. Diante disso, quando a vegetação é 

identificada por meio do uso de imagens orbitais é necessária atenção no que se refere à época 

do ano em relação à insolação e umidade, períodos de vida vegetativa, temporada de cultivo, 

entre outros aspectos (BOTELHO, 1999). 

 

 

5.7.1 Índice de Cobertura Vegetal na Bacia do Riacho Feiticeiro em 1984 e 2008 

 

 

 A aplicação do Diagnóstico Físico Conservacionista – DFC na bacia do riacho 

Feiticeiro nos parâmetros referente à vegetação foi utilizado o NDVI como índice de 

cobertura vegetal, considerando a diferença dos anos de 1984 e 2008, um intervalo de 24 

anos, para se analisar a variação ocorrida na vegetação como fisionomia e variações espaciais.  

Para a análise da cobertura vegetal da bacia do riacho Feiticeiro, através do NDVI, 

utilizaram-se as bandas 3 e 4 da imagens do LANDASAT 5 TM (Thematic Mapper), que 
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apresentam valores de reflectância  nos comprimentos de onda vermelha (0,63 a 0,69 µm) e 

infravermelha próximo (0,76 a 0,96 µm)  referentes às datas de 26-07-1984 e 13-08-2008.  

Ressaltando a relação direta do NDVI com a precipitação, observaram-se os totais 

de pluviometria referentes aos anos analisados, assim como a distribuição mensal destas, 

constatando-se certa simetria entre o total e a distribuição das chuvas nos anos de 1984 e 

2008.  

O cálculo do NDVI na área da bacia do riacho Feiticeiro foi feito através do 

software IDRISI 32 no utilitário Vegindex com o uso das bandas das imagens citadas acima.  

Os valores de NDVI apresentam uma variação de -1 a 1, conforme a cobertura vegetal, que   

varia com o tipo de vegetação. Os solos sem cobertura vegetal, em geral, apresentam valores 

entre -1 e 0. As áreas vegetadas com valores entre > 0 e 1 e as áreas de vegetação mais densa 

e de grande porte apresentam os valores positivos aproximados de 1 (COELHO et al, 2006).   

Assim, para a representação dos índices de vegetação na bacia do riacho Feiticeiro 

os valores de NDVI referentes às imagens de 1984 e 2008 foram reclassificados no intuito de 

adequação ao diagnóstico físico conservacionista. Através do utilitário Reclass do IDRISI 32, 

os valores foram redistribuídos em cinco classes, em que os valores negativos foram 

transformados em nível 5 e os demais valores distribuídos em intervalos que variam de 1 a 4. 

Assim, as melhores condições de cobertura vegetal são representadas pelo valor 1, e as áreas 

com solos expostos, sem cobertura vegetal, pelo valor 5. Deste modo, quanto mais alto for o 

valor do NDVI, representará menor vigor da vegetação, que está apresentada na Tabela 17. 

Conforme o peso atribuído a esses índices é considerado na fórmula descritiva no diagnóstico 

físico conservacionista. 

 

 Tabela 17- Classificação dos índices de NDVI da bacia do riacho Feiticeiro 

Valor do NDVI Índice de Proteção Índice 
0,8 a 1 Alto ICV1 

0,6 a 0,8 Moderadamente Alto  ICV2 
0,4 a 0,6 Médio ICV3 
0,2 a 0,4 Baixo ICV4 
>0 a 0,2 Muito Baixo ICV5 

 

Assim como nos demais parâmetros, os valores referentes ao NDVI dos anos 

1984 e 2008 encontrados na bacia do riacho Feiticeiro foram espacializados através do 

software IDRISI 32 determinando Índice de Cobertura Vegetal para a área total da bacia e 

para cada setor. Depois, com o intuito de definir esse parâmetro para cada setor e calcular a 
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área de cada classe, foi recortado o mapa de NDVI dos anos de 1984 e 2008, e por meio das 

médias ponderadas no parâmetro ICV estipularam-se os valores para a fórmula descritiva 

final apresentada nas Tabelas 18 e 19 referentes aos anos de 1984 e 2008, respectivamente. 

 

Tabela 18- Índice de cobertura vegetal dos setores da bacia do riacho Feiticeiro em 1984 

 
Nível de Proteção  

 
Símbolo  

Área ( Km²) 
Alto 

Curso 
Médio 
Curso 

Baixo 
Curso 

Área Total da Bacia 

Alto ICV1 - - - - 
Moderadamente Alto  ICV2 0,05 - - 0,05 

Médio ICV3 12,59 3,15 0,96 16,7 
Baixo ICV4 29,14 39,88 10,89 79,91 

Muito Baixo ICV5 15,20 64,08 60,08 139,36 
Média Ponderada 4,044 4,569 4,822 4,526 

 

Tabela 19- Índice de cobertura vegetal dos setores da bacia do riacho Feiticeiro em 2008 

 
Nível de Proteção 

 
Símbolo  

Área ( Km²) 
Alto 

Curso 
Médio 
Curso 

Baixo 
Curso 

Área Total da Bacia 

Alto ICV1 - - - - 
Moderadamente Alto  ICV2 0,22 0,08 0,08 0,38 

Médio ICV3 17,38 6,73 2,72 26,83 
Baixo ICV4 31,81 61,10 19,88 112,79 

Muito Baixo ICV5 7,57 39,2 49,25 96,02 
Média Ponderada 3,820 4,302 4,645 4,299 

 

De acordo com as informações das Tabelas 18 e 19 e nos mapas 17 e 18, 

observaram-se mudanças no padrão de cobertura vegetal entre os anos de 1984 e 2008. Na 

área total da bacia observa-se que o nível de proteção alto não é encontrado na bacia em 

nenhum dos anos analisados e o nível moderadamente alto apresenta-se muito baixo em 1984 

e 2008, com cerca de  0,02 % e 0,17 % respectivamente, sendo que no ano de 1984 é 

praticamente inexistente.  A proteção de nível médio aparece com certo aumento, de 7,08% 

em 1984 para 11,37% em 2008. O nível baixo passou de 33,85% para 47,79%, e o nível muito 

baixo onde a cobertura vegetal é praticamente inexistente e grande parte de solo se apresenta 

exposto houve uma diferença. Enquanto em 1984 a área da bacia apresentava 59,05%, em 

2008 diminuiu para 40,67%, assim como na área total da bacia os setores também apresentam 

uma modificação nos níveis de cobertura vegetal entre os anos de 1984 e 2008, porém cada 

setor apresentando suas especificidades. 
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Figura 17:  NDVI – 1984 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18:  NDVI – 2008 
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O alto curso da bacia apresenta o setor com melhor padrão de cobertura vegetal. O 

nível de proteção moderadamente alto apresentou um aumento de 0,09%, em 1984, para 

0,34% em 2008. Nesse setor ocorreu a maior dimensão espacial de cobertura vegetal 

identificada com o nível médio de 22,1% de 1984 para 30,5% em 2008 (Figura 19 A).  No 

nível de proteção identificada como baixa houve o aumento de 51,14% para 55,82% (Figura 

19 B), todavia a classificada muito baixa houve uma diminuição de 26,67% em 1984 para 

13,3 % em 2008.  

O setor alto da bacia do riacho Feiticeiro apresenta uma tendência de melhor 

proteção do solo, o que certamente se deve às dificuldades topográficas da área (Serra do 

Condado), pois é o setor que apresenta áreas de relevo de ondulado a forte ondulado da área e 

pelas condições físicas do solo, o que resulta em uma baixa potencialidade para a agricultura, 

inviabilizando, desse modo, atividades agropecuárias na área.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A - Mesmo sem apresentar uma grande diversidade 
de flora é representando com nível médio de 
proteção no NDVI  

B - Solo exposto com ocorrência de erosão laminar 
e em sulcos caracterizando uma área degradada 
com nível muito baixo de NDVI 

Figura 19- Tipos de Cobertura Vegetal no alto curso da área de estudo 

 
O médio curso apresenta mudanças significativas do ano de 1984 para 2008. No 

primeiro ano de análise os índices de proteção são, respectivamente, para os níveis médio, 

baixo e muito baixo 2,94%, 37,23 e 59,83%. Já em 2008, para os níveis de proteção 

moderadamente alto, médio, baixo e muito baixo a proteção apresenta valores respectivos de 

0,06%, 6,3%, 57,04% e 36,6% (Figura 20 A e B). Depreende-se, dessa análise, que houve 

uma melhoria no nível de proteção entre os anos de 1984 e 2008. 
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A- Vegetação Arbustiva densa caracterizada como 
proteção média nos índices do NDVI .  
     

B- Com nível de proteção muito baixo se apresenta 
com erosão laminar severa e em sulcos 
caracterizando a degradação da área.  

Figura 20- Tipos de Cobertura Vegetal no médio curso da área de estudo 

 

O baixo curso, como nos demais setores da bacia do riacho Feiticeiro, apresentou 

alterações nos padrão de cobertura vegetal no ano de 2008.  A primeira é referente a uma 

pequena área com um nível de proteção moderadamente alto de 0,11% (Figura 21A), em 

2008, que não pode ser encontrado em 1984. Porém, as mudanças significativas que 

ocorreram de 1984 para 2008 foram no nível de proteção baixo, que apresentou um aumento 

de 15,14% de 1984 para 27,63%, em 2008 (Figura 21B), e no nível muito baixo, com uma 

regressão de 83,53% no primeiro ano analisado para 68,46% no segundo ano, 

compreendendo-se que houve uma melhoria no nível de proteção entre os anos de 1984 e 

2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A- Vegetação de mata ciliar no baixo curso 
conservado classificado no NDVI como 
moderadamente alto. 

B- Vegetação arbustiva vegetação herbácea com 
presença de cactáceas caracterizada como proteção 
baixa nos índices do NDVI. 
 

Figura 21- Tipos de Cobertura Vegetal no baixo curso da área de estudo 
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A Tabela 20 permite que se faça relação das quatro classes de NDVI encontradas 

na bacia do riacho Feiticeiro para o ano de 1984, com as modificações sofridas no ano de 

2008. 

 

Tabela 20- Distribuição do NDVI na imagem de 1984 e seus correspondentes níveis na               
imagem de 2008 
 
Área coberta pelo NDVI em 

1984 (Km2) 
Ocorrência em 2008 na área ocupada pelo NDVI em 

1984  (Km²) 
Tipo Km2 Moderamente alta Médio Baixo Muito baixo 

Moderamente alto 0,06 - 0,05 - 0,01 
Médio 16,71 0,18 9,91 5,43 1,19 
Baixo 79,89 0,16 12,72 52,61 14,40 

Muito baixo 139,36 0,05 4,15 54,75 80,41 
Total 236,02 0,39 26,83 112,79 96,01 

 

De acordo com a Tabela acima, verificou-se em grande parte da bacia do riacho 

Feiticeiro um aumento na cobertura vegetal classificada de acordo com o NDVI.  Realizou-se, 

então, uma análise das transformações ocorridas, isto é, das mudanças que aconteceram em 

todos os tipos de cobertura vegetal. Uma análise da Tabela 20 permite inferir as diferenças 

ocorridas entre os anos de 1984 e 2008.  

• A proteção classificada como moderadamente alta diminuiu entre 1984 e 2008; no 

primeiro ano correspondia a 0,06 km² da área da bacia, já em 2008 foi classificada 

com 0,05 km² de cobertura média e 0,01 km² na classe muito baixa. 

• A proteção classificada como nível médio diminuiu entre 1984 e 2008 correspondiam 

a 16,71 km² da área da bacia no primeiro desses anos, e no segundo deles continuou 

com 9,91 km² como nível médio, diminuindo para 5,43 km² para nível baixo, e 1,19 

para nível muito baixo, com uma pequena variação de 0,18 km² para o nível 

moderadamente alto. 

• A proteção classificada como nível baixo apresentou variações entre 1984 e 2008. No 

primeiro ano analisado correspondia a 79,89 km² da área da bacia, e no segundo,  

continuando 52,61 km² como nível baixo, diminuindo para 14,40 km² para nível 

muito baixo, com uma variação de 0,16 km² para o nível moderadamente alto e 12,72 

km² para nível médio.  

• A proteção classificada como nível muito baixo correspondia a 139,36 km² da área da 

bacia em 1984, continuando em 2008 com 80,41 km² como nível baixo e 
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apresentando as seguintes mudanças: 0,05 km² para o nível moderadamente alto, 4,15 

km² para nível médio e 54,75 km² no nível baixo.  

 Uma análise da Tabela 20 mostra que os mais altos níveis de proteção 

(moderadamente alto e médio) ocupavam, respectivamente, 7,11%  e 11,53% da área de 

estudo em 1984 e 2008, enquanto os mais baixos níveis (baixo e muito baixo) ocupavam 

92,89% e 88,47% nos mesmos anos.  Desse modo, evidencia-se que ocorreu, entre 1984 e 

2008, um aumento no nível de cobertura vegetal da área de estudo.  
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6 FÓRMULA DESCRITIVA FINAL E O CÁLCULO DO VALOR CRÍ TICO DO 
PROCESSO DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL NA BACIA DO RIACHO  
FEITICEIRO 

 

 

Baseado em Beltrame (1994), a Fórmula Descritiva Final (FDF), que expressa 

numericamente o estado físico conservacionista da bacia do riacho Feiticeiro, foi obtida para a 

área total da bacia e para cada setor nos anos de 1984 e 2008. A avaliação das mudanças 

ocorridas no período analisado deu-se com o resultado final da fórmula em função do 

parâmetro Índice de Cobertura Vegetal (ICV), único parâmetro que teve variações entre esses 

anos, sendo que os demais permaneceram constantes nos índices analisados.  

Foi elaborada uma fórmula descritiva para o ano de 1984 e 2008 com todos os 

parâmetros, que segue abaixo: 

FDF (1984) = (IC) + (R) + (K) + (DM) + (DD) + (ICV1984) 
e 

FDF (2008) = (IC) + (R) + (K) + (DM) + (DD) + (ICV2008) 
 

Também elaborou-se uma fórmula em separado com o parâmetro ICV para 

analisar somente o Estado de Degradação da Vegetação (EDV) da bacia nos anos de 1984 e 

2008, representadas abaixo: 

EDV = ICV 1984 
EDV = ICV 2008 

 

Os resultados encontrados para a fórmula descritiva final dos índices para cada 

parâmetro analisado na área total e diferentes setores da bacia estão sintetizados na Tabela 21 

e representados no mapa (Figura 22). 

  

Tabela 21- Somatório dos índices obtidos nos parâmetros analisados 

 
PARÂMETROS 

Alto 
Curso 

Médio 
Curso 

Baixo 
Curso 

Área Total da 
Bacia 

Índice Climático (IC) 1,542 1,485 1,079 1,375 
Classes de Relevo (CR) 2,018 1,604 1,371 1,647 
Erosividade da chuva (R) 1,989 1,561 1,000 1,423 
Erodibilidade dos solos (K)  1,196 1,547 1,873 1,562 
Densidade da Drenagem (Dd) 2,2 3,6 3,7 3,3 
Índice de Cobertura Vegetal em 1984 (ICV) 4,044 4,569 4,822 4,526 
Índice de Cobertura Vegetal em 2008 (ICV) 3,820 4,302 4,645 4,299 
Somatório dos Índices para 1984 12,989 14,366 13,845 13,833 
Somatório dos Índices para 2008 12,765 14,099 13,668 13,606 
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Figura 22: Resultados da Fórmula Descritiva Final  

1984: 13,845 
2008: 13,668 

1984: 14,366 
2008: 14,099 

1984: 12,989 
2008: 12,765 
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6.1 Análise do Risco de Degradação Física 

 

 

Para evidenciar os valores finais obtidos no Diagnóstico Físico Conservacionista 

utilizou a fórmula descritiva final indicando os valores finais em percentuais com o uso da 

equação da reta descrita no Quadro 9.  

 

y = a + bx 
se  x = 6,  y = 0              se x = 23, y = 100                        a + 23b = 100 
a + 6b = 0                        a + 23b = 100                           -a – 6b = 0 
                                                                                            0 + 17b = 100 ou  
                                                                                                    b = 100/17 = 5,89            
e, 
a + 23 x 5,89 = 100 ou a = - 135,47 + 100 = - 35,47 
Assim, a equação da reta será: y = 5,89 x – 35,47  
 
 
Quadro 9- Equação da reta para a fórmula descritiva para análise do Risco de Degradação 
Física  
Fonte: Adaptado de Beltrame (1994) 
 

Conforme as classificações dos parâmetros usados, o mínimo valor é 6, referente 

ao somatório dos índices iguais a 1, os quais representam as melhores condições físicas 

conservacionistas da área. O máximo valor obtido no uso de todos os parâmetros foi de 23, 

somatório de todos os valores máximos indicando as piores condições de preservação dos 

recursos naturais. Assim, com os valores de 6 (mínimo) e 23 (máximo), tem-se o ângulo de 

inclinação da reta mostrando as unidades de risco de degradação física da bacia do riacho 

Feiticeiro.  

De acordo com a equação da reta encontrada substituindo os valores obtidos pelo 

somatório dos índices por (x), tem-se o seguinte resultado para os diferentes setores da bacia e 

para sua área total:  

Para 1984: 

Alto Curso: y = 5,89. 12,989 – 35,47= 41,03  

Médio Curso: y = 5,89 . 14,366 – 35,47= 49,15 

Baixo Curso: y = 5,89 . 13,845 – 35,47= 46,07 

Bacia do riacho Feiticeiro (área total): y= 5,89 . 13,833 – 35,47= 46,00 
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Para 2008:  

Alto Curso: y = 5,89 . 12,765 – 35,47= 39,71 

Médio Curso: y = 5,89 . 14,099 – 35,47= 47,57  

Baixo Curso: y = 5,89 . 13,668 – 35,47= 45,03  

Bacia do riacho Feiticeiro (área total): y= 5,89 . 13,606 – 35,47= 44,66 

Com cálculo da equação da reta as unidades de risco de degradação física para cada 

setor e para a área total da bacia do riacho Feiticeiro estão expressas na Tabela 22. 

 

Tabela 22 - Risco de Degradação Física dos setores da bacia do riacho Feiticeiro dos anos 
1984 e 2008 

 
Setores 

Risco de Degradação Física (%) 
1984 2008 

Alto Curso 41,03 39,71 
Médio Curso 49,15 47,57 
Baixo Curso 46,07 45,03 

Bacia do Riacho Feiticeiro (área total) 46,00 44,66 
 

 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 22, o estado físico 

conservacionista da bacia do riacho Feiticeiro o longo do período considerado é o seguinte: 

• O alto curso é o setor com menor risco físico conservacionista seguindo-se do baixo e 

médio cursos;  

• Considerando a bacia como um todo, conclui-se que o risco de degradação física 

decresceu.  

Os valores obtidos na equação da reta podem ser visualizados no gráfico em que o 

eixo abscissa representa os valores obtidos nas fórmulas descritivas dos setores da bacia em 

que se traçam perpendiculares até a reta, e nas ordenadas as unidades de risco de degradação 

física da bacia (Gráficos 1 e 2). 
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Figura 23: Unidades de Risco de Degradação Física da bacia do riacho Feiticeiro nos anos de 1984 e 2008. 
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6.2 Análise do Risco de Degradação da Vegetação 

 

 

Os parâmetros IC, R, K, CR e Dd são constantes ao longo do período. Assim, a 

quantificação do potencial de degradação física da área depende apenas da variação do 

parâmetro do Índice de Cobertura Vegetal (ICV), que representa a proteção conferida pela 

vegetação ao ambiente físico.  

Na equação referente ao ICV (Quadro 10), os índices que representam a melhor 

proteção da cobertura vegetal é 1 (valor mínimo) e as áreas sem cobertura vegetal o valor que 

representa o pior estado é 5 (valor máximo). Com esses valores tem-se o ângulo de inclinação 

da reta mostrando o nível de degradação da vegetação nos anos de 1984 e 2008. 

 

y = a + bx 
se  x = 1,  y = 0              se x = 5, y = 100                        a + 5b = 100 
a + b = 0                        a + 5b = 100                              -a – b = 0 
                                                                                            0 + 4b = 100 ou  
                                                                                                    b = 100/4 = 25            
e, 
a + 5 x 25= 100 ou a = - 125 + 100 = -25 
Assim, a equação  da reta será: y = 25x-25  
 
Quadro 10- Equação da reta para análise do Risco de Degradação da Vegetação 
Fonte: Adaptado de Beltrame (1994) 
 
 
Modificando os valores obtidos pelo somatório dos índices por (x), tem-se o seguinte 

resultado: 

Para 1984: 

Alto Curso: y = 25 . 4,044 – 25 = 76,1 

Médio Curso: y = 25 .4,569 – 25 = 89,225 

Baixo Curso: y =  25 . 4,822 – 25 = 95,55 

Bacia do Riacho Feiticeiro (área total): y = 25 . 4,526 – 25 = 88,15. 

Para 2008: 

Alto Curso: y = 25 . 3,820 – 25 = 70,5 

Médio Curso: y = 25 .4,302 – 25 = 82,55 

Baixo Curso: y =  25 . 4,645 – 25 = 91,125 

Bacia do Riacho Feiticeiro (área total): y = 25 . 4,299 – 25 = 82,475 
 



101 
 

 
 

Com o cálculo da equação da reta para o parâmetro de ICV, a Degradação da 

Vegetação entre os anos de 1984 e 2008 é indicada na Tabela 23. 

 

Tabela 23- Índice de Degradação da Vegetação da bacia do riacho Feiticeiro entre os anos de 
1984 e 2008 

 
Setores 

Nível de 
degradação (%) 

 
Índice de cobertura 

vegetal (%) 1984 2008 
Alto Curso 76,10 70,15 5,95 

Médio Curso 89,22 82,55 6,67 
Baixo Curso 95,55 91,13 4,42 

Bacia do Riacho Feiticeiro (área total) 88,15 82,48 5,67 
 

•   A degradação nos três setores é bem significativa nos dois anos analisados, crescendo 

do alto para o médio e baixo cursos;  

• Considerando a área de estudo como um todo, conclui-se que a degradação da 

vegetação diminuiu. 

Com os resultados conclui-se que dos trabalhos conservacionistas que venham a 

ser feitos na bacia do riacho Feiticeiro, o baixo curso é o setor que merece maior atenção. 

Os valores obtidos na equação da reta podem ser visualizados no Gráfico em que 

o eixo abscissa representa os valores obtidos nas fórmulas descritivas dos setores da bacia em 

que se traçam perpendiculares até a reta, e nas ordenadas as unidades de degradação da 

vegetação (Gráficos 3 e 4). 
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Figura 24: Unidades de Risco de Degradação da Vegetação da bacia do riacho Feiticeiro nos anos de 1984 e 2008. 
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7 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS PELO DIAGNÓSTICO  FÍSICO 

CONSERVACIONISTA  

 

 

De acordo com os resultados obtidos é interessante comparar os parâmetros entre 

os diferentes setores da bacia. 

O índice climático (IC), resultado do produto do índice efetivo de umidade (Im) e 

do número de meses secos (Ms), resultando na severidade do clima, mostrou na área total da 

bacia predominância de baixa severidade climática com 62,54%  da área, e 37,46% com alta 

severidade, considerando os postos pluviométricos analisados dentro da bacia e no seu 

entorno. Nos setores encontraram-se os seguintes resultados, no alto e médio cursos do riacho 

são os setores mais vulneráveis à adversidade climática, apresentando o alto curso 54,06% e 

45,94% da sua área com alta e baixa severidade climática respectivamente. O médio curso, 

48,47% alta, e 51,53% baixa severidade climática. No baixo curso da bacia do riacho 

Feiticeiro as condições climáticas são mais favoráveis, pois apenas 7,92% da área apresentam 

alta severidade e 92,08% baixa severidade.   

A declividade média da bacia representada pelo parâmetro Classes de Relevo 

(CR), caracteriza o relevo da bacia do riacho Feiticeiro e dos seus setores. Na área total da 

bacia o predomínio é de um relevo suave ondulado com 50,42% da área, e plano com 43,33%, 

sendo que se encontra também um relevo ondulado 5,07%, muito ondulado 0,61%, e forte 

ondulado 0,57%. Nos diferentes setores da bacia o relevo apresenta-se mais acentuado no alto 

curso, único setor em que se manifesta a classe forte ondulado, mas a predominância é o tipo 

suave ondulado.  No alto e médio cursos o relevo se mostra muito ondulado, sendo que em 

pequenas áreas não alteram muito a paisagem. Desse modo, a bacia do riacho Feiticeiro se 

insere na depressão sertaneja em que é característico um relevo plano e suave ondulado. 

No parâmetro erosividade da chuva (R), na bacia do riacho Feiticeiro definiram-se 

três intervalos de acordo com os postos pluviométricos avaliados. Dentre esses intervalos a 

área de estudo não apresentou grande variabilidade, tendo cerca de 50,68 % da área com baixa 

erosividade e  49,32% com média erosividade. O alto curso é mais vulnerável à erosividade 

da chuva, tendo cerca de 99% da área com nível médio de erosividade. O baixo curso  

destaca-se pela baixa erosividade em 100% de sua área.  

Apesar de os dados evidenciarem uma capacidade potencial das chuvas entre 

baixa e média em causar erosão na área da bacia do riacho Feiticeiro, deve-se ressaltar o 
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caráter concentrado e torrencial das chuvas na área de estudo aliado à baixa capacidade de 

proteção dos solos dada pela caatinga nas primeiras chuvas. Desse modo, favorecendo a 

intensificação dos processos erosivos de forma concentrada, o que tende a ampliar a perda de 

solo pela erosão pluvial e, no geral, a perda da produtividade dos mesmos. 

A erodibilidade dos solos (K) apresentou uma erodibilidade média e baixa nos 

anos analisados, representando, respectivamente, 51,9%  e 45,9% da área total, encontrando-

se solos com alta erodibilidade apenas no alto curso do riacho, aproximadamente 9,4%, 

enquanto a área total da bacia do riacho Feiticeiro representa 2,2%. 

A Densidade de drenagem (Dd) se apresentou alta na área total da bacia e média 

no baixo curso, no entanto no alto curso a drenagem é baixa.  A densidade de drenagem é 

representada por uma série de fatores: características geológicas, relevo e solos, que são 

responsáveis pela determinação desse parâmetro. 

Os reflexos de todos os componentes ambientais, inclusive dos parâmetros 

analisados no Diagnóstico Físico Conservacionista, refletem diretamente na vegetação, sendo 

que essa também é a defesa natural dos solos contra o processo erosivo. O parâmetro do 

Índice de Cobertura Vegetal (ICV) realizado através do NDVI, nos anos de 1984 e 2008, 

mostra que na bacia do riacho Feiticeiro a cobertura vegetal se encontra com predomínio nos 

níveis de proteção de muito baixo a baixo. Contudo, o NDVI apresentou mudanças do 

primeiro para o segundo ano analisado, sendo que o nível muito baixo passou de 59,05% em 

1984 para 40,67% em 2008, porém o nível de proteção baixa subiu de 33,85 em 1984 para 

47,79% em 2008. Com a baixa capacidade de proteção da vegetação na área total da bacia o 

setor mais comprometido é o baixo curso nos dois anos analisados, sendo que também 

apresenta um aumento de acordo com o NDVI de 1984 para 2008, mas ainda com condições 

que comprometem o principal fator de proteção do solo.   
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8 DIAGNÓSTICO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NA BACIA DO RIACHO 
FEITICEIRO 

 

 

 A análise do uso e ocupação do solo da bacia do riacho Feiticeiro se deu como 

complemento do Diagnóstico Físico Conservacionista considerando a dimensão espacial e 

temporal para avaliar as condições na área nos anos de 1984 e 2008 e as transformações 

ocorridas no ambiente. 

O estudo dos padrões de uso e ocupação do solo na bacia do riacho Feiticeiro foi 

realizado através do processamento de imagens LANDASAT 5 TM (Thematic Mapper) na 

composição 345 com passagens  referentes as datas 26-07-1984 e 13-08-2008. 

O processamento digital dos dados foi realizado no software IDRISI 32, usando a 

metodologia de manipulação de contraste que consiste da transferência radiométrica em cada 

“pixel” com o objetivo de atribuir a cada tipo de cobertura mais semelhante, aumentando, 

assim, a discriminação visual entre os objetos presentes na imagem. Os padrões obtidos 

através da interpretação digital das imagens foram identificados em campo visando à 

comprovação das interpretações preliminares. 

Deste modo, foram identificados os padrões de cobertura vegetal de caatinga, 

atividades agropecuárias, corpos d'água e solo exposto. Com isso, o presente estudo apresenta 

uma generalização em relação à cobertura vegetal visando diagnosticar, no momento, a 

proteção dos solos da bacia, todavia diferenciando as atividades agropecuárias para se analisar 

a regressão ou progressão da mesma nos anos de 1984 e 2008. 

 

 

8.1 Análise do Uso e Ocupação do Solo na Bacia do Riacho Feiticeiro nos anos de 1984 e 

2008 

  

 

Conforme as informações mapeadas e constatadas em campo, pode-se verificar 

que na área da bacia do riacho Feiticeiro, nos anos de 1984 e 2008, aconteceram mudanças no 

uso e ocupação do solo com o aumento da cobertura vegetal e diminuição da atividade 

agropecuária, conforme indicado nos mapas das Figuras 23 e 24 e por meio da Tabela 24.  
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Figura 25: Uso e Ocupação do Solo em 1984 

 

 
Figura 26: Uso e Ocupação do Solo em 2008 
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Tabela 24- Uso e ocupação do solo e respectivas áreas da bacia do riacho Feiticeiro, nos anos 
de 1984 e 2008 

Uso da Terra 1984 2008 
Classes Km² % Km² % 

Cobertura Vegetal 110,15 46,7 121,99 51,7 
Atividades Agropecuárias 34,09 14,4 23,03 9,7 

Corpos d’água 7,94 3,4 7,99 3,4 
Solo Exposto/Pecuária 83,84 35,5 83,01 35,2 

                

Conforme as imagens geradas e com base na Tabela 24, a bacia em estudo 

apresentava cerca de 46,7%  e 51,7%  respectivamente em 1984 e 2008, com cobertura 

vegetal representada, em especial, no setor do alto curso do riacho. As atividades 

agropecuárias encontradas nas margens do riacho Feiticeiro e de seus afluentes (planícies 

fluviais) apresentaram 14,4% em 1984 e 9,4% em 2008. Os corpos d’água representados 

principalmente pelos barramentos de médio e pequeno portes ao longo do curso do riacho 

têm, aproximadamente, 3,4% da bacia nos dois anos analisados, merecendo destaque o açude 

Joaquim Távora no distrito de Feiticeiro. As áreas de solo exposto correspondiam em torno de 

35,5 % da bacia em 1984, e 35,2% em 2008 com maior expressão no setor do baixo curso da 

bacia riacho Feiticeiro correspondendo áreas de solos rasos e pedregosos como as associações 

dos neossolos litólicos e os luvissolos.   

 

Tabela 25- Uso e ocupação do solo em 1984 para 2008 

Área ocupada em 1984 (Km²) 
 

Ocorrência em 2008 na área ocupada pelo tipo 
de uso em 1984  (Km²) 

 
Tipo 

 
Km2 

Vegetação 
de Caatinga 

Atividade 
Agropecuária 

Corpos 
d’água 

Solo 
exposto 

Vegetação de Caatinga 110,15 80,87 9,93 1,33 18,02 
Atividade Agropecuária 34,09 17,72 7,25 1,63 7,49 

Corpos d’água 7,94 1,22 1,94 4,52 0,26 
Solo exposto/ Pecuária 83,84 22,18 3,91 0,51 57,24 

Total 236,02 121,99 23,03 7,99 83,01 
 

Com base nas modificações ocorridas de 1984 para 2008, construiu-se a Tabela 

25 verificando a seguintes modificações no uso e ocupação da bacia: 

• A vegetação de caatinga, que cobria 110,15 Km² no ano de 1984, em 2008 essa área 

continua com 80,87 Km² de vegetação de caatinga e apresentando diferenças no uso e 

ocupação com atividade agropecuárias, corpos d’água e solo exposto, respectivamente 

9,93 Km², 1,33 Km² e 18,02 Km².  
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• As áreas que correspondem às atividades agropecuárias no primeiro ano cobriam 

34,09 Km² da área em estudo, já no segundo ano analisado o quadro se apresentou 

diferenciado, sendo que 7,25Km² permaneceram com atividades agropecuárias, 17,72 

Km² com vegetação de caatinga, 1,63Km² corpos d’água e 7,49 Km² de solo exposto.  

• Os corpos d’água representam uma pequena parte da bacia em termos espaciais, 

compreendendo em torno de 3,4% em 1984, e em 2008 quase não houve alterações. 

• O solo exposto da bacia do riacho Feiticeiro, em 1984, era de 83,84 Km² da área, 

sendo que em 2008 se apresentou da seguinte forma: 22,18Km² com vegetação de 

caatinga, 3,91 Km² com atividades agropecuárias, 0,51 Km² corpos d’água e 57,24Km² 

permaneceram como solo exposto.  

Constata-se que houve uma expansão da área com cobertura vegetal, contudo com 

base no NDVI verifica-se que o nível de proteção dada pela vegetação, embora que com 

pequeno acréscimo entre 1984 e 2008, continua com níveis de proteção baixo a muito baixo. 

Há predominância de uma vegetação aberta e esparsa de porte arbustivo e que não traz grande 

proteção ao solo. Em relação às áreas que correspondem às atividades agropecuárias, 

apresenta-se, em 2008, com menor expressão se comparada com o ano de 1984, o que indica 

ter existido uma mudança no padrão de uso do solo, ou seja, áreas que eram destinadas às 

atividades de agropecuárias como lavouras e áreas de pastagens foram abandonadas, fazendo 

com que surgisse uma vegetação secundária que no geral não traz grande proteção para os 

solos. Os corpos d’água da bacia não apresentaram alterações entre 1984 e 2008. Em relação 

ao solo exposto da bacia não houve grandes alterações, todavia destaca-se que houve maior 

expressão de áreas com solo exposto nas extensões das planícies fluviais, principalmente nas 

áreas de baixo curso do riacho Feiticeiro onde se localizam os solos aluviais que apresentam 

uma melhor situação para a agricultura (Figura 25).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 27: Visão panorâmica do riacho Feiticeiro no Médio Curso do Riacho Feiticeiro onde se observam apenas 
alguns testemunhos da mata ciliar.  
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Verifica-se que, ao longo período analisado, mesmo que de forma tímida, em 

alguns pontos houve uma recuperação da vegetação, possivelmente de áreas abandonadas 

pelas atividades agropecuárias, já que ocorreu também uma pequena diminuição, em termos 

territoriais, desse tipo de uso de 1984 para 2008.  

 

 

8.2 Análise Socioeconômica do Município de Jaguaribe  

 

 

No diagnóstico socioeconômico da área de estudo utilizaram-se dados municipais 

por não existirem dados secundários que retratem as condições socioeconômicas nas 

delimitações de bacias hidrográficas e pela inviabilidade de o presente trabalho conseguir 

esses dados a partir de pesquisas de campo. Então, diante da homogeneidade das 

características socioeconômicas do município em questão, tendo como base o trabalho de 

Guerra (2009), empregaram-se os dados socioeconômicos do município de Jaguaribe para 

análise do uso da terra e de seus recursos naturais na bacia do riacho Feiticeiro.  

O município de Jaguaribe-CE, onde está inserida a bacia do riacho Feiticeiro, 

apresenta como principal característica de ocupação a implantação dos primeiros latifúndios 

cearenses, a partir das doações de sesmarias e tendo a pecuária como principal atividade 

econômica. Atualmente, a pecuária ainda se destaca como atividade econômica mais 

representativa do município, sendo realizada em todos os seus distritos, porém o município 

também apresenta como base de sua economia a agricultura ligada principalmente ao plantio 

de lavouras temporárias (GUERRA, 2009; CEARÁ, 2010).    

De acordo com a Figura 26, observa-se, em termos percentuais, as principais 

atividades econômicas representadas pela pecuária, com 56,9%, seguida pelas lavouras de 

subsistência, com 41,7 %, sendo os demais usos da terra sem grande expressão na economia 

local.  
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Figura 28: Principais Atividades Econômicas do Município de Jaguaribe – Ceará  

 

De acordo com dados do IBGE, analisando-se os anos de 1990 e 2008, o uso da 

terra nas lavouras temporárias e permanentes em Jaguaribe tem apresentado uma tendência à 

redução em relação às áreas plantadas. A redução entre os anos de 1990 e 2008 foram 67,2% 

para lavouras temporárias e 21,9% para lavouras permanentes, de acordo com a Tabela 26.  

 
Tabela 26 - Síntese das variações entre os anos de 1990 e 2008 das áreas plantadas (culturas 
temporárias e permanentes) no município de Jaguaribe 

 
Culturas 

Área Plantada (ha) Variação entre 1990 e 
2008 

1990 2008 Percentagem 

Temporárias 17.765 5.828 Redução 67,2% 
Permanente 501 391 Redução 21,9% 

     Fonte: SIDRA / IBGE 
 

A produção pecuária entre os dois anos analisados, de 1990 e 2008, também 

apresenta uma redução do rebanho de cerca de 13,6%, evidenciando, dessa forma, um 

declínio dessa atividade, conforme a Tabela 27. 
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Tabela 27- Síntese das variações entre os anos de 1990 e 2008 dos rebanhos no município de 
Jaguaribe 

 
 

Variáveis 

Rebanho Variação entre 1990 e 2008 

Bovinos (B) Caprinos (C) Ovinos (O) Suínos (S) Totais 
(B+C+O+S) 

1990 2008 1990 2008 1990 2008 1990 2008 1990 2008 

Efetivo 
dos 

Rebanhos 

51.215 49.624 23.292 14.191 50.076 44.078 10.831 9.139 135.414 117.032 

Fonte: SIDRA / IBGE (2010) 
 

Embora com o declínio da atividade pecuária, a criação bovina se apresenta 

predominante na atividade pecuarista do município, assim como a de menor taxa de declínio 

em relação aos demais efetivos de rebanhos. Desse modo, os dados permitem dizer que a base 

de sustentação econômica do município de Jaguaribe está historicamente vinculada à 

pecuária, com 56,9%.  Dessa atividade se destaca o gado bovino como predominante nos dois 

anos analisados (SIDRA/IBGE, 2010). Todavia, considerando-se que as atividades 

agropecuárias dependem de variáveis climatológicas para a sua produção, principalmente das 

chuvas que, em geral, variam de ano para ano na área de estudo, de clima semiárido, avaliou-

se uma sequência anual na produção agrícola (Tabela 28) e nos efetivos dos rebanhos (Tabela 

29). 

 

Tabela 28- Produção de lavouras temporárias e permanentes em diferentes anos em Jaguaribe 
– Ceará                                                    

                   
 

Anos  
Área Plantada e área colhida (ha) 

 
Culturas Temporárias 

 
Culturas Permanentes 

1990 17.765 501 
1991 10.693 851 
1992 10.832 818 
1993 2.348 503 
1994 12.768 460 
1995 7.856 475 
1996 7.856 464 
1997 8.223 437 
1998 5.063 435 
1999 7.289 435 
2000 8.216 400 
2001 6.834 400 
2002 8.117 400 
2003 8.531 427 
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Anos 

Área Plantada e área colhida (ha) 
 

Culturas Temporárias 
 

Culturas Permanentes 
2004 7.065 457 
2005 4.648 429 
2006 5.878 406 
2007 5.377 391 
2008 5.828 391 

                Fonte: SIDRA / IBGE / FUNCEME 
 

Tabela 29- Efetivos bovinos, ovinos, caprinos e suínos do município de Jaguaribe – CE nos 
anos 1990 a 2008. 

 
 

Anos  

Rebanho 
 

Bovino 
 

Caprino 
 

Ovino 
 

Suíno 

1990 51.215 23.292 50.076 10.831 
1991 52.239 23.758 51.078 11.101 
1992 53.284 24.471 52.610 10.898 
1993 30.284 14.683 29.462 4.933 
1994 33.312 15.856 31.819 5.229 
1995 36.310 16.649 34.364 5.438 
1996 55.827 10.400 35.600 7.038 
1997 56.385 10.483 36.490 7.213 
1998 42.288 9.434 32.841 6.510 
1999 38.059 9.575 33.497 6.629 
2000 39.961 10.053 34.836 6.884 
2001 41.150 10.505 35.160 7.081 
2002 42.178 10.872 36.039 7.293 
2003 42.811 11.209 36.760 7.482 
2004 44.523 11.960 38.414 7.861 
2005 45.858 12.678 39.950 8.220 
2006 47.233 13.312 41.548 8.585 
2007 48.414 13.778 42.794 8.879 
2008 49.624 14.191 44.078 9.139 

Fonte: SIDRA / IBGE (2010) 
 

As Tabelas acima confirmam o diagnóstico realizado com base nos anos de 1990 

e 2008, com uma tendência de queda na produção, apesar de não se apresentar como uma 

constante, pois em alguns anos ocorrem uma melhor produção, mas percebe-se uma redução 

na produção das principais atividades econômicas do município de Jaguaribe.  

Embora com o declínio da produção agrícola e pecuária, essas atividades 

econômicas ainda se apresentam como principais na região, sendo a pecuária o carro-chefe da 

economia local, seguida pela agricultura com caráter de subsistência, destacando-se as 

culturas de milho e feijão. 
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O declínio da agropecuária também pode estar atrelado aos processos migratórios 

da população rural, em direção aos centros urbanos, que muitas das vezes são famílias mais 

vulneráveis às condições oferecidas pelo campo e submetidas à pobreza, o que faz com que se 

acentuem os processos migratórios (SOUZA, 2006).      

 
                 Tabela 30- População no município de Jaguaribe 

 
 

Anos 

População 
 

Rural 
 

Urbana 
 

Total 

1980 16.631(58,27%) 11.910 (41,73%) 28.541 
1991 15.182(46,95%) 17.158(53,05%) 32.340 
2000 14.011(39,97%) 21.051 (60,03%) 35.062 
2007 12.742 (36,28%) 22.381(63,72%) 35.123 
2010 11.138(32,36%) 23.278(67,64%) 34.416 
Fonte: IBGE (2010) 
 

De acordo com dados secundários do IBGE (2010), a população total do 

município de Jaguaribe, entre os anos de 1980 e 2010, apresentou um aumento na população 

total do município (Tabela 30). Contudo, é notória a queda constante da população rural e o 

aumento da população urbana. Observa-se que em 1980, 58,27% da população era rural, e 

41,73% urbana; já em 2010 verifica-se o contrário: a maior parte da população encontra-se na 

área urbana, cerca de 67,64%, e 32,36%  na área rural. Essa queda ocorre gradativamente nos 

anos analisados, apresentando, dessa forma, a migração campo-cidade.  

.  
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9 DISCUSSÃO DA PROBLEMÁTICA DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL / 

DESERTIFICAÇÃO NA BACIA DO RIACHO FEITICEIRO 

 

 

O processo de desertificação é marcado pelo desaparecimento irreversível de 

algumas espécies vegetais, aumento dos processos erosivos, assoreamento dos recursos 

hídricos superficiais e resulta na intensificação dos processos morfogenéticos que passam a 

prevalecer sobre as ações pedogenéticas. O antropismo, caracterizado pelas atividades 

agropecuárias com técnicas rudimentares, o extrativismo e a ocupação desordenada culminam 

com a degradação da vegetação, resultando na degradação dos solos com diminuição da 

matéria orgânica, modificação de suas propriedades físicas e intensificação dos processos 

erosivos (PAE, 2010).  

As causas e consequências da desertificação estão interligadas, pois as 

consequências podem retroalimentar as causas originais. A desertificação apresenta um 

quadro complexo que parece progredir, promovendo em sequência a degradação do solo, a 

redução da capacidade produtiva da agropecuária e, por fim, a deterioração das condições 

socioeconômicas da população da área. Todavia, esses eventos nem sempre coexistem, o que 

complica a análise do processo da desertificação (SAMPAIO & SAMPAIO, 2002). 

Os indicadores sociais são os mais complexos de se analisar, pois áreas não 

desertificadas podem apresentar problemas sociais bem mais complexos que regiões que 

apresentam sinais evidentes de desertificação. Diante disso, o diagnóstico da degradação 

ambiental/desertificação na bacia do riacho Feiticeiro é constatado no presente estudo a partir 

do diagnóstico físico conservacionista, com análise do risco de degradação ambiental, 

expressa na análise dos parâmetros do clima e da vegetação com o uso do NDVI, de imagens 

indicadores do uso e ocupação do solo associadas a uma análise das atividades econômicas 

predominantes na área do estudo. 

A caracterização climática da área de estudo, parâmetro do DFC, identifica um 

clima semiárido com variações espaciais e temporais de precipitação.  Com base nos 

resultados do balanço hídrico realizado numa série histórica de 30 anos (1955-1985), na área 

de estudo é possível caracterizar mais especificamente o clima. A região apresenta uma 

precipitação média abaixo de 850 mm anuais com o período chuvoso concentrado em poucos 

meses, apresentando, dessa forma, grandes déficits hídricos. A deficiência hídrica ocorre 
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durante o período de 8 a 10 meses, fato decorrente da distribuição sazonal da precipitação e 

das altas taxas de evapotranspiração potencial.  

O Índice de Aridez do UNEP usado para identificar as áreas com susceptibilidade 

climática ao processo de desertificação situa a bacia do riacho Feiticeiro inteiramente em área 

suscetível ao processo. A erosividade da precipitação média no período de 30 anos (1955-

1985), na área da bacia do riacho Feiticeiro mostra que os meses de fevereiro a maio 

apresentam uma erosividade mais alta que os outros meses do ano pela concentração das 

precipitações nesse período.  

Na área da bacia do riacho Feiticeiro localizam-se apenas os postos 

pluviométricos de Feiticeiro e Curral Novo. As médias mensais e anuais da erosividade e os 

valores da distribuição percentual do índice durante o ano desses postos pluviométricos 

encontra-se na Tabela 31, a distribuição percentual no período de maior ocorrência das 

precipitações anuais dos mesmos encontram-se detalhados na Tabela 32. 

 

Tabela 31- Erosividade da Chuva das médias mensais e anuais dos postos pluviométricos da 
área da bacia do riacho Feiticeiro 

 
Posto 

Erosividade Mensal (Mj.mm/ha.h.ano) Índice 
de R 
anual 

Jan  Fev  Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Feiticeiro 347 640 2029 1479 667 107 45 02 08 03 05 24 5357 

C. Novo 369 907 1991 1507 591 104 28 01 04 01 06 26 5535 
Valores 
Médios 

358 773,5 2010 1493 629 105,5 36,5 1,5 6 2 5,5 25 5446 

% do 
Índice 
Anual  

6,4 14,2 36,9 27,4 11,5 1,9 0,7 0,03 0,11 0,04 0,1 0,46 - 

 

Tabela 32- Distribuição percentual do período de maior ocorrência da erosividade na bacia do 
riacho Feiticeiro 

 
Posto 

Distribuição Percentual da Erosividade Mensal 
(Mj.mm/ha.h.ano) 

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio 

Feiticeiro 347 640 2029 1479 667 
C. Novo 369 907 1991 1507 591 

Valores Médios 358 773,5 2010 1493 629 
% do Índice Anual 20,6    
% do Índice Anual 84,9  
% do Índice Anual)  78,5  
% do Índice Anual  90,0 
% do Índice Anual   75,8  
% do Índice Anual 96,4 
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Na Tabela 32 os dados mostram detalhadamente que nos postos de Feiticeiro e 

Curral Novo, entre os meses de janeiro a maio, o índice de erosividade é 96,4% do valor 

apresentado durante todo o ano.  Verifica-se, também, que os meses de fevereiro, março, abril 

e maio apresentam um valor médio de erosividade no total de 4905,5 Mj.mm/ha.h.ano, 

correspondendo a 90,0% do índice anual, ou seja, corresponde ao período de maior ocorrência 

de erosividade.  

Logo nas primeiras chuvas, em janeiro e fevereiro, o índice de erosividade se 

apresenta com 20,6% do total anual, implicando o agravamento dos processos erosivos em 

função da baixa proteção dada pela vegetação tipicamente xerofítica e caducifólia, quando 

essa vegetação está se recuperando dos efeitos da estiagem ocorrida nos meses antecedentes. 

Por outro lado, a partir do mês de junho, período de estiagem, verifica-se um valor médio de 

erosividade no total de 182 Mj.mm/ha.h.ano, que corresponde a 3,37% do índice anual. 

Assim, pode-se concluir que os maiores riscos de erosão ocasionada pelas chuvas na bacia do 

riacho Feiticeiro ocorrem nos primeiros meses do ano. 

Na análise de risco de degradação ambiental da bacia com o uso do DFC, 

analisando-se os anos de 1984 e 2008, este risco diminuiu de 46% para 44,66% na área total 

da bacia.  O diagnóstico da degradação da vegetação na área total da bacia, conduzida através 

do NDVI, indicou que ela decresceu de 88,15 % em 1984 para 82,47% em 2008.   

No mapa de uso e cobertura do solo os dados relativos à produção agropecuária 

permitem afirmar que vem ocorrendo uma mudança no padrão do uso da terra, ou seja, vem 

acontecendo uma redução das áreas destinadas ao uso agropecuário, o que é indicado nos 

dados na produção agropecuária no município de Jaguaribe e que, conforme visto no capítulo 

7, a nosso ver pode ser resultado de uma série de fatores, entre eles: desgaste e 

empobrecimento do solo, o que influencia negativamente no rendimento da produção, 

processo migratório do homem do campo para a cidade, assim como aumento dos programas 

assistenciais que, na maioria das vezes, objetivam compensar a população de baixa renda. 

A redução das áreas destinadas à agropecuária ocorre simultaneamente com o 

aumento na cobertura vegetal, com predominância de uma vegetação do tipo arbustiva  

esparsa e herbácea, com presença de cactáceas, com rara ocorrência de uma vegetação de 

maior porte, o que, mesmo assim, evidencia uma melhoria na qualidade ambiental da bacia do 

riacho Feiticeiro, condizendo com a variação entre diferentes níveis de degradação 

ambiental/desertificação.  
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O semiárido nordestino é uma das maiores áreas do mundo susceptível a 

desertificação e com particularidades em relação às demais áreas semiáridas do globo 

terrestre, primeiro por ser a única localizada no interior da Zona Equatorial, assim como é a 

área semiárida mais povoada do mundo. Desde o período colonial, quando se iniciou a 

ocupação e formação territorial do semiárido nordestino, as formas de uso dos recursos 

naturais vêm sendo exploradas de maneira indiscriminada, buscando adaptar o ambiente ao 

homem ao invés de ser ao contrário, havendo, assim, uma tendência para que aconteçam os 

desequilíbrios ambientais. Assim, o quadro de exploração e degradação da área ocorre em um 

ritmo muito mais acelerado que a sua capacidade de resiliência. 

Diante disso, os níveis degradação por todo o semiárido nordestino são elevados, 

podendo culminar na desertificação, pois em geral esses ambientes susceptíveis a esse 

processo são fortemente instáveis em função dos impactos produzidos pelo uso e ocupação 

dessas áreas, o que no geral compromete a capacidade produtiva dos recursos naturais e das 

reservas paisagísticas; são áreas favoráveis à morfogênese em que podem ser frequentes as 

rupturas do equilíbrio ecodinâmico e a manutenção do solo é comprometida.  

Em um pequeno recorte desse contexto semiárido está à bacia do riacho Feiticeiro, 

onde no processo de formação territorial e de uso dos recursos naturais, além da não- 

observância nas formas conservacionistas, contribuíram para causar sérios riscos à qualidade 

ambiental da área. 

Na bacia do riacho Feiticeiro a problemática da degradação 

ambiental/desertificação são perceptíveis através de imagens de satélite e com trabalhos 

realizados em campo, sendo observada a devastação da cobertura vegetal e a ação dos 

fenômenos erosivos.  

Considera-se, então, que embora se evidencie um aumento nos índices de 

cobertura vegetal, nos anos estudados, os níveis de proteção dada ao solo ainda são baixos. 

Vale ressaltar que esse aumento se deu nas áreas onde aconteceu um possível “abandono" por 

parte da agricultura e da pecuária. Desse modo, ocorreu uma mudança no padrão de uso e 

ocupação da área, mas ainda é alto o índice de solo exposto (Figura 27 A e B) com riscos de 

degradação ambiental/desertificação.   
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A: Área de solos pedregosos e desmatada com 
marcas nítidas de erosão e a rocha matriz aflorando                          

B: Área desmatada com grande parte do solo 
desprotegido e susceptível a erosão 
 

Figura 29: Áreas de Solo Exposto
  

Conclui-se que grande parte da área da bacia do riacho Feiticeiro teve seus 

recursos naturais degradados pelo sistema de produção. Os sinais dessa degradação são 

notórios em diversos pontos da bacia onde se encontram grandes manchas de solo exposto. A 

vegetação das caatingas, com evidentes efeitos de devastação dos solos, em geral rasos e 

pedregosos, com sinais evidentes de processos erosivos e nas planícies fluviais, levando-se 

em conta as boas condições de solo se percebe o desmatamento indiscriminado da vegetação 

de mata ciliar.   

Essa problemática não ocorre uniformemente em toda a área de estudo, quando 

ela é analisada nos seus diferentes setores. Como exemplo tem-se que os mais altos níveis de 

risco de degradação ambiental ocorrem no setor do médio curso, enquanto o pior estado de 

conservação da vegetação ocorre no setor baixo curso. Sendo assim, é preciso que seja 

dispensada atenção especial em estudos e ações de recuperação dessas áreas pelos órgãos 

ambientais e pela própria comunidade inserida na bacia, para ações de recuperação e 

conservação da área, principalmente com adoção de formas de uso com técnicas 

conservacionistas adequadas para as características físico-naturais da bacia do riacho 

Feiticeiro.   

Com base na análise socioeconômica da área verificou-se uma diminuição na 

capacidade produtiva das atividades primárias, o que pode ter contribuído positivamente para 

a diminuição de processo de degradação. Todavia, esse declínio pode ter relação direta com a 

redução da produtividade dos solos e da capacidade de suporte do ambiente. A análise 

socioeconômica indica, também, a existência de êxodo rural e a implantação de programas 

assistenciais, fatos esses que podem estar relacionados à desertificação da área de estudo. 
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Os resultados do presente estudo da problemática da desertificação na bacia do 

riacho Feiticeiro apontam a necessidade de realização de pesquisas mais específicas e que 

esclareçam os mecanismos e causas dessa desertificação, como as que serão relacionadas a 

seguir: 

1) estudos mais específicos de produtividade do solo e/ou relacionados à agricultura 

familiar e à criação pecuária que apontem os motivos que têm levado à diminuição 

da produção; 

2) estudos dos condicionantes de natureza socioeconômica e cultural nas delimitações 

da bacias hidrográficas; 

3) estudos específicos dos solos para identificação de sua degradação, 

compreendendo os relacionados à erosão e à fertilidade; 

4) estudos relacionados ao êxodo rural, com os programas assistenciais, considerando 

suas possíveis relações com a degradação e uso da terra; 

5) estabelecer ações para mitigação e combate desses processos degradacionais, 

trabalhando de forma integrada com o poder público, universidades e sociedade 

civil, agregando experiências exitosas e pesquisas realizadas nas áreas sobre as 

diferentes ciências para contribuir com esse trabalho de recuperação das áreas 

degradadas e conservação, preservação das áreas susceptíveis aos processos de 

desertificação. 
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