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RESUMO 
 

As serras úmidas do Ceará favorecem a uma maior produção agrícola e concentração 
demográfica, por apresentarem melhores condições edafo-climáticas que as encontradas 
na semi-aridez das depressões sertanejas. O maciço de Baturité, em particular, constitui 
um dos mais expressivos compartimentos de relevo próximos ao litoral. Inserido nesse 
maciço, o Município de Guaramiranga tem se destacado nos últimos anos pelo aumento 
da especulação imobiliária em função das suas potencialidades naturais e um calendário 
repleto de eventos culturais de abrangência nacional. Vários problemas ambientais 
relacionados ao uso indevido do solo, têm feito com que esse município se tornasse uma 
área de relevante interesse na comunidade científica. Nesse sentido, a presente pesquisa 
visa analisar e compartimentar o Município de Guaramiranga, seguindo uma perspectiva 
geoambiental, procurando identificar os principais problemas, limitações e 
potencialidades, para posteriormente propor medidas de manejo ambiental direcionadas 
a um desenvolvimento sustentável. Essa pesquisa tem um caráter interdisciplinar, 
integrando de forma sintética todos os componentes e processos constatados na área de 
estudo. Desta forma, subdividiu-se cartograficamente com a ajuda do geoprocessamento, 
Guaramiranga em três geofácies com características geoambientais distintas: a vertente 
oriental, o platô úmido e vertente ocidental. A vertente oriental e o platô apresentam boas 
condições edafo-climáticas, com uma mata úmida perenifólia e relevo fortemente 
dissecado onde ocorreram processos de remoção da vegetação. Na vertente ocidental a 
diminuição da umidade faz com que o ambiente se assemelhe às condições encontradas 
na caatinga, com solos rasos recobertos pela mata seca e ocorrência de afloramentos 
rochosos. Os problemas ambientais das três vertentes foram desmatamentos, 
monocultura com técnicas rudimentares, cultivos em áreas de acentuadas declividades, 
inapropriada infra-estrutura para eventos culturais e desmatamentos nas nascentes dos 
rios. É de fundamental importância que as Áreas de Preservação Permanente sejam 
realmente protegidas, devendo ser criados incentivos para que a produção do café 
sombreado e a silvicultura passem a ser inseridas na economia local. A administração 
pública deve exercer papel fiscalizador, incluindo políticas voltadas para a criação de 
renda e inclusão social. A Educação Ambiental deve ser abordada nas escolas e devem 
ser feitos treinamentos para que os pequenos agricultores possam utilizar o solo de 
maneira apropriada. Desta forma pode-se buscar um desenvolvimento sustentável para 
que as gerações futuras também possam usufruir das belezas de Guaramiranga. 
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ABSTRACT 

 
Humid mountains of the Ceará favor to propitiate a bigger agricultural production and 
demographic concentration, because presenting edafo-climatic conditions better than was 
found in the semidries of sertaneja depressions. The Baturité’s set mountains in particular, 
constitutes one of more expressive relief compartment next to the coast. Inserted in this 
set mountains, the Guaramiranga municipal district has been detached in the last years 
for the increase of the real estate speculation in function of its natural potentialities and 
many cultural events of national reach that happened there. Some environmental 
problems related to the improper use of the ground, have made with that this municipal 
district came to be a excellent area of scientific community interest. In this way, the 
present research has as objective to analyze and to make the compartment of the 
Guaramiranga municipal district, following a geoambiental perspective, looking for to 
identify the main problems, limitations and potentialities. After to consider procedure of 
environmental use directed to a sustainable development. This research has a 
interdiscipline character, integrating of synthetic form all the components and 
environmental processes evidenced in the study area. In this form, Guaramiranga was 
cartographic subdivided with a the aid of the geoprocessing, in three environmental units 
with distinct geoambiental characteristics: the east side, the humid plateau and west side. 
The east side and the humid plateau have currently good edafo-climatic conditions, with a 
perenifolia forest and relief strong dissected where happened processes of removal of the 
vegetation. In the west side the humidity decrease makes with that it presents similar 
conditions of caatinga, with shallow soil blanketed by the dry forest and occurrence of 
rocky blooming. The environmental problems of the three environmental units of the 
mountain had been deforestation, cultivation with rudimentary techniques in areas of 
accented declivitous, cultural events with not appropriate infrastructure and deforestation 
in the springs of the rivers.It is of basic importance that the areas of permanent 
preservation are really proteges, having to be created incentives so that the production of 
the ecological coffee and forestry start to be inserted in the local economy.The public 
administration must exert inspect paper, including politics directed toward the income 
creation and social inclusion.The environmental education must be boarded in the schools 
and must be made training so that the small agriculturists can use the ground in 
appropriate way.Of this form a sustainable development can be searched so that the 
future generations also can usufruct of the beauties of Guaramiranga. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

No século XX, o planeta Terra passou por modificações bastante 

significativas no que diz respeito aos meios de produção e conseqüente 

exploração dos recursos naturais. Nunca, em toda a história da humanidade, a 

população exerceu tanta pressão sobre a natureza. O desordenado crescimento 

populacional associado a atual supremacia do sistema capitalista, tendem a 

agravar ainda mais essa situação, tornando cada vez mais pessimista qualquer 

previsão futura.    

 

 A preocupação com a exploração desordenada dos recursos naturais tem 

sido um dos temas mais debatidos dos últimos anos e não apenas pela 

comunidade científica, pois o poder público e sociedade civil têm assumido um 

papel de grande importância nessa discussão. A necessidade de um 

gerenciamento no intuito de evitar o esgotamento das potencialidades naturais 

surge de forma cada vez mais intensa nos mais diversos meios de comunicação, 

e desta forma, pode-se afirmar que nunca se discutiu tanto sobre a concepção de 

“desenvolvimento sustentável” como na sociedade contemporânea.  

 

 No Brasil, podem ser destacadas inúmeras áreas que apresentam 

elevados índices de degradação ambiental nos mais diferentes domínios 

morfoclimáticos. Na Região Nordeste encontra-se o Domínio das Depressões 

Interplanálticas Semi-áridas (AB’SABER, 2003), que dispõe de um limitado 

potencial produtivo em decorrência da semi-aridez, apresentando áreas de 

vulnerabilidade ambiental extremamente elevada, podendo-se constatar até a 

presença de ambientes em processo de desertificação. O semi-árido brasileiro 

abrange cerca de 18% do território nacional, abrigando 29% da população do 

país. Esse grande contingente populacional, que chega aos 18 milhões de 

pessoas (CAVALCANTE, 2002), aumenta ainda mais a pressão exercida pela 

população na busca pela sobrevivência, e destaca a Região Nordeste como a 

área semi-árida mais populosa do planeta.   
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 Dentre as limitadas condições de produtividade da área semi-árida do 

Nordeste brasileiro pode-se citar a irregularidade pluviométrica que ocorre tanto 

no tempo como no espaço, podendo ocorrer anos de seca. Apesar de a 

distribuição pluviométrica ser sazonal, é possível ocorrer, em alguns anos, 

verdadeiras catástrofes relacionadas a inundações, afetando as comunidades 

ribeirinhas.  

 

Das elevadas temperaturas médias anuais, as quais tangenciam 27 a 29°C 

(AB’SABER, 1974), resultam elevados índices de evapotranspiração, fazendo 

com que o balanço hídrico se apresente na maioria das vezes negativo. A 

estrutura geológica cristalina limita o potencial hidrogeológico e condiciona o 

padrão de drenagem dos rios, que na sua grande maioria apresentam um padrão 

dendrítico. A utilização de águas de subsuperfície é restrita às planícies fluviais e 

a áreas de fraturas de rochas, que muitas vezes apresentam água com elevados 

índices de salinidade.  

 

Os solos das áreas de estrutura cristalina são rasos e bastante 

susceptíveis aos processos erosivos, uma vez que estão recobertos pela 

caatinga, que muitas vezes se apresenta de forma esparsa, se caracterizando por 

exercer pequena proteção para os solos contra os efeitos da erosão pluvial.  

  

Essa pequena explanação das características geoambientais do semi-árido 

nordestino dá uma clara noção da dificuldade da sobrevivência da população 

sertaneja. AB’SABER (1974) afirmou que as secas que assolam a região criam 

uma descontinuidade forçada na produção rural, conduzindo a um desemprego 

maciço dos trabalhadores sem terra, relegando-os a condição genérica de 

“retirantes”.  

 

Em decorrência dessas péssimas condições anteriormente citadas, 

constata-se a ocorrência de processos migratórios que podem ocorrer tanto do 

sertão para grandes cidades litorâneas, como para regiões mais próximas que 

apresentam melhores condições de produtividade, como é o caso das serras 

úmidas. 
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As serras úmidas do Ceará se caracterizam como áreas de grande 

importância devido à sua elevada produção agrícola e ao seu denso contingente 

populacional, já que apresentam melhores condições ambientais, no que diz 

respeito à produtividade, que as encontradas na semi-aridez das depressões 

sertanejas.  

 

O maciço de Baturité, situado a uma distância de aproximadamente 50 km 

de Fortaleza, com uma área de 3822 km², abriga em seus pontos mais elevados 

uma complexa cobertura vegetal que serve de refúgio para a fauna e se projeta 

como condição indispensável para a manutenção das diferentes bacias 

hidrográficas, cuja importância é definitiva tanto para a região quanto para a área 

metropolitana de Fortaleza (CEARÁ, 1991). Esse maciço destaca-se como se 

fosse uma ilha úmida dentro do Estado do Ceará, já que este possui 92,1% do 

seu território sob condições de semiaridez. 

 

De acordo com as exuberantes condições naturais do maciço, foi instalada 

uma unidade de conservação de uso sustentável conforme decreto N° 20.956 de 

18 de setembro de 1990, que declarou como Área de Proteção Ambiental (APA) a 

região delimitada a partir da cota de 600m com coordenadas geográficas 

extremas entre 4°08’ e 4°27’ de latitude sul e 38°50’ e 39°05’ de longitude oeste, 

com área de 32.690 ha (CEARÁ, 1992). 

 

Inserido no maciço de Baturité, o Município de Guaramiranga se 

caracteriza como um dos municípios que apresentam maior percentual de áreas 

florestais preservadas, porém a recente especulação imobiliária impulsionada 

pela crescente exploração turística tem gerado grandes preocupações 

relacionadas com o futuro daquela área. Nesse município, podem-se constatar 

também inúmeras formas indevidas de uso da terra, relacionadas principalmente 

ao elevado potencial erosivo impulsionado pelas declividades acentuadas.  

 

O Município de Guaramiranga possui uma área de 59,47 km2, e altitude 

média de 865,24m, e uma distância da capital Fortaleza em uma linha reta de 76 

km (IPECE, 2004) (ver Figura 01). Guaramiranga limita-se ao norte com os 
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municípios de Pacoti e Caridade, ao sul com Mulungu e Baturité, a leste com 

Baturité e Pacoti e a oeste com Caridade e Mulungu. 

 

Tendo em vista a elaboração de diretrizes que possam subsidiar uma 

proposta de desenvolvimento sustentável numa escala municipal, o presente 

trabalho pretende fornecer informações sobre as condições geoambientais do 

Município de Guaramiranga, para que a partir daí possa-se elaborar um plano de 

manejo em que as vulnerabilidades ambientais locais sejam respeitadas e que 

assim as gerações futuras também possam usufruir os recursos locais. 
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INSERIR FIGURA 01 - LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE 
ESTUDO 
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1. Fundamentação Teórica e Procedimentos Técnico-
Metodológicos 
 
    1.1. Fundamentação Teórica 
 

 No intuito de facilitar a compreensão, faz-se necessária uma explanação 

sobre a fundamentação teórica utilizada no presente trabalho. Essa 

fundamentação teórica tem o intuito de esclarecer as temáticas referentes à 

análise geoambiental (interdisciplinar), concepção geossistêmica, análise 

ecodinâmica e desenvolvimento sustentável. 

 

           1.1.1. Análise Geoambiental (Concepção Geossistêmica e 
Ecodinâmica) 

 

A preocupação com a eficiência dos estudos relacionados às questões 

ambientais, tem feito com que os pesquisadores das mais variadas áreas das 

ciências da terra buscassem elaborar estudos capazes de fornecer informações 

cada vez mais precisas da realidade natural de cada paisagem. Essa 

preocupação é de fundamental importância para otimizar a utilização dos recursos 

naturais e, conseqüentemente, aproxima-la da concepção de utilização dentro das 

propostas de desenvolvimento sustentável. 

 

Dentro dessa perspectiva, a análise geoambiental tem desempenhado um 

papel de fundamental relevância para a obtenção de informações sobre os 

componentes da paisagem, tendo a geografia física uma grande importância no 

seu desempenho. Porém, vale ressaltar que a análise geoambiental passou e 

ainda passa por um processo evolutivo, no que diz respeito à sua fundamentação 

teórica e seus procedimentos metodológicos, no intuito de se obter dados cada 

vez mais precisos. 

 

Em seu desenvolvimento, a análise geoambiental assimilou 

constantemente novas perspectivas conceituais e analíticas. Até as décadas de 

1960 e 1970, a análise geoambiental era realizada de forma que favorecia os 
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estudos setoriais ou separativos, desvirtuando a tendência de integração dos 

componentes geoambientais buscada por geógrafos e naturalistas do final do 

século XIX e princípio do século XX. Esses estudos setoriais conduzem a uma 

realidade natural de fundamental importância, embora seja apenas parcial 

(SOUZA, 1985). 

 

A aplicação da Teoria Geral dos Sistemas, proposta por von Bertalanffy 

(1973), dentro da análise ambiental foi uma ótima forma de superar os problemas 

relacionados à parcialidade gerada pelos estudos separativos da paisagem, 

ajudando na organização das informações setorizadas, permitindo uma 

concepção totalizante, integradora ou holística dos componentes geoambientais.   

 

A concepção de o que é sistema também é outro termo muito debatido, 

porém, dentro das suas diversas definições podemos afirmar que é sempre 

lembrada a idéia de um conjunto de elementos, das relações entre esses 

elementos e das relações de seus atributos.  
 

“A Teoria dos Sistemas constitui um amplo campo teorético 
tratando dos sistemas, com seus conceitos e noções, levando a 
uma visão de mundo integradora, a respeito da estrutura, 
organização, funcionamento e desenvolvimento dos sistemas” 
(CHRISTOFOLETTI, 1990). 

 

As unidades de paisagem se distinguem na forma como ocorre a inter-

relação dos seus componentes geoambientais, fazendo com que possuam uma 

dinâmica própria justificando toda uma organização espacial. Bertrand (1969) 

afirmou que ”a paisagem não é a simples adição de elementos geográficos 

disparatados, ela é, numa determinada porção do espaço, o resultado da 

combinação dinâmica, portanto instável, de elementos físicos, biológicos e 

antrópicos que, reagindo dialeticamente uns sobre os outros, fazem da paisagem 

um conjunto único e indissociável, em perpétua evolução”. 

 

Dessa forma, a utilização da Teoria Geral dos Sistemas dentro da análise 

geoambiental fez com que surgisse uma nova concepção de unidade 

geoambiental que foi debatida principalmente por geógrafos físicos, sendo 

denominada de geossistema. Baseada no conceito de ecossistema, proposto por 
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Tansley (1934), que aplicou a teoria geral dos sistemas na ecologia, a concepção 

de geossistema foi proposta e discutida, sobretudo por geógrafos franceses e 

soviéticos, onde podem-se destacar Bertrand (1969), Tricart (1977) e Sotchava 

(1977 e 1978), que tentaram criar uma unidade que fosse o objeto de estudo da 

geografia física ou análise geoambiental. 

 

Vale ressaltar que o ecossistema não possui escala nem suporte espacial 

bem definido, podendo ser desde um oceano, até um pântano com rãs, não 

sendo, portanto um conceito geográfico (BERTRAND, 1969). Enquanto o 

ecossistema estuda as relações verticais “ser vivo x meio ambiente” dando uma 

conotação intrinsecamente biológica, o geossistema enfatiza as interrelações 

horizontais ou geográfico-espaciais, avaliando a inter-relação e a distribuição dos 

componentes do potencial natural e da exploração biológica, além da ação 

antrópica de acordo com a aplicação de um enfoque interativo (SOUZA, 2001). 
 

“O conceito de sistema é, atualmente, o melhor 
instrumento lógico de que dispõe-se para estudar os problemas do 
meio ambiente. Ele permite adotar uma atitude dialética entre a 
necessidade da análise – que resulta do próprio progresso da 
ciência e das técnicas de investigação – e a necessidade, 
contrária, de uma visão de conjunto, capaz de ensejar uma 
atuação eficaz sobre esse meio ambiente. Ainda mais, o conceito 
de sistema é, por natureza, de caráter dinâmico e por isso 
adequado a fornecer os conhecimentos básicos para uma atuação 
– o que não é o caso de um inventário, por natureza estático” 
(TRICART, 1977). 

 

Sotchava (1977), afirmou que “em condições normais, devemos estudar, 

não os componentes da natureza, mas as conexões entre eles; não se deve 

restringir à morfologia da paisagem e suas subdivisões, mas, de preferência, 

projetar-se para o estudo de sua dinâmica, estrutura funcional, conexões, etc.” 

Dessa forma, “a utilização do instrumento lógico dos sistemas permite identificar 

rapidamente quais vão ser as modificações indiretas desencadeadas por uma 

intervenção que afeta tal ou qual outro elemento do ecossistema” (TRICART, 

1977). 

  

A necessidade de se hierarquizar as unidades de paisagem também foi 

abordada pela concepção geossistêmica, já que existia um sério problema 
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relacionado a escalas geográficas e suas representações cartográficas. Bertrand 

(1969) propôs um sistema taxonômico completo para classificar as unidades de 

paisagem, onde as subdividiu em unidades superiores e inferiores. As unidades 

superiores representadas pela zona, domínio e região natural, e as unidades 

inferiores representadas pelo geossistema, geofácies e geótopo. 

 

 O geossistema é visto como o resultado da combinação local de todos os 

componentes geoambientais (geologia, clima, geomorfologia, etc.) dentro de uma 

dinâmica comum (mesma geomorfogênese e pedogênese e mesma degradação 

antrópica), do que resulta uma paisagem que foi sujeita à mesma evolução 

(BERTRAND, 1969). Porém, “por sua variação interna e por sua estrutura, o 

geossistema não apresenta, necessariamente, uma homogeneidade fisionômica. 

Via de regra ele é formado por paisagens diferentes que, em geral, constituem os 

estágios da evolução dos geossistemas” (SOUZA, 2000). 

 

 Dentro do processo evolutivo da análise geoambiental surgiu a 

necessidade de avaliar o grau de vulnerabilidade de cada geossistema. Bertrand 

(1969) propôs uma tipologia fundamentada na classificação da bio-resistasia 

criada pelo pedólogo alemão Erhart, onde a biostasia representa uma fase de 

estabilidade ecológica e ambiental que se realiza numa cobertura vegetal florestal 

e em solos maturos e profundos. Já a resistasia representa a ruptura desse 

equilíbrio provocada por ação antrópica, variações climáticas, tectonismo, etc., 

provocando acelerados processos erosivos. A fase de transição entre a biostasia 

e a resistasia é denominada de heterostasia (SOUZA, 2001). 

 

 O geógrafo francês Tricart propôs o termo ecodinâmica para avaliar as 

condições de estabilidade/instabilidade de cada geossistema.  

 
“O componente mais importante da dinâmica da superfície 

terrestre é o morfogenético. Os processos produzem instabilidade 
da superfície, que é um fator limitante muito importante do 
desenvolvimento dos seres vivos. Do ponto de vista ecológico, a 
morfodinâmica é uma limitação. Onde a morfologia é intensa – por 
exemplo, num campo de dunas ou em uma área de intenso 
ravinamento – a vegetação é pobre e muito aberta, com biomassa 
reduzida e pouca variedade específica. Existe, portanto, uma 
antinomia entre a morfodinâmica e o desenvolvimento da vida. Um 
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dos objetos da administração e ordenamento do meio ambiente é, 
necessariamente, diminuir a instabilidade morfodinâmica” 
(TRICART, 1977). 

 

Tricart (1977) propôs uma classificação ecodinâmica baseada na relação 

dos processos pedogenéticos e morfogenéticos, classificando como “meios 

estáveis” aqueles onde predominam os processos pedogenéticos; “meios 

fortemente instáveis” representados pelas áreas onde predominam os processos 

morfogenéticos, e os “meio de transição ou integrades” representados pelas áreas 

onde existe um relativo equilíbrio entre a morfogênese e a pedogênese. 

 
“Tanto do ponto de vista fundamental quanto sob o aspecto 

prático, existe a necessidade de se estabelecer uma taxonomia 
dos tipos de meio ambiente fundada no seu grau de estabilidade-
instabilidade morfodinâmica. Em particular, essa maneira de 
abarcar o estudo responde às exigências de uma conservação e 
restauração dinâmica dos recursos ecológicos” (TRICART, 1977). 

 

Os meios estáveis são caracterizados por apresentarem uma cobertura 

vegetal densa que sirva de proteção contra efeitos erosivos; apresentam uma 

dissecação moderada do relevo; caracterizam-se como regiões tectonicamente 

calmas com predominância de processos pedogenéticos em função da 

incapacidade das ações pluviais e eólicas de removerem materiais.     

 

Os meios fortemente instáveis apresentam uma cobertura vegetal ausente 

ou até mesmo aberta, incapaz de atenuar os efeitos erosivos; apresentam relevos 

fortemente dissecados onde a influência da gravidade acentua o transporte de 

materiais desagregados; caracterizam-se como regiões de tectonismo intenso e, 

por fim, apresentam solos muito rasos. Os meios de transição ou intergrades se 

caracterizam por apresentar certo equilíbrio no balanço entre a pedogênese e a 

morfogênese, podendo haver a acentuação de um ou de outro processo dentro 

dessa relação. 

 
“O conceito de unidades ecodinâmicas é integrado no 

conceito de ecossistema. Baseia-se no instrumento lógico de 
sistema, e enfoca as relações mútuas entre os diversos 
componentes da dinâmica e os fluxos de energia/matéria no meio 
ambiente” (TRICART, 1977). 
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Como se pôde observar, a aplicação da Teoria Geral dos Sistemas dentro 

da geografia física, ou da análise geoambiental foi de fundamental importância 

para que fosse possível avaliar não apenas os elementos ambientais de forma 

individualizada, mas sim apreciando a inter-relação que ocorre entre eles e suas 

repercussões dentro de cada paisagem. Desta forma, a elaboração de um plano 

de manejo que se aplique no Município de Guaramiranga está diretamente 

relacionada com os resultados obtidos na análise geoambiental. “Dentro de 

perspectiva geossistêmica, a geografia física tem papel significativo para o 

desempenho prático da moderna concepção de desenvolvimento sustentável” 

(SOUZA, 2000). 

 
           1.1.2. Desenvolvimento Sustentável 
 

 Desde a Revolução Industrial, o homem tem utilizado os recursos naturais 

de uma forma nunca antes vista. A detenção de novas tecnologias e a busca de 

elevadas taxas de crescimento econômico, fizeram de alguns países, verdadeiros 

vilões do meio ambiente. O sistema capitalista possui uma elevada parcela de 

culpa nesse processo, uma vez que faz com que o lucro sirva de justificativa para 

a utilização irracional dos recursos naturais. 

 

 A preocupação com os problemas ambientais desencadeados no século 

XX, ocorreu de forma lenta e diferenciada nas mais diversas partes do mundo. Os 

problemas ambientais, que começaram sendo vistos como algo localizado, foram 

adquirindo uma concepção cada vez maior, desde problemas em escala nacional, 

até a extensão planetária em que são vistos na atualidade. 

 

 A preocupação com o meio ambiente tem sido debatida não só pela 

comunidade científica, mas por todos os ramos da sociedade. Atualmente, existe 

quase um verdadeiro consenso de que o crescimento econômico baseado em 

projetos industriais financiados por fundos estrangeiros não resultará numa forma 

sustentável de desenvolvimento. “O contexto e as perspectivas ambientais para 

os países menos desenvolvidos são comparativamente mais sombrios, se 

comparados aos países industrializados, onde a sociedade civil é mais e melhor 
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articulada, valendo-se de uma variedade de instrumentos e mecanismos legais 

para se defender contra as práticas destrutivas” (GOMES, 2001). 

 

 A expressão “desenvolvimento sustentável” surgiu pela primeira vez em 

1980, no documento produzido pela UICN (União Internacional de Conservação 

da Natureza) e a WWF (World Wildlife Fund), denominado World Conservation 

Strategy, por solicitação do PNUMA (Plano das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente). De acordo com esse documento, a estratégia mundial para a 

conservação da natureza deve: manter os processos ecológicos essenciais e os 

sistemas ecológicos vitais necessários à sobrevivência e ao desenvolvimento do 

ser humano; preservar a diversidade genética e assegurar o aproveitamento 

sustentável das espécies e dos ecossistemas que constituem a base da vida 

humana. 

  

 Para a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CMMAD), também conhecida como Comissão Brundtland, o desenvolvimento 

sustentável é aquele que atende as necessidades do presente sem comprometer 

a possibilidade das gerações futuras de atenderem as suas próprias 

necessidades (CMMAD, 1991). Ainda segundo a Comissão Brundtland, o 

desenvolvimento pressupõe uma transformação progressiva da economia e da 

sociedade, porém, se caracterizando como sustentável somente a partir do 

momento em que suas políticas considerarem a possibilidade de mudanças 

quanto ao acesso aos recursos e quanto à distribuição dos custos e benefícios, 

tendo, portanto, a equidade social como um dos principais objetivos. 

 

 Desta forma, um elevado índice de crescimento econômico jamais será 

considerado um padrão de desenvolvimento sustentável, uma vez que ele ocorra 

a partir de acentuada desigualdade social e irreparáveis danos ambientais.  

 

 Os principais objetivos de políticas derivadas do conceito de 

desenvolvimento sustentável recomendados pela Comissão de Brundtland são: 

retomar o crescimento como condição necessária para erradicar a pobreza; 

mudar a qualidade do crescimento para torná-lo socialmente mais justo, eqüitativo 

e menos intensivo quanto ao uso de energia e matérias-primas. Deve ainda, 
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atender às necessidades humanas essenciais de emprego, alimentação, energia, 

água e saneamento; manter um nível populacional sustentável; conservar e 

melhorar a base de recursos; reorientar a tecnologia e administrar os riscos; e 

incluir o meio ambiente e a economia nos processos decisórios. Pode-se destacar 

também dentre os objetivos, a necessidade de modificar as relações econômicas 

internacionais e de estimular a cooperação internacional para reduzir os 

desequilíbrios entre os países (CMMAD, 1991). 

 

 Pode-se perceber desta forma, que o início de uma nova estratégia para 

combater as desigualdades sociais e os danos ambientais, que é uma estratégia 

voltada para a modificação das relações econômicas internacionais, ou seja, 

medidas de abrangência global.  

 

Esses conceitos e recomendações da Comissão de Brundtland além de 

serem aceitos em diversos países, entidades da ONU, governos e organizações 

não governamentais, foram anexados à Agenda 21, aprovados durante a 

realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CNUMAD), no Rio de Janeiro em 1992 (GOMES, 2001). 

 

A favorável acolhida do Relatório Brundtland deu ao desenvolvimento 

sustentável um prestígio que o conceito de ecodesenvolvimento e outros similares 

nunca tiveram. Porém, vele ressaltar que o desenvolvimento sustentável possui 

um caráter polissêmico e ambíguo, uma vez que atrai simultaneamente 

economistas, planejadores em desenvolvimento, agências internacionais, 

acadêmicos, ambientalistas, organizações governamentais e não-

governamentais, além do público em geral. Essa extensa variedade de sentidos e 

interpretações tende a fortalecer a concepção de desenvolvimento sustentável 

politicamente, porém isso muitas vezes ocorre em função do enfraquecimento de 

seu conteúdo científico (LEIS 1996 in GOMES, 2001). 

 

Pode-se afirmar que existe também um sério problema relacionado à 

mensuração do desenvolvimento. A própria ONU utiliza a concepção de 

“desenvolvidos” ou “subdesenvolvidos” para classificar os países. Nesse caso são 

utilizados dados como o produto interno bruto, renda per capita e outros 
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indicadores de natureza econômica, não relevando, de forma mais intensa, 

indicadores de ordem social e ambiental. Dentre os indicadores que têm 

conseguido levantar dados mais precisos, com relação ao desenvolvimento 

social, pode-se citar o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), que é avaliado 

a partir do levantamento de dados como indicadores de longevidade, taxa de 

alfabetização e padrão de vida representado pelo PIB per capita ajustado ao 

custo de vida do país ou região.  

 

Os valores do IDH variam de 0 (zero) a 1 (um), sendo que quanto mais 

próximo de 1 mais elevado será o nível desenvolvimento humano. Países que se 

encontrarem situados entre 0 e 0,500 apresentam baixo desenvolvimento 

humano. Países situados entre 0,500 e 0,800 apresentam médio desenvolvimento 

humano e aqueles situados entre 0,800 e 1 apresentam alto desenvolvimento 

humano. 

 

Apesar do estabelecimento do IDH como critério a ser considerado na 

avaliação das condições socioeconômicas de um país, pode-se afirmar que ainda 

deve ser empregado todo o esforço possível na tentativa de se alcançar melhores 

indicadores, pois eles são instrumentos de fundamental importância para a 

elaboração de planejamentos na busca do desenvolvimento. Vale lembrar que 

cada sociedade possui características histórico-culturais diferentes, o que vem a 

justificar a existência de formas de planejamento também diferenciadas. 

 

De acordo com Sachs (1993 in GOMES, 2001) o conceito de 

sustentabilidade não pode se limitar apenas à visão tradicional que releva, 

sobretudo, os fluxos de recursos naturais e capitais. A concepção de 

sustentabilidade deve considerar simultaneamente as seguintes dimensões:  

 

• sustentabilidade social, com o objetivo de melhorar substancialmente os 

direitos e as condições de vida das populações e reduzir as distâncias 

entre os padrões de vida dos grupos sociais; 

 

• sustentabilidade econômica, viabilizada por uma alocação e gestão 

eficiente dos recursos, avaliada muito mais sob critérios macrossociais do 
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que microempresarial e por fluxos regulares de investimentos públicos e 

privados; 

 

• sustentabilidade ecológica, envolvendo medidas para reduzir o consumo de 

recursos e a produção de resíduos, medidas para intensificar as pesquisas 

e a introdução de tecnologias limpas e poupadoras de recursos e para 

definir regras que permitam uma adequada proteção ambiental; 

 

• sustentabilidade espacial, contemplando uma configuração mais 

equilibrada da questão rural-urbana e uma melhor distribuição do território 

envolvendo, entre outras preocupações, a concentração excessiva das 

áreas metropolitanas; 

 

• sustentabilidade cultural, para se buscarem concepções endógenas de 

desenvolvimento que respeitem as peculiaridades de cada ecossistema,  

cultura e local.  

 

Dentro dessa nova perspectiva de sustentabilidade o Estado possui um 

papel fundamental, pois ele deve ter o poder de regulador das políticas 

desenvolvimentistas. Vale lembrar que atualmente existem vários países que 

estão aderindo a modelos neoliberais de produção que muitas vezes limitam o 

poder do Estado, ou seja, os padrões de produção passam a ser regulados por 

empresas multinacionais. Apesar da importância do Estado, as organizações da 

base da sociedade (grupos comunitários e ONG’s) devem ter um papel 

predominante no processo de transição para uma sociedade sustentável.    

 
    1.2. Procedimentos Técnico-Metodológicos 
 

Os procedimentos técnico-metodológicos do presente trabalho foram 

divididos em cinco etapas. Na primeira etapa, foram feitos levantamentos 

bibliográficos, que tiveram dois direcionamentos. No primeiro direcionamento 

foram abordados temas referentes à análise geossistêmica, ecodinâmica, manejo 

em serras úmidas e diretrizes de desenvolvimento sustentável em uma escala 
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municipal. No outro, objetivou-se obter informações referentes às especificidades 

do Maciço de Baturité, da APA local e do próprio Município de Guaramiranga.  

 

A segunda etapa consistiu na obtenção de bases cartográficas, imagens de 

satélite e fotografias aéreas, que serviram de base para a construção de um 

banco de dados georreferenciados sobre o Município de Guaramiranga, a partir 

da utilização do geoprocessamento. 

 

Na terceira etapa foram realizados levantamentos de campo que tiveram 

dois objetivos básicos: constatar a veracidade das informações obtidas no 

geoprocessamento e aprofundar o estudo da caracterização da área a partir do 

preenchimento de fichas de campo e entrevistas com a população local. 

 

A quarta etapa constou da interpretação e organização de todos os dados 

obtidos de forma a integrar a ação de todos os processos atuantes em 

conseqüência das transformações ocorridas no ambiente. 

 

A quinta etapa constou da elaboração de mapas temáticos; construção de 

diagnóstico geoambiental e elaboração de propostas de planejamento e gestão 

ambiental visando o desenvolvimento sustentável municipal.  

 
           1.2.1. Levantamentos Bibliográficos 
 
                     1.2.1.1. Análise Geoambiental e Desenvolvimento Sustentável 
Municipal 
 

 A análise geoambiental é uma temática que vem sendo muito discutida e 

modificada nas últimas décadas, principalmente no âmbito da geografia física. A 

tentativa de tornar essa análise cada vez mais complexa, nos mais variados 

níveis hierárquicos, com o intuito de aumentar sua potencialidade aplicativa tem 

sido exaustivamente almejada.  

 

 Desta forma, é de imprescindível importância que se faça uma 

contextualização da evolução da análise geoambiental, desde quando ela era 



 

                       

34

                                                                                                                                                                         
 
   

         

feita a partir de estudos setoriais até a inserção da Teoria Geral dos Sistemas que 

é utilizada atualmente. E isso deve ser feito destacando os trabalhos publicados e 

sua importância para a atual abordagem dos componentes ambientais.  

  

No intuito de esclarecer algumas concepções levantadas neste trabalho, 

relacionadas à geografia física, tais como a de geossistemas e ecodinâmica, 

constatou-se a importância de citar alguns dos principais trabalhos como Bertrand 

(1969), Sotchava (1977 e 1978), Tricart (1977) e outros. 

 

 Como o presente trabalho visa à elaboração de diretrizes que possibilitem 

uma produção a nível municipal que tenha como foco principal o desenvolvimento 

sustentável, também é de fundamental importância que se faça uma abordagem 

sobre o conceito de desenvolvimento sustentável, já que esse é um tema 

fortemente debatido nas atuais discussões sobre a utilização responsável dos 

recursos naturais.    

 
                    1.2.1.2. Caracterização Geoambiental do Município de 
Guaramiranga 
 

O maciço de Baturité, que “constitui um dos mais expressivos 

compartimentos de relevos elevados situados próximo ao litoral cearense” 

(SOUZA, 2000), se apresenta atualmente como uma área bastante visada, 

principalmente em função do turismo e conseqüente especulação imobiliária. Em 

função disso, e de vários outros aspectos relacionados à exploração desordenada 

daquela área, os órgãos responsáveis pelo monitoramento dos recursos naturais 

cearenses, as universidades e organizações não governamentais têm expressado 

uma crescente preocupação com esse maciço. 

 

O Governo do Estado do Ceará criou no maciço de Baturité uma unidade 

de conservação de uso sustentável conforme decreto N° 20.956 de 18 de 

setembro de 1990, no qual delimitou todas as áreas de cotas altimétricas acima 

de 600m como Área de Proteção Ambiental (APA). 
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Em decorrência de toda essa preocupação, vários trabalhos foram 

publicados sobre as condições geoambientais do maciço de Baturité, onde dentre 

eles podemos citar CEARÁ (1992), BRASIL (1994 e 2002) e Campos (2000).  

 

Inserido dentro do Maciço de Baturité, e completamente dentro da APA da 

Serra de Baturité, Guaramiranga se apresenta como o menor município do 

maciço com uma área de 59,47km2.  

 

Existe uma dificuldade de se encontrar trabalhos científicos que tratem 

especificamente das condições geoambientais do Município de Guaramiranga, 

porém, o fato desse município se encontrar dentro do geossistema do maciço de 

Baturité, fez com que fossem escolhidas as publicações existentes sobre as 

condições geoambientais do referido maciço para caracterizar 

geoambientalmente o Município de Guaramiranga. Porém, vale ressaltar que 

foram tomados os devidos cuidados para não inserir informações de outros 

municípios dentro do contexto geoambiental de Guaramiranga. Dentre esses 

cuidados, destacou-se quais eram os geofácies (vertentes) nos quais o Município 

de Guaramiranga está inserido, para, a partir, daí obter-se informações apenas 

dessas áreas.    

    

           1.2.2. Utilização do Geoprocessamento 
 
 A crescente preocupação com os problemas ambientais tem levado os 

mais diversos profissionais da área das ciências da terra a utilizarem novas 

tecnologias com o intuito de aperfeiçoarem seus estudos. Nessa perspectiva, o 

geoprocessamento surge como uma ferramenta de fundamental importância no 

que diz respeito à análise de unidades espaciais.  

 

 Geoprocessamento é “uma disciplina do conhecimento que utiliza técnicas 

matemáticas computacionais para o tratamento de informações geográficas” 

(CÂMARA & MEDEIROS, 1998). Esta técnica tem como uma de suas principais 

vantagens, a possibilidade de avaliar áreas cada vez maiores em quantidades de 

tempo cada vez menores.  
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 As imagens mais utilizadas pelo geoprocessamento são aquelas oriundas 

do sensoriamento remoto. “O sensoriamento remoto é a utilização de sensores 

para a aquisição de informações sobre objetos ou fenômenos sem que haja 

contato direto entre eles” (NOVO, 1995). A partir de uma escolha adequada da 

interpolação das bandas multi-espectrais, pode-se obter informações atuais sobre 

as condições espaciais de uma determinada área.     

 

 Em um município como Guaramiranga, que apresenta vários aspectos 

relacionados à vulnerabilidade ambiental, a utilização do geoprocessamento pode 

fornecer dados preciosos para que seja possível a análise das unidades espaciais 

e conseqüentemente, a elaboração de um diagnóstico das atuais condições. 

 

                     1.2.2.1. Material Utilizado no Geoprocessamento 
 
 Para se utilizar técnicas de geoprocessamento é necessária disponibilidade 

de um software que processe dados georreferenciados, além da necessidade de 

se conseguir os dados a serem processados. Desta forma, o presente trabalho 

utilizou os seguintes materiais e equipamentos:  

 

• Microcomputador Pentium III, 800 mhz de 256 mb. 

 

• Software Spring 4.1, elaborado pelo Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais – INPE;  

 

• Ortofotocartas de Nº. 075049, 075130, 075140, 075150, 075141, 075151, 

075152 e 075161, escaneadas na escala de 1:10.000., elaboradas pelo 

Instituto do Desenvolvimento Agrário do Ceará – IDACE em 1991; 

 

• Imagens do satélite Spot, nas bandas 1, 2 e 3, de março de 2005, 

georreferenciadas; 
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• Mapa municipal estatístico do Município de Guaramiranga (CE0510011), 

em formato digital, fornecido pelo IBGE, e atualizado de acordo com o 

censo do ano 2000; 

                     
1.2.2.2. Procedimentos do Geoprocessamento 

 
 A utilização do geoprocessamento no presente trabalho foi feita com o 

intuito de se obter diversos dados espaciais, nos quais a catalogação em campo 

seria inviável. Porém, as bases cartográficas utilizadas foram confeccionadas e 

corrigidas por instituições estaduais e federais de respeitado mérito, como IDACE, 

FUNCEME e IBGE, o que vem otimizar as informações a serem levantadas 

futuramente.  

 

 Na tentativa de organizar os dados a serem obtidos com o auxílio do 

geoprocessamento, foram divididas cada uma das etapas de trabalho para que se 

possa facilitar a compreensão. 

 

 Etapa 1: Como em qualquer análise espacial, o primeiro dado a ser 

coletado é aquele que se refere à delimitação da área, que foi feito tomando como 

base o limite municipal digital de Guaramiranga fornecido pelo IBGE e atualizado 

de acordo com o censo do IBGE de 2000. O referido limite foi georreferenciado e 

posteriormente anexado ao banco de dados de Guaramiranga no software Spring 

4.1. 

 

Etapa 2: Como o Município de Guaramiranga se caracteriza por apresentar 

um relevo fortemente dissecado em virtude do elevado potencial de entalhe dos 

seus recursos hídricos, e isso se torna o principal fator de limitação para a 

ocupação, o segundo dado espacial a ser obtido foi o mapa de declividade a partir 

da digitalização das curvas de nível numa eqüidistância de 10 metros. Com a 

utilização do geoprocessamento, a partir da utilização da ferramenta MNT 

(Modelo Numérico de Terreno), foi possível confeccionar um mapa de declividade 

onde se puderam destacar as áreas de maior ou menor risco, além das áreas de 

preservação permanente, a partir da aplicação do Código Florestal.  
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Para se obter a identificação dessas áreas, foram realizados os seguintes 

passos: 1. Escaneamento das ortofotocartas, na escala de 1:10.000, e posterior 

georreferenciamento das mesmas com a utilização do software Spring 4.1; 2. 

Criação de um banco de dados onde o limite municipal de Guaramiranga 

fornecido pelo IBGE seja utilizado como área de estudo; 3. Digitalização das 

curvas de nível, contidas nas ortofotocartas, numa eqüidistância de 10 metros; 4. 

Construção de uma grade triangular (TIN) à partir dos valores de altitude contidos 

nas curvas de nível; 5. Construção de um mapa de declividade onde se 

estabeleçam as principais áreas de risco. 

 

Etapa 3: Após a digitalização das curvas de nível, além do mapa de 

declividade, foi possível fazer uma divisão dos geofácies em que o Município de 

Guaramiranga está inserido, ou seja, em quais vertentes o município se encontra 

e qual é a representatividade de cada geofácies para o município. Este dado 

visual, que é o terceiro dado levantado até agora e foi feito da seguinte maneira: 

1. Visualização a grade triangular com os dados de altimetria, que foi 

anteriormente elaborada; 2. Construção, com a utilização do software Spring 4.1, 

um mapa tridimensional do Município de Guaramiranga para que se possa saber 

quais são os limite entre os geofácies (vertente oriental, platô e vertente 

ocidental), que são representados pela variação topográfica; 3. Realização da 

vetorização dos limites entre os geofácies; 4. Verificação dos geofácies 

vetorizados. 

 

 Etapa 4: Um outro dado ambiental de fundamental importância, sobretudo 

em um município localizado em um Estado castigado pela semi-aridez como o 

Ceará, são os recursos hídricos. Em função da dificuldade de identificar rios 

(devido ao adensamento da vegetação), o presente trabalho utilizou a base 

cartográfica do IBGE (2000) para identificar os principais leitos fluviais. Os rios 

secundários foram identificados pela observação dos fundos de vales localizados 

próximos aos rios principais.  

 

Esses dados sobre hidrografia foram coletados da seguinte forma: 1. 

Importação das linhas representativas de rios da base cartográfica do IBGE 
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(2000); 2. Construção das APP’s (Áreas de Preservação Permanente) delimitadas 

a partir dos leitos fluviais; 3. Visualização das APP’s que margeiam os rios. 

 

  Etapa 5: A utilização da imagem do satélite Spot nesse trabalho possui 

uma importância fundamental não só para a avaliação das atuais formas de uso e 

ocupação, mas para a identificação de áreas preservadas. Dessa forma o quinto 

dado espacial coletado nesse trabalho foi a classificação da imagem Spot, que foi 

confeccionada da seguinte forma: 1. Visualização da imagem de satélite Spot (no 

formato geotiff, já georreferenciado), com as bandas multi-espectrais na seguinte 

ordem: 1- R (vermelho), 2 - G (verde) e 3 - B (azul), com a utilização do software 

Spring 4.1; 2. Delimitação da área tomando como base o limite municipal digital 

de Guaramiranga fornecido pelo IBGE; 3. Realização de uma classificação de 

imagem por pixel, onde cada unidade de paisagem deve apresentar uma relativa 

homogeneidade visual, como por exemplo: recursos hídricos, vegetação 

conservada, vegetação antropizada, área urbana, etc.; 4. Visualização da imagem 

classificada.    

 

Etapa 6: Uma das grandes vantagens da utilização do geoprocessamento é 

possibilidade de se manipular duas bases cartográficas ao mesmo tempo, para 

que seja possível a construção de um mosaico. Desta forma pôde-se elaborar o 

sexto dado espacial, que é uma proposta de zoneamento. Essa proposta de 

zoneamento foi feita baseada em critérios legais, onde se juntou o mapa de 

declividade e o de recursos hídricos para que fosse possível a criação das zonas. 

Essa etapa foi elaborada da seguinte forma: 1. Criação de um mosaico com mapa 

de declividade e o mapa de recursos hídricos, que já haviam sido elaborados 

anteriormente no software Spring 4.1; 2. Junção dos dados referentes à 

hidrografia com os dados referentes às declividades superiores a 45° num mesmo 

plano de informação; 3. Criação de três zonas, sendo elas: a Zona de 

Preservação Permanente (Referentes às Áreas de Preservação Permanente, de 

acordo com o Código Florestal), Zona de Conservação Ambiental e a Zona de 

Uso Conservacionista; 4. Visualização do mapa da proposta de zoneamento. 
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           1.2.3. Levantamentos de Campo 
 
 Os levantamentos de campo se caracterizam como uma fase do trabalho 

de fundamental importância e que têm como principais objetivos dois aspectos: 

comprovar a veracidade das informações obtidas no geoprocessamento e 

complementar a análise geoambiental feita anteriormente.  

 

 As técnicas de geoprocessamento possuem um importante significado 

dentro dessa pesquisa, apesar de apresentarem uma margem de erro que pode 

comprometer, de certa forma, a precisão de alguns dados coletados. Essa 

margem de erro está relacionada à interpretação de imagens provenientes do 

sensoriamento remoto, que dependendo da resolução, pode facilitar ou dificultar a 

identificação de elementos espaciais. 

 

A imagem Spot possui uma resolução de aproximadamente 2,5 metros, 

que apesar de se caracterizar como uma boa resolução pode gerar dificuldades 

na identificação de alguns elementos como alguns pequenos rios, áreas de 

lavouras reduzidas, etc. Dessa forma, os levantamentos de campo tornam-se 

indispensáveis para que se possam tirar certas dúvidas de algumas áreas em que 

se suspeite a existência de erros relacionados à interpretação.  

 

 A caracterização geoambiental do Município de Guaramiranga foi 

parcialmente realizada a partir de levantamentos bibliográficos anteriormente 

citados. A complementação dessa análise foi feita a partir do preenchimento de 

fichas de campo, que se destacou como uma etapa fundamental, já que se fez 

uma caracterização numa escala municipal, ou seja, escala bem superior àquelas 

realizadas pelos trabalhos levantados anteriormente, que analisaram toda a área 

do maciço de Baturité, incluindo vários municípios. 

 

 Outra importante etapa dos levantamentos de campo foi a aplicação de 

entrevistas com a população local, que teve o objetivo de adquirir informações 

não encontradas nas consultas bibliográficas. Dentre essas informações pode-se 

citar dados sobre floriculturas, dados sobre antigas formas de cultivo, impactos 

dos eventos culturais sobre a população, potencialidades e etc. 
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 Como pôde-se observar, os levantamentos de campo caracterizaram-se 

como uma etapa imprescindível deste trabalho, uma vez que o mesmo ficaria 

incompleto ou pelo menos teria dados questionáveis caso esses levantamentos 

não fossem realizados.    

 
           1.2.4. Integralização de Dados 
 
 Após a catalogação de todos os dados de campo, do geoprocessamento e 

de gabinete, é de fundamental importância a organização de todos os dados 

coletados para que se possa aperfeiçoar a análise, a partir de uma visão 

integralizadora. 

 

 Somente com a organização e divisão de dados afins é que se poderá 

fazer uma inter-relação entre os dados e a partir daí se estabelecer um 

diagnóstico integrado.  
 
           1.2.5. Elaboração de Diagnóstico Integrado 
 
 A elaboração do diagnóstico integrado é a etapa em que foi possível 

constatar o grau de degradação ambiental de cada geossistema e 

conseqüentemente o grau de vulnerabilidade/estabilidade, bem como as 

potencialidades naturais. Somente com os resultados obtidos no diagnóstico, é 

que foi possível a identificação de propostas de manejo sustentável adequadas 

aos recursos naturais. 

 

 Após o levantamento de todos os dados geoambientais e sócio-

econômicos, é de fundamental importância que se faça uma análise de todos 

eles, destacando os pontos positivos e os negativos, pois o simples levantamento 

desses dados não serve para diagnosticar um município. 
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2. Caracterização Geoambiental do Município de Guaramiranga 
 
    2.1. Componentes Geoambientais 
 

O Município de Guaramiranga está inserido no geossistema do maciço de 

Baturité e desta forma, a sua caracterização geoambiental foi feita baseada em 

trabalhos publicados sobre o referido maciço, que foram realizados por (CEARÁ, 

1992; BRASIL, 1981; BRASIL, 1994; BRASIL, 2002; SOUZA, 1988; SOUZA, 

2000; AB’SABER, 1970; FERNANDES,  1998; e CAMPOS, 2000).  

 

           2.1.1. O Quadro Geológico, Geomorfológico e Pedológico 
 

Geologia 
 
O maciço de Baturité apresenta, quase que em sua totalidade, rochas do 

embasamento cristalino do Pré-Cambriano, estando incluído na Faixa de 

Dobramento Jaguaribana (BRITO NEVES in BRASIL, 2002). De acordo com 

BRASIL (1981), a área do maciço está toda inserida no Complexo Nordestino. 

Estes maciços são marcados por um tectonismo intenso, onde as zonas de 

cizalhamento, fraturamentos, dobramentos e falhamentos dispersos por toda a 

área condicionam a uma morfologia fortemente acidentada (BRASIL, 2002). A 

morfologia fortemente acidentada da área de estudo pode ser observada no Mapa 

01, que representa a hipsometria de Guaramiranga de forma tridimensional. 

 

A petrografia encontra-se representada por uma variedade de litotipos, 

constituída por granitos, migmatitos, gnaisses, pegmatitos, quartzitos, calcários, 

calciossilicáticas, basaltos, diabásios, anfibolitos, leptinitos e metaultramáfica. 

Porém a grande predominância é representada pelos migmatitos, granitos e 

gnaisses (BRASIL, 1994).  

 

Ainda sob o aspecto geológico, pode-se afirmar que em apenas algumas 

áreas  representadas  por  pequenas  depressões  alveolares  e  planícies  fluviais  
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INSERIR MAPA 01 - HIPSOMÉTRICO 
TRIDIMENSIONAL 
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encontram-se depósitos aluviais quaternários, a partir de deposições colúvio-

aluviais. 
 
Geomorfologia 

 
Um maciço residual “constitui restos de antigas superfícies, ou melhor, de 

antigos peneplanos ou pediplanos geralmente relacionados com as rochas mais 

duras” (GUERRA, 2003). De acordo com Ab’Saber (1970), o maciço de Baturité 

constitui um enclave úmido em relação ao domínio morfoclimático das depressões 

interplanálticas semi-áridas.  

 

O maciço de Baturité apresenta uma orientação no sentido NNE – SSW e 

sob o ponto de vista geomorfológico ele se inclui no Domínio dos Escudos e 

Maciços Antigos compostos por litotipos do embasamento cristalino datados do 

Pré-Cambriano (SOUZA, 1988). Os níveis altimétricos alcançam, em média, cotas 

entre 600 – 800m, podendo, em algumas cristas, alcançar cotas acima de 900m. 

O ponto mais alto deste relevo é o Pico Alto (Guaramiranga), com 1.114 m. Esse 

maciço representa um dos mais expressivos compartimentos do relevo situados 

próximo ao litoral de onde dista cerca de 80 km (BRASIL, 1994). 

 

A gênese do relevo do maciço de Baturité está relacionada a processos de 

erosão diferencial, ou seja, as rochas que compõem o maciço apresentaram 

características mais resistentes aos processos de pedimentação/pediplanação, o 

que não aconteceu com as rochas das depressões sertanejas circunvizinhas, que 

conseqüentemente foram aplainadas, representando verdadeiras superfícies de 

erosão. De acordo com Penteado (1983) “o metamorfismo faz crescer a coerência 

das rochas e aumentar a sua resistência, dessa forma, a erosão diferencial não 

diz respeito apenas aos constituintes mineralógicos da rocha, mas também ao 

grau de metamorfismo”.   

 

As superfícies de cimeira e as vertentes que convergem para os sertões 

deprimidos apresentam evidências de níveis suspensos de pedimentação, 

configurando-se assim, restos de superfícies erosivas elaboradas em condições 

de morfogênese mecânica sob climas secos. Durante os períodos úmidos que 
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sucederam ou precederam as fases secas, as superfícies erosivas foram 

desmontadas pela dissecação do relevo em condições de morfogênese química, 

sendo estas condições que vigoram no presente (CEARÁ, 1992). 

 

De acordo com BRASIL (2002), a serra de Baturité está subdividida nas 

seguintes feições geomorfológicas: platô úmido, vertente oriental, vertente 

meridional, vertente ocidental e vertente setentrional. Como o presente estudo 

visa abranger apenas o Município de Guaramiranga, levantou-se dados apenas 

acerca do platô úmido, da vertente oriental (barlavento) e da vertente ocidental 

(sotavento), que são as áreas em que o citado município encontra-se situado 

geograficamente. 

 

Na porção úmida (vertente de barlavento e platô), o relevo apresenta-se 

extremamente dissecado (ver Figura 02), em decorrência do forte poder de 

entalhe de sua drenagem, que devido a essa característica, forma vales em forma 

de V. Em alguns trechos de seu prolongamento esses vales se alargam, 

propiciando a formação de planícies alveolares, originadas a partir de depósitos 

colúvio-aluviais, que se caracterizam como áreas bastante utilizadas pela 

agricultura uma vez que apresentam baixas declividades (0 – 2%).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 02 - Dissecamento do relevo da vertente oriental úmida. 
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Como pode-se observar no Mapa 02, a drenagem apresenta-se 

extremamente ramificada configurando padrões de escoamento superficial 

dendrítico e sub-dendrítico fechado, onde podem ocorrer perfis longitudinais com 

elevados gradientes e perfis transversais estreitos. “A morfologia, sujeita à 

morfogênese química, se apresenta em forma de topos convexos, lombadas e 

mais raramente em cristas” (SOUZA, 2000).  

 

De acordo com o Mapa 03, pode-se constatar também a presença de 

interflúvios tabulares de pequenas dimensões, quase nunca superiores a 200m de 

largura. Somente no platô, em altitudes de aproximadamente 800m, pode-se 

constatar a presença de superfícies ligeiramente planas. As declividades das 

vertentes dos interflúvios se acentuam de acordo com o pronunciamento no 

entalhe da rede de drenagem (BRASIL, 2002).    

 

Na vertente ocidental (sotavento) do maciço de Baturité o relevo encontra-

se um pouco mais conservado, tendo em vista a predominância da morfogênese 

mecânica. A hidrografia é representada por rios e riachos intermitentes que 

possuem um poder de entalhe bem menor do que os rios da porção úmida, o que 

justifica a pequena amplitude altimétrica entre os fundos de vale e os interflúvios 

(SOUZA, 2000). Nessa vertente os níveis suspensos de pedimentação se exibem 

dissecados em função da morfodinâmica atual e sub-atual. Desenvolveram-se 

feições dissecadas em colinas rasas e cristas que se alternam com vales 

pedimentados e transversalmente alargados (BRASIL, 2002). 

 
Pedologia 
 
 A classificação dos solos encontrados no maciço de Baturité é baseada em 

BRASIL (1973), que é um trabalho que utilizava a nomenclatura antiga dos solos, 

porém, serão citadas também as nomenclaturas citadas na nova classificação de 

acordo com BRASIL (1999). 

 

A tipologia dos solos encontrados no maciço de Baturité varia de acordo 

com as alterações das condições de relevo, clima e de rochas. As principais 

classes  de  solos  encontradas  são:  Argissolos Vermelho Amarelo Distróficos e  
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INSERIR MAPA 02 - SISTEMA DE DRENAGEM DE 
GUARAMIRANGA 
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INSERIR MAPA 03 - CURVAS DE NÍVEL DE 
GUARAMIRANGA 
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Eutróficos (Podzólicos Vermelho Amarelo Distróficos), Neossolos Litólicos 

Eutróficos (Litólicos Eutróficos), Luvissolos (Brunos Não-Cálcicos) e Neossolos 

Flúvicos Eutróficos (Aluviais).  

 

A classe de solo mais presente é o Argissolo Vermelho Amarelo, tendo um 

alto predomínio no platô úmido e menor ocorrência na vertente ocidental, 

associando-se, em proporções decrescentes, a outros componentes nas demais 

unidades geoambientais. São normalmente solos profundos ou muito profundos, 

possuindo um horizonte de acumulação de argila (B textural).  

 

Os Argissolos Vermelho Amarelos se apresentam em duas categorias: 

distróficos e eutróficos. Os distróficos possuem uma maior ocorrência no platô 

úmido e na vertente oriental, onde se registram as mais intensas atividades 

bioclimáticas. Já os eutróficos aparecem nas áreas da vertente ocidental com 

maiores ou menores proporções, e se caracterizam por possuírem uma fertilidade 

natural que varia de média a alta, porém de uso limitado devido às acentuadas 

declividades (BRASIL, 1994). 

 

Os Neossolos Litólicos têm ocorrência significativa através das diversas 

unidades, com exceção do platô úmido. Originam-se de diferentes tipos 

litológicos, destacando-se os migmatitos e os gnaisses. São solos rasos e 

predominantemente eutróficos, com argilas de atividade alta na vertente ocidental. 

Nessa vertente ocidental também ocorre a presença dos Luvissolos, que são 

solos característicos de regiões semi-áridas, tendo como material de origem os 

migmatitos e gnaisses, ricas em biotita. Apesar de apresentarem pequenas 

profundidades, os Luvissolos têm alta fertilidade natural, porém os grandes 

fatores limitantes para a sua ocupação são as fortes declividades, a 

pedregosidade e a grande susceptibilidade à erosão (BRASIL, 1994). 

 

Os Neossolos Flúvicos ocorrem nas baixadas fluviais da vertente oriental e 

do platô e nas pequenas planícies alveolares. Nesses locais, além dos 

sedimentos aluviais, os solos são constituídos por materiais coluviais, minerais e 

orgânicos, provenientes das encostas circunvizinhas onde se desenvolvem com 

fraca evolução pedológica. Eles variam, alternando verticalmente, de arenosos 
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até muito argilosos. Os solos aluviais são muito utilizados em decorrência da sua 

boa fertilidade, das boas condições hidrológicas e da topografia plana (BRASIL, 

1994).   

 

O Quadro 01 representa os principais tipos de solos identificados no 

Município de Guaramiranga, destacando as unidades geoambientais em que eles 

ocorrem, além de citar as principais características e limitações. 

 

           2.1.2. Condições Hidroclimáticas 
 

A enorme extensão territorial da região Nordeste e a diversidade do relevo, 

somados à conjunção de diferentes sistemas de circulação atmosférica, tornam a 

climatologia desta região uma das mais complexas do mundo, do ponto de vista 

da variabilidade climática, com grandes variações dos índices pluviométricos 

(NIMER, 1979).  

 

A área de estudo encontra-se inserida dentro do Domínio Morfoclimático 

das Depressões Interplanálticas Semi-áridas que, segundo Ab’Saber (1970), 

constitui uma região de condição climática azonal com relação às faixas tropicais 

e sub-tropicais da Terra. O Estado do Ceará, com 92,1% de seu território sob 

condições semi-áridas, tem sofrido diversas conseqüências em decorrência dos 

problemas climáticos causadores de deficiências hídricas no decorrer de toda a 

sua história. 

 

A ação combinada da altitude e da exposição do relevo face aos 

deslocamentos das massas de ar úmidas oriundas do oceano faz com que a área 

de estudo em seu conjunto possua um dos mais elevados índices pluviométricos 

do Estado do Ceará, com médias anuais acima de 1.500mm (CEARÁ, 1992). Em 

decorrência dessas privilegiadas condições pluviométricas, o Município de 

Guaramiranga, assim como os brejos de altitude do maciço de Baturité, se 

caracterizam como áreas de exceção dentro do Estado do Ceará.  

 

 

 



 

                       

51

                                                                                                                                                                         
 
   

         

QUADRO  01 – CARACTERÍZAÇÃO DOS SOLOS DE GUARAMIRANGA  
Unidade 
Geoambiental 

Solo (Nova 
Classificação) 

Solo (Antiga 
Classificação) 

Características 
Dominantes 

Limitações de Uso 
 

Uso Atual 

Vertente ocidental e 
oriental 

Argissolos Vermelho 
Amarelos Eutróficos 
 

Podzólicos Vermelho 
Amarelos Eutróficos 

Solos profundos e 
mediamente profundos 
de textura média 
argilosa com fertilidade 
natural de média a alta 
e moderadamente 
drenados. 

Fortes declividades, 
dificuldade de 
mecanização e 
susceptibilidade à 
erosão. 

Bananicultura, café, 
arroz, feijão e milho. 

Platô úmido e vertente 
oriental 

Argissolos Vermelho 
Amarelos Distróficos 

Podzólicos Vermelho 
Amarelo Distróficos 

Solos profundos ou 
muito profundos, 
fertilidade natural de 
média a baixa com 
textura areno-argilosa, 
e moderadamente 
drenados. 

Fortes declividades, 
dificuldade de 
mecanização e 
susceptibilidade à 
erosão. 

Bananicultura e café. 

Vertente ocidental e 
oriental 

Neossolos Litólicos 
Eutróficos 
 

Litólicos Eutróficos Solos rasos, 
pedregosos e 
predominantemente 
eutróficos. 

Susceptibilidade à 
erosão, deficiência 
hídrica, dificuldade de 
mecanização e fortes 
declividades. 

Lavouras de 
subsistência e 
pecuária. 

Vertente ocidental Luvissolos 
 

Bruno-não-cálcicos Solos rasos, com alta 
fertilidade natural, 
textura média argilosa, 
pedregosos e 
moderadamente 
drenados. 

Fortes declividades, 
pedregosidade, grande 
susceptibilidade à 
erosão, deficiência 
hídrica e dificuldade de 
mecanização. 

Lavouras de 
subsistência e 
pecuária. 

Baixas fluviais da 
vertente oriental e 
platô úmido e nas 
pequenas planícies 
alveolares 

Neossolos Flúvicos 
Eutróficos 

Aluviais Constituídos de 
material colúvio-aluvial, 
sendo profundos, 
formados por material 
areno-argiloso e 
fertilidade natural alta.  

Riscos de inundação e 
mal drenados. 

Cana-de-açúcar e 
pecuária.  

Fonte : Souza (2002), adaptado por Bastos, (2005). 
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A avaliação das condições climáticas foi feita tomando como base dados 

fornecidos pela FUNCEME, além de outros trabalhos já mencionados como 

BRASIL (2002) e CEARÁ (1992). No Município de Guaramiranga, como em todo 

o Estado do Ceará, a estação chuvosa é regulada principalmente pelas variações 

da ZCIT (Zona de Convergência Intertropical). Nas estações de verão-outono, que 

acontecem no primeiro semestre de cada ano no hemisfério sul, a ZCIT tende a 

se deslocar em direção ao sul (rumo à linha do equador), proporcionando o 

chamado “inverno”, ou período chuvoso, ocorrendo principalmente nos meses de 

março e abril (ver Figura 03). 
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Figura 03 - Média Pluviométrica de Guaramiranga (1974 - 
2004)

Fonte: BRASIL (1994), adaptado por Bastos, 2005. 
 

O Gráfico da Figura 03, que destaca as médias pluviométricas de 1974 a 

2004, foi elaborado a partir da aquisição de levantamentos sistemáticos feitos 

pela FUNCEME, levantamentos estes que estão no Quadro 02. 

 

Uma das principais características das precipitações cearenses é a 

irregularidade, que se apresenta tanto no tempo como no espaço, porém podem 

ocorrer aguaceiros capazes de desencadear verdadeiros desastres em locais de 

vertentes desmatadas, a partir de processos erosivos.   
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Inserir quadro 02 – média 

pluviométrica 
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Figura 04 - Balanço Hídrico de Guaramiranga

Pode-se perceber que a partir de janeiro até março/abril, tanto no platô 

como na vertente oriental do maciço de Baturité, as chuvas tendem a alcançar 

certa regularidade. Já na vertente ocidental, onde se evidencia uma faixa 

transicional da serra com as condições semi-áridas dos sertões de Caridade – 

Canindé, ocorre um sensível decréscimo das precipitações (BRASIL, 1994).  

 

Durante o período inverno-primavera, o setor setentrional do Nordeste 

brasileiro fica sob o domínio dos ventos anticiclone de NE e de E da alta 

subtropical do Atlântico Sul, quando então se estabelece o período de estiagem 

(NIMER in BRASIL, 2002). “Nesse período de estiagens, as precipitações ocultas 

(orvalho e nevoeiro) que ocorrem no maciço de Baturité possibilitam uma maior 

conservação da umidade do solo, evitando parte da evaporação potencial” 

(BRASIL, 2002). 

 

Dentro do contexto do Maciço de Baturité, o Município de Guaramiranga é 

o que apresenta os menores índices de deficiência hídrica, de acordo com a 

análise do balanço hídrico. De acordo com o Gráfico da Figura 04, ocorrem 

deficiências hídricas apenas nos últimos cinco meses do ano e com taxas 

negativas que não ultrapassam -45 mm. A título de comparação, em alguns 

outros municípios vizinhos, como Caridade, as deficiências hídricas ocorrem 

durante aproximadamente nove meses, podendo atingir até -140 mm. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BRASIL (1994) 
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A análise do Balanço hídrico foi feita baseada em dados da FUNCEME 

(Fundação Cearense de Metereologia) (in BRASIL 1994), onde se constata que, 

tanto na vertente oriental como no platô úmido, as médias térmicas são 

relativamente mais baixas do que na vertente ocidental. Além disso, essas duas 

vertentes são beneficiadas por um período chuvoso de maior duração que se 

estende de janeiro a junho. Em termos anuais, pode-se perceber na Tabela 01 

que a deficiência hídrica de Guaramiranga atinge cerca de 100 mm, enquanto que 

o excedente atinge aproximadamente 900 mm (BRASIL, 1994).  

 

Tabela 01 - BALANÇO HÍDRICO DE GUARAMIRANGA 
Mês T (°C) P (mm) EVP 

(mm) 
P-EVP 
(mm) 

ARM 
(mm) 

EVR 
(mm) 

EXC 
(mm) 

DEF 
(mm) 

Jan 21.2 137.4 87 50 66 87 0 0 
Fev 21.0 210.0 76 134 100 76 100 0 
Mar 20.9 331.0 83 248 100 83 248 0 
Abr 20.8 330.4 78 252 100 78 252 0 
Mai 20.5 255.9 78 178 100 78 178 0 
Jun 19.9 156.7 70 87 100 70 87 0 
Jul 19.7 99.8 71 29 100 71 29 0 
Ago 20.0 43.0 74 -31 73 70 0 4 
Set 20.4 37.9 76 -38 50 61 0 15 
Out 20.8 39.5 82 -43 33 57 0 26 
Nov 21.0 37.8 82 -44 21 50 0 32 
Dez 21.1 58.1 86 -28 16 63 0 23 
Ano 20.6 1737.5 943 794 859 843 894 100 

Índice de Aridez (%)........04.23 
Índice de Umidade (%)....94.83 
Índice Hídrico (%)............88.48 
Fonte: (Thornthwaite e Mather in BRASIL, 1994)  
Legenda: (T) Temperatura; (P) Precipitação; (EVP) Evapotranspiração; (ARM) Armazenamento; 
(EVR) Evaporação Efetiva; (EXC) Excedente Hídrico e (DEF) Deficiência Hídrica. 

 

A altitude serrana também exerce forte influência na temperatura, tendo o 

município de Guaramiranga, temperaturas médias mensais variando de 19.7°C a 

21.2°C, com uma amplitude aproximada de 2°C (ver Tabela 01).  

 

O clima da área correspondente ao município de Guaramiranga foi 

classificado segundo o sistema de THORNTHWATE (in CEARÁ, 1992) como 

mesotérmico a partir dos índices de umidade e a altitude. Segundo KOPPEN (in 

CEARÁ, 1992) o clima é do tipo Aw’, quente e úmido, com chuvas de verão e 

precipitações máximas de outono. E para NIMER (in CEARÁ, 1992) o clima se 
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enquadra nos subdomínios úmidos e semi-úmidos, respectivamente, com 3 

meses secos e 4 a 5 meses secos, ambos incluídos no tipo Mediterrâneo (ver 

Quadro - 03). 

  

Quadro 03 - CLASSIFICACÃO DO CLIMA DE GUARAMIRANGA 
AUTOR DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICAS 
Thornthwate Mesotérmico Justificado a partir dos 

índices de umidade e  de 
altitude 

Köppen Aw’ Clima quente e úmido, 
com chuvas de verão e 
precipitações máximas de 
outono 

Nimer Mediterrâneo  O clima mediterrâneo 
apresenta subdomínios 
úmidos, quando ocorrem 
3 meses secos e semi-
úmidos, quando ocorrem 
de 4 a 5 meses secos 

Fonte: CEARÁ, 1992. 
 

 A estrutura cristalina das rochas condiciona a uma rede de drenagem 

extremamente ramificada, e se associar isso ao forte poder de entalhe dos rios, 

tem-se, na vertente oriental e no platô, vales em V bastante profundos, podendo 

ocorrer vales em U nas áreas de suavização topográfica. Essa estrutura cristalina 

também vai condicionar a um limitado potencial hidrogeológico, ocorrendo águas 

subsuperficiais apenas nas áreas de fraturas de rochas e nas planícies 

alveolares. A rede de drenagem possui padrões sub-dendríticos, subparalelos e 

angulares (ver Mapa 02), possuindo um regime semi-perenizado, nas vertentes 

mais úmidas (CEARÁ, 1992). 

  
 De acordo com levantamentos feitos pela CPRM (2002), Guaramiranga 

conta com 42 poços cadastrados, sendo que todos eles são fissurais, destacando 

um pequeno aproveitamento dos recursos hídricos sub-superficiais das áreas de 

aluviões. 
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           2.1.3. Aspectos Bioecológicos 
 
Vegetação 
 

 Entre todas as províncias fitogeográficas brasileiras, a Província das 

Caatingas parece ser a mais rica em encraves representados pelas matas úmidas 

matas secas, cerradão, cerrado, palmeirais e campos (FERNANDES, 1998). O 

maciço de Baturité, onde está localizado o Município de Guaramiranga, apresenta 

um dos mais expressivos encraves de mata úmida do Estado do Ceará.   

 

“A cobertura vegetal encontrada nessa área serrana se apresenta de forma 

complexa, devido à interação dos componentes ambientais, tais como altitude, 

relevo, posição geográfica, solos, clima, hidrografia e influências antrópicas” 

(HUPER, 1908 in CEARÁ, 1992) (ver Figura 06 e Mapa 04). De acordo com 

BRASIL (1994), foram constatadas três grandes unidades de cobertura vegetal no 

maciço de Baturité: a vegetação da caatinga (caducifólia), a mata seca (sub-

caducifólia) e a mata úmida (perenifólia). Porém, vale lembrar que na área do 

Município de Guaramiranga, devido às elevadas altitudes, a caatinga não 

apresenta grande representatividade, ocorrendo apenas alguns espécimes 

associados com a mata seca. 

 

Na medida em que se aproxima das depressões sertanejas (sertão de 

Canindé/Caridade), pode-se constatar a presença de alguns espécimes da 

caatinga, onde as condições de semi-aridez serão cada vez mais acentuadas. Em 

contato com a mata seca os espécimes de caatinga apresentam porte arbóreo, 

onde destacam-se a aroeira (Astronium urundeuva), pau branco (Auxema 

oncocalyx), louro (Auxema gloziovii), macambira (Bromelia lacniosa), imburana 

(Bursera leptophloeo), mandacaru (Cereus jamacaru), catingueira (Ceaselpinia 

bracteosa) e angico (Anadenanthera macrocarpa) (BRASIL, 1994). 

 
A vegetação predominante nas elevadas altitudes da vertente ocidental 

(sotavento) é a mata seca que, “devido a sua caducifolia, é muitas vezes incluída 

na categoria de vegetação xérica. Trata-se de uma vegetação natural 

caracterizada pela composição florística, cujos representantes não costumam 
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ocorrer na área das caatingas, distinguindo-se dessas pela suas condições 

ecológicas (mesofilia) e pela composição florística” (FERNANDES, 1998). Dentre 

as principais espécies podemos citar a barriguda (Ceiba glaziovii), pau d’arco 

amarelo (Tabebuia serratifolia) (ver Figura 05), angico (Anadenanthera 

macrocarpa), gonçalo-alves (Astronium faxinifolium), mulungu (Erithrina velutina) 

e pau ferro (Caesalpina ferrea) (BRASIL, 1994).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 05 - Pau D’arco Amarelo, uma das principais espécies da mata seca. 

 
Na vertente ocidental, têm-se observado altos índices de degradação 

ambiental a partir da remoção da vegetação para a utilização do solo na 

agricultura de sequeiro, onde se destacam as culturas de milho e feijão. As 

técnicas utilizadas nessas lavouras são das mais rudimentares, acentuando cada 

vez mais a erosão pluvial e conseqüente perda de solo. Estes processos 

degradacionais estão levando a uma sucessão vegetacional, onde algumas 

espécies arbustivas da caatinga estão tomando o lugar da mata seca. Dentre 

essas espécies arbustivas temos o mororó de boi (Bauhinia cheilanta), mororó de 

bode (Bauyinia pulchela), anil bravo (Indigofora suffruticosa), mofumbo 

(Combretum leprosum), feijão bravo (Capparis flexuosa), xique-xique (Pilocereus 

gounelli), facheiro (Cereus squamosus) e coroa de frade (Melocactus depressuo) 

(BRASIL, 1994). 
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INSERIR MAPA 4 - USO E OCUPAÇÃO DE 
GUARAMIRANGA 
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A partir da cota de 600m na vertente oriental e no platô, pode-se observar a 

presença da mata úmida, onde a umidade atmosférica, juntamente com a altitude, 

adquire maior importância na distribuição espacial das espécies, porém os 

processos degradacionais também podem levar à substituição dessa mata por 

algumas espécies da caatinga. De maneira geral essa mata possui um estrato 

arbóreo, chegando atingir até 20m, podendo-se presenciar também espécies 

arbustivas, ambas associadas a uma grande abundância de líquens, epífitas e 

lianas, como indica a Figura 07 e 08. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 07 e 08 – Associação de liquens e musgos nas árvores das áreas úmidas 

de Guaramiranga. 

 
“As matas úmidas são formações de altitude que, pela similitude 

vegetacional e florística, sem dúvida, representam remanescentes das matas 

pluviais driádicas (mata atlântica ou floresta serrano-oriental), como disjunções 

florestais circundadas pela caatinga” (FERNANDES, 1998). A partir da cota de 

600 – 800 m de altitude predomina uma vegetação florestal higrófila, perenifólia 

ou subperenifólia, incluída no tipo pluvial de altitude. Nas partes mais altas, entre 

800 – 1000 m, devido ao favorecimento durante a maior parte do ano pela 

condensação do vapor d’água encontram-se nuvens baixas ou nevoeiros que 

precipitam freqüentemente em chuvas finas (FERNANDES, 1998). Dentre as 

espécies de maior representatividade temos pau d’arco amarelo (Tabebuia 

serratifolia), pau ferro (Caesalpinia ferrea), coração de negro (Machaerium 
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acutifolium), frei jorge (Cordia trichotona) e café bravo (Casearia sylvestris) 

(BRASIL, 1994). 

 

Fauna 
 

 O Município de Guaramiranga, assim como o maciço de Baturité, 

representa um refúgio ecológico por excelência, e isso se deve, em grande parte 

à existência de áreas conservadas mesmo depois de inúmeras mudanças 

ambientais ocorridas no Estado do Ceará. “Desta forma o maciço de Baturité 

constitui uma “ilha terrestre de valor incalculável” (CEARÁ, 1992).  

 

A preservação da fauna de Guaramiranga e do maciço de Baturité como 

um todo surge como elemento de fundamental importância para a manutenção do 

seu patrimônio natural, podendo-se destacar desta forma que a educação 

ambiental possui uma importância fundamental nesse processo, pois auxiliaria na 

conscientização da população envolvida diretamente com o meio. 

 

 No presente trabalho, o levantamento da fauna é importantíssimo, pois não 

há flora sem fauna, assim como não há fauna sem flora, desta forma, a presença 

ou ausência de espécies de animais pode indicar uma série de impactos 

ambientais. Desta maneira, buscou-se limitar a análise apenas dos grupos que 

melhor representam a fauna terrestre, com relação a impactos ambientais, que 

são os: mamíferos, anfíbios, répteis e aves, ficando de fora, insetos, crustáceos, 

moluscos, peixes e etc. 

 

 Devido à impossibilidade de representar espacialmente a distribuição da 

mastofauna, herpetofauna e ornitofauna, fez-se uma co-relação delas com a 

tipologia da cobertura vegetal, ou seja, procurou-se determinar a ocorrência 

faunística, indicando as espécies, nas unidades vegetacionais (CEARÁ, 1992). 

 

 A metodologia empregada no levantamento feito por (CEARÁ, 1992) foi, 

segundo os autores, aceita pela prática científica, considerando as condições de 

tempo e de recursos para a obtenção dos resultados. Foram utilizadas técnicas 

de coleta, principalmente para répteis e anfíbios, e catalogação de algumas 
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espécies de mamíferos e aves. Quanto aos mamíferos, foram identificadas 

algumas espécies através de rastros e outras pistas. Realizaram também 

algumas entrevistas com a população local. Vale ressaltar que foram levantadas 

espécies, tanto residentes, como visitantes da área serrana (BRASIL, 2002). 

   

Répteis e anfíbios 

 

 A herpetofauna tem sido o grupo de animais mais estudados no maciço de 

Baturité ultimamente, e isso se deve ao fato de esse ser o grupo de animais que 

são mais representados por espécies de domínio das Florestas Amazônica e 

Atlântica (CEARÁ, 1992). “Lagartos das famílias Teiidae, Iguanidae, Scincidae e 

Gekkonidae, serpentes das famílias Columbridae e Viperidae e anfíbios ápodos e 

anuros, de espécies normalmente características das selvas úmidas bem 

distantes do Ceará, têm sido observados e coletados por pesquisadores na mata 

úmida da serra de Baturité” (CEARÁ, 1992).  

 

Dentre a herpetofauna pode-se citar os lagartos “papa-vento”, do gênero 

Anolis e da espécie Enualius bibronii, o “calango-cego” (Plychrus marmoratus), o 

Scincideo (Mabyya bistriata), os Gekonídeos do gênero Gonatodes e outros.  

 

Com relação às serpentes, Cavalcante (2005) afirma que existem cerca de 

25 espécies, das quais apenas quatro são venenosas, que são a coral verdadeira 

(Micrurus ibioboca), as jararacas (Bothrops erythromelas e Bothrops leucurus) e a 

surucucu-pico-de-jaca (Lachesis muta), que se caracteriza por ser a maior 

serpente venenosa das Américas, podendo atingir 3,5 metros de comprimento, 

porém de ocorrência muito rara, podendo estar em processo de extinção. 

 

Pode-se citar a existência de alguns casos de aparecimento da cascavel 

(Crotalus durissus) nas áreas serranas, o que se caracteriza como algo curioso, 

uma vez que seu habitat natural se encontra nas depressões sertanejas semi-

áridas. Esse fenômeno ecológico pode ser atribuído à processos de migração ou 

por falta de alimento no seu habitat natural ou por mudanças microclimáticas em 

áreas serranas que fizeram com que alguns locais serranos se assemelhassem 

com as depressões sertanejas.  
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Dentre os anfíbios pode-se citar o anuro Bufo typhonius, que é um sapinho 

com cristas largas na cabeça que foi a primeira espécie amazônica encontrada na 

serra (CEARÁ, 1992). Outras espécies que ocorrem em Guaramiranga são a jia 

(Leptodactylus labyrinthicus), a perereca (Hyla raniceps), o cururu (Bufo 

paracnemis) e o caçote (Physalaemus gr. cuvieri). 

 

Pode-se destacar que a herpetofauna encontrada em Guaramiranga possui 

um incomensurável valor devido ao fato de possuir espécies endêmicas. Em um 

estudo realizado por Hoogmoed, Borges e Cascon (1994), descobriu-se a 

existência de um sapo endêmico denominado Adelophrine baturitensis. 

Cavalcante (2005), afirma que existem 23 espécies de lagartos no Maciço de 

Baturité, sendo três endêmicos, que são o Colobosauroides cearensis, Leposoma 

baturitensis e Placosoma sp. A ocorrência de endemismo em Guaramiranga 

surge como um fator que gera grande preocupação com a preservação do habitat 

dessas espécies. 

 

 A herpetofauna exerce um papel de voraz consumidor de insetos, dentre 

eles, aqueles responsáveis por doenças que afetam os seres humanos, como a 

dengue, malária e a leishmaniose, bastante difundida na serra. Nessa 

perspectiva, os diversos processos degradacionais  constatados na área serrana 

estão comprometendo a cadeia alimentar, o que poderá gerar processos 

relacionados a epidemias. 

 

Aves 

 

 Um aspecto bastante relevante relacionado à avifauna, é o fato de 

encontrar espécies representantes das Florestas Amazônica e Atlântica. “Fato 

mais notável ainda é que, devido ao isolamento reprodutivo causado pelo 

desligamento da serra com as citadas florestas, algumas populações já 

começaram a adquirir características próprias, sofrendo amplo processo de 

especiação” (CEARÁ, 1992). 

  

As aves são o representante da fauna dos vertebrados de maior 

diversidade no maciço de Baturité, o que é comum nas florestas tropicais. Pode-
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se destacar a existência de mais de 180 espécies de aves residentes e 

transientes, de onde cerca de 10 % delas são endêmicas (CAVALCANTE, 2005). 

Esses animais exercem um papel muito importante no controle de insetos, na 

polinização e na dispersão de algumas espécies vegetais e até mesmo como 

fonte de proteínas de algumas pessoas da região (CEARÁ, 1992). 

 

 Dentre as espécies de aves mais ameaçadas, pode-se citar o periquito-de-

cara-suja (Purrhura leucotis), araponga (Procnias averano), pintassilgo (Carduelis 

yarreli) e o curió (Oryzobrus angolensis). Os desmatamentos, a retirada de lenha, 

o uso de agrotóxicos nas horticulturas, a caça predatória e a venda indiscriminada 

estão entre as principais causas da diminuição da população dessas espécies. 

 

Em função dos desmatamentos, pode-se observar atualmente uma invasão 

das espécies campestres ocupando as áreas abertas, como o galo-de-campina 

(Paroaria dominicana) e o papa-capim (Sporophila nigricollis). Algumas espécies 

como o golinha (Sporophila albogularis), o tiziu (Volatinia jacarina), o bigodeiro 

(Sporophila lineola) e o caboco-lino (Sporophila bouvreuil) são visitantes sazonais 

que aparecem nos períodos de maior pluviosidade, no intuito de se reproduzirem. 

Aparecem também, algumas espécies vindas das regiões áridas em períodos de 

estiagem, como os xexéus (Sericossypha loricata) e mais raramente o periquito-

do-sertão (Aratinga cactorum) (CEARÁ, 1992). 

 

Mamíferos  

 

 Os hábitos e características, fazem dos mamíferos um grupo 

particularmente difícil de ser estudado, ao contrário da avifauna e da 

herpetofauna.  

 

 No levantamento da mastofauna, ficou de fora a ordem Chiroptera 

(morcegos), porém foram identificadas categorias em nível de família, gênero e 

espécies, pertencentes às seguintes ordens: Primates, Edentata, Rodentia, 

Carnívora, Artiodactyla e Marsupialia. Foram identificadas 20 espécies de 

mamíferos, sendo que algumas merecem atenção especial pela situação crítica 

em que se encontram devido aos desmatamentos. 
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Dentre as espécies mais ameaçadas tem-se o coandu (Couendu 

prehensilis), gato-maracajá-peludo (Felis wiedii), veado-capoeiro (Mazama 

americana) e, caso ainda exista, a paca (Cuniculus paca). Vale ressaltar que 

esses animais citados têm ocorrência basicamente nas florestas úmidas 

perenifólias e sub-perenifólias. O gênero Felídio tem ocorrência na mata seca em 

direção à caatinga (CEARÁ, 1992). Segundo Cavalcante (2005), existem também 

no maciço de Baturité o tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla), o tatu-de-nove-

cintas (Dasypus novencinctus), a raposa-comedora-de-carangueijo (Cerdicyon 

thous) e o gato-do-mato (Feliz tigrina). 
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3. Caracterização Sócio-econômica do Município de 
Guaramiranga 
 

 Para que seja possível a elaboração de alguma proposta de 

desenvolvimento sustentável para um determinado local, é fundamental que se 

tenha conhecimento das condições sócio-econômicas do mesmo, pois só com a 

detenção de informações como educação, saúde, economia e etc., é que se 

poderá elaborar um diagnóstico sócio-econômico, para então propor medidas 

capazes de solucionar problemas de ordem social. 

 
    3.1. O Contexto Regional do Maciço de Baturité 
 

Histórico da ocupação e divisão político-administrativa de Guaramiranga. 

 

 A área representada pelo maciço de Baturité apresenta várias 

singularidades, no que diz respeito à forma de ocupação, quando comparamos ao 

restante do território cearense. “Na serra de Baturité, como em outras áreas de 

exceção no semi-árido cearense (Maranguape, Aratanha, Uruburetama, Uruoca e 

Ibiapaba), as características geoambientais especiais possibilitaram formas de 

ocupação e exploração do solo bem específicas” (BRASIL, 2002).    

 

Os primeiros colonos portugueses a chegarem ao sopé do maciço de 

Baturité eram provenientes das regiões de Beberibe e Aquiraz e alcançaram o 

maciço seguindo os vales dos rios, principalmente o Choró. Porém, os Jesuítas já 

haviam alcançado a serra por volta de 1665, com a missão de catequizar os 

índios, principalmente as tribos Tapuia ou Paiacu. Além dos Paiacu, viviam 

dispersados pela serra de Baturité os grupos indígenas Canindé, Jaguaribara e 

Apuiaré. Esses índios deveriam ser provavelmente provenientes da região do rio 

Jaguaribe (FARIAS, 2001). 

 

 Uma singularidade marcante, com relação à ocupação do maciço de 

Baturité, foi o fato das organizações religiosas terem exercido um importante 

papel nesse processo.  
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”A catequese e o aldeamento foram o motivo e o 

instrumento para a ocupação inicial do maciço de Baturité. 
Fazendo contraponto com a guerra de extermínio que as fazendas 
de gado promoveram contra os povos indígenas, as missões 
jesuítas imprimiram outro tipo de dominação. O aculturamento dos 
índios se deu sob o comando dos jesuítas que promoveram 
deslocamentos populacionais das aldeias para os aldeamentos 
artificiais. Assim, os aldeamentos cumpriram a função de 
“preparar” as consciências dos antigos habitantes do lugar para a 
evangelização católica européia” (BRASIL, 2002).  

 

Em 1720, já restavam poucos índios no Ceará e, conseqüentemente, 

poucos aldeamentos. Após a expulsão dos jesuítas em 1758, os antigos 

aldeamentos foram convertidos em vilas (BRASIL, 2002). Em 6 de agosto de 

1763 foi criada a vila onde hoje se localiza Baturité. 

 

Com o início da ocupação do semi-árido, promovida pelos caminhos do 

gado, que por um lado seguiam margeando os rios Jaguaribe e Acaraú, e por 

outro seguiam a partir dos sertões do Piauí, ampliou-se o território ocupado, ao 

tempo em que expulsavam os povos indígenas para áreas cada vez mais 

restritas. Desta forma, as áreas de exceção no interior do semi-árido pastoril, 

como o planalto da Ibiapaba, serra de Baturité e chapada do Araripe, se tornaram 

os últimos redutos de populações indígenas (BRASIL, 2002). 

 

 As aquisições de terras dos arredores do maciço de Baturité eram feitas 

por sesmarias doadas aos pioneiros provenientes dos vales dos rios. Devido a 

dificuldade de acesso, as áreas mais elevadas eram ocupadas apenas pelas 

comunidades indígenas, que perdiam cada vez mais terras com o passar dos 

anos. 

 

 Na área representada pelo platô da serra, correspondente a grande parte 

dos atuais municípios de Guaramiranga, Pacoti e Mulungu, foi muito demorada a 

chegada do colono branco. “Foi na Conceição (atual Guaramiranga) que se deu a 

primeira ocupação com a instalação do sítio Macapá pelo Capitão João Rodrigues 

de Freitas no final do século XVIII” (FARIAS, 2001). 
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 A dificuldade de acesso e a revolta das comunidades indígenas que ainda 

ocupavam as áreas do platô, fizeram com que as partes mais elevadas da serra 

se caracterizassem por serem desvalorizadas. Essa idéia perdurou até os anos 

de 1777 – 1778 e 1790 – 1793, que foram caracterizados por períodos de secas 

arrasadoras, impossibilitando a produtividade das lavouras e matando quase todo 

o gado das depressões sertanejas. Nessa perspectiva, as melhores condições de 

umidade encontradas na serra, fizeram dela um ótimo lugar para substituir as 

péssimas condições de produtividade encontradas nas depressões sertanejas.  

 

Esse processo migratório sertão-serra foi se acentuando com o decorrer da 

ocorrência de secas. Os fazendeiros que possuíam melhores condições 

financeiras partiam com suas famílias e escravos em direção às serras úmidas.  

 
“A atividade principal de fixação do homem na serra foi a 

agricultura que, apesar da diversidade natural e de possibilidades 

de outras atividades agrícolas, se concentrou ao longo do tempo 

em monoculturas. Na área serrana, o café, nas planícies 

alveolares, a cana-de-açúcar foram as principais culturas que 

moldaram a formação dos núcleos urbanos e de trabalho” 

(BRASIL, 2002).  

 

Em decorrência das secas ocorreu também êxodo rural em direção à 

capital, e foi exatamente para contê-lo, que o Governo Monárquico, no séc XIX 

construiu a estrada de ferro de Baturité (ver Figura 09), que tinha a finalidade de 

melhorar o transporte dos produtos daquela região do Estado do Ceará (FARIAS, 

2001).  
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Figura 09 – Construção da ferrovia de Baturité. 

 
  Em um curto espaço de tempo as elevadas áreas serranas já 

apresentavam uma vital importância no cenário estadual, no que diz respeito à 

produtividade de frutas e legumes que eram comercializados na capital. A cana-

de-açúcar tinha grande importância na produção de rapadura que era vendida na 

serra e nos sertões circunvizinhos. O algodão também era produzido nas 

encostas mais secas da serra. Vale ressaltar que o café, que se caracteriza como 

um dos possuidores de melhor qualidade do mundo, já em 1846, juntamente com 

o café de Maranguape, era exportado do porto de Fortaleza para a Europa 

(FARIAS, 2001). No inicio do século XX, passou a existir a necessidade de se 

melhorar a condição das estradas de acesso ás áreas mais elevadas do maciço, 

dessa forma, começaram as obras de pavimentação das rodovias (ver Figura 10).  
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Figura 10 – Rodovias recém construídas dando acesso às áreas mais elevadas 

do maciço de Baturité. 

 

A partir da construção da igreja e do cemitério, o pequeno povoado 

localizado no platô da serra e em acentuada prosperidade passou a ser 

conhecido como o povoado de Conceição, que em poucos anos já era uma 

verdadeira vila (ver Figura 11). Em 01 de setembro de 1890, através do decreto 

n°55, o povoado de Conceição foi elevado à categoria de Vila, com uma área que 

abrangia seu distrito de polícia e o distrito de Pernambuquinho, porém logo em 

seguida, no dia 04 de setembro do mesmo ano, através do decreto n°59, a vila 

passou a se chamar Vila de Guaramiranga, que em Tupi significa “pássaro 

vermelho”. O nome Guaramiranga provém do sítio de propriedade do Cel. Batista 

de Queiroz Lima. 
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Figura 11 – Igreja Matriz de Guaramiranga no início do século XX. 

 

No final do século XIX, a influência das ricas famílias que estavam vivendo 

na localidade de Conceição fez com que se estabelecessem colégios de 

excelente qualidade de ensino onde lecionavam grande parte dos intelectuais do 

Estado do Ceará (FARIAS, 2001). A influência de famílias ricas em 

Guaramiranga, caracterizava o município pela elegância de sua burguesia (ver 

Figuras 12 e 13). 
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Figura 12 – Comércio de Guaramiranga no Início do Século XX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Rua principal de Guaramiranga no início do século XX. 

 

Em 1899, pela lei n°550, de 25 de agosto, a vila de Guaramiranga foi 

declarada extinta, ficando anexada ao Município de Baturité, mas foi restaurada 

pela lei de n°1887, de 15 de outubro de 1921. Novamente suprimido pelo Decreto 

n°193, de 20 de maio de 1931, passou a ser simples distrito de Pacoti. Foi 
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definitivamente restaurado de acordo com o artigo 1º da lei de n°3.679, de 11 de 

julho de 1957, tendo como limites, segundo o artigo 2º:  

 

Ao “norte”, com o Município de Pacoti: começa na ponta meridional da 

Serra da Paca, na extrema intermunicipal com Baturité; apanha o divisor de águas 

entre os riachos Pilar e Candeia; segue pelo divisor de águas, entre o riacho 

Candeia e o rio Pacoti até alcançar o Morro da Praia Vermelha; segue pelo 

espigão que daí se dirige para o Norte, cortando o rio Pacoti, em frente ao vértice 

do espigão mencionado, entre as barras do dos riachos Cebola e Poço Escuro; 

continua pelo espigão oposto em busca da Ladeira das Pombas, na extrema 

intermunicipal com Caridade.  

 

A “oeste”, com o Município de Caridade: começa na Ladeira das Pombas e 

toma o espinhaço da Serra de Baturité, pelo qual segue até alcançar os limites do 

Município de Mulungu.  

 

Ao “sul”, com o Município de Mulungu: começa na extrema intermunicipal 

com o Município de Baturité, no riacho Santa Clara; sobe por este riacho até 

alcançar as suas nascentes; daí por uma reta, segue para o Serrote Pico Alto e 

daí, pelo seu divisor de águas, até alcançar os limites de Baturité. 

 

A “leste”, com o Município de Baturité: começa na ponta da Serra de São 

Paulo, no lugar onde esta é atingida pelo riacho Santa Clara, na extrema 

intermunicipal, na rodovia Baturité – Guaramiranga; desse ponto segue para 

aponta da Serra de São Francisco, e daí segue até alcançar a ponta meridional 

da Serra da Paca.  

 

Segundo o Parágrafo Único da mesma lei n°3.679, dentro do Município de 

Guaramiranga, os limites são entre os dois distritos existentes (sede de 

Guaramiranga e Pernambuquinho), começando do Morro da Praia Vermelha, 

seguindo pelo divisor de águas entre as vertentes dos rios Pacoti e Aracoiaba até 

alcançar o ponto correspondente às nascentes do riacho Candeia.      
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Na história do Município de Guaramiranga pode-se destacar a cafeicultura 

como uma atividade agrícola que teve uma importância muito grande, tanto no 

processo histórico de colonização como na conservação do meio ambiente. Foi 

devido à cultura cafeeira que se estabeleceu definitivamente a conquista ou 

ocupação dessa área serrana, uma vez que ele contribuiu para a diminuição do 

êxodo rural que ocorria em função das secas. Pelo fato de ser uma especiaria de 

elevado valor econômico e de excelente qualidade, o café foi responsável por 

grande parte da riqueza das famílias no final do século XIX e início do século XX. 

Em algumas fazendas podia-se observar até a presença de moedas próprias, 

como era o caso do “boró” (ver Figura 14), no sítio Bagaço, que era uma moeda 

aceita em grande parte da microrregião do maciço de Baturité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Antiga moeda (boró) que circulava no maciço de Baturité. 

 

A produção cafeeira também teve uma importante contribuição na 

conservação do geossistema do maciço de Baturité, pois era plantado na sombra 

das árvores (ingazeiras) diminuindo assim os impactos negativos. 

 

Além do café, que se caracterizou como uma cultura ecologicamente 

viável, pode-se destacar que em Guaramiranga também existiram diversas outras 

formas de cultivos ao longo das décadas, porém grande parte delas foram 
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responsáveis pela descaracterização da vegetação original, comprometendo a 

utilização dos solos. Várias décadas de brocadas seguidas de queimadas, 

associadas a outras técnicas rudimentares de cultivo, comprometeram grande 

parte do solo, sobretudo na vertente ocidental do município, sendo bastante 

comum a presença de afloramentos rochosos que ocorreram em função de 

processos erosivos.    

 

Nos últimos anos, elevados investimentos da Prefeitura Municipal de 

Guaramiranga na cultura possibilitaram a construção do Teatro Rachel de Queiroz 

dando inicio a um novo período de atrações culturais (festival de teatro, festival de 

jazz, etc.) que impulsionaram o turismo na região. Desse processo, pode-se 

constatar atualmente uma elevada especulação imobiliária no Município de 

Guaramiranga, o que gera preocupações com relação, não só aos impactos 

ambientais, como também aos impactos sócio-culturais, uma vez que grande 

parte do antigo acervo cultural local encontra-se descaracterizado.    

 

    3.2. Condições Socioeconômicas 
 
 Os dados referentes às condições socioeconômicas são de fundamental 

importância para que se tenha uma real compreensão das condições de vida da 

população do Município de Guaramiranga, uma vez que a concepção de 

Desenvolvimento Sustentável abrange não apenas dados referentes à problemas 

ambientais, mas também a dados socioeconômicos na busca de uma equidade 

social. 

 

 Os levantamentos de dados socioeconômicos foram feitos baseados em 

estudos realizados pelo IBGE (2000), IPECE (2004), BRASIL (2002) e a partir de 

dados fornecidos pela Prefeitura Municipal de Guaramiranga através de suas 

secretarias municipais e também por dados coletados em entrevistas com a 

população local. 
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           3.2.1. Aspectos Demográficos 
 
 O Município de Guaramiranga possui uma área de 59,47 km2 com uma 

população de 5.714 habitantes, sendo que 2.330 pessoas residem em área 

urbana, representando 40,78% da população total e 3.384 pessoas residem em 

áreas rurais, representando 59,22%. Da população total têm-se 2.915 homens 

(51,02%) e 2.799 mulheres (48,98%). De acordo com a Tabela 02, da população 

residente, 3.125 habitam no Distrito de Pernambuquinho, enquanto que 2.589 

habitam o distrito de sede de Guaramiranga (IBGE, 2000).  

 

Tabela 02 - DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO DE GUARAMIRANGA 
 Urbana Rural Total 

 Nº de 
habitantes

% Nº de 
habitantes

% Nº de 
habitantes 

% 

Distrito de 
Guaramiranga 

1.190 46,0 1.399 54,0 2.589 45,3 

Distrito de 
Pernambuquinho 

1.140 36,5 1.985 63,5 3.125 54,7 

Município de 
Guaramiranga 

2.330 40,8 3.384 59,2 5.714 100 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2000. 
 

Considerando a projeção de participação de cada município no maciço de 

Baturité em 2001, o Município de Guaramiranga, juntamente com os municípios 

de Redenção, Ocara, Mulungu, Palmácia e Capistrano, se caracterizam por 

apresentarem uma projeção de diminuição na participação da população regional 

(BRASIL, 2002).  

 

A maioria dos municípios do maciço de Baturité apresenta uma dinâmica 

demográfica que se caracteriza pelo crescimento urbano positivo e o crescimento 

rural negativo, tendendo para uma rápida urbanização, porém, Guaramiranga 

apresenta crescimento, tanto urbano como rural, positivos, com o crescimento 

urbano superior ao rural (BRASIL, 2002). O fluxo migratório campo-cidade pode 

estar associado ao processo de crise por que vem passando o setor agrícola, que 

tem expressado inclusive a transformação de algumas unidades produtivas em 

unidades de veraneio (SEBRAE, 1997). 
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Entre as décadas de 1980 e 1990, ocorreu um decréscimo na população 

total que foi associado a movimentos de migração de parte da população de 

Guaramiranga, vinculados à busca de oportunidade de emprego e estudo 

(SEBRAE, 1997) (ver Tabela 03). 

 

Tabela 03 - POPULAÇÃO RESIDENTE 1991 e 2000 
1980 1980 1991 1991 2000 2000 

 N° % N° % N° % 
Total 5.426 100 5.293 100 5714 100 
Urbana 694 12,8 1.572 29,7 2.330 40,78 
Rural 4.732 87,2 3.721 70,3 3.384 59,22 
Homens   2.757 52,09 2.915 51,05 
Mulheres   2.536 47,91 2.799 48,98 
Fonte: IBGE - Censos Demográficos 1991/2000 

 

O padrão de urbanização é, em grande parte, condicionado pelo modelo de 

produção agrícola dominante no maciço. “As atuais culturas agrícolas baseadas 

no minifúndio, além de provocarem adversidades e riscos naturais, apresentam 

restrições de apoio financeiro, tecnológico e de serviços” (BRASIL, 2002).  

  

A região do maciço de Baturité se caracteriza por apresentar uma 

densidade populacional acima da média estadual, alcançando 68,47% contra 

46,53% do Ceará (BRASIL, 2002). O Município de Guaramiranga apresenta uma 

densidade populacional de 53,35 hab/Km2 (IPECE, 2004). Essa elevada 

densidade demográfica ocorre em função das boas condições edafo-climáticas 

que grande parte do maciço possui. Porém, vale ressaltar que quanto maior for o 

adensamento populacional, maior será a demanda de infra-estrutura, o que 

atualmente é muito precário no maciço de Baturité.  

 

Na Tabela 04 observa-se a distribuição da população por faixas etárias, o 

que se pode constatar que a grande maioria da população é potencialmente ativa, 

em função das idades.  
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Tabela 04 - DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO DE 
GUARAMIRANGA POR IDADE 

Idade Quantidade de habitantes 
0 - 4 anos 754 
5 - 9 anos 683 
10 - 19 anos 1.293 
20 - 29 anos 862 
30 - 39 anos 696 
40 - 49 anos 521 
50 - 59 anos 345 
60 anos ou mais 560 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2000 

 

Observa-se que Guaramiranga possui mais da metade da sua população 

(55,92%) em idade entre 15 e 65 anos, ou seja, potencialmente ativa, enquanto 

37% encontra-se com idade inferior a 15 anos e 7,09% superior ou igual a 65 

anos. O referido município apresentou um aumento na população potencialmente 

ativa, pois em 1991 essa parcela da população representava 53,69% da 

população total (ver Tabelas 04 e 05). 

 

Tabela 05 - INDICADORES DEMOGRÁFICOS DE GUARAMIRANGA - 
1991/2000 

DADOS 1991 2000 
Densidade demográfica (hab/km2) 55,72 53,35 
Taxa geométrica de crescimento anual (%) (1)   
Total -0,24 0,85 
Urbana 7,65 4,47 
Rural -2,16 -1,05 
Taxa de urbanização (%) 29,7 40,78 
Participação dos grandes grupos populacionais (%) 100 100 
0 a 14 anos 40,17 37 
15 a 64 anos 53,69 55,92 
65 anos e mais 6,14 7,09 
Razão de dependência (2) 86,24 78,84 
Fonte: IPECE (2004) 
(1)Taxa nos períodos 1980/91 e 1991/00 para os anos de 1991 e 2000, respectivamente. 
(2) Quociente entre a "população dependente", isto é, pessoas menores de 15 anos e com 65 
anos ou mais de idade e  a população potencialmente ativa, isto é, pessoas com idade entre 15 e 
64 anos. 
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Com relação aos eleitores, na eleição de 2000 Guaramiranga contava com 

4.453 eleitores, sendo que apenas 3.240 votos foram contados como votos 

válidos (IBGE, 2000).  

   

           3.2.2. Economia 
  

A caracterização econômica de um determinado local possibilita a 

compreensão de como a sociedade está utilizando os recursos naturais, e desta 

forma pode-se avaliar os principais setores da produção.  

 

A debilitada capacidade de atração e de adensamento populacional 

observada nos municípios do maciço de Baturité afeta negativamente a 

capacidade de geração de riquezas, uma vez que, quanto maior for a população, 

maiores serão as demandas sociais como água, esgoto, energia, etc. (BRASIL, 

2002).   

 
Agricultura e extrativismo 
  

A agricultura tem uma relevância muito grande para Guaramiranga, e isso 

pode ser constatado desde o inicio da sua colonização. Em decorrência das 

privilegiadas condições ambientais, que são condições de exceção dentro do 

contexto semi-árido cearense, Guaramiranga possui uma agricultura bastante 

diversificada, que vai desde a fruticultura e lavouras temporárias até a recente 

floricultura.  

  

Para se falar da agricultura de Guaramiranga, torna-se imprescindível citar-

se a cultura do café (ver Figura 15). Essa cultura foi responsável pela fixação e 

prosperidade de inúmeras famílias de alta renda no início do século XIX. Sua 

elevada demanda no mercado europeu e sua excelente qualidade fizeram do café 

um elemento fundamental na história de Guaramiranga.  
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Figura 15 - Plantação de café sombreado em Guaramiranga. 

 

Vale ressaltar que, no caso da cafeicultura, a vegetação natural foi 

substituída pelos cafezais, que foram sombreados artificialmente por ingazeiras, 

com a ajuda de espécies de árvores nativas, que tiveram a função de controlar a 

luminosidade, assim como ocorre No sul Bahia com o cacau e a eritrina. Algumas 

experiências, realizadas na década de 1970, mais precisamente no período 1972 

- 1974, incentivadas pelo IBC (Instituto Brasileiro de Café), relacionadas ao cultivo 

do café sem sombreamento fracassaram levando ao ressecamento dos roçados e 

alguns agricultores à falência. 

 

Além de ser responsável pela aceleração da degradação do solo, o 

programa do IBC acelerou o processo de empobrecimento da região e a 

decadência definitiva da cultura do café, dando-se início o ciclo de culturas anuais 

e temporárias, onde pode-se citar a bananicultura, as hortaliças (ver Figura 16) e 

as plantas frutíferas (LOPES,1998). 
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Figura 16 – Cultivo de hortaliças (chuchu) em áreas de planícies 

alveolares. 

 

Atualmente, a cafeicultura, e a bananicultura, são os cultivos de maior 

representatividade territorial do município, porém, vale lembrar que o café não 

possui a mesma importância do começo do século XX. O café atualmente é 

plantado numa área de 980 ha, e a banana numa área de 920 ha (ver Tabela 06). 

O fato de o café ser uma das culturas mais antigas e necessitar de grandes 

extensões territoriais, faz com que grande parte de seus agricultores seja detentor 

das maiores propriedades de Guaramiranga, que não são muitas, pois a maioria 

das propriedades do município é pequena (ver Tabela 10). 
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Tabela 06 - LAVOURA PERMANENTE DE GUARAMIRANGA 
CULTURAS Produção  Área (ha) Rendimento Médio (mil reais)

Abacate 11 mil frutos 3 3.666 
Banana 3.864 cachos 920 4.200 
Café 171 ton 980 174 
Castanha de caju 1 ton 2 500 
Goiaba 55 mil frutos 6 9.166 
Laranja 363 mil frutos 32 11.343 
Mamão 270 mil frutos 8 33.750 
Manga 80 mil frutos 4 20.000 
Maracujá 16 mil frutos 3 5.333 
Tangerina 186 mil frutos 62 3.000 
Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal 2002. 

 

Apesar da bananicultura ocupar o segundo lugar em quantidade de áreas 

plantadas (ver Tabela 06), sua representatividade é maior nas áreas de planícies 

alveolares, sobretudo no platô úmido, não existindo plantações extensas ou 

ininterruptas. Pode-se observar também a plantação de bananeiras em algumas 

áreas de relevo acidentado na vertente ocidental, o que pode gerar danos 

ambientais relacionados à processos erosivos. 

 

A acentuada vulnerabilidade ambiental de Guaramiranga faz com que seja 

necessária uma utilização apropriada do solo porém, muitas vezes o próprio 

agricultor não tem acesso às devidas informações de como se deve cultivar a 

terra. Nessa perspectiva, pode-se citar uma iniciativa que vem mostrando grande 

êxito, não só em Guaramiranga, como em todo o maciço de Baturité, que é o 

auxílio que as organizações não governamentais vêm fornecendo aos 

agricultores, dentre elas, a Fundação CEPEMA (Centro Educacional e Cultural em 

Defesa do Meio Ambiente) e a CONCAFÉ (Cooperativa dos Cafeicultores 

Ecológicos) têm se destacado, pois além de incentivarem o plantio 

ecologicamente viável do café, realizam cursos de capacitação com os 

agricultores. 

 

 Nos últimos anos, a floricultura tem se destacado como uma cultura 

permanente de elevada demanda no mercado nacional. Pelo fato de exigir uma 

mecanização modernizada para o cultivo, essa cultura é praticada apenas por 
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agricultores de melhores condições financeiras. Dentre as flores, pode-se citar o 

crisântemo e o copo-de-leite como as mais cultivadas, sendo vendidas, 

principalmente para Fortaleza e, em alguns casos, exportadas para Portugal. 

  

A vertente ocidental é responsável por parte da lavoura temporária de 

Guaramiranga, pois são nessas áreas que são plantadas as culturas de sequeiro, 

pelo fato de apresentarem condições climáticas relativamente parecidas com o 

semi-árido. È muito comum, a presença de lavouras de milho, feijão, fava e 

mandioca. Nesse contexto, o milho e o feijão possuem uma grande importância, 

pois das lavouras temporárias, são as que detêm maiores áreas, 152 ha e 110 ha, 

respectivamente (ver Tabela 07). 

 

Tabela 07 - LAVOURA TEMPORÁRIA DE GUARAMIRANGA 
CULTURAS Produção Área (ha) Rendimento Médio (mil reais) 

Arroz 33 ton 22 1.500 
Cana-de-açúcar 288 ton 8 36.000 
Fava 2 ton 3 666 
Feijão 20 ton 110 181 
Mandioca 20 ton 2 10.000 
Milho 144 ton 152 947 
Tomate 180 ton 5 36 
Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal 2002. 
 

 Nas planícies alveolares é muito comum a presença da cultura de cana-de-

açúcar, que é outra cultura bastante marcante no contexto regional de 

Guaramiranga. O beneficiamento da cana-de-açúcar para a produção de 

rapadura ainda é uma atividade bastante realizada pela população local. Dentre 

as lavouras temporárias, a cana-de-açúcar é a que fornece o melhor retorno 

financeiro, com rendimento médio de 36.000.000 de reais (ver Tabela 07). 

 

Pelo fato de apresentar extensas áreas florestais, Guaramiranga poderia 

ter um forte potencial com o extrativismo, porém apenas a madeira é extraída da 

natureza, tanto para a produção de carvão como para lenha. Esse extrativismo 

possui uma característica de subsistência, com exceção da lenha, que apresentou 

em 2002 uma produtividade de 900 m3, rendendo 4.000 reais (ver Tabela 08). 
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Tabela 08 - EXTRAÇÃO VEGETAL E SILVICULTURA 
PRODUTOS Quantidade Produzida Valor da Produção (mil reais) 

Madeira (Carvão 
Vegetal) 2 ton  
Madeira (Lenha) 900 m3 4 
Fonte: IBGE - Produção da Extração Vegetal e Silvicultura 2002. 
   

Guaramiranga possui grandes potencialidades naturais que aliadas à sua 

proximidade de centros consumidores, favorecem a exploração de hortifruticultura 

irrigada e de sequeiro, industrialização de produtos agrícolas e execução de 

outras atividades como o turismo. Atualmente, o município possui baixos níveis de 

produtividade agrícola e grande número de desempregados, o que é atribuído ao 

uso de tecnologias e explorações inadequadas e às precárias condições de 

produção e comercialização que provocam constantes prejuízos e desestimulam 

a atividade rural (EMATERCE, 2002).     

 
Pecuária 
 
 A pecuária não se caracteriza como uma atividade de elevado valor para 

Guaramiranga. A presença de animais de grande porte não tem significado 

econômico pelo reduzido número existente: 28 asininos, 896 bovinos, 98 eqüinos 

e 203 muares (ver Tabela 09). Apesar de não apresentarem significativo valor 

econômico, esses animais têm um inestimável valor prático para os agricultores 

locais, que vai desde o simples transporte, até a principal fonte de proteínas.    

  

Os animais de pequeno porte também não alcançam representatividade, 

pois foram levantados 53 caprinos, 187 ovinos e 324 suínos (ver Tabela 9). 
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Tabela 09 – PECUÁRIA DE GUARAMIRANGA (REBANHOS) 
DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE (cabeças) 
Bovinos 896 
Suínos 324 
Eqüinos 98 
Asininos 28 
Muares 203 
Ovinos 187 
Galinhas 1.339 
Galos, frangas, frangos e pintos 1.686 
Caprinos 53 
Vacas ordenhadas 168 
Fonte: IBGE. Produção da Pecuária Municipal, 2002.  
 
Estrutura Fundiária 
 

A ocupação dos municípios do maciço de Baturité, como em outras serras 

úmidas, ocorreu de forma diferente da observada nas depressões sertanejas. 

Enquanto que nas depressões sertanejas eram necessárias extensas 

propriedades para pecuária extensiva e o cultivo do algodão, no maciço de 

Baturité pode-se constatar a presença de uma quantidade maior de pequenas 

propriedades. Em Guaramiranga, 39,3% dos imóveis possuem até 5 ha, enquanto 

que apenas 4,5% dos imóveis possuem de 100 a 1.000 ha, porém vale destacar 

que os imóveis de 10 a 50 ha representam 27,5% do total de imóveis (ver Tabela 

10). 

  

Tabela 10 - ESTRUTURA FUNDIÁRIA 
CLASSES (ha) Nº de Imóveis Área (ha) 
Até 5 70 177,4 
De 5 a 10 35 267,4 
De 10 a 50 49 1.099,80 
De 50 a 100  16 1.085,30 
De 100 a 1.000 8 1.523,30 
TOTAL 178 4.153,20 
Fonte: EMATERCE, 2002 
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Renda 
 
 Embora Guaramiranga não esteja entre os municípios com maior 

concentração de renda do Estado do Ceará, pode-se considerar que constitui um 

problema presente na estrutura socioeconômica municipal. Esse é um dos 

principais fatores da manutenção dos baixos níveis de condição de vida da 

parcela mais necessitada da população, pois a concentração de renda reforça a 

concentração do acesso aos bens públicos e à infra-estrutura. 

 

 Pode-se perceber que das pessoas que recebem algum tipo de rendimento 

em Guaramiranga, apenas 5 recebem acima de 20 salários mínimos, enquanto 

1.881 recebem 1 salário mínimo, e enquanto isso 1.633 habitantes estão sem 

rendimento algum (ver Tabela 11).  

 

Tabela 11 - RENDIMENTO MÉDIO DA POPULAÇÃO RESIDENTE EM 
GUARAMIRANGA 

 Quantidade de habitantes (1) 
Sem rendimento mensal 1.633 
Até 1 salário mínimo 1.881 
Entre 1 e 2 salários mínimos 533 
Entre 2 e 3 salários mínimos 107 
Entre 3 e 5 salários mínimos 65 
Entre 5 e 10 salários mínimos 38 
Entre 10 e 20 salários mínimos 14 
Acima de 20 salários mínimos 5 
Fonte:IBGE, Resultados da amostra do senso demográfico, 2000. 
(1) População com 10 ou mais anos de idade. 
 

A receita orçamentária per capita dos municípios do maciço de Baturité 

sofre efeitos da geração de renda, como é o caso de Guaramiranga, que atinge 

R$ 327,73 per capita, alcançando ainda um dos maiores valores dentre os 

municípios do maciço. Em tese, a receita orçamentária per capita fornece uma 

estimativa da capacidade de gasto do município por pessoa, representando um 

valor importante para a política pública, na medida em que mostra a capacidade 

de financiamento do poder público (BRASIL, 2002). 
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Outro fator interessante, é que, diferente de grande parte do Brasil, 

Guaramiranga apresenta um rendimento médio mensal das mulheres superior ao 

dos homens, sendo de R$193,24 contra R$180,02, respectivamente. Porém, os 

homens possuem uma representatividade maior, dentre as pessoas que recebem 

renda mensal, sendo 1.593 contra 1.051 mulheres (ver Tabela 12). 

 

Tabela 12 - RENDIMENTO MÉDIO MENSAL POR SEXO EM GUARAMIRANGA

 
Quantidade de habitantes com renda 

mensal Rendimento médio (R$) 
Homem (1) 1.593 180,02 
Mulher (1) 1.051 193,24 
Fonte:IBGE, Resultados da amostra do senso demográfico, 2000. 
(1) População com 10 ou mais anos de idade. 
 
 
Indústria e Comércio 
  

Guaramiranga possui 61 empresas (ver Tabela 13), onde a maior 

concentração está no setor de comércio e alimentação, que foram os mais 

diretamente beneficiados com a ascensão do turismo no município, 

principalmente com a realização dos eventos culturais existentes no calendário 

municipal. As empresas responsáveis por materiais de construção têm sido 

bastante procuradas devido à intensa especulação imobiliária e conseqüente 

necessidade de construção, pois torna-se muito complicado e oneroso transportar 

materiais e mão-de-obra de outros municípios. 

 

Dentre as principais empresas de Guaramiranga, pode-se citar aquelas 

responsáveis pela extração e comercialização de água mineral, que é a “Neblina”, 

localizada na vertente oriental, e a “Indaiá”, localizada no platô úmido. Essas 

empresas, que deveriam ser responsáveis por uma considerável parcela do 

pagamento de impostos à Prefeitura Municipal de Guaramiranga, se destacam 

como as principais sonegadoras do município.  

 

 

 

 

 



 

                       

89

                                                                                                                                                                         
 
   

         

Tabela 13 - EMPRESAS DE GUARAMIRANGA 
DISCRIMINAÇÃO Nº DE EMPRESAS 

Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal 1 
Pesca 1 
Indústrias de transformação  6 
Construção 2 
Comércio, reparação de automóveis, objetos pessoais e 
domésticos 22 
Alojamento e alimentação 14 
Intermediação financeira 3 
Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às 
empresas 2 
Administração pública, defesa e seguridade social 2 
Outros serviços coletivos, sociais e pessoais 8 
Total 61 
Fonte: Cadastro Central de Empresas, 2001. 
 
Serviços 
 
 Como pode-se observar na Tabela 14, Guaramiranga possui a maior 

parcela de sua mão de obra na agricultura, concentrada basicamente na zona 

rural, representando o setor primário de produção. O setor terciário também 

possui uma grande importância na economia municipal, pois nele estão 

localizados o comércio e os serviços, que são os setores mais diretamente 

beneficiados pela ascensão do turismo. O setor industrial é o menos 

representativo, devido a ausência de industrias de grande porte.  

  

Tabela 14 - POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA POR SETOR DE 
ATIVIDADE 

1970 1980 
SETORES (%) SETORES (%) 

TOTAL PRIM. SEC. TERC. TOTAL PRIM. SEC. TERC. 
1.172 75,9 5,7 18,4 1.665 72,2 6,8 21 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico: Mão de Obra, 1980. 
 

 Pode-se observar em Guaramiranga a existência de atividades informais 

relacionadas à venda de plantas ornamentais, uma vez que as boas condições 

edafo-climáticas facilitam o plantio. É muito comum a ocorrência de moradores 

locais nas margens das rodovias vendendo plantas e alguns artesanatos. 



 

                       

90

                                                                                                                                                                         
 
   

         

Guaramiranga possui um apelido turístico de “cidade das flores”, que vem a 

contribuir com essa atividade ligada à venda dessas plantas. 

 

 Outra atividade bastante realizada, sobretudo durante os eventos culturais, 

é a comercialização de artesanato. As formas de artesanato mais comuns são os 

trançados de cipó (cestos, chapéus, bolsas, objetos de decoração e etc.), a 

movelaria e os tecidos (crochê, tricô e tapeçaria). A venda desse artesanato 

possui um importante valor, pois, além de divulgar a arte local, contribui para o 

aumento da renda da população. 

  

 As belezas naturais de Guaramiranga fazem com que seja possível a 

existência de atividades relacionadas ao ecoturismo, como a criação de trilhas 

ecológicas e a prática de esportes radicais. Na sede municipal, encontra-se uma 

empresa chamada “Calango”, direcionada aos esportes radicais. Essa empresa é 

responsável pela prática de esportes como “rapel”, “tiroleza” e trilhas ecológicas, 

que são praticados de forma segura e supervisionada por instrutores capacitados. 

 
           3.2.3. Infraestrutura 
 
Saneamento Básico 
 

A degradação ambiental é um processo que, muitas vezes começa dentro 

das residências, desta forma, uma infraestrutura adequada de saneamento 

básico, incluindo a coleta de lixo, poderia amenizar uma série de danos 

relacionados aos resíduos sólidos.   

 

 Um dos mais sérios problemas a serem enfrentados pela humanidade nos 

próximos anos é o destino dos resíduos sólidos, uma vez que podem gerar 

diversos danos ao meio ambiente e à saúde da população. Problemas 

relacionados à poluição de aqüíferos e rios, proliferação de doenças e até mesmo 

de poluição visual são freqüentemente constatados não só no Estado do Ceará, 

mas em outras regiões do Mundo.  
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No Município de Guaramiranga, apenas 34,1% dos domicílios permanentes 

(412 domicílios) têm seu lixo coletado, enquanto 65,9% (795 domicílios) não têm 

destino fixo para o lixo (IBGE, 2000). Até poucos anos atrás, o município contava 

com um aterro sanitário, localizado na vertente ocidental, no limite com o 

Município de Caridade, que não contava com qualquer tipo de tratamento do lixo 

(ver Figura 17). Atualmente, devido a uma série de reuniões da Associação dos 

Municípios do Maciço de Baturité (AMAB), Guaramiranga, juntamente com 

Capistrano, Pacoti, Mulungu e Baturité estão depositando o lixo em um aterro 

sanitário localizado no Município de Baturité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Antigo aterro sanitário de Guaramiranga que ainda comporta 

resíduos sólidos sem tratamento adequado. 

 

Guaramiranga possui 1.207 domicílios particulares permanentes, sendo 

que destes, 207 são abastecidos pela rede geral de água, 767 são abastecidos 

por poços ou nascente e os 183 restantes são abastecidos por diferentes 

maneiras. Existem 808 domicílios que possuem banheiro ou sanitário, porém, 

apenas 80 estão ligados à rede de esgotamento sanitário geral. Existem 399 

domicílios que não possuem banheiro ou sanitário (IBGE, 2000). 

 

Abastecimento de água  
 
 Dentre os elementos relacionados à infra-estrutura, o abastecimento de 

água é um dos mais importantes, pois ele condiciona uma série de fatores 

relacionados à saúde da população. Guaramiranga possui apenas 21,3% dos 
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domicílios abastecidos pela rede geral pública, desta forma fica muito difícil 

avaliar a qualidade da água que abastece o restante das residências (ver Tabela 

15).  

 

Tabela 15 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM GUARAMIRANGA 
DISCRIMINAÇÃO Nº de domicílios % 
Rede geral (pública) 257 21,3 
Poço ou nascente 767 63,5 
Outra forma 183 15,2 
TOTAL 1207 100 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2000. 
 

Dentre as diversas formas de tratamento de água utilizada pelos 

moradores, pode-se destacar a cloração, devido à praticidade, como o método 

mais utilizado (68,19%), enquanto que a filtração fica em segundo lugar (29,68%), 

e apenas 1,85% dos moradores utilizam água sem tratamento (ver Tabela 16). 

  

Tabela 16 - TRATAMENTO DE ÁGUA NOS DOMICÍLIOS* 
DISCRIMINAÇÃO Nº % 
Filtração 417 29,68 
Fervura 4 0,28 
Cloração 958 68,19 
Sem tratamento 26 1,85 
Fonte: Secretaria de Saúde de Guaramiranga, 2004. 
(*) Famílias cadastradas nos dados da Secretaria de Saúde de Guaramiranga. 
 

Energia 
 
 Guaramiranga não apresenta grandes empresas industriais e suas 

principais atividades não demandam grandes consumos de energia, desta forma, 

o consumo fica limitado basicamente ao consumo residencial (urbano e rural) e 

público (ver Tabela 17).   

 

Segundo EMATERCE (2002), em 2002 Guaramiranga possuía 919 

moradias com ligações de energia elétrica, o que representava 76,1% do total de 

residências. Atualmente, Guaramiranga conta com 99% das suas residências 

eletrificadas. 
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Tabela 17 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 
CLASSES DE CONSUMO CONSUMO (MWh) % 
Residencial 1.061 37,61 
Industrial 259 9,18 
Comercial 381 13,51 
Rural 587 20,81 
Público 531 18,82 
Próprio 2 0,07 
TOTAL 2.821 100 
Fonte: Companhia Energética do Ceará (COELCE), 2002. 
 

Residências 
 
 A estrutura da moradia das pessoas é um fator que pode ser responsável 

pela melhoria da qualidade de vida da população, pois uma estrutura bem feita, 

além de gerar segurança, evita transtornos futuros relacionados à reformas, etc. 

Guaramiranga possui 86,05% de suas residências feitas com tijolos, contra 

apenas 3,84% de taipa não revestida (ver Tabela 18).  

 

Tabela 18 - TIPOLOGIA DAS RESIDÊNCIAS DE GUARAMIRANGA 
DISCRIMINAÇÃO Nº (*) % 
Tijolo 1.209 86,05 
Taipa revestida 137 9,75 
Taipa não revestida 54 3,84 
Madeira 5 0,36 
Fonte: Secretaria de Saúde de Guaramiranga, 2004. 
(*) Número de residências cadastradas pela Secretaria de Saúde de Guaramiranga. 
 
 Além dos benefícios anteriormente mencionados, uma adequada estrutura 

da residência pode evitar outros problemas relacionados a insetos e animais, pois 

um acabamento bem feito pode evitar a presença de artrópodes perigosos como 

o barbeiro, vetor da doença de chagas, algumas aranhas e escorpiões, bem como 

pode dificultar a entrada de cobras dentro das residências. 

 

Transporte 
 

As estradas que ligam Guaramiranga a Fortaleza se encontram em um 

bom estado manutenção. O acesso pode ser através da CE 060, CE 356 e CE 

115, passando pelos municípios de Pacatuba, Guaiuba, Acarape, Redenção, 
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Aracoiaba e Baturité, distante aproximadamente 115 km de Fortaleza. A outra via 

de acesso é a CE 065, que passa por Maranguape, Palmácia e Pacoti, distante 

cerca de 86 km. Existe uma outra rodovia, que também se encontra em bom 

estado de conservação, que é a CE 215, que liga Guaramiranga ao Município de 

Mulungu. Na vertente ocidental, pode-se encontrar algumas estradas ligando 

Guaramiranga aos sertões de Canindé/Caridade, porém essas vias apresentam 

condições precárias para carros de passeio, dentre elas pode-se citar a CE 228, 

também conhecida como ladeira da Pendanga, que liga Pacoti, passando por 

Guaramiranga, à localidade de Inhuporanga (Campos Belos) no Município de 

Caridade.  

 

Dentro da área do município conta-se 27,20km de estradas estaduais e 

72,50km de estradas municipais, o que totaliza 99,70km de rodovias. 

 

 Além de transporte particular, o acesso a Guaramiranga é realizado por 

duas empresas de ônibus, a Fretcar, que utilizada a CE 060, passando por 

Baturité, e a Empresa Pinheiro, que tem acesso pela CE 065, via Palmácia. Existe 

também o transporte realizado por transportes alternativos, com o uso de vans. 

  
Comunicação 
 

Com relação à comunicação, Guaramiranga possui uma agência dos 

Correios com duas caixas de coleta. Segundo SEBRAE (1997), Guaramiranga 

conta com 120 terminais telefônicos instalados e 92 terminais de serviços. O 

município conta ainda com 25 telefones de uso público. Há cobertura de telefonia 

celular pelas operadoras TIM e OI, porém apenas em alguns locais específicos, 

como na sede municipal e algumas áreas mais elevadas. Existe também uma 

emissora de rádio FM Comunitária de sede do Município.  

 

Guaramiranga recebe o sinal dos principais canais abertos da televisão 

brasileira, podendo ocorrer alguns problemas com sintonia. Existem, em algumas 

localidades, a existência de parabólica comunitária para melhorar o sinal da TV.  
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O município conta com uma “home page” na internet, onde pode-se 

destacar a existência de alguns computadores tanto nas escolas, para uso dos 

alunos e professores, como na prefeitura, para uso dos funcionários.  

 

Instituições Bancárias e Financeiras 
 

Um aspecto muito importante a ser levantado é que Guaramiranga não 

possui nenhuma agência bancária, o que dificulta na realização de até mesmo 

transações financeiras simples, como saques, aplicações ou transferências de 

dinheiro. Porém, recentemente foram instalados um caixa rápido do Banco do 

Brasil e um da Caixa Econômica Federal. Vale lembrar que o município conta com 

3 empresas de intermediação financeira (ver Tabela 13).  

 
           3.2.4. Educação 
 
 O desempenho do setor educacional pode ser analisado a partir de 

determinados indicadores e variáveis, entre eles: número de escolas, de alunos, 

de salas de aula, de professores, taxa de analfabetismo, e outros. 

 

 A taxa de alfabetização da população de Guaramiranga com 10 ou mais 

anos de idade é de 71,80% (IBGE, 2000).    

 

 Guaramiranga conta com redes de ensino estadual, municipal e particular, 

porém, o município lidera com relação ao número de alunos (1.496). Pode-se 

constatar na Tabela 19, que a grande maioria dos alunos (89,1%) se encontra 

cursando os ensinos pré-escolar e fundamental (1.693 alunos), enquanto que o 

ensino médio conta com apenas 207 alunos (10,9%). Esse dado pode indicar um 

significativo abandono dos alunos no ensino médio. 
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Tabela 19 - DISTRIBUIÇÃO DE ALUNOS NA REDE DE ENSINO DE 
GUARAMIRANGA 

 Rede Municipal Rede Estadual Rede Particular 
Pré-escolar 342 0 24 
Ensino Fundamental 1.154 114 59 
Ensino Médio 0 207 0 
Total 1.496 321 83 
Fonte: Secretaria de Educação de Guaramiranga/Senso Escolar de 2004. 
  

 Segundo a Secretaria de Educação de Guaramiranga (2004), a rede 

municipal de ensino (Fundamental) conta, na zona rural, com 14 professores em 

salas de aula, 2 agentes escolares e 1 diretor, totalizando 17 funcionários, que 

são responsáveis por 263 alunos. Já na zona urbana, têm-se 35 professores em 

salas de aula, 4 agentes escolares, 2 diretores, 1 coordenador pedagógico e 1 

diretor de ensino, que totalizam 43 funcionários que ficam responsáveis por 891 

alunos. 

 

Ao se analisar a taxa de analfabetismo para as esferas campo e cidade, 

pode-se observar uma certa semelhança na taxa dessas duas áreas (ver Tabela 

20), que pode ser explicada pela assistência constatada na zona rural. Também 

vale destacar a taxa de analfabetismo por sexo, o que mostra a existência de 

mais homens analfabetos do que mulheres, como é o caso da faixa etária de 11 a 

14 anos, onde se encontra uma taxa de 10% entre as mulheres e 20,81% entre os 

homens.  

 

Tabela 20 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES ANALFABETOS POR OCUPAÇÃO 
ESPACIAL E PERCENTUAL SOBRE O TOTAL SEGUNDO A FAIXA ETÁRIA 

URBANO RURAL MASCULINO FEMININO Nível de 
Escolaridade pessoas % pessoas % pessoas % pessoas % 
11 a 14 anos 27 16,67 63 18,81 65 26,32 25 10 
15 a 17 anos 20 17,39 40 18,43 36 20,81 24 15,09
TOTAL 47  103  101  49  
Fonte: SEDUC, Secretaria de Educação do Estado do Ceará, 1995. 
 

A formação dos professores da rede municipal tem sido uma das grandes 

preocupações da Secretaria de Educação de Guaramiranga, pois a partir da 

qualificação dos professores o nível de ensino tende a aumentar. Atualmente, a 

grande parcela dos professores ou possui nível superior completo (32), ou ainda 
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está cursando nível superior (31), o que é um grande avanço, se comparado ao 

ano de 1997, onde se tinha apenas 1 professor com nível superior completo. Na 

atualidade, conta-se também com dois professores com especialização (ver 

Tabela 21). 

 

Tabela 21 – GRAU DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO DE GUARAMIRANGA 

ANO FC FI MC MI CS SC ESP TOTAL
1997 7 1 59 4 - 1 - 72 
1998 - - 61 - - 1 - 62 
1999 - - 60 - - 3 - 63 
2000 - - 64 - - 3 - 67 
2001 - - 64 - - 5 - 69 
2002 - - 69 - - 9 - 78 
2003 - - 25 - 29 30 - 84 
2004 - - 18 - 31 32 2 83 

Fonte: Secretaria de Educação de Guaramiranga, 2004. 
Legenda: (FC) Fundamental Completo; (FI) Fundamental Incompleto; (MC) Magistério Completo; 
(MI) Magistério Incompleto; (CS) Cursando Nível Superior; (SC) Superior Completo e (ESP) 
Especialização. 
 

A Prefeitura Municipal de Guaramiranga, juntamente com a Secretaria de 

Educação e a população vêm desenvolvendo uma série de trabalhos voltados 

para a melhoria da educação municipal, o que veio a ser reconhecido pelo Selo 

Unicef nos anos de 2000 e 2004. Dentre essas ações podemos citar a 

capacitação de professores, criação de concurso público para magistério, 

municipalização do ensino, aquisição de transportes escolares, compra e reforma 

de prédios e equipamentos escolares, informatização das escolas com acesso à 

internet, trabalhos pedagógicos entre pais e alunos, criação de núcleo de 

atendimento á crianças com necessidades especiais e muitas outras ações de 

incomensurável valor.    

 

           3.2.5. Saúde 
 
 Os aspectos relacionados à saúde constituem um importante indicador do 

nível do bem-estar social, desta forma, a sua análise torna-se uma etapa de 

fundamental importância para um estudo que visa realizar uma análise sócio-

econômica. 
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 Guaramiranga se caracteriza como um município que tem tido uma 

melhora considerável nos últimos anos no que diz respeito às políticas sociais. 

Em 1992 foi construída a Unidade Mista de Saúde Dr. Frederico Augusto de Lima 

e Silva, que se caracteriza como a mais importante Unidade de Saúde construída 

no Município, sendo responsável pela grande maioria dos atendimentos. 

 

 Em relação aos recursos físicos e humanos da saúde do município, a 

Tabela 22 mostra que Guaramiranga possui apenas uma unidade hospitalar com 

11 leitos, com todos disponíveis para atender pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS). Guaramiranga possui 1,5 leitos por mil habitantes, ficando atrás da média 

estadual, que é de 2,17 leitos por mil habitantes, como indica a Tabela 22. A 

relação médico/100 habitantes é de 0,12 médicos por 100 habitantes, ficando, 

também, atrás da média estadual, que é de 0,16 médico por 100 habitantes. 

Quando se fala em atendimento odontológico, a relação dentista/habitante é ainda 

pior, pois Guaramiranga conta com 0,05 dentista para cada 100 habitantes. 

 

Tabela 22 - PRINCIPAIS INDICADORES DE SAÚDE 
INDICADORES MUNICÍPIO ESTADO 
Médicos/100 hab. 0,12 0,16 
Dentistas/100 hab. 0,05 0,03 
Leitos/1.000 hab. 1,5 2,17 
Unidades de saúde/1.000 hab 0,83 0,47 
Nascidos vivos 122 104.864 
Taxa de mortalidade infantil/1.000 nascidos vivos - 25,21 
Fonte: Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, 2002. 
 

Um dos mais importantes indicadores de saúde é a taxa de mortalidade 

infantil. Estudos mostram que essa taxa tem tido um declínio na América Latina e 

Brasil, porém ainda apresenta padrões considerados elevados. A metodologia 

para a construção da taxa de mortalidade infantil requer pelo menos 12 meses de 

dados acumulados e que o município tenha, nesse período, 500 crianças 

nascidas vivas, o que não ocorre em Guaramiranga (SEBRAE, 1997). 

 

Sobre taxa de mortalidade infantil pode-se citar apenas dados absolutos, 

como por exemplo: no ano de 1996 morreram 3 crianças de 143 nascidas vivas; 

no ano de 1994 morreram 7 crianças das 123 nascidas vivas e em 1995 não 
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houve casos de mortalidade infantil, apenas alguns casos de morte natural 

(SEBRAE, 1997).        

 

Nos estabelecimentos de saúde (ver Tabelas 23 e 24), pode-se observar 

uma certa precariedade dos equipamentos, o que faz com que casos de doenças 

mais graves, acidentes, e outros problemas de maior complexidade clínica seja 

necessário o transporte do paciente para outros centros de saúde mais 

avançados, muitas vezes sendo necessário o transporte para Fortaleza. Esse 

problema não é exclusividade de Guaramiranga, pois todo o Estado do Ceará 

depende da competência hospitalar de Fortaleza.  

 

Tabela 23 – UNIDADES DE SAÚDE LIGADAS AO SUS 
 Quantidade 
Postos de Saúde 1 
Centro de Saúde 0 
Ambulatório 0 
Consultório Médico/Odontológico 0 
Policlínica 1 
Unidade Mista 1 
Unidade Móvel 0 
Unidade de Vigilância Sanitária 0 
Unidade de Saúde da Família 2 
Outras 0 
Hospitais 1 
TOTAL 6 
Fonte:Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (SESA), 2002. 
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Tabela 24 – DADOS SOBRE OS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE 
Estabelecimentos com internação 1 
Estabelecimentos públicos com internação 1 
Estabelecimentos sem internação 3 
Estabelecimentos públicos sem internação 3 
Estabelecimentos de saúde que prestam serviços ao SUS 4 
Postos de trabalho de médicos 9 
Postos de trabalho odontológicos 3 
Postos de trabalho de auxiliar de enfermagem 5 
Leitos 11 
Leitos disponíveis ao SUS 11 
Fonte:IBGE, Assistência Médica Sanitária, 2002. 
 
 Os programas realizados pelos agentes de saúde têm uma fundamental 

importância contribuindo na diminuição do número de doenças. Esses 

profissionais fiscalizam e educam a população no que diz respeito aos mais 

diversos temas como uso da água, tratamento da água, normas de higiene, 

educação sexual, controle do mosquito da dengue e etc. 

 

Em Guaramiranga, de acordo com o Programa de Saúde da Família (ver 

Tabela 25) 2,56% das crianças de 0 a 11 meses são subnutridas. Na faixa etária 

de 12 a 23 meses a subnutrição atinge 6,42% das crianças. Dados da Tabela 25 

mostram que 97,54% das crianças com menos de 11 meses estão com as 

vacinas em dia, o que representa um importante valor no que diz respeito à 

prevenção de doenças como a paralisia infantil. 

 

Tabela 25 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 
Crianças acompanhadas pelos Agentes de Saúde % 
Até 4 meses só mamando 75 
De 0 a 11 meses com vacina em dia 97,54 
De 0 a 11 meses subnutridas (*) 2,56 
De 12 a 23 meses subnutridas (*) 6,42 
Peso < 2,5 kg ao nascer 5,79 
Fonte: Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, 2002. 
(*) Crianças com peso inferior a P10. 
 
 A Tabela 26 mostra as principais doenças constatadas pelo levantamento 

da Secretaria de Saúde municipal, de onde se pode afirmar que hábitos 

negativos, como o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, podem gerar 
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estatísticas negativas para o quadro de doenças da população. Algumas doenças 

podem estar relacionadas a outras questões como hereditariedade ou causas 

naturais, porém grande parte dos casos de hipertensão e diabetes está 

relacionada ao consumo de bebidas alcoólicas. 

 

Tabela 26 - PRINCIPAIS DOENÇAS DE GUARAMIRANGA 
Faixa Etária 
(anos) Alc(*) % Def % Diab % Epi % Hip % Tub % 
0 - 14  0 0 7 0,35 0 0 4 0,2 0 0 0 0 
Acima de 15  38 0,94 61 1,51 93 2,31 20 0,5 329 8,16 1 0,02
Total 38 0,63 68 1,12 93 1,54 24 0,4 329 1,16 1 0,02
Fonte: Secretaria de Saúde de Guaramiranga, 2004. 
(*) Legenda: (Alc) Alcoolismo; (Def) Deficientes; (Diab) Diabetes; (Epi) Epilético; (Hip) Hipertensão 
e (Tub) Tuberculose. 
 
 No município existem 17 associações comunitárias, quase todas 

irregulares, 400 crianças atendidas com educação infantil, 3 centros de 

convivência com idosos, 1 associação de artesão em fase de estruturação e 1 

grupo de gestantes. A Secretaria de Assistência Social, além de trabalhar essas 

entidades, faz doações a carentes, doa casas e banheiros, organiza e acompanha 

conselhos, promove cursos e desenvolve outras ações tendo como público alvo a 

população carente (EMATERCE, 2002). 

 

 Um dado muito importante é que Guaramiranga se encontra numa região 

caracterizada por surtos endêmicos. De acordo com a Fundação Nacional de 

Saúde, o município sofre problemas com a leishmaniose, tracoma e dengue. 

Doenças como a leishmaniose, têm tido uma ascensão em função de alguns 

processos degradacionais de origem antrópica, como desmatamentos e aterros 

sanitários inadequados. Com o intuito de combater esses problemas sanitários, 

torna-se fundamental a ação conjunta de todo o poder público, de onde já se pode 

destacar a implantação do Sistema Básico de Saneamento de Guaramiranga 

elaborado pela Companhia de Água e Esgotos do Estado do Ceará (CAGECE) 

(BRASIL, 2000). 
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           3.2.6. Segurança Pública 
 
 Guaramiranga possui uma unidade policial mista (Polícia Civil e Militar), 

contando com 3 policiais durante a semana e 4 durante os fins-de-semana 

comuns. Durante os grandes feriados e eventos, a segurança conta com 

aproximadamente 15 policiais. Com relação à estrutura de trabalho, a polícia de 

Guaramiranga conta com 2 viaturas (1 civil e 1 militar).  

 

O município também conta com 8 vigilantes municipais contratados pela 

Prefeitura que ficam espalhados pela sede municipal em pontos estratégicos. 

Porém, vale ressaltar que esses vigilantes não possuem porte de armas, tendo 

como principal função observar e delatar qualquer ocorrência à polícia. 

 

Segundo depoimentos dos policiais, Guaramiranga é um município muito 

pacato, no qual não ocorre nenhum homicídio há cerca de dois anos, e que as 

principais ocorrências são relacionadas à ameaças e agressões entre os 

moradores locais, sendo muito raro qualquer tipo de ocorrência que inclua os 

visitantes. Os criminosos condenados pagam suas penas no presídio de Pacoti. 

Um dado importante é que durante alguns feriados e eventos ocorreram roubos 

de assessórios de veículos, praticados por quadrilhas de assaltantes de outros 

municípios do maciço de Baturité e da Região Metropolitana de Fortaleza. Uma 

ocorrência bastante comum, mas difícil de ser combatida, é o consumo de drogas 

durante feriados, festas e eventos culturais, sobretudo por turistas. 

 

Nos últimos anos pôde-se observar uma crescente especulação imobiliária 

no Município de Guaramiranga, e um dado importante é que as casas construídas 

são de pessoas de elevado poder aquisitivo. Um fato bastante comum é que, ao 

mesmo tempo em que grande parte dessas pessoas tem investido dinheiro para 

construir, muitas vezes, verdadeiras mansões, não têm investido em segurança 

particular. Desta forma, pôde-se constatar alguns assaltos à residências e 

pousadas. 

  

 Com o intuito de melhorar a questão da segurança em Guaramiranga, está 

prevista a construção de uma Unidade de Segurança Integrada (USI), na qual o 
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Governo do Estado do Ceará já reservou o local para as obras. Com a USI, o 

policiamento de Guaramiranga contará com mais uma viatura, um veículo do 

corpo de bombeiros e duas motocicletas. 

 

           3.2.7. Cultura e Turismo 
 
 Atualmente, o Município de Guaramiranga se apresenta como o principal 

destino turístico serrano do Estado do Ceará. As paisagens serranas cobertas por 

florestas, associadas a um clima bastante agradável, surgem como atrativos 

diferenciados dentro do contexto semi-árido do Ceará. 

 

Guaramiranga possui como principais atrativos turísticos os seus eventos 

culturais que recebem artistas de todo o Brasil, porém para que fosse possível 

atingir tal posição, foram necessárias políticas voltadas para a cultura. Foi 

exatamente nessa perspectiva que, a partir de 1988, com Dráulio José Barsi de 

Holanda como prefeito, passou a se constatar a elaboração de políticas públicas 

voltadas para o âmbito cultural. Nessa época foram realizados o Festival 

“Guaramiranga, 100 anos de Paz e Amor à Natureza”; I Festival de Música de 

Guaramiranga; criação do Departamento de Cultura e do Centro de Artesanato; I 

e II “Guaramiranga Arte e Flor” (Festival de princípios acústicos e outras 

manifestações artísticas); construção do Teatro Municipal Rachel de Queiroz; 

além de vários outros investimentos voltados para a educação e saúde (FARIAS, 

2001). 

 

Atualmente, Guaramiranga conta com uma complexa estrutura voltada 

para o turismo, cultura e seus impactos. A Secretaria da Cultura Turismo e 

Esportes detém inúmeros dados sobre turismo sendo, desta maneira, um forte 

aliado para o turista na busca por hotéis, restaurantes, pousadas, casas de 

veraneio alugáveis, calendário de eventos e etc. Essa secretaria vem também, 

elaborando diversos estudos relacionados aos eventos culturais e seus impactos. 

 

 Ao consultar o calendário de eventos (ver Quadro 04), pode-se constatar a 

importância da cultura para Guaramiranga, uma vez que os principais atrativos 
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são eventos culturais e que grande parte deles são efetivados pela própria 

população local (GUARAMIRANGA, 2004). 

 

Quadro 04 - CALENDÁRIO CULTURAL DE GUARAMIRANGA 
MÊS EVENTO LOCAL ÂMBITO DESCRIÇÃO CATEGORIA 

Fevereiro Festival de 
Jazz e Blues 

Nacional Apresentação de bandas 
do Estado do Ceará, de 
outros estados brasileiros 
e países, mostra de 
fotografias históricas de 
músicos que marcaram o 
jazz e o blues e 
realização de workshops 
para músicos amadores 

Turístico/cultural 

Abril  Agenda 
Cultural / 
Semana Santa 

Local Grupos de corais, 
orquestras, peças teatrais 
locais e shows 

Turístico/cultural 

Junho Mostra Junina Municipal Mostra de quadrilhas e 
comidas típicas 

Cultural 

Julho Mostra do 
Teatro de 
Guaramiranga 

Local Mostra do Teatro de 
Guaramiranga 

Cultural 

Julho Guaramiranga 
em Férias e 
Mostra de 
Produtos 
Culturais do 
Maciço de 
Baturité 

Local Programação com 
apresentação de grupos 
de música, teatro e 
dança, grupos folclóricos 
da Região do Maciço de 
Baturité, exposições 
fotográficas e artes 
plásticas 

Turístico/Cultural 

Setembro  Festival 
Nordestino de 
Teatro 

Nacional Mostra competitiva de 
teatro de todo o Nordeste, 
fóruns e seminários 

Turístico/Cultural 

Outubro Cultura e 
Gastronomia 
na Serra 

Estadual Feira de Gastronomia 
com degustação e 
comercialização de pratos 
da cozinha nacional e 
internacional 

Turístico/ 
Gastronômico 

Dezembro Reveillon 
Popular 

S
ed

e 
M

un
ic

ip
al

 

Local Festa popular nas ruas 
com apresentação de 
grupos musicais locais e 
show pirotécnico 

Turístico/Cultural 

Fonte: Secretaria de Cultura de Guaramiranga, 2004. 
 

Dentre os principais eventos existentes no calendário turístico municipal, 

pode-se destacar o “Festival de Jazz e Blues”, o “Festival Nordestino de Teatro”, a 

“Mostra Junina” e o evento “Cultura e Gastronomia na Serra”. 

 

Festival de Jazz e Blues: Ocorre no período do carnaval e recebe cerca de 

10.000 pessoas, se caracterizando pela apresentação de bandas do Estado do 

Ceará, de outros estados brasileiros e até de outros paises. Ocorre também a 
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mostra de fotografia de músicos que marcaram a história do jazz e do blues, bem 

como a realização workshops para músicos amadores. 

 

Mostra Junina: Evento que ocorre no mês de junho e recebe muitos 

visitantes de outras partes do maciço de Baturité. Este evento se caracteriza pela 

apresentação de quadrilhas e comercialização de comidas típicas. 

  

Festival Nordestino de Teatro: Ocorre no mês de setembro e recebe cerca 

de 7.000 pessoas. Neste festival ocorrem mostras de peças teatrais competitivas 

de todo o Nordeste brasileiro, espetáculos com atores de vários estados do Brasil 

e a realização de fóruns e seminários no Teatro Raquel de Queiroz (ver Figura 

18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Teatro Municipal Raquel de Queiroz. 

 

Cultura e Gastronomia na Serra: Evento que ocorre no mês de outubro e 

apresenta feira de gastronomia, com degustação e comercialização de pratos da 

cozinha nacional e internacional, com a participação de vários restaurantes de 

Fortaleza. 
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Um importante aspecto a ser levantado, é a criação de empregos indiretos 

gerados a partir da criação dos eventos culturais. Desde a ascensão da cultura e 

conseqüente aumento do turismo pode-se constatar a criação de diversos 

empregos como garçons, cozinheiros, faxineiros, artesãos, etc. O crescimento do 

turismo fez com que também aumentasse a especulação imobiliária, que por sua 

vez também acaba gerando uma série de empregos relacionados à construção 

civil. Dados levantados pela Secretaria de Turismo de Guaramiranga (2003) 

mostram que, durante o festival de jazz & blues, foram contratados 87 

funcionários extras para os estabelecimentos formais e informais da área de 

alimentos e bebidas e 60 funcionários extras para o setor hoteleiro. 

 

 As políticas públicas voltadas para a cultura foram responsáveis por 

mudanças consideráveis em Guaramiranga, mas um dado de fundamental 

importância com relação a isso é o fato das pessoas residentes no município 

participarem diretamente dos eventos. Isso gera uma conquista de auto-estima de 

valor incomensurável, e que se reflete de forma mais representativa nas crianças, 

pois várias delas se apresentam em eventos atuando, cantando ou tocando algum 

instrumento musical. 

 

O potencial turístico de Guaramiranga tem aumentado consideravelmente 

nos últimos anos, e isso, como já foi dito se deve ao avanço dos eventos culturais. 

Guaramiranga contava com apenas 379 leitos no ano de 1993. Em 2003 já 

contava com 18 estabelecimentos hoteleiros, que disponibilizam 850 leitos e mais 

234 leitos extras, o que representa um aumento de 286% no número de leitos 

num intervalo de 10 anos. No ano de 2003 foram registrados 14.143 hospedes. 

Guaramiranga conta ainda com 46 casas de aluguel, tanto na zona rural como na 

área urbana e 222 casas de veraneio (GUARAMIRANGA, 2003). 

 

 A demanda turística real é definida a partir a partir do total de turistas que 

se dirigem a um determinado local e pela soma de bens e serviços por eles 

demandados nos locais visitados. Com o intuito de calcular a demanda real dos 

turistas que se dirigem à Guaramiranga, a Secretaria de Cultura e Turismo do 

município realizou, em maio de 1999, uma pesquisa sobre os aspectos turísticos, 

porém vale ressaltar que essa pesquisa não representa um diagnóstico turístico 
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municipal pelo fato de ter sido bastante pontual e não ter sido feita durante a alta 

estação (BRASIL, 2000). 

 

 Segundo a pesquisa anteriormente citada, os turistas permanecem, em 

média, 2,87 dias, gastando, durante a permanência,  cerca de R$ 88,10, de onde 

gasta por dia, cerca de R$ 30,70. Um dado interessante é que 92,2% dos turistas 

são de Fortaleza (ver Tabela 27), o que mostra a importância da proximidade com 

a capital do Estado do Ceará. 

 

   Tabela 27 - ORIGEM DA DEMANDA TURÍSTICA DE GUARAMIRANGA (%) 
País de Origem Estado de Origem Cidade de Origem 
Brasil 97,4 Ceará 97,4 Fortaleza 92,2 
Outros 2,6 Outros 2,6 Outros 7,8 
Fonte: Secretaria de Cultura e Turismo de Guaramiranga,1999  in BRASIL 2000. 
 

 A tranqüilidade do clima serrano e a seriedade dos eventos culturais se 

caracterizam como atrativos turísticos procurados, sobretudo, por pessoas da 

faixa etária adulta, onde grande parte delas são casadas (ver Tabela 28).  

 

Tabela 28 - Perfil Social dos Turistas de Guaramiranga (%) 
SEXO 

Masculino 59,0 
Feminino 41,0 

ESTADO CIVIL 
Solteiro 38,5 
Casado 43,6 

Separado 12,8 
Outros 5,1 

FAIXA ETÁRIA 
1 a 25 anos 25,6 

26 a 50 anos 56,4 
Acima de 50 anos 18,0 

Fonte: Secretaria de Cultura e Turismo de Guaramiranga,1999  in BRASIL 2000. 
 

 Os dados levantados na Tabela 29 demonstram que em Guaramiranga, 

48,6% dos turistas possuem nível superior, de onde pode-se deduzir um elevado 

poder aquisitivo e, teoricamente, uma maior conscientização quanto à 

preservação dos recursos naturais. Os alojamentos na rede hoteleira foram 

utilizados por 61,50% dos viajantes, o que é um número expressivo em se 

tratando de turismo no meio rural. 
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   Tabela 29 - PERFIL SÓCIO-ECONÔMICO DOS TURISTAS DE 
GUARAMIRANGA (%) 
GRAU DE INTRUÇÃO 

Fundamental 12,8 
Médio 23,1 

Técnico 7,7 
Superior 48,6 
Outros 7,8 

COMPOSIÇÃO DA VIAGEM 
Só 12,8 

Amigos 30,8 
Família 56,4 

TIPO DE HOSPEDAGEM 
Não Especificado 10,3 
Casa de Amigos 2,6 

Hotéis 61,5 
Outros 25,6 

TIPO DE TRANSPORTE 
Ônibus 5,2 

Automóvel 92,2 
Outros 2,6 

Fonte: Secretaria de Cultura e Turismo de Guaramiranga,1999  in BRASIL 2000. 
 

A Tabela 30 mostra um alto grau de fidelidade dos turistas, uma vez que 

61% dos visitantes já conheciam Guaramiranga. Pode-se perceber também que a 

propaganda pelos meios de comunicação não está exercendo grande influência 

na escolha do destino da viagem, sendo responsável por apenas 10% dos 

turistas. Um fator de grande importância, é que os recursos naturais são os 

principais motivadores dos visitantes (76,6%), o que pode-se caracterizar como 

um ponto positivo no processo de preservação ambiental. 
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Tabela 30 - CARACTERIZAÇÃO DOS MOTIVOS DA VIAGEM (%) 
MOTIVOS DA VIAGEM 

Passeio 89,60 
Negócio 5,2 
Saúde 5,2 

MOTIVO DO PASSEIO 
Não Especificado 10,4 
Atrativos Naturais 76,6 

Atrativos Históricos 2,6 
Atrações Programadas 10,4 

INFLUÊNCIA 
Não Especificada 10,4 

Comentários 18,2 
Propaganda 10,4 
Já Conhecia 61,0 

Fonte: Secretaria de Cultura e Turismo de Guaramiranga, 1999 in BRASIL 2000. 
 

 A Prefeitura Municipal de Guaramiranga, juntamente com a Secretaria de 

Cultura e Turismo têm realizado diversas pesquisas relacionadas aos grandes 

eventos municipais, porém, o Festival de Jazz & Blues e o Festival Nordestino de 

Teatro, pelo fato de serem os maiores e mais impactantes, foram os mais 

contemplados por essas pesquisas.  

 

Com relação ao destino dos visitantes do Festival de Jazz & Blues de 

Guaramiranga, pode-se afirmar que apesar de a rede hoteleira ser responsável 

por receber grande parte do público (1.017 pessoas), a Tabela 31 mostra que os 

principais destinos dos visitantes são as casas de veraneio (3.064 pessoas), o 

que tende a aumentar inda mais devido à especulação imobiliária. 

 

Tabela 31 - ESTIMATIVA DO NÚMERO DE VISITANTES DO FESTIVAL DE JAZZ 
E BLUES DE GUARAMIRANGA 

Discriminação Total 
Hospedados em rede hoteleira 1.017 
Hospedados em casa de aluguel (120 casas) 600 
Hospedados em casas de veraneio  3.064 
Hospedados em áreas de camping 192 
Excursionistas 1.500 
Público flutuante hospedado ou residente em cidades vizinhas 4.000 
Outros 200 
Total de público estimado 10.573 
Fonte: Secretaria de Cultura e Turismo de Guaramiranga, 2003. 
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 Os eventos culturais, além de destacarem o município como um verdadeiro 

pólo turístico, geram consideráveis retornos financeiros para a população local. 

De acordo com um levantamento feito pela Secretaria de Cultura e Turismo em 

2003 sobre os impactos do Festival de Jazz e Blues de Guaramiranga, os 

estabelecimentos comerciais formais e informais na área de alimentos e bebidas 

tiveram faturamento bruto de R$ 211.200,00. Segundo o mesmo levantamento, os 

estabelecimentos hoteleiros tiveram um faturamento de R$159.900,00, enquanto 

que as áreas de camping tiveram um faturamento de R$ 320,00. Com relação às 

casas alugadas, o faturamento, segundo a mesma pesquisa, foi de R$ 20.840,00 

(ver Tabela 32). 

 

Tabela 32 - ESTIMATIVA DE RECEITA NA REDE HOTELEIRA E EXTRA-
HOTELEIRA DURANTE O FESTIVAL DE JAZZ E BLUES DE GUARAMIRANGA

Hotéis e Pousadas (17) 159.900,00 
Casas de aluguel (120) 60.000,00 
Áreas de camping 4.400,00 
Total 224.340,00 
Fonte: Secretaria de Cultura e Turismo de Guaramiranga, 2003. 
 
 Além da receita gerada a partir da hospedagem, pode-se destacar a receita 

gerada pelo consumo dos visitantes. Nessa concepção, os estabelecimentos 

comerciais de alimentos e bebidas, incluindo aqueles localizados em hotéis, são 

responsáveis pela geração de uma receita de R$ 231.200,00. O comércio informal 

de artesanato gera R$ 10.000,00, além de possuir o mérito de divulgar a arte e a 

cultura local (ver Tabela 33). 

 

Tabela 33 - ESTIMATIVA DE RECEITA DURANTE O FESTIVAL DE JAZZ & 
BLUES DE GUARAMIRANGA 2003 

DESCRIÇÃO VALOR (R$) 
Estabelecimentos de Alimentos e 
Bebidas 

231.200,00 

Comércio Informal (artesanato, plantas 
ornamentais, frutas, doces e licores) 

10.000,00 

Comércio Varejista 60.000,00 
Público Pagante dos Shows do Teatro 60.000,00 
Fonte: Secretaria de Cultura e Turismo de Guaramiranga, 2003. 
 

Com relação aos empregos gerados durante o Festival de Jazz & Blues, a 

Tabela 34 mostra que a maior quantidade de empregos gerados está relacionada 
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à serviços domésticos como faxineira e cozinheira, com uma geração de 222 

empregos em casas de veraneio e 120 em casas de aluguel. Os empregos 

gerados em hotéis, como garçons e faxineira, geram 87 empregos, ocupando o 

terceiro lugar na quantidade gerada. 

 

A Tabela 34 mostra ainda um dado interessante relacionado à geração de 

empregos, pois apesar de o Festival de Jazz & Blues acontecer na sede 

municipal, a grande maioria dos empregos gerados ocorre na zona rural, 

sobretudo nas casas de veraneio. 

 

Tabela 34 - ESTIMATIVA DE EMPREGOS GERADOS DURANTE O FESTIVAL 
DE JAZZ & BLUES DE GUARAMIRANGA DE 2003 

DESCRIÇÃO N° DE 
EMPREGOS 

RECEITA 
GERADA (R$) 

Equipe Local Contratada Durante o 
Evento 

60 7.000,00 

Contratos Temporários Junto à Rede 
Hoteleira 

60 4.080,00 

Contratos Temporários Junto à Rede de 
Alimentos e Bebidas 

87 7.940,00 

Contratos para Serviços Extras em 
Casas de Veraneio 

222 13.320,00 

Contratos para Serviços Extras em 
Casas de Aluguel 

120 7.200,00 

Empregos Temporários Gerados no 
Comércio Informal 

40 2.400,00 

Empregos Gerados junto às Empresas 
de Ecoturismo 

44 2.880,00 

Empregos Gerados em Áreas de 
Camping 

06 320,00 

Outros 30 1.800,00 
Total 669 46.940,00 
Fonte: Secretaria de Cultura e Turismo de Guaramiranga, 2003. 
 

 Durante o Festival Nordestino de Teatro de 2003 o número de empregos 

extras gerados pelas empresas de alimentos e bebidas foi de 66, gerando uma 

receita de R$ 8.120,00. A equipe local contratada durante o Festival Nordestino 

de Teatro é maior do que a do Festival de Jazz & Blues, com 85 funcionários 

contra 60 e uma receita gerada de R$ 16.000,00 contra R$ 7.00,00 do Festival de 

Jazz & Blues (ver Tabelas 34 e 35), porém, vale ressaltar que o Festival de Jazz 
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& Blues é um evento bem maior que o Festival Nordestino de Teatro, tanto no que 

diz respeito ao público como com relação à receita total gerada. 

 

Tabela 35 - IMPACTOS SÓCIO-ECONÔMICOS DO FESTIVAL NORDESTINO 
DE TEATRO DE GUARAMIRANGA DE 2003 
DESCRIÇÃO N° DE  

PESSOAS 
OCUPADAS 

RECEITA 
GERADA 

(R$) 
Equipe Local Contratada Durante o Festival 85 16.000,00 
Equipe de Funcionários Extras junto aos 
Restaurantes da Praça de Alimentação  

66 8.120,00 

Receitas Geradas na Locação de espaços públicos  278,00 
Receitas Geradas pelo Festival por Contratação de 
Serviços junto aos Restaurantes Locais 

 12.982,00 

Receitas Geradas e Contratadas pelo Festival  com 
Serviços de Meios de Hospedagem 

 55.245,00 

TOTAL 151 92.625,00 
Fonte: Secretaria de Cultura e Turismo de Guaramiranga, 2003. 
  

Um fato muito curioso que está ocorrendo em Guaramiranga é a 

construção de casas com o intuito de se alugar, sobretudo durante os eventos 

culturais. Algumas pessoas residentes na sede municipal chegam a ceder suas 

casas durante os eventos culturais para que a mesma possa ser alugada. Essa 

forma de adquirir renda tem se expandindo e gera uma receita de cerca de R$ 

60.000,00 durante o Festival de Jazz & Blues (ver Tabela 36). 

  

TABELA 36 - DADOS ESTATÍSTICOS DOS ESTABELECIMENTOS EXTRA-
HOTELEIROS DE GUARAMIRANGA DURANTE O FESTIVAL DE JAZZ & BLUES 

DE 2003  
Tipo de 
estabelecimento 

Quantidade Estimativa 
do 
número 
de 
hóspedes

Estimativa 
de 
Receitas 
(R$) 

Estimativa 
de 
Empregos 
Gerados 

Valor 
Médio 
da 
Diária 
(R$) 

Valor 
Pago 
Estimado 
(R$) 

Casas de 
Aluguel 

120 600 60.000,00 120 15,00 7.200,00 

Casas de 
Veraneio 

222 3.064  222 15,00 13.320,00

Áreas de 
Camping 

03 192 4.400,00 06 13,33 320,00 

  3.856 64.400,00 348  20.840,00
Fonte: Secretaria de Cultura e Turismo de Guaramiranga, 2003.
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 Além dos eventos culturais, o município também possui locais onde são 

realizadas festas com bandas de forró, muito comum em todo o território 

cearense. Estas festas são realizadas no Forquilha Clube, no distrito de 

Pernambuquinho e na Escola Júlio Holanda, localizada na sede municipal. Além 

dessa forma de entretenimento, tem sido muito comum a ocorrência de festas em 

propriedades particulares (sítios), que foram responsáveis por vários danos 

relacionados à poluição sonora. 

 

Deve-se destacar também a importância recursos naturais e acervo cultural 

no potencial turístico de Guaramiranga. As condições naturais de exceção no 

contexto semi-árido, relacionadas às condições edafo-climáticas, condicionam a 

existência de um elevado potencial paisagístico, de onde se pode destacar a 

existência de cachoeiras, lagos, florestas preservadas e vistas belíssimas das 

depressões sertanejas. Os aspectos relacionados à biodiversidade também têm 

atraído muitas pessoas para Guaramiranga, sobretudo pesquisadores e 

ambientalistas. Outra importantíssima potencialidade turística está relacionada ao 

acervo cultural do município, onde pode-se destacar antigos sítios de café, 

antigos engenhos e igrejas.  

 

Atrativos Turísticos Naturais 
 

• Nascente do Rio Pacoti: Nesse local nasce o rio Pacoti, que tem uma 

importância muito grande para o abastecimento da região metropolitana 

de Fortaleza. Essa nascente é representada por um poço de cerca de 2 

m de diâmetro com águas límpidas; 

 

• Linha da Serra: Área localizada no limite entre o platô úmido e a 

vertente ocidental, com uma altitude média de 900 m, apresentando uma 

excelente vista dos sertões de Canindé/Caridade (ver Figura 19). O 

acesso é feito por vias de calçamento, que em alguns trechos se 

encontram em péssimo estado de conservação; 
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Figura 19 - Elevada beleza cênica da linha da serra. 

 

• Parque das Trilhas: Localizado no sítio Guaramiranga (sede), 

possuindo 5 trilhas que variam de 1,5 km 3 km de extensão. O local 

possui ainda um pesque-pague (ver Figura 20) e um restaurante, porém 

vale lembrar que o local só funciona nos fins de semanas e feriados; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20 - Pesque-pague do parque das trilhas. 
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• Pico Alto: Destaca-se por ser o segundo ponto mais elevado do Estado 

do Ceará, com 1.115 m de altitude, apresentando uma belíssima vista 

panorâmica (ver Figura 21), de onde se consegue ver desde a 

depressão sertaneja, até a planície litorânea. O acesso ao local é feito 

através de uma estrada asfaltada, porém muito perigosa pelo fato de ser 

bastante estreita e estar localizadas próxima à áreas de declividade 

acentuada; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21 - Belíssimo pôr-do-sol visto do Pico Alto. 

 
Atrativos Turísticos Culturais 
 

• Igreja Nossa Senhora de Lourdes (Gruta): Igreja localizada na sede 

municipal, apresentando grande uma escadaria inserida num belíssimo 

jardim. No seu interior existe uma imagem de N. Senhora de Lourdes 

trazida de Lourdes (Portugal), abrigada em gruta de pedra, no altar. No 

local também se encontra uma pousada, caracterizada por ser um 

ambiente de muita paz e sossego; 
 

• Igreja Nossa Senhora da Conceição (Matriz): Localizada na sede 

municipal, se caracteriza por ser o cartão postal de Guaramiranga, tendo 
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sido fundada em 1873. Vale ressaltar que Nossa Senhora da Conceição 

é a padroeira do município (ver Figura 22); 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22 – Igreja Nossa Senhora da Conceição (Matriz). 

 

• Igreja de Santo Agostinho: Localizada na comunidade de Santo 

Agostinho (12 km da sede). Fundada em 1988, possui diversas imagens 

religiosas no seu interior; 
 

• Biblioteca Pública Municipal Rui Barbosa: Biblioteca localizada na 

sede municipal, inaugurada em 1984, com um acervo de 4.154 volumes, 

oferecendo aos visitantes a oportunidade de leitura, pesquisa e trabalho; 
 

• Capela de Santa Terezinha: Localizada na comunidade de Botija 

(aproximadamente a 8 km da sede), teve o inicio da sua construção de 

1871. No ano de 1997 serviu de cenário para o filme cearense “Milagre 

em Juazeiro”, devido a semelhança com a igreja em que o ocorreu o 

referido milagre de Padre Cícero Romão (ver Figura 23); 
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Figura 23 – Igreja de Santa Terezinha. 
 

• Sítio Arábia: Antigo sítio de café da primeira metade do século XIX (ver 

Figura 24), de propriedade de Paulo Cornélio de Holanda, onde se 

realizam todas as etapas da produção do café sombreado, desde a 

colheita, seguida da secagem, até a pilagem. Nessa propriedade pode-

se observar também a presença de inúmeras áreas com a vegetação 

preservada, com a ocorrência de árvores centenárias; 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 – Sítio Arábia, antiga propriedade produtora de café sombreado. 
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• Sítio Salva-vidas: Sítio existente desde a segunda metade do século 

XVIII, pertencente à família Holanda, onde se cultivavam diversas 

hortaliças e também café. Caracteriza-se por apresentar uma bela vista 

dos sertões de Caridade/Canindé. 

 

• Fazenda Venezuela: Fazenda muito antiga, que em 1889, quando ainda 

era conhecida como Sítio Cafundó, hospedou o Príncipe Imperial Conde 

D’Eu, esposo da Princesa Isabel. Atualmente o Sítio Venezuela, situado 

próximo à sede municipal de Guaramiranga é onde se encontra uma das 

maiores estruturas relacionadas à floricultura do município. 
 

• Fazenda Monte Líbano: Fazenda localizada na vertente oriental onde a 

vegetação original encontra-se bastante preservada, abrigando uma das 

nascentes do rio Aracoiaba. A comunidade local utiliza a água da 

nascente para o consumo retirando diretamente da fonte. 
 
Além dos sítios anteriormente citados, têm-se também os Sítios Abreu, Boa 

União, Uruguaiana, São Paulo, Califórnia, São Francisco e Fazenda Floresta 

como locais que representam o acervo cultural de Guaramiranga, além de vários 

engenhos de cana-de-açúcar. 

 

De acordo com o presente capítulo, pode-se ter uma concepção da 

relevância do acervo cultural para a economia de Guaramiranga, uma vez que 

esse acervo possui um elevado potencial turístico. Desta forma, é de fundamental 

importância que esse acervo cultural seja preservado, podendo, em alguns casos 

de construções antigas, ocorrerem tombamentos pelo IPHAM, para que assim 

façam parte do patrimônio histórico-cultural da nação. 
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4. Compartimentação Geossistêmica e Diagnóstico Sócio-
ambiental  
  

Para facilitar a compreensão do diagnóstico sócio-ambiental, realizou-se a 

compartimentação geoambiental do Município de Guaramiranga. Essa 

compartimentação foi feita baseada na concepção geossistêmica, obtida a partir 

da interpretação de imagens de satélite, seguida de várias checagens de campo.  

 

Desta forma, de acordo com o Mapa 05, Guaramiranga se caracteriza por 

possuir três geofácies distintos que apresentam características geoambientais 

diferenciadas, sendo representados pela Vertente Oriental ou de barlavento, Platô 

Úmido e Vertente Ocidental ou de sotavento.  

 

Vale ressaltar que o Município de Guaramiranga está inserido em uma 

unidade geossistêmica maior, correspondente ao maciço de Baturité. Desta 

forma, foram tomados os devidos cuidados de destacar apenas os geofácies 

correspondentes à área de Guaramiranga, onde cada uma desses geofácies 

apresenta características geoambientais distintas, tanto do ponto de vista 

fitogeográfico como do ponto de vista de uso e ocupação.    

 

 Além de características dos três geofácies anteriormente citados, o 

presente capítulo também aborda temáticas relacionadas ao município de forma 

generalizada, ou seja, questões que ocorrem, de forma simultânea, em todos os 

três geofácies.  

 

No processo de avaliação do diagnóstico ambiental, a compreensão da 

dinâmica das paisagens é uma etapa fundamental para o aproveitamento 

adequado dos recursos naturais, tendo em vista que o presente trabalho visa a 

construção de um plano de manejo ou diretrizes, para que se possa alcançar a 

concepção de desenvolvimento sustentável. 
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“Estudar a organização do espaço é determinar como uma ação se insere 

na dinâmica natural, para corrigir certos aspectos desfavoráveis e para facilitar a 

explotação dos recursos ecológicos que o meio oferece” (TRICART, 1979). 

 

A análise ecodinâmica foi baseada em critérios estabelecidos por Tricart 

(1977), que classifica os ambientes em: ambientes estáveis, ambientes de 

transição ou integrades e ambientes fortemente instáveis. O referido autor criou 

um quadro de degradação do meio ambiente, que foi adaptado por Souza (2000) 

às condições de ecodinâmica do Estado do Ceará (ver Quadro 05). 

 

Quadro 05 - SISTEMA DE DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
Fonte: Tricart (1977), adaptado por Bastos, 2005. 

 

ANTROPISMO: Atividades 
agropecuárias, 

extrativismo vegetal, 
expansão urbana, etc. 

Degradação da 

vegetação 

Diminuição da 
matéria orgânica e 
ablação dos 
horizontes 
superficiais dos 
solos 

Modificação das 

propriedades 

físicas dos solos 

superficiais 

Menor 

capacidade de 

retenção do solo 

Menor 

infiltração 

Maior 

escoamento 

superficial 

Menor capacidade 

de reserva de 

água no solo

Modificação 
das condições 
pedogenéticas 

Modificação 

generalizada dos 

processos que atuam no 

ambiente; impactos e 

rupturas de equilíbrio 

ecológico; ecodinâmica 

com tendência à 

instabilidade 

Menor 

alimentação do 

lençol freático

Maior aceleração 

da ação erosiva; 

remoção dos 

detritos finos do 

solo 

Comprometimento 
do abastecimento 

da Região 
Metropolitana de 

Fortaleza
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INSERIR MAPA 05 - UNIDADES GEOAMBIENTAIS 
DE GUARAMIRANGA 
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    4.1. Vertente oriental de Guaramiranga 

 

A vertente oriental, ou vertente de barlavento, de Guaramiranga é a 

unidade geoambiental de maior dimensão territorial do município, com 25,366 

km2. A área representativa dessa vertente vai desde o limite com a área do platô 

úmido, que possui uma altitude média de 900 m, até o limite com o Município de 

Baturité, com uma altitude média aproximada de 650 m e com o município de 

Pacoti, com altitude média de 300 m. Esse geofácies se caracteriza por 

apresentar os maiores índices pluviométricos de Guaramiranga, pois recebe, de 

forma direta, os ventos úmidos oriundos do litoral.  

 

A vertente oriental do Município de Guaramiranga apresenta um relevo 

fortemente dissecado em função do elevado potencial de entalhe dos seus cursos 

hídricos, e isso se apresenta como o principal fator limitante para a ocupação, 

uma vez que a força da gravidade acentua os efeitos dos agentes erosivos.  

 

A acentuada capacidade de entalhe desses rios é justificada pelos 

elevados índices pluviométricos do compartimento úmido do maciço de Baturité, e 

isso ocorre em função da altitude do relevo, sua disposição (NNE – SSW) e 

proximidade do oceano, do qual recebe os ventos úmidos responsáveis pelas 

chuvas orográficas. Essas áreas serranas apresentam uma morfogênese atual 

que funciona completamente diferente do que podemos constatar nas depressões 

sertanejas circunvizinhas, caracterizadas pela semi-aridez, o que faz com que a 

parte úmida desse maciço se caracterize como área de exceção dentro do 

Domínio Semi-árido das Caatingas. 

 

Da elevada capacidade de entalhe dos rios da vertente oriental de 

Guaramiranga, pode-se observar a formação de vales em “V” com elevada 

amplitude altimétrica entre os interflúvios e os fundos de vale. “Nos setores em 

que há afloramentos rochosos, a erosão remontante e diferencial tende a formar 

cachoeiras, corredeiras e saltos” (ver Figura 25) (BRASIL, 2002).  

 

 

 



 

                       

123

                                                                                                                                                                         
 
   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 – Corredeiras no rio Aracoiaba, trecho bastante visitado por 

turistas. 

 

Em alguns trechos, onde o gradiente é suavizado, os leitos fluviais tendem 

a se alargar em forma de alvéolos, formando as planícies alveolares, que devido 

às boas condições topográficas encontram-se intensamente ocupadas pelas 

culturas de cana-de-açúcar e bananeiras (ver Figura 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 – Planície alveolar com plantação de cana-de-açúcar. 
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Nessa vertente, encontra-se a nascente do rio Aracoiaba, que também é 

conhecido como rio Sinimbú, que drena em direção à Baturité. Esse trecho do rio 

apresenta várias cachoeiras que são utilizadas para balneabilidade existindo, 

desta forma, alguns restaurantes nas margens do rio (ver Figura 27). Em alguns 

destes restaurantes existem barramentos do curso d’água com o intuito de criar 

piscinas naturais. Nos trechos mais freqüentados pelos banhistas, é comum se 

encontrar cinzas de fogueiras, assim como lixo jogado nas margens do rio como 

conseqüência de piqueniques e churrascos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 27 – Existência de bares na beira do rio Aracoiaba. 

 

Um importante dado a ser levantado é fato de existirem anos de chuvas 

bastante intensas, podendo ocasionar acidentes relacionados ao seu elevado 

potencial hídrico. Em decorrência das elevadas altitudes das cachoeiras e da 

irresponsabilidade de alguns banhistas, têm sido constatados alguns casos de 

vítimas fatais de algumas pessoas que foram levadas pelas corredeiras. 

 

O rio Aracoiaba apresenta várias nascentes e elas se encontram em ótimo 

estado de conservação. Porém, como indica a Figura 28, é comum se observar a 

presença de pequenas lavouras nas margens do rio (em pequenas planícies 
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alveolares) que cultivam alface, tomate, repolho e chuchu e que utilizam NPK 

(Sódio, Fósforo e Potássio) e uréia como agrotóxicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 – Pequenas plantações de hortaliças na área da nascente do rio 

Aracoiaba. 

 

Além do rio Aracoiaba, existe também a nascente do rio Candeia, que 

junta-se ao rio Aracoiaba nas proximidades da cidade de Aracoiaba.  

 

Em Guaramiranga, tanto na vertente oriental como no platô úmido, existe a 

primazia das ações de intemperismo químico e bioquímico em função das 

condições climáticas úmidas associadas ao enclave de mata serrana que faz com 

que as áreas de perda geoquímica se exerçam através da lixiviação e 

empobrecimento dos elementos alcalinos, conduzindo à acidificação dos solos, 

justificando a presença dos Solos Podzólicos Vermelho-amarelos Distróficos nas 

partes mais elevadas. Já nas partes mais baixas, onde existe um ganho 

geoquímico, os Solos Podzólicos possuem um caráter eutrófico (BRASIL, 2002).  

 

Na vertente oriental podem-se constatar algumas áreas em que a mata 

úmida encontra-se degradada, o que pode ocasionar uma série de problemas 

relacionados a processos erosivos. As principais causas da degradação da 
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vegetação são especulações imobiliárias e cultivos de cana-de-açúcar nas 

planícies alveolares.  

 

A especulação imobiliária, tem tido uma considerável ascensão devido à 

potencialidade turística de Guaramiranga da atualidade, o que gera uma grande 

preocupação com relação aos licenciamentos que estão sendo feitos para essas 

construções. Nessa concepção, a vertente oriental tem sido muito procurada 

devido ao elevado potencial hídrico superficial, suas belezas cênicas, clima 

agradável e floresta úmida bastante preservada. 

 

Nessa vertente existe a empresa Neblina, que é uma empresa que 

comercializa água mineral, que é vendida tanto para o maciço de Baturité como 

para a região metropolitana de Fortaleza. De acordo com dados da Prefeitura 

Municipal de Guaramiranga, empresa neblina, juntamente com a Indaiá, esta 

localizada no platô úmido, são as empresas que mais sonegam impostos no 

município, além de não pagarem a CFEM (Compensação Financeira por 

Exploração Mineral), que é uma taxa que deve ser paga à Prefeitura.  

 

Sobre a análise da incidência dos processos morfodinâmicos nas áreas da 

vertente oriental, Ceará (1992) afirma que “a ação dos processos morfodinâmicos 

é oriunda da intensidade de energia que pode ser ativada por fatores naturais que 

aceleram a eficiência da ação erosiva. Essa ação direcionada pela gravidade, 

viabiliza o carreamento mais ou menos rápido dos materiais fragmentados das 

rochas. Por conseqüência, as manifestações dos processos morfodinâmicos são 

antagônicos das ações ligadas ao intemperismo químico e à pedogênese”. 

 

Nas áreas de declividades mais acentuadas pode-se observar o elevado 

potencial erosivo a partir da remoção da vegetação, podendo ocorrer eventos 

catastróficos relacionados aos processos de solifluxão, conhecidos popularmente 

como “derretido” (ver Figuras 29 e 30). Um dos exemplos mais marcantes 

relacionado aos processos de solifluxão, foi a ocorrência de diversos 

desmoronamentos no período chuvoso de 1991 que ocasionou o total bloqueio de 

alguns trechos da rodovia CE 065, inviabilizando o acesso ao Município de 

Guaramiranga.   
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Figura 29 – Solifluxão (derretido) na margem da rodovia CE 115. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 30 - Processo de solifluxão comprometendo a rede elétrica. 
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“Os fenômenos catastróficos, isto é, os que associam 
efeitos importantes e uma ocorrência esporádica, destroem os 
solos preexistentes colocando em evidência materiais virgens de 
toda a pedogênese: conduzem de qualquer modo, a uma 
retomada nova, brutal, e radical. Tais são as corridas de lama e os 
desmoronamentos. As relações pedogênese/morfogênese são 
simples. A pedogênese é interrompida e seus efeitos anulados 
pelo fenômeno morfogênico” (TRICART, 1977). 

 
A proteção exercida pela cobertura vegetal contra os efeitos erosivos 

provocados pelo escoamento superficial atenua seus danos, fazendo com sejam 

removidos apenas clásticos finos e húmus, porém, “mesmo sob floresta densa, as 

encostas suficientemente íngremes tornam-se ambientes instáveis.” (TRICART, 

1977). Desta forma pode-se ter idéia do grau de vulnerabilidade ambiental dessas 

áreas e da importância da preservação da cobertura vegetal das encostas, 

principalmente as mais íngremes, que atualmente se encontram protegidas 

legalmente pelo Código Florestal. 

 

Nas vertentes desmatadas “o escoamento tende a se concentrar 

conduzindo à evolução de sulcos para ravinas. A solifluxão, com saturação dos 

horizontes superficiais dos solos, pode ser intensificada e os blocos rochosos, 

matacões e clásticos grosseiros são mobilizados por gravidade” (BRASIL, 2002). 

Desta forma, além de exercer proteção contra os efeitos erosivos, as florestas 

também mantêm as nascentes fluviais a partir da alimentação normal dos leitos 

fluviais. Assim, processos degradacionais ocorridos próximos à nascente do rio 

Aracoiaba ou Candeia podem comprometer a drenagem desses rios, 

comprometendo desta forma, o abastecimento dos municípios situados à jusante 

como Baturité e Aracoiaba. 

 

Ao se aplicar a classificação ecodinâmica, proposta por Tricart (1977), 

pode-se afirmar que na vertente oriental, as áreas de vertentes íngremes, cristas 

e colinas o meio se encontra moderadamente instável, e tendendo à instabilidade, 

apenas sob condições de resistasia antrópica, como ocorre no caso de 

desmatamentos. Nas planícies alveolares o meio tende à estabilidade devido à 

reduzida declividade do relevo, porém, podendo tender à instabilidade a partir da 

remoção da mata. 
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    4.2. Platô Úmido de Guaramiranga 
 
 O Platô Úmido de Guaramiranga também se caracteriza por apresentar 

elevados índices pluviométricos, justificando um relevo acidentado, porém não 

tanto como na vertente oriental. Essa unidade geoambiental possui uma área de 

24,761 km2 e se limita com a vertente oriental úmida, com a vertente ocidental 

seca e com os limites municipais de Pacoti e Mulungu. 

 

Por apresentar um relevo menos acidentado que a vertente oriental, 

associado ao fato de ocupar, dentro de sua área, a sede municipal, esse 

geofácies apresenta a maior especulação imobiliária do município. Atualmente, é 

muito comum se observar a construção de verdadeiras mansões de pessoas que 

buscam esse local para usufruir o clima agradável, as belezas paisagísticas e a 

exuberância da vegetação. Um dado muito preocupante é que algumas dessas 

pessoas desrespeitam a dinâmica ambiental despejando lixo em encostas, 

barrando alguns cursos hídricos e desmatando algumas áreas. 

 

 Um dado importante sobre os barramentos de cursos d’água, é que parte 

deles ocorre sem um licenciamento adequado, o que pode vir a gerar sérios 

danos em anos de grandes cheias, a partir de arrombamentos de açudes, 

causando uma série de danos às áreas localizadas à jusante. 

  

O grande problema ambiental constatado no platô úmido é a especulação 

imobiliária que tem aumentado significativamente nos últimos anos em 

decorrência da ascensão do turismo. Uma grande prova da especulação 

imobiliária é o fato de algumas áreas onde o hectare estava avaliado em cerca de 

R$ 3.000,00, há dez anos atrás, atualmente encontra-se avaliado em 

aproximadamente R$ 70.000,00 (CRISPIM, 2005).  

  

Vale lembrar que o rio Pacoti nasce no platô úmido de Guaramiranga e que 

ele é um rio que faz parte do sistema hídrico que abastece a Região 

Metropolitana de Fortaleza, o que aumenta ainda mais a preocupação com a 

preservação de suas nascentes.  
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 O platô úmido é a unidade de maior diversidade de culturas, tanto 

permanentes como temporárias, se dividindo em duas partes: as encostas, 

compostas de solos podzólicos vermelho-amarelo, com elevadas declividades; e 

as “baixas”, com solos colúvio-aluviais e com fracas declividades. As principais 

culturas desenvolvidas nessa unidade são a bananicultura, o café, a cana-de-

açúcar, chuchu e hortaliças, onde as duas primeiras são cultivadas tanto nas 

encostas como nas “baixas” e a cana-de-açúcar, o chuchu e as hortaliças são 

cultivadas apenas nas “baixas” (BRASIL, 1994).  

  

A cultura do café é conhecida pelo fato de ele ser plantado na sombra das 

árvores, onde dentre elas destaca-se a ingazeira. Essa característica, juntamente 

com o fato de não se utilizar agrotóxicos, fazem com que o café de 

Guaramiranga, assim como o café do restante do maciço de Baturité, tenha sido 

apelidado pelo nome de café ecológico, uma vez que os danos ambientais são 

consideravelmente minimizados.  

 

A cultura do chuchu cresceu na década de 1980, ocupando a maior parte 

das “baixas” e expandindo-se pelas encostas, antes ocupadas com cana-de-

açúcar ou café. As técnicas de cultivo vêm passando por alterações, com o uso 

de irrigação por meio de micro-aspersão e com o incremento da adubação 

química e orgânica (BRASIL, 1994). 

 

Além das culturas já mencionadas, ocorrem também no platô culturas de 

fruteiras diversas como o abacate, jaca, manga, citros e goiaba dispersos pelos 

sítios, não havendo a formação de pomares comerciais. Ocorrem ainda, como 

culturas de subsistência, roçados de milho, feijão e tomate (BRASIL, 1994).   

 

A utilização inadequada e prolongada dos recursos naturais no decorrer 

das décadas tem gerado diversos danos ambientais, muitos deles irreversíveis 

como a extinção da paca (Cuniculus paca) e existência de animais ameaçados 

como o coandu (Couendu prehensilis) e o veado-capoeiro (Mazama americana). 

É muito comum a existência de espécies vegetais bioindicadores de antropismo, 

se caracterizando como vegetação secundária, que é o caso do torém e do 
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babaçu, este mais raro em Guaramiranga, porém muito comum em outros 

municípios do maciço de Baturité. 

 

A parte mais representativa do acervo cultural de Guaramiranga encontra-

se no platô, onde pode-se destacar antigas fazendas de café, engenhos e antigas 

igrejas. Essas localidades possuem um elevado potencial turístico, pois, além de 

apresentarem belezas cênicas, possuem acervos históricos e culturais de 

incomensurável valor. 

 

A ocorrência de desmatamentos no platô úmido se deve principalmente à 

especulação imobiliária, o que justifica a quase que inexistência de áreas 

desmatadas que não estejam sendo utilizadas. De modo geral, a vegetação 

encontra-se bastante preservada, porém a elevada ocorrência de espécies 

vegetais bioindicadoras de antropismo, como o torém (ver Figura 31), indica que 

essa vegetação é representada, principalmente, por uma mata secundária. 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 - Ocorrência do Torém (mata secundária) comprovando a ação 

antrópica na mata úmida de Guaramiranga. 
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Nas áreas úmidas de Guaramiranga pode-se observar uma elevada 

produtividade biológica, principalmente vegetal, impulsionada pela grande 

quantidade de recursos. Desta forma, “a erosão pluvial é impedida, ou pelo 

menos muito retardada, por uma cobertura vegetal densa e por uma camada de 

detritos vegetais, principalmente folhas mortas. A permanência desses detritos 

vegetais depende da produtividade da vegetação e da sua velocidade de 

destruição pelos agentes redutores (microorganismos, cupins, outros insetos, 

vermes, etc.)” (TRICART, 1977). 

 

Segundo a classificação ecodinâmica (TRICART,1977), pode-se afirmar 

que no platô úmido, o meio também se encontra moderadamente instável, assim 

como na vertente oriental, sobretudo nas colinas, encostas, cristas e morros. O 

ambiente tende à instabilidade, apenas sob condições de resistasia antrópica, 

como ocorre no caso de desmatamentos no topo das vertentes íngremes de 

colinas, cristas e lombas alongadas, onde a capacidade erosiva é acentuada 

devido á influencia da gravidade. Nas planícies alveolares e fundos de vales o 

relevo tende à estabilidade, porém, podendo se tornar instável sob condições de 

resistasia antrópica, como é o caso de remoção da vegetação. 
 
Área Urbana  
 
 Desde que passou à categoria de Vila de Conceição, em 1890, até alguns 

anos atrás, a área urbana de Guaramiranga não tem se caracterizado por 

apresentar grandes mudanças no que diz respeito à sua área urbana ou à sua 

caracterização cultural. As figuras 32 e 33 mostram duas fotos panorâmicas da 

cidade de Guaramiranga, fotografadas em intervalos de aproximadamente 100 

anos, demonstrando a pequena variação da dimensão espacial. 
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Figura 32 – Panorama da cidade de Guaramiranga no inicio do século XX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 – Panorama da cidade de Guaramiranga no inicio do século XI. 

 

A sede de Guaramiranga apresenta uma topografia irregular, com áreas de 

encostas, fundos de vales, pequenas lagoas e rios que impedem a expansão 

urbana contínua, porém, nas últimas décadas pôde-se constatar mudanças 

bastante consideráveis na configuração da cidade de Guaramiranga. 
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 A criação de políticas públicas voltadas para a cultura, as privilegiadas 

condições ambientais e o apoio da mídia, por mais discreto que seja, têm sido 

responsáveis pela ascensão do turismo em Guaramiranga. Essa ascensão pode 

ser muito benéfica, por um lado, porém, muito nociva, por outro. Ao mesmo tempo 

em que aumentam as oportunidades de trabalho e conseqüente aumento da 

renda da população, aumenta também a demanda por infraestrutura e a 

preocupação com a utilização dos recursos naturais. 

   

 A área urbana de Guaramiranga é o local mais diretamente privilegiado 

pelos eventos culturais, porém, ao mesmo tempo em que se beneficia de tais 

eventos, sofre os impactos negativos de forma mais intensa e direta. Um fato 

importante é que o desenvolvimento da área urbana de Guaramiranga não 

acompanhou a ascensão do turismo, e isso se reflete, sobretudo, nos grandes 

eventos. 

 
Durante eventos como o Festival de Jazz & Blues ou o Festival Nordestino 

de Teatro é muito comum a ocorrência de engarrafamentos na rua principal da 

cidade. Existem também problemas relacionados à estacionamentos devido à 

falta de local e, atualmente, tem ocorrido diversos roubos de equipamentos de 

sons de carros. 

 

Durante os grandes eventos culturais aumenta o consumo de drogas no 

município, o que gera uma série de preocupações, sobretudo relacionadas às 

crianças. Vale lembrar que esse consumo de drogas é praticado sobretudo pelos 

visitantes. 

 

A ascensão do turismo tem feito com que fossem criados alguns eventos 

particulares como festas “rave”, que geraram uma série de problemas com a 

população local devido à elevada poluição sonora. Ainda com relação à poluição 

sonora, pode-se destacar também que se tornou relativamente comum a 

ocorrência problemas relacionados à utilização de aparelhos de som de carros, 

demonstrando a falta de educação de alguns visitantes. 
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A sede municipal de Guaramiranga também sofre com a especulação 

imobiliária (ver Figuras 34 e 35), de onde pode-se perceber a construção de 

casas enormes que, além de descaracterizarem as fachadas originais, acabam 

gerando ainda outros danos relacionados à poluição sonora, gerando grande 

aborrecimento para alguns moradores locais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 - Especulação imobiliária na área urbana de Guaramiranga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 - Construção de chalés na entrada da zona urbana de 

Guaramiranga. 
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    4.3. Vertente Ocidental de Guaramiranga 
 

 A Vertente Ocidental representa uma área que vai desde o limite ocidental 

do platô úmido, em áreas de altitudes que variam de 900 a 1.000 m, até o limite 

de Guaramiranga com Caridade, com altitudes médias em torno de 450 m. Esse 

geofácies é o de menor extensão territorial, com 8,875 km2. Nessa vertente, as 

condições climáticas começam a se assemelhar com as encontradas na semi-

aridez das depressões sertanejas circunvizinhas.   

 

Na vertente de sotavento ou ocidental, pode-se constatar que a influência 

exercida pelo aumento da temperatura faz com que os rios possuam um limitado 

poder de entalhe, o que diminui a amplitude altimétrica entre os interflúvios e os 

fundos de vales, fazendo com que eles se assemelhem aos rios encontrados nas 

depressões sertanejas, caracterizados pela intermitência sazonal. Nessa vertente 

a ação da morfogênese física passa a ter uma maior importância, no que diz 

respeito aos processos morfodinâmicos, fazendo com que o contato da serra com 

a depressão sertaneja seja através de pedimentos.  

 

A vegetação encontrada na vertente ocidental, representada pela mata 

seca, não exerce tanta proteção para os solos contra os efeitos erosivos quanto 

se pode observar no caso da mata úmida, encontrada nessas áreas mais úmidas.    

 

No Município de Guaramiranga, bem como em todo o maciço de Baturité, 

pode-se constatar processos degradacionais duradouros, onde a utilização de 

técnicas rudimentares e inapropriadas estende-se por grande parte da serra. É 

muito comum, na vertente ocidental, se encontrar lavouras em áreas de 

declividade acima de 45°(ver Figura 36), bem como encontrar encostas 

recentemente queimadas para posterior utilização agrícola.  
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Figura 36 – Agricultura em áreas de relevo fortemente acidentado, gerando 

processos erosivos que justificam a presença de afloramentos rochosos. 

 
“As práticas agronômicas podem melhorar ou destruir a 

resistência mecânica dos agregados. Ela melhora, por exemplo, 
com a introdução de matéria orgânica (detritos vegetais, esterco), 
mas é destruída pela compactação ou pelas queimas. O manejo 
agronômico das terras constitui fator importante da erosão pluvial 
e, por efeito da erosão, representa parte significativa da dinâmica 
do ecossistema, principalmente do regime dos rios” (TRICART, 
1977). 

 

A vertente ocidental é composta por solos diversificados, 

predominantemente de alta fertilidade natural (podzólicos vermelho-amarelo 

eutróficos e litólicos), que se encontram dispersos por áreas de declividades muito 

acentuadas. Essa vertente encontra-se bastante degradada em função do uso 

inadequado a partir de culturas de milho, feijão e algodão, consorciados, porém 

vale lembrar que o algodão já não é mais cultivado nessa área. Em função da 

elevada degradação da vegetação, é muito comum a existência de afloramentos 

rochosos formados a partir de processos morfogenéticos.    

 

Devido ao fato da vertente ocidental se localizar distante da sede municipal 

e, desta forma, não usufruir de maneira mais direta os eventos culturais, essa 

vertente apresenta as piores condições de desenvolvimento. Isso se deve 

também às más condições de acesso, uma vez que as estradas encontram-se em 

péssimo estado de conservação. Algumas localidades dessa vertente só foram 
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beneficiadas com energia elétrica recentemente, enquanto que o resto do 

município já contava com esse benefício a muito mais tempo. 

 

O fato de essa vertente apresentar características climáticas semelhantes 

às encontradas nas depressões sertanejas também gera uma série de problemas 

relacionados à falta de recursos hídricos, pois em anos de seca muitas pessoas 

precisam se deslocar para conseguir o abastecimento de água. 

 

Na vertente ocidental de Guaramiranga encontra-se a nascente do rio 

Capitão-mor, que drena em direção aos sertões de Canindé/Caridade e abastece 

uma série de pequenos açudes nessas áreas. Desta forma, é de fundamental 

importância a preservação da vegetação nessa área, pois o rio Capitão-mor é 

responsável pelo abastecimento de uma área de índices pluviométricos muito 

reduzidos. 

 

Em decorrência das limitadas condições de desenvolvimento, alguns 

moradores procuram alimentos na natureza, sendo muito comum a caça de aves 

e outros animais de pequeno porte. 

 

Ao se aplicar a classificação ecodinâmica na vertente ocidental, constata-

se que as condições são similares às encontradas nos geofácies anteriores, ou 

seja, o meio é moderadamente instável, contudo, podendo tender para os meios 

fortemente instáveis, sobretudo em relevos muito íngremes. Nessa concepção 

pode-se destacar as encostas onde estão ocorrendo afloramentos rochosos a 

partir de processos erosivos (BRASIL, 2002).   

  

 Com relação ao diagnóstico sócio-ambiental dos geofácies de 

Guaramiranga pode-se afirmar, de acordo com o Quadro 06, que os principais 

problemas constatados estão relacionados à declividade do relevo, em função do 

uso inadequado do solo, e ao turismo e seus impactos. 
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QUADRO 06 - SÍNTESE DE DIAGNÓSTICO SÓCIO-AMBIENTAL 
Unidades 

Geossistêmicas 
Potencialidades Limitações Problemas 

Vertente Oriental Boas condições edafo-
climáticas, belezas 
cênicas, Acervo cultural 
(antigos sítios), elevada 
umidade, clima 
agradável, vegetação 
preservada e elevada 
biodiversidade. 

Declividade do relevo 
em decorrência do 
elevado poder de 
entalhe dos rios e 
grande concentração de 
chuvas. 

Solifluxão das vertentes 
desmatadas, 
especulação imobiliária, 
desmatamentos e 
ocorrência de pequenas 
culturas que utilizam N 
(sódio), P (Fósforo), K 
(Potássio) e uréia.  
 

Platô Úmido Boas condições edafo-
climáticas, belezas 
cênicas, café ecológico, 
floricultura, elevada 
umidade, elevado 
acervo cultural (igrejas, 
antigos sítios e 
engenhos) e estrutura 
hoteleira. 

Declividade (porém 
menos significativa que 
na vertente oriental) e 
grande concentração de 
chuvas. 

Solifluxão das vertentes 
desmatadas, 
especulação imobiliária 
e desmatamento.  

Sede Municipal Capacitação da 
população, beleza 
cênica, Acervo cultural 
(Igreja Matriz e da 
Gruta), clima agradável, 
temperatura amena e 
ocorrência de eventos 
culturais. 

Infraestrutura 
(estacionamentos, 
segurança e lixo) 
durante os eventos 
culturais, limitados 
números de leitos em 
hotéis e especulação 
imobiliária. 

Pressão exercida pelos 
eventos, poluição 
sonora em algumas 
festas, especulação 
imobiliária e roubos. 

Vertente Ocidental Beleza cênica (Linha da 
Serra e Pico Alto) 

Declividade, diminuição 
das chuvas, solos rasos 
com incidência de 
afloramentos rochosos 
e recobertos pela mata 
seca. 

Desmatamento, 
queimadas, caça, 
incidência de 
afloramentos rochosos 
a partir da erosão, 
monocultura em áreas 
de declividades 
acentuadas, 
especulação imobiliária 
e lixo.  

Fonte: Elaborado por Bastos, 2005. 
 

 
    4.4. Diagnóstico Sócio-ambiental do Município de Guaramiranga 
 
 Existem algumas questões relacionadas ao Município de Guaramiranga 

que não ocorrem de forma isolada em um ou outro geofácies, desta maneira, 

esse sub-capítulo tem a função de destacar essas questões, que são 

caracterizadas pela ocorrência em todo o município, ou seja, nos três geofácies. 

Dentre essas questões pode-se destacar aquelas relacionadas ao diagnóstico 

sócio-econômico municipal, que é um diagnóstico elaborado a partir de dados 

coletados no município como um todo. 
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 O Município de Guaramiranga se caracteriza por apresentar um uso 

agrícola diversificado onde se empregam técnicas tradicionais de cultivo, de baixo 

nível tecnológico e baixa produtividade. A grande maioria dos agricultores não se 

empenha ou não se interessa em aprender a desenvolver técnicas mais 

adequadas com o intuito de aumentar a produtividade, em função disso pode-se 

justificar a sub-utilização dos solos e, em alguns casos, a sua degradação. 

 

Vale destacar que essa utilização de técnicas rudimentares não se aplica a 

todas as formas de cultivo, pois existem algumas, como a floricultura, que operam 

com elevados níveis tecnológicos. 

 

Em algumas áreas do município tem-se substituído a plantação dos 

cafezais pela bananicultura, o que se caracteriza como um dano ambiental, uma 

vez que exige a erradicação do extrato arbóreo, provocando significativas 

alterações microclimáticas na serra, além da intensificação dos processos 

morfogenéticos, como a solifluxão. 

 

 Em Guaramiranga está ocorrendo a privatização de algumas áreas que 

apresentam aptidão natural para o turismo, como cachoeiras e trilhas. Por um 

lado isso serve como complementação da renda de algumas famílias, mas por 

outro lado limita a visitação de algumas pessoas, sobretudo aquelas de baixa 

renda residentes em Guaramiranga. 

 

A elevada especulação imobiliária em função do potencial turístico tem 

provocado diversas preocupações com relação à segurança, uma vez que os 

eventos culturais são freqüentados por uma grande quantidade de pessoas. Nos 

últimos anos ocorreram diversos assaltos em residências e pousadas além de 

roubos de carros e/ou acessórios.  

 

Com relação à infraestrutura para a ascensão do turismo, pode-se afirmar 

que Guaramiranga conta com boas condições de eletrificação, com 99% do 

município eletrificado. Porém, a assistência técnica para a manutenção da rede 

de energia elétrica é precária e lenta. 
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 A proximidade de Fortaleza e as boas condições das rodovias, fazem com 

que a facilidade de acesso contribua para uma maior visitação dos turistas da 

capital cearense, porém, vale lembrar que grande parte das estradas da zona 

rural se encontra sem pavimentação e sem sinalização, tendendo a piorar ainda 

mais nos períodos chuvosos. 

 

Quanto aos meios de comunicação, Guaramiranga conta com uma agência 

dos correios na sede municipal, sendo suficiente para atender o município. Pode-

se destacar também que a sede municipal possui uma quantidade suficiente de 

telefones públicos, o que não ocorre na zona rural, pois em algumas localidades é 

necessário percorrer vários quilômetros para efetuar uma ligação em um telefone 

público. Com relação à telefonia celular, o município recebe o sinal de duas 

operadoras, a TIM e a OI, porém, o sinal só atinge alguns locais como a sede 

municipal e algumas áreas abertas e elevadas. 

 

Na capitação do sinal dos meios de comunicação, Guaramiranga recebe o 

sinal de todos os canais abertos de TV, porém, na zona rural a qualidade do sinal 

tende a cair. Em algumas localidades, pode-se contar com antenas parabólicas 

comunitárias, que melhoram consideravelmente o sinal captado. O município 

conta ainda com uma FM comunitária e uma home page na internet, o que se 

caracteriza como um avanço considerável, tendo em vista que os estudantes 

podem navegar e efetuar suas pesquisas na internet. 

 

As boas condições pluviométricas justificam a regularidade no 

abastecimento de água em Guaramiranga, porém vale lembrar que a Secretaria 

de Saúde municipal exerce um papel de fundamental importância na fiscalização 

do tratamento da água nas residências. O abastecimento ligado à rede geral não 

atinge todas as localidades da zona rural, justificando a existência de uma grande 

quantidade de pessoas (63,5%) que utilizam água de poços artesianos ou 

nascentes, o que gera uma série de preocupações com relação à qualidade 

dessa água. 

 

Pode-se constatar em Guaramiranga a existência de diversas políticas 

voltadas para a cultura, porém, existe uma certa carência na criação e motivação 
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de eventos esportivos. Apesar da construção do ginásio coberto do distrito de 

Pernambuquinho no ano de 1990, não se pode destacar a realização de grandes 

eventos esportivos. Grande parte das competições esportivas realizadas em 

Guaramiranga é realizada pela população local. 

 

Os eventos culturais, além de gerarem renda e emprego, se caracterizam 

pelo consumo excessivo de bebidas alcoólicas e drogas por parte dos visitantes, 

desta forma, a criação de políticas voltadas para o esporte poderia contribuir para 

que os jovens guaramiranguenses não se envolvessem com esses maus hábitos. 

  

O Quadro 06 mostra, de forma sintética, o diagnóstico do Município de 

Guaramiranga, destacando as questões que ocorrem em toda a área municipal, 

ou seja, nas três unidades geoambientais. 

 

Quadro 07 - Síntese do Diagnóstico Sócio-econômico de Guaramiranga 
PONTOS POSITIVOS PONTOS NEGATIVOS 

ASPÉCTOS DEMOGRÁFICOS 
• Maior parte da população 

potencialmente ativa (55,92%) 
• Aumento da população urbana; 
• Elevada densidade populacional, 

bastante comum em áreas serranas do 
Ceará. 

ECONOMIA 
• Solos com aptidão agrícola, sobretudo 

na vertente oriental e no platô úmido; 
• Existência do café orgânico; 
• Bananicultura, hortaliças e plantas 

frutíferas sendo cultivadas nas “baixas”; 
• Existência de associações como a 

Fundação CEPEMA e a CONCAFÉ; 
• Existência de floricultura; 
• Elevada aptidão turística/cultual; 
• Cultivo da cana-de-açúcar nas planícies 

alveolares; 
• Estrutura fundiária com propriedades de 

pequeno porte; 
• Uma das maiores rendas per capita do 

maciço de Baturité; 
• Venda informal de artesanato, licores e 

plantas ornamentais; 
• Existência de empresas de ecoturismo 

e esportes radicais. 

• Culturas em áreas de declividade 
acentuada; 

• Ocorrência de queimadas e 
conseqüente empobrecimento dos 
solos e ocorrência de afloramentos 
rochosos, sobretudo na vertente 
ocidental; 

• Bananicultura em áreas de vertente 
íngremes, acentuando os agentes 
erosivos; 

• Poluição dos recursos hídricos a partir 
da utilização de fertilizantes nos cultivos 
de hortaliças; 

• Baixa atividade pecuarista; 
• Concentração de renda; 
• Ausência de indústrias. 
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PONTOS POSITIVOS PONTOS NEGATIVOS 
TRANSPORTE 

• Bom acesso à sede municipal e aos 
distritos com pavimentação em asfalto e 
calçamento; 

• 60% das estradas com pavimentação. 
• Existência de duas empresas de ônibus 

de transporte de passageiros (Fretcar e 
Expresso Pinheiro); 

• Existência de transporte alternativo com 
vans.  

• Falta de sinalização nas estradas 
vicinais, na zona rural; 

• 40% das estradas sem pavimentação. 

ENERGIA 
• 99% do município encontra-se 

eletrificado. 
• Existência de energia monofásica; 
• Poucos transformadores; 
• Manutenção insuficiente da rede de 

energia elétrica.  
COMUNICAÇÕES 

• Correios e Telégrafos; 
• Home page na internet; 
• Sistema de parabólica comunitária; 
• Recepção de canais abertos de TV e 

várias emissoras de rádio; 
• Existência de rádio FM local; 
• Captação de duas operadoras de celular 

OI e TIM;  
• Existência de 25 telefones públicos, 

sendo grande parte deles na sede 
municipal. 

• Transmissão sem qualidade de TV no 
meio rural; 

• Dificuldade na qualidade do sinal das 
ligações de celulares; 

• Número reduzido de telefones públicos 
na zona rural. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
• Fontes de água de qualidade; 
• Disponibilidade de água tratada; 
• Acompanhamento da Secretaria de 

Saúde quanto à forma de tratamento de 
água nos domicílios. 

• Falta de água em anos de seca em 
alguns locais da vertente ocidental; 

• Falta de água tratada em algumas 
localidades da zona rural; 

EDUCAÇÃO 
• Elevado número de escolas; 
• Taxa de alfabetização de maiores de 10 

anos é de 71,80%; 
• Utilização da TV escola; 
• Existência de internet nas escolas; 
• Existência da merenda escolar; 
• Existência de transporte escolar; 
• Existência do SAP (Sistema de 

Acompanhamento Pedagógico); 
• Existência de escolas profissionalizantes 

no Distrito de Pernambuquinho; 
• Escolas e professores para crianças 

especiais; 
• Preocupação com a qualificação dos 

professores; 
• Reconhecimento do selo Unicef nos 

anos 2000 e 2004. 

• Falta de área de lazer nas escolas; 
• Concentração do quadro de 

professores  e alunos na zona urbana; 
• Inexistência de projetos de Educação 

Ambiental. 
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PONTOS POSITIVOS PONTOS NEGATIVOS 
SAÚDE 

• Medidas preventivas contra as 
endemias; 

• Incentivo ao aleitamento materno; 
• Cobertura vacinal de 97,54%; 
• Existência de 1 unidade mista, com 11 

leitos; 
• Exames laboratoriais; 
• Consulta odontológica; 
• Atendimento hospitalar; 
• Baixo índice de desnutrição e 

mortalidade infantil; 
• Atendimento do programa saúde da 

família; 
• Fiscalização no tratamento de água 

domiciliar; 
• Secretaria de Assistência Social 

atuante. 

• Ausência de alguns especialistas; 
• Falta de aterros sanitários; 
• Existência de patologias como 

leishmaniose, tracoma e dengue; 
• Existência de doenças relacionadas ao 

consumo excessivo de bebidas 
alcoólicas;   

• Dependência da competência 
hospitalar de Fortaleza para alguns 
casos de emergência. 

CULTURA E TURISMO 
• Existência de eventos culturais de 

abrangência local, estadual e nacional; 
• Políticas públicas voltadas para a 

cultura (música, arte, etc.); 
• Participação da sociedade no 

planejamento dos eventos culturais; 
• Existência de grupos artísticos e 

folclóricos atuantes; 
• Elevado acervo cultural relacionado a 

antigas fazendas de café, igrejas 
antigas e antigos engenhos; 

• Valorização de tradições e festas 
religiosas (Festa N. Senhora de Fátima, 
etc.); 

• Clima agradável com elevados índices 
pluviométricos; 

• Existência de inúmeras belezas cênicas 
(cachoeiras, florestas, mirantes, etc.);  

• Localização do segundo pico mais 
elevado do Ceará (Pico Alto); 

• Vegetação representada pela mata 
úmida bastante preservada; 

• Localização das nascentes dos rios 
Pacoti, Aracoiaba, Candeia e Capitão-
mor; 

• Existência de trilhas ecológicas; 
• Prática de esportes radicais; 
• Proximidade de Fortaleza. 

• Ausência de infraestrutura apropriada 
na sede municipal para receber os 
turistas durantes os grandes eventos 
culturais; 

• Deficiência nos mecanismos de 
promoção e marketing do produto 
cultural de Guaramiranga; 

• Ausência de planos estratégicos para a 
cultura; 

• Carência de políticas de esportes; 
• Privatização de atrativos turísticos 

(cachoeiras, trilhas, etc); 
• Preço elevado dos ingressos dos shows 

dos eventos culturais; 
• Poluição dos recursos hídricos por parte 

dos visitantes; 
• Concentração dos eventos 

turísticos/culturais na sede municipal; 
• Falta de segurança durante os eventos 

culturais; 
• Poluição sonora provocada por festas 

particulares e por sons de carros; 
• Baixa consciência ecológica da 

população; 
• Carência de mão-de-obra especializada 

em informações turísticas. 
 

Fonte: BRASIL, 2000, adaptado por Bastos, 2005. 
 
 
 Dentro do diagnóstico sócio-ambiental de Guaramiranga é de fundamental 

importância que sejam citadas a ações ou medidas que já estão sendo realizadas 

para amenizar os problemas geoambientais e sócio-econômicos do município. 



 

                       

145

                                                                                                                                                                         
 
   

         

Estas medidas foram elaboradas principalmente pela prefeitura municipal e 

órgãos ligados ao governo estadual. 

  

Medidas governamentais que estão sendo realizadas no Município de 

Guaramiranga 

 

 Com o intuito de resolver alguns problemas constados em Guaramiranga, 

pode-se destacar a existência de vários projetos e propostas desenvolvidos na 

área municipal. Dentre eles têm-se: 

  

Plano Municipal de Desenvolvimento Rural de Guaramiranga 

  

O Plano Municipal de Desenvolvimento Rural de Guaramiranga (PMDR) foi 

um plano de ação elaborado pela Prefeitura Municipal de Guaramiranga, em 

parceria com o Governo do Estado do Ceará, Secretaria de Desenvolvimento 

Rural (SDR) e Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará 

(EMATERCE), com o intuito de elaborar medidas capazes de melhorar as 

condições de vida da população local, a partir do busca pelo aumento da renda 

familiar, em função da geração de empregos na zona rural. 

 

A elaboração do PMDR teve por base a demanda das comunidades rurais 

de onde foram consultadas 744 pessoas. A operacionalização deste plano é feita 

com a participação das comunidades beneficiadas, do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Sustentável (CMDS), das Secretarias de Agricultura, Saúde, 

Ação Social e Educação de Guaramiranga, EMATERCE e outros órgãos 

executores, levando-se em conta diretrizes municipal, estadual e federal 

(EMATERCE, 2002). 

 

 A assistência técnica foi elaborada pelos órgãos responsáveis (Secretarias 

municipais, SEMACE, EMATERCE, etc.) em forma de ações voltadas para a 

concepção de cadeias produtivas. Num primeiro momento ocorre uma orientação 

para quando e quanto produzir, sejam produtos agropecuários ou não, tendo em 

vista a demanda do mercado. O segundo momento constitui da capacitação dos 

produtores nos processos gerenciais e tecnológicos do processo produtivo. No 
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terceiro momento é enfatizado processo da comercialização da produção, com 

relação a preços, novos mercados e etc.  

 

 As ações do PMDR são feitas a partir de uma série de programas 

desenvolvidos: Programa Agricultura de Sequeiro; Programa Agricultura Irrigada; 

Programa Pequena Agroindústria e Atividades Não-Agrícolas; Programa de 

Fortalecimento da Pecuária; Programa de Capacitação Técnica e 

Profissionalização de Produtores Rurais; Programa de Fortalecimento da 

Infraestrutura Básica; Programa de Preservação do Meio Ambiente; Programa de 

Assistência Social; Programa de Educação; Programa de Saúde e Programa de 

Turismo e Cultura. 

 

Projeto Estruturante de Requalificação Urbana da Sede de Guaramiranga 

 

 Todos os municípios que estão desenvolvendo projetos estruturantes no 

Estado do Ceará possuem mais de 20.000 habitantes, porém Guaramiranga, 

juntamente com Pacoti, que também apresenta uma população reduzida, foram 

contemplados com tal projeto que consiste em requalificar o ambiente local, 

garantindo o melhor aproveitamento do espaço público, uma melhor 

acessibilidade, preservando o patrimônio cultural e natural e estabelecendo uma 

imagem positiva para o município melhorando assim a qualidade de vida 

(ARCOSANTI & GAIA, 2002).  

 

 A realização desse projeto estruturante foi feita a partir de uma parceria 

entre a Prefeitura Municipal de Guaramiranga, a SEINFRA (Secretaria de 

Infraestrutura do Ceará) e as empresas responsáveis pela execução do projeto 

(Empresas Arcosanti e Gaia). A população local foi consultada em reuniões 

realizadas no Teatro Raquel de Queiroz e teve poder de voto nos projetos.  

  

 Os principais projetos foram: 1. O alargamento da via que passa atrás do 

Teatro Raquel de Queiroz (que se inicia na CE 065), com a criação de espaços 

para estacionamentos; 2. Via de contorno (iniciando-se no açude Venezuela, 

passando pelo Hotel Escola, contornando a Igreja Matriz, o cemitério, até 

interligar-se ao Conjunto Habitacional da COHAB); 3. Centro de 
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Artesanato/Entorno do teatro; 4. Museu; 5. Praça do teatro (fechamento da rua 

principal, na qual se concentra o maior tráfego de veículos). 

 

Plano Estratégico de Desenvolvimento do Município de Guaramiranga 

 

 O plano Estratégico de Desenvolvimento do Município de Guaramiranga, 

elaborado por uma equipe do SEBRAE/CE com participação direta da população, 

tem como principal objetivo a criação de diretrizes para desenvolvimento 

sustentável municipal. Este plano é lastreado em pressupostos como caráter 

suprapartidário, interesse da maioria da população, apresentação de prazos 

factíveis para a realização de projetos, importância com as questões ambientais, 

entre outros. 

 

 Este plano tem como principal objetivo congregar o poder público municipal 

e a comunidade em torno da construção e implementação de um projeto de 

desenvolvimento sustentável municipal, além de lançar bases para futura 

elaboração de planos microrregionais. 

 

 A elaboração desse plano foi feita a partir da aplicação de uma 

metodologia dotada pelo SEBRAE/CE denominada de MAMPLA (Metodologia de 

Auto-diagnóstico das Potencialidades Municipais e Planejamento de Ação). Essa 

metodologia é uma derivação de instrumentos de consultoria organizacional e foi 

adaptada para utilização na elaboração, implementação e avaliação de planos de 

desenvolvimento de municípios ou microrregiões. 

 

  Por fim, foram elaboradas propostas de medidas estratégicas para cada 

um dos ramos da sociedade, envolvendo todas as atividades (turismo, comércio, 

cultura, agropecuária, etc.). 

 

Plano de Desenvolvimento Regional - Maciço de Baturité 

 

 O PDR (Plano de Desenvolvimento Regional) do maciço de Baturité é um 

projeto em parceria, desenvolvido pela AMAB (Associação dos Municípios do 

Maciço de Baturité) e pelo consórcio Fausto Nilo/Espaço Plano, através da 
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SEINFRA, que visa elaborar metas para que se possa atingir um desenvolvimento 

racional sustentável. 

 

 O trabalho constou da identificação das particularidades de cada município 

do maciço de Baturité, destacando aspectos históricos, populacionais, 

econômicos, relações inter-municipais e etc., que tornaram possível a construção 

de um conjunto de conclusões sobre a área capazes de indicar a dimensão da 

complexidade da região. Desta forma, foi possível a identificação dos principais 

desafios que o maciço de Baturité vai enfrentar para atingir um novo patamar de 

desenvolvimento. 

 

 Posteriormente, foram estabelecidas as premissas básicas que 

determinaram o conjunto de propostas que configuram o PDR do Maciço de 

Baturité. Essas premissas foram elaboradas em função de três critérios: 

sustentabilidade, competitividade e qualidade de vida. 

 

 A linha estratégica direcionada para a organização do território é 

materializada no PDR através da classificação do solo que localiza as ocorrências 

agrícolas, agroindustriais, industriais, comerciais e de serviços, com destaque 

para a atividade turística.  

 

Desta forma, foi realizado um macro-zoneamento de uso, onde se indica as 

principais potencialidades de cada local, disponibilizando uma adequada infra-

estrutura. Constata-se também a preocupação com a capacitação das pessoas, 

que se caracteriza como uma etapa fundamental na qualificação e 

aproveitamento profissional. 

 

Uma etapa muito interessante do PDR é a identificada por áreas-programa, 

que tem como função a concentração de investimento na região, para que se 

desdobrem ações denominadas de Projetos Estruturantes Regionais, a serem 

desenvolvidos ao longo dos próximos 20 anos. 

 

Todo o processo elaborado pelo PDR passa pela estruturação de uma 

ADR (Agência de Desenvolvimento Regional), cujo modelo institucional deverá 
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contemplar a participação do Governo do Estado do Ceará, das prefeituras 

municipais, além da participação da sociedade civil. 

 

De acordo com o diagnóstico de Guaramiranga descrito nesse capítulo 

pode-se constatar que existe uma série de problemas a serem resolvidos, e que 

grande parte deles está apenas começando a acontecer. Pode-se destacar 

também que já existem várias medidas governamentais sendo tomadas, o que se 

caracteriza como um ponto positivo, tendo em vista que o poder público está 

consciente da problemática. Porém, mesmo com essas medidas, ainda falta muito 

a ser concretamente realizado, pois tão importante quanto a realização de planos 

estratégicos é a aplicação prática dos mesmos. 
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5. Proposta de Zoneamento Geoambiental 
 

 Os problemas ambientais constatados em Guaramiranga, não estão 

unicamente relacionados às elevadas condições de vulnerabilidade ambiental, 

mas também ao uso irracional da terra, à estrutura econômica e às condições 

sociais. 

 

 Desta forma, é de fundamental importância que se faça um zoneamento 

ambiental destacando propostas de manejo apropriadas para cada zona. Estas 

propostas de manejo têm a função de indicar técnicas adequadas para a 

utilização dos recursos naturais, para que, desta forma, possa-se alcançar a 

perspectiva de desenvolvimento sustentável.  

 

 A realização de um zoneamento ambiental para o Município de 

Guaramiranga denota a elaboração de medidas de manejo que se adequem a um 

padrão de desenvolvimento baseado a busca pela equidade social em função do 

uso adequado dos recursos naturais e desenvolvimento econômico. 

 

 O zoneamento da área de Guaramiranga foi realizado a partir dos dados 

levantados pelo diagnóstico do presente trabalho, assim como a partir da 

aplicação da legislação ambiental pertinente, adotando-se normas fundamentais 

para a organização de zonas, de onde a utilização do geoprocessamento foi de 

fundamental importância. 

  

 De acordo com Becker e Egler (in LIMA, 2004), o zoneamento ambiental 

deve obedecer alguns padrões como:  

 

• Significar um instrumento técnico de informação sobre o território, 

necessário para a ocupação racional e o uso sustentável dos recursos 

naturais. Munir-se de informações integradas em uma base geográfica. 

Classificar o território conforme a sua capacidade de suporte ao uso e 

ocupação; 
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• Ser condicionante de planejamento e de gestão para o desenvolvimento 

estadual em bases sustentáveis, colocando-se como instrumento corretivo 

e estimulador desse desenvolvimento. 

 

Becker e Egler (in LIMA, 2004) destacam também os objetivos e metas a 

serem desenvolvidos pelo desenvolvimento sustentável: 

 

• Disponibilizar ao Governo do Estado do Ceará técnicas realizadas para a 

espacialização das políticas públicas visando à ordenação do território e 

ao desenvolvimento sustentável; 

 

• Subsidiar tecnicamente a racionalização de ocupação do território e 

redirecionar atividades visando compatibilizar desenvolvimento econômico 

e manutenção e/ou recuperação da qualidade ambiental; 

 

• Estabelecer a capacidade de suporte das zonas com indicadores a 

respeito das potencialidades e limitações do ambiente e dos recursos 

naturais e as condições de vulnerabilidade à ocupação. Assim como 

procurar avaliar os principais impactos e riscos de ocupação de cada zona; 

 

• Compatibilizar o uso, ou seja, propor para cada zona atividades permitidas 

e as atividades que devem ser evitadas; 

 

• Ter como prioridade a melhoria do ambiente e da qualidade de vida em 

harmonia com a capacidade de suporte dos recursos naturais, com os 

impactos sobre o meio ambiente e com as estratégias de uso propostas 

para cada zona; 

 

• Fornecer às instituições públicas do Estado e do município instrumentos 

técnicos capazes de subsidiar a avaliação e licenciamento de atividades 

que produzam impactos ao meio ambiente. 
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Tomando como base as normas para a elaboração de um zoneamento 

ambiental, o Município de Guaramiranga foi subdividido em três zonas, que foram 

estabelecidas em função da declividade, do grau de conservação da vegetação e  

do uso e ocupação. Desta forma, de acordo com o Mapa 06, criaram-se as 

seguintes zonas: Zona de Preservação Permanente, Zona de Conservação 

Ambiental e Zona de Usos Específicos. 
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INSERIR MAPA 06 - ZONEAMENTO 
GEOAMBIENTAL DE GUARAMIRANGA 
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    5.1. Zona de Preservação Permanente 
  
 A Zona de Preservação Permanente se caracteriza por toda aquela área na 

qual é proibida a remoção da vegetação. A delimitação dessa área se deu 

baseada no Artigo 2° do Código Florestal, que delimita como APP’s (Áreas de 

Preservação Permanente), os topos de morros, montes, montanhas e serras, 30 

metros ao longo do leito dos rios ou de qualquer curso d’água, as áreas 

localizadas ao redor de lagoas, lagos ou reservatórios e nascentes dos rios e as 

encostas com declividade igual ou superior a 45°. Esta zona possui uma área de 

11,53 km2, representando 19,4% da área total do município. 

 

Foram consideradas ainda como Zona de Preservação Permanente as 

florestas destinadas a atenuar erosão de terras, a vegetação que forma faixas de 

proteção ao redor de rodovias e sítios de excepcional beleza ou de valor cientifico 

ou histórico, ainda de acordo com o Código Florestal, porém, agora no Artigo 3°.  

 

 A criação da Zona de Preservação Permanente de Guaramiranga possui 

uma importância fundamental, não só para o município e a Micro-região do 

maciço de Baturité, mas também para a região metropolitana de Fortaleza, que é 

diretamente beneficiada pelos rios que nascem em Guaramiranga. Desta forma, 

torna-se imprescindível a preservação das nascentes e dos leitos fluviais do rio 

Pacoti, que é um dos rios que abastecem o sistema Pacoti-Riachão-Gavião. 

  

 Ainda com relação à preservação dos recursos hídricos, Guaramiranga 

também abriga as nascentes dos rios Aracoiaba e Candeia, que fazem parte da 

mesma bacia fluvial, que abastece os municípios localizados na depressão 

sertaneja oriental, sobretudo Baturité e Aracoiaba. 

 

 Na vertente ocidental encontra-se a nascente do rio Capitão-mor, que 

drena em direção ao sertão de Canindé/Caridade, que se caracteriza por ser uma 

área de grande deficiência hídrica, justificando mais uma vez a preservação das 

nascentes fluviais. 
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 Em função da acentuada declividade observada na área de Guaramiranga, 

o relevo é o grande fator limitante para a ocupação, sendo, desta forma, 

importantíssima a preservação das encostas superiores a 45°, com o intuito de 

evitar danos relacionados a solifluxão, sobretudo em áreas residenciais e de 

rodovias. Vale lembrar que tais danos já foram constatados em Guaramiranga, 

quando, no período chuvoso de 1991, os processos erosivos depositaram 

sedimentos que barraram a CE 065, inviabilizando o acesso à sede de 

Guaramiranga. 

 

 A Zona de Preservação Permanente corresponde a paisagens cuja 

classificação ecodinâmica é representada por ambientes fortemente instáveis. 

Mesmo sob cobertura vegetal densa, as áreas de relevo fortemente acidentado 

são consideradas fortemente instáveis. 

  

 Guaramiranga já foi palco de inúmeras pesquisas realizadas pelas 

universidades cearenses. Uma dessas pesquisas, realizada por Hoogmoed, 

Borges e Cascon (1994), constatou a existência de uma espécie de anfíbio 

endêmica, representada por um sapo denominado Adelophrine Baturitensis. 

Existem também algumas espécies endêmicas de lagartos que são os 

Colobosauroides cearensis, Leposoma baturitensis e Placosoma sp. 

(CAVALCANTE, 2005). A constatação de endemismo na área de Guaramiranga 

surge como uma forte justificativa para a preservação da vegetação e 

conseqüente preservação das espécies. 

 

Com relação à herpetofauna de Guaramiranga, sabe-se que não existem 

espécies de anfíbios venenosos ou agressivos, desta forma, não apresentando 

nenhum perigo à população local. Assim, deve-se criar formas de educar as 

pessoas para que não maltratem esses animais, além de conscientizá-las da 

importância dos mesmos para a perpetuação da cadeia alimentar.  

 

 Nas áreas representativas da Zona de Preservação Permanente deve 

haver um incentivo ao reflorestamento com espécies nativas, sobretudo nas 

margens de rios, nas vertentes íngremes e nos topos. Desta forma pode-se 
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preservar o potencial hídrico das nascentes fluviais, além de se evitar processos 

de solifluxão. 

 

 De acordo com o Programa Nacional de Conservação e Desenvolvimento 

Florestal Sustentado realizado pelo Governo Federal através da SEMAN e 

IBAMA, o reflorestamento é uma exigência inadiável, sobretudo para atender 

requerimentos ecológicos vitais como estabilização e recuperação dos solos, 

possibilitando a conservação de nutrientes e dos mananciais de água, sem 

esquecer da importância das florestas no ciclo global do carbono (LIMA, 2004). 

 

 Uma forma viável para uma utilização da Zona de Preservação 

Permanente é com o ecoturismo e o turismo de aventura. Algumas atividades 

como trilhas ecológicas (treckins), trilhas de bicicleta (montainbike), trilhas com 

motos, alpinismo (rapel) e passeios de barcos em algumas lagoas podem gerar 

renda para a população além de causarem pequenos danos ambientais.  

 

 Vale ressaltar que a prática desses esportes deve ser instruída por 

pessoas qualificadas para que assim possam-se evitar acidentes com os 

praticantes, além de evitar maiores danos ao ambiente.  

 

 A beleza cênica de alguns pontos de Guaramiranga também pode ser 

racionalmente utilizada, pois podem-se criar trilhas ecológicas que tenham como 

ponto final alguma área mais elevada de onde se possa admirar a paisagem, 

porém sempre com guias especializados. 

  

 Um outro atrativo viável e que já está sendo utilizado é a piscicultura e a 

criação de pesque-pagues nas propriedades de Guaramiranga. Com relação à 

piscicultura existem várias propriedades que conseguiram empréstimos com o 

Banco do Nordeste para realizarem a criação de tilápias, porém, vale lembrar que 

esses empreendimentos, por se tratarem de possíveis barramentos de cursos 

d’água, devem ser devidamente licenciados pela SEMACE, que é o órgão 

responsável. 
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 A SEMACE, juntamente com a Prefeitura Municipal de Guaramiranga, deve 

exercer um papel fiscalizador com relação à caça predatória, sobretudo na 

vertente ocidental que é onde mais se pratica. Vale lembrar que a caça praticada 

em Guaramiranga não é uma caça esportiva, e sim uma busca por alimento, 

desta forma, de nada adianta proibir a caça se não melhorarem as condições de 

vida dessa população. 

 

 Pode-se perceber que a grande preocupação que se tem na atualidade 

com Guaramiranga está relacionada à especulação imobiliária. As propriedades 

estão cada vez mais caras e a classe social rica de Fortaleza está cada vez mais 

disposta a pagar por terrenos em Guaramiranga. Desta forma torna-se 

fundamental que o órgão gestor da APA de Baturité (SEMACE) exerça um papel 

rígido na aprovação da construção de empreendimentos, para que não se 

construa em Áreas de Preservação Permanente. 

 

 Um outro aspecto bastante relevante é a realização de um trabalho de 

educação ambiental voltado para a comunidade local. Este trabalho deve 

abranger os mais diversos setores da sociedade, começando nas escolas, com a 

educação infanto-juvenil. Deve-se realizar também programas de educação 

ambiental com os guias turísticos, para que as informações sejam repassadas 

aos turistas. A Lei Orgânica de Guaramiranga no Artigo 187 do capítulo IV, 

referente ao meio ambiente, prevê a divulgação da ecologia como ciência nos 

meios de comunicação, nas escolas, para que seja feito um trabalho de 

esclarecimento e conscientização pública. 

  

Dentro dessa perspectiva de educação ambiental, as universidades 

cearenses podem exercer um papel importantíssimo repassando os 

conhecimentos adquiridos durante as pesquisas científicas numa linguagem 

acessível à população local. O Departamento de Biologia da Universidade Federal 

do Ceará é um bom exemplo do que pode ser desenvolvido em Guaramiranga, 

onde os pesquisadores repassam informações sobre répteis e anfíbios, para que 

a população conheça as características desses animais e que, desta forma, 

possam contribuir na preservação dos mesmos. 
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 As Áreas de Preservação Permanente de Guaramiranga são áreas 

riquíssimas em belezas naturais, onde pode-se observar cachoeiras, vales em 

“V”, lagos, vegetação densa e uma fauna riquíssima. Esses recursos naturais 

poderiam ser melhores aproveitados se a Prefeitura Municipal de Guaramiranga, 

juntamente com a SEMACE investissem em um marketing ecológico, divulgando 

as belezas naturais e criando locais apropriados para visitação. 

 

Uma outra iniciativa que poderia ser tomada, é divulgação da legislação 

ambiental em formas de placas e panfletos, para que tanto a população local 

como os visitantes possam estar cientes do que podem e do que não podem 

fazer. Esse processo de divulgação da legislação em placas já existe, porém de 

forma isolada apenas nas rodovias principais do município. 

 

No Município de Guaramiranga, assim como em todo o maciço de Baturité, 

devem continuar a realização de pesquisas desenvolvidas pelas universidades, 

órgãos governamentais e ONG’s, para que cada vez mais se tenha acesso a 

novos conhecimentos. 

 

    5.2. Zona de Conservação Ambiental 
 

 A Zona de Conservação Ambiental é representada pelas áreas cujo relevo 

possui declividades que variam entre 20° e 45°, sendo caracterizadas por 

apresentarem uma relativa capacidade agrícola, mas que ainda podem sofrer 

impactos negativos relacionados aos processos erosivos. Sua área total é de 

22,68 km2, representando 38,25% da área municipal. 

 

 O fato da área representativa da Zona de Conservação Ambiental não ser 

legalmente protegida, em função de não ser uma APP, faz com que surja uma 

série de preocupações relacionadas à atual forma de uso e ocupação dessas 

áreas. Dessa forma, recomenda-se, além do reflorestamento de áreas 

desmatadas, a aplicação de programas de cultivos agroflorestais. 

 

 Os sistemas agroflorestais são formas de uso da terra, onde existem 

relações complementares entre árvores e essências agrícolas e onde se produz 
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uma combinação entre alimentos, frutos, forragem, lenha e matéria orgânica, 

como adubo, etc. Estes sistemas reduzem e previnem a degradação dos solos, 

evitando problemas como erosão, lixiviação, enchentes ou efeitos de uma 

insolação excessiva (LIMA, 2004). 

 

 Segundo Mollison e Slay (1991), em décadas recentes, inúmeros 

produtores de todo o mundo iniciaram o desenvolvimento de sistemas 

agroflorestais em fazendas, os quais têm sofrido mudanças no plantio anual para 

culturas mistas e árvores. As principais razões dessas mudanças estão: 

 

• Na conclusão de que árvores garantem forragem para a vida silvestre em 

tempos difíceis, e a de que elas equilibram as condições extremas de calor 

e frio; 

 

• Na preocupação com a erosão do solo em encostas íngremes e nas 

margens dos cursos d’água. Árvores também rebaixam o lençol freático, 

prevenindo assim, a salinização dos solos; 

 

• Na necessidade de diversificar os produtos da fazenda e enfrentar as 

mudanças de preço. 

 

• Na necessidade de ter fonte local de lenha e materiais de construção; 

 

• Na preocupação com áreas de refúgio para a vida silvestre. 

 

 A principal cultura que se encontra na Zona de Conservação Ambiental de 

Guaramiranga é a cafeeira, que devido ao fato de ser plantada sob a sombra das 

árvores e não se utilizar agrotóxicos é apelidada de cultura ecológica ou café 

ecológico. Os principais locais onde o café é plantado são as encostas dos 

morros, que são locais que permitem uma boa drenagem. 

 

Dentre as propostas de manejo da Zona de Conservação Ambiental, o café 

surge como uma excelente alternativa de manejo. Além de ser ecologicamente 
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viável, o café sombreado tem uma elevada demanda no mercado internacional, 

devido à sua ótima qualidade. O sombreamento do café torna mais longo o 

período de maturação dos grãos, fazendo com que os teores do açúcar sejam 

melhores processados, justificando assim a melhor qualidade. O principal país 

comprador do café de Guaramiranga é a Suécia, porém os Estados Unidos 

também exportam, mas em menor escala. 

  

 O café sombreado produzido em Guaramiranga é, em geral, 30% mais 

caro que o café comum, além de possuir o selo verde de acordo com o Instituto 

Krav da Suécia, que o qualifica como um produto de qualidade diferenciada. 

 

 O sombreamento do café feito por ingazeiras e outras árvores de grande 

porte e o cultivo em consórcio com fruteiras permitem a preservação da 

vegetação sem comprometer o ciclo natural do escoamento superficial, 

preservando também as nascentes fluviais. 

 

 Existem duas cooperativas que auxiliam na produção do café ecológico em 

Guaramiranga, que são a Fundação CEPEMA e a CONCAFÉ. Além de auxiliarem 

na comercialização dos grãos, também realizam treinamentos com a comunidade 

para otimizar a produção, dando um suporte técnico necessário.  

 

 No processo de produção do café, o preparo das mudas de café é uma 

etapa de fundamental importância para a qualidade dos cafeeiros. Desta forma 

para se elaborar um viveiro, o primeiro passo é escolher as sementes, que podem 

ser certificadas ou retiradas dos cafezais. Deve-se escolher um cafeeiro saudável 

e colher o fruto em “cereja” (maduro) na região central do pé, nunca escolhendo 

os grãos do chão. 

 

 Após colher uma quantidade suficiente de grãos, deve-se deixa-los de 

molho em um tambor cheio de água por aproximadamente duas horas, mexendo-

os em intervalos de 20 minutos. Todos os frutos que boiarem não servem para 

sementes. A próxima etapa consiste em despolpar, com o uso de uma peneira, 

todos aqueles que ficaram no fundo. 
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 Depois de despolpados, deve-se coloca-los de volta na água verificando 

novamente se não há mais nenhum que bóie, eliminando-os da seleção. Deve-se 

friccionar as sementes na água para retirar toda a goma, tomando muito cuidado 

para não romper a película dos grãos. Posteriormente deve-se secá-los ao sol por 

uma ou duas horas para depois completar a secagem na sombra. Com eles já 

secos deve-se descartar aqueles que forem pequenos, os com películas 

rompidas, os com manchas, os quebrados e também os que apresentam dois 

grãos grudados. 

 

 As sementes devem ser plantadas o mais rápido possível para não 

perderem o poder de germinação. Um quilo de semente proporciona um 

rendimento de aproximadamente 4.000 a 6.000 grãos, dependendo da variedade 

e condições da lavoura. 

 

 Depois de as sementes prontas para o plantio, deve fazer um substrato 

para semear os grãos nos saquinhos. Esse substrato é feito de material argiloso 

extraído de solos profundos (aproximadamente 25 cm de profundidade) numa 

proporção de 75%, com terra turfosa de brejo numa proporção de 20% e mais 5% 

de adubo orgânico. O adubo orgânico pode ser esterco, porém, aumentando o 

risco de contaminação por doenças. Posteriormente, deve-se peneirar tudo e 

acumular em montes de 20 a 30 cm de altura, com largura e comprimento 

desejados. 

  

A melhor época para a semeadura é entre os meses de abril e julho, pois, 

plantando nessa época, as mudas chegarão ao campo seis meses depois, no 

inicio da estação chuvosa. Os saquinhos utilizados devem medir 11 cm de largura 

por 20 cm de altura, tendo 0,06 cm de espessura. 

 

 A técnica de plantio é muito simples. Primeiro deve-se encher o saquinho 

com o substrato até menos de 2 cm da borda e logo em seguida enterrar duas 

sementes com o lado gordo para cima. Posteriormente, deve-se cobrir como uma 

camada de terra e outra de capim seco para que a água da rega não descubra a 

semente. 
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 Nos primeiros 15 dias deve-se regar as mudas duas vezes ao dia, 

lembrando de não encharcar. Após os 15 primeiros dias deve-se regar as mudas 

apenas uma vez por dia, e quando estiverem mais desenvolvidas, regar-se dia 

sim e dia não. Um dado muito importante é lembrar da aclimatação das mudas ao 

sol de 30 a 60 dias antes das retiradas dos viveiros ou a partir do aparecimento 

do segundo par de folhas (o primeiro par de folhas já deve ter aparecido nos 25 

primeiros dias). 

 

 Antes de plantar, deve-se lembrar que foram dois grãos plantados, então 

deve-se cortar a muda mais fraca um pouco abaixo da superfície da terra 

cobrindo para que ela não brote. 

 

 A construção dos viveiros não exige grandes dificuldades. Ele geralmente 

possui de 70 cm até 1 m de altura, cobrindo apenas um canteiro onde ficam as 

mudas, que mede 1,2 cm de largura. Para uma melhor proteção deve-se deixar a 

cobertura cerca de 50 cm mais larga (25 cm para cada lado). Como material para 

esteios deve-se usar madeira ou bambu. É aconselhável fincar duas estacas na 

largura de 1,7 m, dando uma distância de 3,6 m para fincar mais duas estacas, 

repetindo o processo até atingir o comprimento desejado.  

 

Para suporte da cobertura dos viveiros deve-se utilizar bambu na parte de 

cima. Sobre eles aconselha-se prender uma tela de arame e enfiar as taquaras de 

bambu no meio. Estes bambus serão retirados aos poucos na época da 

aclimatação. É aconselhável prender a tela de modo que ela possa ser enrolada e 

aberta para facilitar as regas. 

   

 No momento em que for realizar o plantio propriamente dito deve-se 

distribuir todas as mudas pelos locais onde serão plantadas, deixando-as ao lado 

de cada cova. Inicia-se, então, o plantio, cortando o saquinho, retirando a muda, 

colocando na cova, para posteriormente pressionar levemente a terra em volta, 

sem apertar o torrão de cima para baixo. As adubações que seguem após o 

plantio devem ser orientadas de acordo com agrônomos ou cafeicultores mais 

experientes. 
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 No processo de produção do café, além da plantação tem a colheita, o 

transporte, a secagem, a pilagem (processo de descascar o café), a torragem e a 

moagem. Em cada uma dessas etapas podem ser tomadas medidas para otimizar 

a produção evitando desperdícios e prejuízos. 

 

 Durante a colheita (apanha do café) deve-se utilizar lonas ou sacos 

plásticos para evitar que o café tenha contato com chão, o que 

conseqüentemente fará com que ele perca a qualidade, uma vez que ele tenderá 

a germinar.  

 

No caso do transporte feito com caçuás (com muares), que leva os grãos 

recém colhidos para a secagem, deve ser feita regularmente uma manutenção no 

caçuá, para evitar perda dos grãos durante o transporte. O reparo dos caçuás 

pode ser feito com sacos plásticos e até mesmo com couro. Os produtores que 

transportam os grãos em sacos plásticos devem observar as condições dos sacos 

(se não há furos) e evitar a reutilização dos sacos que já foram utilizados com 

adubos químicos ou alimento. 

 

Com relação à secagem do café, as faxinas (extensas áreas destinadas à 

secagem do café) devem ser, preferencialmente, de cimento tendo apenas a 

necessidade de limpa-la durante a secagem. As faxinas de pedras ou de tijolos 

devem ser bem limpas, sendo necessária a retirada de alguma vegetação 

rasteira, sobretudo entre as cavidades existentes entre os tijolos e pedras. Já a 

faxina de barro possui a vantagem de ser econômica e poder ser feita em 

qualquer lugar, porém, em caso de chuva o café se encharca e, em contato com a 

lama, tende a germinar, podendo também demorar mais para secar. A faxina de 

barro possui outra desvantagem, que é o fato de ela modificar o gosto do café. 

 

Durante a secagem do café, deve-se tomar algumas medidas para evitar a 

fermentação do mesmo. É de fundamental importância que os grãos sejam 

mexidos pelo menos três vezes ao dia e que ao final de cada dia o café seja 

aglomerado e coberto por uma lona para que não molhe durante a noite. 
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 Além de se apresentar como uma proposta economicamente viável, as 

etapas de produção do café ecológico empregam diversas pessoas e essas 

etapas de trabalho são hierarquicamente divididas. A colheita é a etapa onde se 

emprega a maior quantidade de pessoas, que devem ganhar por produção ou por 

grãos colhidos. O processo de transporte dos roçados para a secagem também 

emprega vários funcionários, dependendo do tamanho da produção e da 

quantidade de muares. Durante a secagem e pilagem, devido ao fato de ser um 

trabalho mais específico, emprega uma quantidade mais restrita de pessoas que 

tentem a ter um maior retorno financeiro. 

   

Em áreas de encostas, sobretudo na vertente ocidental, existem outras 

formas de cultivo que atualmente se destacam pela nocividade para com os solos. 

É muito comum a existência de roçados de milho, feijão e fava cultivados de 

forma irregular, onde se utilizam técnicas rudimentares como brocagens e 

queimas, além de serem plantados seguindo o sentido da declividade, 

acentuando os processos erosivos. 

 

Os processos relacionados às queimadas são responsáveis por uma série 

de danos ao meio ambiente, de onde pode-se destacar desde o empobrecimento 

do solo, a geração de incêndios e o aumento da suscetibilidade dos solos com 

relação aos processos erosivos. As queimadas são técnicas de cultivo que são 

utilizadas há muitas décadas, o que dificulta o combate, uma vez que já são 

enraizadas na cultura local. Desta forma, deve-se combater a realização de 

queimadas, promovendo cursos de capacitação, qualificando os agricultores 

locais para utilizarem técnicas mais adequadas e menos nocivas. 

 

Para minimizar os processos degradacionais da vertente ocidental 

causados por essas técnicas anteriormente citadas, recomenda-se o plantio em 

nível, que consiste no plantio seguindo as curvas de nível do terreno. Estas 

curvas são marcadas com o “pé de galinha”, o trapézio ou o nível de borracha. 

Nesse processo existe a necessidade de um técnico para informar como se faz e 

quando deverá ser o plantio em nível, qual a distância entre as curvas, como 

conservá-las, remarcá-las e etc. A opinião de um técnico tem fundamental 

importância, uma vez que as encostas, sobretudo na vertente ocidental, são 
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bastante diferenciadas entre si, tanto no que diz respeito à declividade como com 

relação ao mosaico de solos. 

 

 Uma cultura responsável por sérios problemas ambientais, não só em 

Guaramiranga mas em vários maciços úmidos do Estado do Ceará, é a 

bananicultura plantada em encostas, que gera uma série de danos relacionados à 

processos erosivos. Desta forma, recomenda-se a retirada e substituição da 

bananicultura em áreas de encostas por sistemas agroflorestais, de onde pode-se 

destacar a cafeicultura como uma boa opção. 

  

 Apesar de não possuir uma grande representatividade, a pecuária pode 

contribuir consideravelmente para a degradação dos solos a partir do pastoreio 

(remoção da vegetação) e do pisoteio. Desta forma, deve-se evitar a criação de 

grande quantidade de animais ruminantes de grande porte, sobretudo na vertente 

ocidental onde o clima é mais seco e a vegetação mais arbustiva. 

 

Grande parte dos problemas ambientais constatados em Guaramiranga, 

está relacionada à utilização de técnicas rudimentares altamente prejudiciais ao 

meio ambiente. Dessa forma, recomenda-se a criação de cursos de capacitação 

para os agricultores locais, ministrados por técnicos ou agrônomos capazes de 

lecionarem numa linguagem acessível para que os agricultores locais possam por 

em prática as informações aprendidas. 

 

Deve-se propor estudos para indicar áreas que devam permanecer em 

pousio com o intuito de se recuperarem de processos degradacionais ocorridos.  

 
“Uma colaboração mais estreita entre a geomorfologia e a 

pedologia deveria ajudar a estabelecer um melhor conhecimento 

da duração necessária aos diversos tipos de pedogênese e, em 

troca, utilizar com maior precisão os tipos de solos para 

determinar a duração dos episódios de estabilidade relativa 

durante a qual os solos são formados, levando em conta outras 

condições intervenientes” (TRICART, 1977).   
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Uma outra forma de utilização sustentável para a Zona de Conservação 

Ambiental está associada à exploração turística. Como já foi levantado 

anteriormente, Guaramiranga é o principal ponto turístico em áreas serranas do 

Estado do Ceará. Esse fator gera uma sensação ambígua, onde por um lado tem-

se a geração de emprego e renda e por outro tem-se a preocupação com a 

preservação dos recursos naturais. 

 

 O turismo pode gerar uma série de impactos negativos para Guaramiranga, 

porém uma política apropriada e uma fiscalização rígida são pontos fundamentais 

para a transformação do turismo degradacional em turismo sustentável. Desta 

forma, o aspecto principal está relacionado à educação ambiental associada a 

uma maior fiscalização por parte dos órgãos responsáveis. 

 

 Recomenda-se que aumente o número de funcionários responsáveis pelo 

gerenciamento da APA do maciço de Baturité, além da criação de cargos 

relacionados à fiscalização dos recursos naturais por parte da Prefeitura Municipal 

de Guaramiranga.  

 

 Deve-se estimular o turismo rural com o aproveitamento do acervo cultural 

existente nas antigas fazendas de café. Deve-se também espalhar, de forma 

homogênea, placas pela área municipal que informem diretrizes baseadas na 

Legislação Ambiental com linguagem acessível à população local. 

 

 Recomenda-se a instalação de pousadas familiares tanto na sede 

municipal, como na zona rural, onde se aumente o potencial de receptividade de 

turistas, além de gerar mais emprego e renda para a população local.  

 

 Apesar de já ocorrer, deve-se estimular, ainda mais, a realização de cursos 

de capacitação com o intuito de qualificar os guaramiranguenses para 

trabalharem com o turismo. Além de cursos para cargos como cozinheiro, garçom 

ou faxineiro, deve-se estimular a educação ambiental para guias, além de cursos 

de línguas estrangeiras, no caso de turistas internacionais. 
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 Para um melhor aproveitamento das potencialidades turísticas, recomenda-

se a criação de projetos voltados para a manutenção e reforma das fachadas das 

casas, igrejas e fazendas de Guaramiranga, além da tentativa de inserir as 

antigas fazendas de café e as antigas igrejas como patrimônio histórico e cultural. 

Faz-se também necessária a reforma de algumas vias secundárias que se 

encontram em péssimo estado de conservação, dificultando o acesso a alguns 

pontos turísticos. 

 

 A questão da segurança tem sido muito debatida em Guaramiranga, devido 

à ascensão do turismo. Desta forma, recomenda-se o aumento do número de 

policiais durante os grandes eventos turístico/culturais, deve-se também aumentar 

a guarda municipal, com a criação de novos cargos e aumentar a iluminação nas 

áreas onde ficam estacionados os carros dos visitantes, para que, desta forma, 

seja inibida a prática de furtos. 

  

Dentre os empregos gerados durantes os eventos culturais, pode-se citar 

aqueles relacionados ao artesanato como uma boa fonte de geração de renda. 

Assim, recomenda-se um maior incentivo, por parte da Prefeitura Municipal de 

Guaramiranga, para a comercialização de artesanato. Desta forma devem ser 

criados mini-cursos voltados para a produção do artesanato, devem ser 

estabelecidos locais (box) para a venda de artesanato durante os eventos e deve 

haver uma maior divulgação como placas e panfletos. 

 

 Uma outra forma para aumentar a arrecadação da Prefeitura Municipal, é a 

cobrança da CFEM (Compensação Financeira pela Exploração de Recursos 

Minerais) em função da exploração da água mineral das empresas Neblina e 

Indaiá. A CFEM, estabelecida pela Constituição de 1988, no seu Artigo 20, § 1ª, é 

devida aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e à União, como 

contraprestação pela utilização econômica dos recursos minerais em seus 

respectivos territórios. No caso da água mineral, a alíquota é de 2% em cima do 

faturamento líquido, obtido por ocasião da venda do produto mineral. Vale lembrar 

que os recursos da CFEM só poderão ser aplicados em projetos voltados para a 

comunidade local (infraestrutura, qualidade ambiental, saúde e educação). 
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    5.3. Zona de Usos Específicos  

 

 A Zona de Usos Específicos é representada pelas áreas que apresentam 

baixa declividade (0 a 20%), tratando-se dos ambientes, ecodinamicamente, mais 

estáveis em função da dificuldade de ocorrência de processos erosivos 

decorrentes da força da gravidade. As feições geomorfológicas mais 

representativas dessa são os fundos de vales alargados ou planícies alveolares. 

A Zona de Usos Específicos é a de maior representatividade dentre as zonas 

(42,35%), possuindo uma área de 25,16 km2. 

 

 Os solos nessas áreas apresentam melhores condições topográficas para 

a utilização e, em função disso, são os mais ocupados de Guaramiranga, 

sobretudo pela cana-de-açúcar e bananicultura. 

 

As áreas representativas dessa zona são bastante próximas de leitos 

fluviais, o que gera uma série de preocupações relacionadas à preservação 

desses rios. Desta forma, é de fundamental importância que seja respeitado o 

código florestal, preservando-se assim, as margens dos rios (APP). Faz -se 

também necessária uma maior preocupação com relação à utilização de 

agrotóxicos em lavouras de hortaliças, que geralmente são bem próximas de rios. 

 

 Em função da proximidade dos rios, ou do fato de se localizarem em 

fundos de vales, as áreas representativas da Zona de Usos Específicos são áreas 

de elevado potencial hidrogeológico, que está sendo sub-utilizado. Desta forma, 

recomenda-se a construção de poços, particulares ou comunitários, em áreas de 

aluvião com o intuito de otimizar o uso doméstico da água. 

 

 Uma forma de cultivo recente e que tem se destacado pela elevada 

demanda é a floricultura (Ver Figura 37). Vale lembrar que essa forma de cultivo é 

muito onerosa, o que limita a quantidade de pessoas capazes de cultivá-la. 

Porém, vale ressaltar que as condições climáticas do Estado do Ceará, 

relacionadas à luminosidade, e as boas condições pluviométricas de 

Guaramiranga, beneficiam a floricultura, gerando uma produção de alta qualidade. 
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Figura 37 – Floricultura na Fazenda Venezuela (uma nova atividade econômica). 

 

A floricultura é uma atividade agrícola inserida na horticultura, sendo o seu 

ramo mais avançado. No geral, a floricultura é dividida em flor de corte, flor de 

vaso e plantas ornamentais. A sua importância econômica se deve ao fato de 

empregar mão-de-obra de diferentes faixas etárias; exigir mão-de-obra constante, 

fixando o homem do campo no campo; gerar uma gama de empregos diretos e 

indiretos em função da utilização da grande variedade de insumos; poder utilizar 

áreas marginais para sua produção e poder ser realizada em áreas de pequenas 

dimensões (SEBRAE, 1998). 

 

A floricultura pode ser uma boa fonte de renda para Guaramiranga, 

podendo gerar turismo de negócios. Em função da beleza das flores, recomenda-

se a liberação da visitação das plantações para os turistas, o que poderia gerar 

uma renda a mais. Um aspecto muito positivo da floricultura em Guaramiranga é a 

existência de um elevado potencial de plantas ornamentais nativas da região. 

  

Juntamente com o café, a cana-de-açúcar se caracteriza por ser uma das 

culturas mais tradicionais de Guaramiranga, tendo sido responsável pela renda de 

muitas famílias. Atualmente, ainda existem vários engenhos de cana-de-açúcar 

em Guaramiranga. Desta forma, recomenda-se o incentivo à visitação desses 
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locais como parte do acervo cultural de Guaramiranga, além de se incentivar a 

produção e venda de derivados da cana-de-açúcar como cachaça e rapadura. 

 

 Como já foi afirmado em capítulos anteriores, a bananicultura é 

responsável por vários danos ambientais constatados em maciços úmidos do 

Estado do Ceará. Desta forma, é de fundamental importância que seja estimulada 

a plantação das bananeiras apenas nas áreas representativas da Zona de Usos 

Específicos, prevenindo assim, a ocorrência de processos erosivos relacionados a 

essa cultura.  

 

As áreas de baixa declividade também apresentam elevada potencialidade 

para a plantação de hortaliças, de preferência orgânicas. Em função da elevada 

qualidade, as hortaliças orgânicas têm uma boa demanda, podendo ser vendidas 

a um preço mais elevado. 

 

Além do estímulo para a plantação das bananeiras nas áreas de baixa 

declividade, é muito importante que haja o estimulo para a produção dos 

derivados da banana como doce e banana ressecada. Esse estímulo pode ser em 

forma de cursos de capacitação culinária ou até mesmo na divulgação dos 

produtos para a venda. 

 

 De acordo com o que foi constatado no decorrer deste trabalho, a 

especulação imobiliária é o mais sério problema observado em Guaramiranga na 

atualidade. Assim, é imprescindível que se estimulem as construções, sobretudo 

dos grandes empreendimentos como condomínios fechados, nas áreas 

representativas da Zona de Usos Específicos, que são os locais mais apropriados 

para este tipo de uso. 

  

 Com relação à especulação imobiliária, recomenda-se que a Prefeitura 

Municipal de Guaramiranga realize estudos delimitando áreas para futuras 

construções residenciais e locais onde não se deva construir na sede municipal e 

seu entorno imediato. 
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 Como a Zona de Usos Específicos se caracteriza pelo elevado potencial 

agrícola, é de fundamental importância que sejam realizados cursos de 

capacitação para os agricultores, onde sejam indicados padrões sustentáveis de 

agricultura intensiva e dicas para a realização de um bom agronegócio.  

 

 Uma boa forma de utilização da Zona de Usos Específicos está relacionada 

à construção de jardins ou bosques públicos ou privados com espécies nativas de 

elevada beleza cênica, como é o caso do pau d’arco amarelo ou a barriguda, 

além de flores, como é o caso das orquídeas. Essa medida pode ser executada 

de diversas formas, mas o ideal seria que essas plantas fossem plantadas por 

crianças durante a realização de aulas de educação ambiental. 
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ANEXOS 
 

ANEXO I 
 

LEGISLAÇÃO PERTINENTE 
 A apreciação da legislação relacionada aos temas abordados no presente 

trabalho é uma etapa de fundamental importância para a compreensão das 

diretrizes propostas, dessa forma, procurou-se organizar a legislação partindo do 

âmbito federal, em seguida o estadual e finalmente o municipal. 

 

ÂMBITO FEDERAL 
 

• Constituição Federal Artigo 225. Do Meio Ambiente (em anexo); 

 

• Lei Federal N° 4.771, de 15 de setembro de 1965 que institui o Novo 

Código Florestal (em anexo); 

 

• Lei Federal N° 6.902, de 27 de abril de 1981, que dispõe, respectivamente, 

sobre a Política Nacional de Meio Ambiente e sobre a criação de Estações 

Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental - APA’s e dá outras 

providências; 

 

• Lei Federal N° 6.938, de 31 de agosto de 1981: define a Política Nacional 

do Meio Ambiente; 

 

• Decreto N° 88.351 de 01 de janeiro de 1983: regulamenta a Lei N° 6.938 

de 31 de agosto de 1981 e a Lei N° 6.902 de 27 de abril de 1981; 

 

• Resolução/CONAMA N° 004, de 18 de setembro de 1985 que estabelece 

definições e conceitos sobre Reservas Ecológicas; 

 

• Decreto Federal N° 89.336, de 31 de janeiro de 1984: dispõe sobre 

Reservas Ecológicas e Área de Relevante Interesse Ecológico; 
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• Resolução/CONAMA N° 10, de 14 de dezembro de 1988 referente às 

Áreas de Proteção Ambiental - APA’s; 

 

• Decreto N° 99.274, de 06 de junho de 1990, que regulamenta a legislação 

sobre as Áreas de Proteção Ambiental - APA’s; 

 
 

A Constituição Federal de 1988: 
Capítulo VI do Meio Ambiente: 

Artigo 225 – Todos têm direito ao Meio Ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever e dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.    
Parágrafo 1° - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder 

Público:  

 I – Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 

ecológico das espécies e do ecossistema. 

 II – Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e 

fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação do material genético. 

 III – Definir, em todas as Unidades de Federação, espaços territoriais e seus 

componentes a serem essencialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas 

somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos 

que justifiquem sua proteção. 

 IV – Exigir, na forma de lei, para  instalação de obra ou atividade potencialmente 

causadora de significativa degradação do Meio Ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a 

que se dará publicidade. 

 V – Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 

substâncias que comportem riscos para a vida  e para o Meio Ambiente. 

 VI – Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do Meio Ambiente. 

 VII – Proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma de lei, às práticas que 

coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os 

animais à crueldade. 

 Parágrafo 2° - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o 

Meio Ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, 

na forma da lei.  

 Parágrafo 3° - As condutas e atividades consideradas lesivas ao Meio Ambiente 

sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 

independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 
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 Parágrafo 4° - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o 

Pantanal mato-grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na 

forma de lei, dentro de condições que assegurem a preservação do Meio Ambiente, inclusive 

quanto ao uso dos recursos naturais. 

 Parágrafo 5° - São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos 

Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. 

 

 Parágrafo 6° - As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua 

localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.    

 

LEI N° 4.771, de 15 de setembro de 1965 

Institui o Novo Código Florestal  

O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei:  

Artigo 1° - As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação, 

reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os 

habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações que a legislação 

em geral e especialmente esta Lei estabelecem.  

Parágrafo único - As ações ou omissões contrárias às disposições deste Código na utilização e 

exploração das florestas são consideradas uso nocivo da propriedade.  

Artigo 2° - Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas e 

demais formas de vegetação natural situadas:  

a) ao longo dos rios ou de outro qualquer curso d’água desde o seu nível mais alto em faixa 

marginal cuja largura mínima seja:  

1) de 30 (trinta) metros para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura;  

2) de 50 (cinqüenta) metros para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinqüenta) 

metros de largura;  

3) de 100 (cem) metros para os cursos d’água que tenham 50 (cinqüenta) metros a 200 (duzentos) 

metros de largura;  

4) de 200 (duzentos) metros para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 600 

(seiscentos) metros;  

5) de 500 (quinhentos) metros para os cursos d’água que tenham largura superior a 600 

(seiscentos) metros;  
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b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d’água, naturais ou artificiais;  

c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d’água", qualquer que seja a 

sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinqüenta) metros de largura;  

d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;  

e) nas encostas ou partes destas com declividade superior a 45° equivalente a 100% na linha de 

maior declive;  

f) nas restingas, como fixadoras e dunas ou estabilizadoras de mangues;  

g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa nunca 

inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;  

h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a vegetação.  

Parágrafo único - No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos perímetros 

urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, em 

todo o território abrangido, observar-se-á o disposto nos respectivos planos diretores e leis de uso 

do solo, respeitados os princípios e limites a que se refere este artigo.  

Artigo 3° - Consideram-se, ainda, de preservação permanente, quando assim declaradas por ato 

do Poder Público, as florestas e demais formas vegetação natural destinadas;  

a) a atenuar a erosão das terras;  

b) a fixar as dunas;  

c) a formar as faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;  

d) a auxiliar a defesa do território nacional, a critério das autoridades militares;  

e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;  

f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados por extinção;  

g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;  

h) a assegurar condições de bem-estar público.  

§ 1° - A supressão total ou parcial de florestas de preservação permanente só será admitida com 

prévia autorização do Poder Executivo Federal, quando for necessária à execução de obras, 

planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse social.  

§ 2° - As florestas que integram o Patrimônio Indígena ficam sujeitas ao regime de preservação 

permanente (letra "g") pelo só efeito dessa Lei. 

Artigo 4º - Consideram-se de interesse público:  
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a) a limitação e o controle do pastoreio em determinadas áreas, visando à adequada 

conservação e propagação da vegetação florestal; 

b) as medidas com fim de prevenir ou erradicar pragas e doenças que afetem a vegetação 

florestal; 

c) a difusão e a adoção de métodos tecnológicos que visem aumentar economicamente a 

vida útil da madeira e o seu maior aproveitamento em todas as fases de manipulação e 

transformação; 

Artigo 5° - Revogado. 

Artigo 6° - Revogada. 

Artigo 7° - Qualquer árvore poderá ser declarada imune de corte, mediante ato do Poder Público, 

por motivos de sua localização, raridade, beleza ou condição de porta-sementes. 

Artigo 8° - Na distribuição de lotes destinados à agricultura, em planos de colonização e de 

reforma agrária, não devem ser incluídas as áreas florestadas de preservação permanente de que 

trata esta Lei, nem as florestas necessárias ao abastecimento local ou nacional da madeiras e 

outros produtos florestais. 

Artigo 9° - As florestas de propriedade particular, enquanto indivisas com outras, sujeitas a regime 

especial, ficam subordinadas ás disposições que vigorarem para estas.  

Artigo 10 - Não é permitida a derrubada de florestas situadas em áreas de inclinação entre 25 a 45 

graus, só sendo nelas toleradas a extração de toros quando em regime de utilização racional, que 

vise a rendimentos permanentes.  

Artigo 11 - O emprego de produtos florestais ou hulha como combustível obriga o uso de 

dispositivo que impeça difusão de fagulhas suscetíveis de provocar incêndios nas florestas e 

demais formas de vegetação marginal.  

Artigo 12 - Nas florestas plantadas, não consideradas de preservação permanente, é livre a 

extração de lenha e demais produtos florestais ou a fabricação de carvão. Nas demais florestas, 

dependerá de norma estabelecida em ato do Poder Federal ou Estadual, em obediência a 

prescrições ditadas pela técnica e às peculiaridades locais.  

Artigo 13 - O comércio de plantas vivas, oriundas de florestas, dependerá de licença da autoridade 

competente.  

Artigo 14 - Além dos preceitos gerais a que está sujeita a utilização das florestas, o Poder Público 

Federal ou Estadual poderá:  

a) prescrever outras normas que atendam às peculiaridades locais;  

b) proibir ou limitar o corte das espécies vegetais consideradas em via de extinção, delimitando as 

áreas compreendidas no ato, fazendo depender nessas áreas de licença prévia, o corte de outras 

espécies; 
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c) ampliar o registro de pessoas físicas ou jurídicas que se dediquem à extração, indústria e 

comércio de produtos ou subprodutos florestais.  

Artigo 15 - Fica proibida a exploração sob forma empírica das florestas primitivas da bacia 

amazônica que só poderão ser utilizadas em observância a planos técnicos de condução e manejo 

a serem estabelecidos por ato do Poder Público, a ser baixado dentro do prazo de um ano.  

Artigo 16 - As floretas de domínio privado, não sujeitas ao regime de utilização limitada e 

ressalvadas as de preservação permanente, previstas nos artigos 2° e 3°, desta Lei, são 

suscetíveis de exploração, obedecidas as seguintes restrições:  

a) nas regiões Leste Meridional, Sul e Centro-Oeste, esta na parte sul, as derrubadas de florestas 

nativas, primitivas ou regeneradas, só serão permitidas desde que seja, em qualquer caso, 

respeitado o limite mínimo de 20% da área de cada propriedade com cobertura arbórea localizada, 

a critério de autoridade competente;  

b) nas regiões citadas na letra anterior, nas áreas já desbravadas e previamente delimitadas pela 

autoridade competente, ficam proibidas as derrubadas de florestas primitivas, quando feitas para 

ocupação do solo com cultura e pastagens, permitindo-se, nesses casos, apenas a extração de 

árvores para produção de madeira. Nas áreas ainda incultas, sujeitas a forma de desbravamento, 

as derrubadas de florestas primitivas, nos trabalhos de instalação de novas propriedades 

agrícolas, só serão toleradas até o máximo de 50% da área da propriedade;  

c) na região Sul, as áreas atualmente revestidas de formações florestais em que ocorre o pinheiro 

brasileiro “Araucaria angustifólia” (Bert - O. Ktze, não poderão ser desflorestadas de forma a 

provocar a eliminação permanente das florestas, tolerando-se, somente, a exploração racional 

destas, observadas as prescrições ditadas pela técnica, com a garantia de permanência dos 

maciços, em boas condições de desenvolvimento e produção.  

d) nas regiões Nordeste e Leste Setentrional, inclusive nos Estados do Maranhão e Piauí, o corte 

de árvores e a exploração de florestas só serão permitidos com observância de normas técnicas a 

serem estabelecidas por ato do Poder Público, na forma do artigo 15.  

§ 1° - Nas propriedades rurais, compreendidas na alínea "a" deste artigo, com área entre 20 (vinte) 

a 50 (cinqüenta) hectares, computar-se-ão, para efeito de fixação do limite percentual, além da 

cobertura florestal de qualquer natureza, os maciços de porte arbóreo, sejam frutíferos, 

ornamentais ou industriais.  

§ 2° - A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo, 20% (vinte por cento)de cada 

propriedade, onde não é permitido o corte raso, deverá ser averbada à margem da inscrição de 

matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua 

destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de desmembramento da área.  
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§ 3° - Aplica-se às áreas de cerrado a reserva legal de 20% (vinte por cento) para todos os efeitos 

legais.  

Artigo 17 - Nos loteamentos de propriedades rurais, a área destinada a completar o limite 

percentual fixado na letra "a" do artigo antecedente, poderá ser agrupada numa só porção em 

condomínio entre os adquirentes.  

Artigo 18 - Nas terras de propriedade privada, onde seja necessário o florestamento ou o 

reflorestamento de preservação permanente, o Poder Público Federal poderá fazê-lo sem 

desapropriá-la, se não o fizer o proprietário.  

§ 1° - Se tais áreas estiverem sendo utilizadas com culturas, de seu valor deverá ser indenizado o 

proprietário.  

§ 2° - As áreas assim utilizadas pelo Poder Público Federal ficam isentas de tributação.  

Artigo 19 - A exploração de florestas e de formações sucessoras, tanto de domínio público como 

de domínio privado, dependerá de aprovação prévia do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, bem como da adoção de técnicas de condução, 

exploração, reposição florestal e manejo compatíveis com os variados ecossistemas que a 

cobertura arbórea forme.  

Parágrafo Único - No caso de reposição florestal, deverão ser priorizados projetos que 

contemplem a utilização de espécies nativas.  

Artigo 20 - As empresas industriais que, por sua natureza, consumirem grandes quantidades de 

matéria-prima florestal, serão obrigadas a manter, dentro de um raio em que a exploração e o 

transporte sejam julgados econômicos, um serviço organizado, que assegure o plantio de novas 

áreas, em terras próprias ou pertencentes a terceiros, cuja produção, sob exploração racional, seja 

equivalente ao consumido para o seu abastecimento.  

Parágrafo Único - O não cumprimento do disposto neste artigo, além das penalidades previstas 

neste Código, obriga os infratores ao pagamento de uma multa equivalente a 10% (dez por cento) 

do valor comercial da matéria-prima florestal nativa consumida além da produção da qual 

participe.  

Artigo 21 - As empresas siderúrgicas, de transporte e outras, à base de carvão vegetal, lenha ou 

outra matéria-prima vegetal, são obrigadas a manter florestas próprias para exploração racional ou 

a formar, diretamente ou por intermédio de empreendimentos dos quais participem, florestas 

destinadas ao seu suprimento.  

Parágrafo Único - A autoridade competente fixará cada empresa o prazo que lhe é facultado para 

atender ao disposto neste artigo, dentro dos limites de 5 a 10 anos.  
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Artigo 22 - A União diretamente, através do órgão executivo específico, ou em convênio com os 

Estados e Municípios, fiscalizará a aplicação das normas deste Código, podendo, para tanto, criar 

os serviços indispensáveis.  

Parágrafo Único - Nas áreas urbanas, a que se refere o parágrafo único do artigo 2° desta Lei, a 

fiscalização é da competência dos municípios, atuando a União supletivamente.  

Artigo 23 - A fiscalização e a guarda das florestas pelos serviços especializados não excluem a 

ação da autoridade policial por iniciativa própria.  

Artigo 24 - Os funcionários florestais, no exercício de suas funções, são equiparados aos agentes 

de segurança pública, sendo-lhes assegurado o porte de armas.  

Artigo 25 - Em caso de incêndio rural, que não se possa extinguir com os recursos ordinários, 

compete não só ao funcionário florestal como a qualquer outra autoridade pública, requisitar os 

meios materiais e convocar os homens em condições de prestar auxílio.  

Artigo 26 - Constituem contravenções penais, puníveis com três meses a um ano de prisão 

simples ou multa de uma a cem vezes o salário-mínimo mensal, do lugar e da data da infração ou 

ambas as penas cumulativamente:  

a) destruir ou danificar a floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em 

formação, ou utilizá-la com infringência das normas estabelecidas ou previstas nesta Lei;  

b) cortar árvores em florestas de preservação permanente, sem permissão da autoridade 

competente;  

c) penetrar em florestas de preservação permanente conduzindo armas, substância ou 

instrumentos próprios para caça proibida ou para exploração de produtos ou subprodutos 

florestais, sem estar munido de licença da autoridade competente;  

d) causar danos aos Parques Nacionais, Estaduais ou Municipais, bem como às Reservas 

Biológicas;  

e) fazer fogo, por qualquer modo, em florestas e demais formas de vegetação, sem tomar as 

precauções adequadas;  

f) fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas e 

demais formas de vegetação;  

g) impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetações;  

h) receber madeira, lenha, e outros produtos procedentes de florestas, sem exigir a exibição de 

licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá 

acompanhar o produto, até o final beneficiamento;  
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i) transportar guardar madeiras, lenha, carvão e outros produtos procedentes de florestas, sem 

licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade 

competente;  

j) deixar de restituir à autoridade licenças extintas pelo decurso do prazo ou pela entrega ao 

consumidor dos produtos procedentes de florestas;  

l) empregar, como combustível, produtos florestais ou hulha, sem uso de dispositivos que 

impeçam a difusão de fagulhas, suscetíveis de provocar incêndio nas florestas;  

m) soltar animais ou não tomar precauções necessárias para que o animal de sua propriedade 

não penetre em florestas sujeitas a regime especial;  

n) matar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de logradouros 

públicos ou em propriedade privada alheia ou árvore imune de corte;  

o) extrair de florestas de domínio público ou consideradas de preservação permanente, sem prévia 

autorização, pedra, areia, cal ou qualquer espécie de minerais;  

p) Vetado;  

q) transformar madeiras de lei em carvão, inclusive para qualquer efeito industrial, sem licença da 

autoridade competente.  

Artigo 27 - É proibido o uso de fogo nas florestas e demais formas de vegetação.  

Parágrafo Único - Se peculiaridades locais ou regionais justificarem o emprego do fogo em 

práticas agropastoris ou florestais, a permissão será estabelecida em ato do Poder Público, 

circunscrevendo as áreas e estabelecendo normas de precaução.  

Artigo 28 - Além das contravenções estabelecidas no artigo precedente, subsistem os dispositivos 

sobre contravenções e crimes previstos no Código Penal e nas demais leis, com as penalidades 

neles cominadas.  

Artigo 29 - As penalidades incidirão sobre os autores, sejam eles:  

a) diretos;  

b) arrendatários, parceiros, posseiros, gerentes, administradores, diretores, promitentes 

compradores ou proprietários das áreas florestais, desde que praticadas por prepostos ou 

subordinados e no interesse dos proponentes ou dos superiores hierárquicos;  

c) autoridades que se omitirem ou facilitarem, por consentimento ilegal, na prática do ato.  

Artigo 30 - Aplicam-se às contravenções previstas neste Código Penal e da Lei de Contravenções 

Penais, sempre que a presente Lei não disponha de modo diverso.  
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Artigo 31 - São circunstâncias que agravam a pena além das previstas no Código Penal e na Lei 

de Contravenções Penais:  

a) cometer a infração no período de queda das sementes ou de formação das vegetações 

prejudicadas, durante a noite, em domingos ou dias feriados, em época de seca ou inundações;  

b) cometer a infração contra a floresta de preservação permanente ou material dela provindo.  

Artigo 32 - A ação penal independe de queixa, mesmo em se tratando de lesão em propriedade 

privada, quando os bens atingidos são florestas e demais formas de vegetação, instrumentos de 

trabalho, documentos e atos relacionados com a proteção florestal disciplinada nesta Lei.  

Artigo 33 - São autoridades competentes para instaurar, presidir e proceder a inquéritos policiais, 

lavrar autos de prisão em flagrante e intentar a ação penal, nos casos de crimes ou 

contravenções, previstos nesta Lei ou em outras leis e que tenham por objeto florestas e demais 

formas de vegetação, instrumentos de trabalho, documentos e produtos procedentes das mesmas:  

a) as indicadas no Código de Processo Penal;  

b) os funcionários da repartição florestal e de autarquias, com atribuições correlatas, designados 

para a atividade de fiscalização.  

Parágrafo Único - Em caso de ações penais simultâneas, pelo mesmo fato, iniciadas por várias 

autoridades, o Juiz reunirá os processos na jurisdição em que se firmou a competência.  

Artigo 34 - As autoridades referidas no item "b" do artigo anterior, ratificada a denúncia pelo 

Ministério Público, terão ainda competência igual à deste, na qualidade de assistente, perante a 

Justiça comum, nos efeitos de que trata esta Lei.  

Artigo 35 - A autoridade apreenderá os produtos e os instrumentos utilizados na infração e, se 

puderem acompanhar o inquérito, por seu volume e natureza, serão entregues ao depositário 

público local, se houver e, na sua falta, ao que for nomeado pelo Juiz, para ulterior devolução ao 

prejudicado. Se pertencerem ao agente ativo da infração, serão vendidos em hasta pública.  

Artigo 36 - O processo das contravenções obedecerá ao rito sumário da Lei n° 1.508, de 19 de 

dezembro de 1951, no que couber.  

Artigo 37 - Não serão transcritos ou averbados no Registro Geral de Imóveis os atos de 

transmissão "inter-vivos" ou "causa mortis", bem como a constituição de ônus reais, sobre imóveis 

da zona rural, sem a apresentação de certidão negativa de dívidas referentes a multas previstas 

nesta Lei ou nas leis estaduais supletivas, por decisão transitada em julgado.  

Artigo 38 - Revogado.  

Artigo 39 - Revogado.  
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Artigo 40 - Vetado.  

Artigo 41 - Os estabelecimentos oficiais de crédito concederão prioridades aos projetos de 

florestamento, reflorestamento ou aquisição de equipamentos mecânicos necessários aos 

serviços, obedecidas as escalas anteriormente fixadas em lei.  

Parágrafo Único - Ao Conselho Monetário Nacional, dentro de suas atribuições legais, como órgão 

disciplinador do crédito e das operações creditícias em todas as suas modalidades e formas, cabe 

estabelecer as normas para os financiamentos florestais, com juros e prazos compatíveis, 

relacionados com os planos de florestamento e reflorestamento aprovados pelo Conselho Florestal 

Federal.  

Artigo 42 - Dois anos depois da promulgação desta Lei, nenhuma autoridade poderá permitir a 

adoção de livros escolares de leitura que não contenham textos de educação florestal, 

previamente aprovados pelo Conselho Federal de Educação, ouvido o órgão florestal competente.  

§ 1° - As estações de rádio e televisão incluirão, obrigatoriamente, em suas programações, textos 

e dispositivos de interesse florestal, aprovados pelo órgão competente no limite mínimo de cinco 

(5) minutos semanais distribuídos ou não em diferentes dias.  

§ 2° - Nos mapas e cartas oficiais serão obrigatoriamente assinalados os Parques e Florestas 

Públicas.  

§ 3° - A União e os Estados promoverão a criação e o desenvolvimento de escolas para o ensino 

florestal, em seus diferentes níveis.  

Artigo 43 - Fica instituída a Semana Florestal, em datas fixadas para as diversas regiões no País, 

por Decreto Federal. Será a mesma comemorada, obrigatoriamente, nas escolas e 

estabelecimentos públicos ou subvencionados, através de programas objetivos em que se ressalte 

o valor das florestas, face aos seus produtos e utilidades, bem como sobre a forma correta de 

conduzi-las e perpetuá-las.  

Parágrafo Único - Para a Semana Florestal serão programadas reuniões, conferências, jornadas 

de reflorestamento e outras solenidades e festividades, com o objetivo de identificar as florestas 

como recurso natural renovável, de elevado valor social e econômico.  

Artigo 44 - Na região Norte e na parte Norte da região Centro-Oeste, enquanto não for 

estabelecimento o decreto de que trata o artigo 15, a exploração a corte raso só é permissível 

desde que permaneça com cobertura arbórea, pelo menos 50% da área de cada propriedade. 

Parágrafo Único - A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo, 50% (cinquenta por 

cento), de cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, deverá ser averbada à margem da 

inscrição da matrícula do imóvel no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de 

sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de desmembramento da área. 
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Artigo 45 - Ficam obrigados ao registro no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA os estabelecimentos comerciais responsáveis pela comercialização 

de moto-serras, bem como aqueles que adquirem este equipamento. 

§ 1° - A licença para o porte e uso de moto - serras será renovada a cada 2 (dois) anos perante o 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.  

§ 2° - Os fabricantes de moto - serras ficam obrigados, a partir de 180 (cento e oitenta) dias da 

publicação desta Lei, a imprimir, em local visível deste equipamento, numeração cuja seqüência  

§ 3° - A comercialização ou utilização de moto - serras sem a licença a que se refere este artigo 

constitui crime contra o meio ambiente, sujeito à pena de detenção de 1 (um) a 3 (três) meses e 

multa de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos de referência e a apreensão da moto - serra, sem 

prejuízo da responsabilidade pela reparação dos danos causados.  

Artigo 46 - No caso de florestas plantadas, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA zelará para que seja preservada, em cada município, área 

destinada à produção de alimentos básicos e pastagens, visando ao abastecimento local.  

Artigo 47 - O Poder Executivo promoverá, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a revisão de 

todos os contratos, convênios, acordos e concessões relacionados com exploração florestal em 

geral, a fim de ajustá-las às normas adotadas por esta Lei.  

Artigo 48 - Fica mantido o Conselho Florestal, com sede em Brasília, como órgão consultivo e 

normativo da política florestal brasileira.  

Parágrafo único - A composição e atribuições do Conselho Florestal Federal, integrado, no 

máximo, por 12 (doze) membros, serão estabelecidas por decreto do Poder Executivo.  

Artigo 49 - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que for julgado necessário à sua 

consecução.  

Artigo 50 - Esta Lei entrará em vigor 120 (cento e vinte) dias após a data de sua publicação, 

revogado o Decreto n° 23.793, de 23 de Janeiro de 1934 (Código Florestal) e demais disposições 

em contrário.  

 
ÂMBITO ESTADUAL 
 

• Constituição do Estado do Ceará. Artigo 259 a 271. Do Meio Ambiente; 

 

• Lei N° 10.148, de 02 de dezembro de 1997: Dispõe sobre a preservação e 

controle dos Recursos Hídricos existentes no Estado do Ceará e dá outras 

providências; 
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• Decreto N° 14.535 de 02 de julho de 1981: Dispõe sobre a preservação e o 

controle dos Recursos Hídricos, regulamentando a Lei N° 10.148 de 02 de 

dezembro de 1997; 

 

• Decreto do Governo Estadual do Ceará N° 20.956, de 18 de setembro de 

1990, criando a Área de Proteção Ambiental - APA da Serra de Baturité. 

 

ÂMBITO MUNICIPAL 
 

• Lei Orgânica do Município de Guaramiranga, Capitulo 2. Da Política 

Urbana; 
 

• Lei Orgânica do Município de Guaramiranga, Capítulo 3. Da Política 

Agrícola Fundiária (em anexo); 

 

 

• Lei Orgânica do Município de Guaramiranga, Capítulo 4. Do Meio 

Ambiente; 

 
Lei Orgânica do Município de Guaramiranga, promulgada em 1990. 
 
CAPÍTULO II DA POLÍTICA URBANA. 

 Art. 144 – A política do desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público 

Municipal, conforme diretrizes fixadas pela Constituição Federal e por lei complementar Municipal, 

tem como objetivo, ordenar o plano de desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o 

bem-estar de seus habitantes. 

 Parágrafo Único – O plano diretor, aprovado pela Câmara de Vereadores, é o 

instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. 

 Art. 145 – No estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento 

urbano, o Município assegurará: 

I. A urbanização, a regularização e a titulação das áreas de baixa renda, evitando, 

quando possível, remoção dos moradores; 

II. A regularização dos loteamentos irregulares, inclusive os clandestinos, 

abandonados ou não titulados; 
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III. A participação ativa das respectivas entidades comunitárias no estudo, no 

encaminhamento e na solução dos problemas, planos, programas e projetos que lhes sejam 

concernentes; 

IV. A preservação, a proteção e a remuneração do meio ambiente natural e cultural; 

V. A criação de áreas de especial interesse urbanístico, social, ambiental, turístico e 

de utilização pública. 

Art. 146 – A execução da política urbana, está condicionada às funções sociais da cidade; 

compreendidas como direito de todo cidadão, à moradia, ao transporte público, ao saneamento, à 

energia elétrica, à iluminação, à comunicação, à educação, à saúde, ao lazer, ao abastecimento e 

à segurança, assim como à preservação do patrimônio ambiental e cultural. 

Parágrafo 1° - O exercício do direito de propriedade, atenderá a sua função social, 

condicionado às funções sociais da cidade. 

Parágrafo 2° - O direito de propriedade territorial urbana, não pressupõe o direito de 

construir, cujo exercício deverá ser autorizado pelo poder público, segundo os critérios que forem 

estabelecidos em lei Municipal. 

Art. 147 – A propriedade urbana, cumpre sua função social quando atende às exigências 

fundamentais de ordenação da cidade, expressada no plano Diretor, que consistirão no mínimo: 

I. Na delimitação das áreas impróprias à ocupação urbana, por suas características 

geotécnicas. 

II. Na delimitação das áreas de preservação natural que serão no mínimo, aquelas 

enquadradas na Legislação Federal e Estadual sobre proteção e recursos da água, do ar e do 

solo. 

III. Na delimitação das áreas destinadas à implantação de atividades com potencial 

poluidor hídrico e atmosférico, que atendam aos padrões de controle de qualidade ambiental, 

definidos pela autoridade sanitária estadual. 

IV. Na delimitação das áreas destinadas a habitação popular, com observância de 

critérios mínimos, quando: 

a) a rede de abastecimento de água e de energia elétrica; 

b) condições de saneamento básico; 

c) a proteção contra inundações; 

d) a segurança em relação à declividade do solo, de acordo com padrões técnicos a 

serem definidos em Lei; 

e) serviços de transporte público; 

f) atendimento à saúde e acesso ao ensino. 

V. Na delimitação de sítios arqueológicos, paleontológicos e históricos, deverão ser 

preservados. 

VI. Na delimitação de áreas destinadas à implantação de equipamentos para a 

educação, saúde e o lazer da população. 

VII. Na identificação de vazios urbanos e das áreas sub utilizadas, para o atendimento 

ao disposto no artigo 182, §4° da Constituição Federal. 
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VIII. No estabelecimento de parâmetros mínimos para o parcelamento do solo . 

Parágrafo 1° - Na elaboração do plano Diretor pelo órgão técnico da administração 

municipal, é indispensável a participação das entidades de representação do Município. 

Parágrafo 2° - Antes de remetido à Câmara de Vereadores, o plano Diretor será objeto de 

exame e debate com as entidades locais, sendo o projeto acompanhado das atas com as críticas, 

subsídios e sugestões não acolhidas pelo poder Executivo. 

Art. 148 – Na desapropriação de imóveis pelo Município, se tomará como justo preço, o 

valor base para a incidência tributária. 

Art. 149 – O Município, mediante Lei específica, para área incluída no plano Diretor, 

poderá exigir do proprietários dos solos urbanos não edificados, sub utilizado ou não utilizado, que 

promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: 

I. Parcelamento ou edificação, compulsórios; 

II. Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbano, progressivo no tempo; 

III. Desapropriação com pagamento mediante títulos da ativa digo, da dívida pública, 

de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 (dez) 

anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros 

legais. 

Art. 150 – Nos loteamentos realizados em áreas públicas do Município, o título de domínio 

ou de concessão de uso, serão conferidos ao homem ou mulher, ou a ambos, independentemente 

do estado civil. 

Art. 151 – Incube, também, ao Município, a construção de moradias populares e adoção 

de condições habitacionais e de saneamento básico, utilizando recursos orçamentários próprios e 

oriundos de financiamento. 

Parágrafo Único – O atendimento da demanda social por moradias populares, poderá se 

realizar, tanto através de transferência do direito de propriedade quanto através da cessão da do 

direito de uso da moradia construída. 

Art. 152 – A execução da política habitacional será realizada por um órgão responsável do 

Município, com a participação de representantes de entidades de movimentos sociais, conforme 

dispuser a Lei, devendo: 

a) Elaborar um  programa de construção de moradias populares e saneamento 

básico; 

b) Apoio à construção de moradias populares, realizadas pelo próprio interessado, 

por regime de mutirão, por cooperativas habitacionais  e outras formas alternativas; 

c) Estimular e apoiar o desenvolvimento de pesquisas de materiais e sistemas de 

construção alternativas e de padronização de componentes, visando garantir a qualidade e o 

barateamento de construção.  

 

CAPÍTULO III DA POLÍTICA AGRÍCOLA FUNDIÁRIA. 
Art. 153 – O Município, nos termos da Lei, prestará assistência aos trabalhadores rurais, 

aos pequenos agricultores e às organizações. 
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Art. 154 – O Município, destinará, anualmente, como incentivo à produção agrícola 

destinada ao abastecimento como meio de promoção ao trabalhador rural e para a sua promoção 

técnica, valor correspondente à parcela do imposto territorial rural a que tem direito, nos termos do 

artigo 158, II da Constituição Federal. 

Art. 155 – O Município poderá implementar projetos de cinturão verde, para a produção de 

alimentos, bem como estimulará as formas alternativas de venda do produto agrícola diretamente 

aos consumidores urbanos, prioritariamente, os das zonas rurais. 

Parágrafo Único – Para implementar projetos de cinturões e cooperar para a reforma 

agrária, com o assentamento de agricultores sem terras, o Município poderá desapropriar sítios de 

lazer, com área superior a um hectare, considerados como imóveis urbanos e que não tiveram 

destinação econômica. 

Art. 156 – O Município desenvolverá uma política fiscal com incidência do imposto sobre a 

propriedade territorial urbana em reforma progressiva, em relação aos imóveis que, desviados de 

sua destinação agrícola, venham a ser utilizados como sítios de lazer. 

Art. 157 – O Município, com incentivo ao desenvolvimento agrícola, priorizará a 

conservação e a ampliação da rede de estradas vicinais, da eletrificação e telefonia rurais. 

Art. 158 – O Município destinará, pelo menos, 10% (dez por cento) de sua Receita 

Orçamentária ao incentivo à produção. 

Art. 159 – A Secretaria de Agricultura do Município, em cooperação com os Governos 

Federal e Estadual, dirigirá ações de forma a atender prioritariamente ao pequeno produtor. 

Art. 160 – O Município incentivará a criação de uma Cooperativa Agrícola, que atenderá 

as necessidades básicas dos agricultores. 

Art. 161 – As propriedades improdutivas, receberão taxações progressivas de modo a que 

essas propriedades passem a cumprir suas funções sociais e ofereçam trabalho, produzindo para 

o consumo interno e externo. 

Art. 162 – O Município criará programa de emergência a ser ativado imediatamente após 

constatado um mal período invernoso, atuando com recursos próprios, independente de recursos 

dos Governos Federal e Estadual. 

 

CAPÍTULO IV DO MEIO AMBIENTE. 
Art. 187 – Compete ao Município, através de seus órgãos administrativos e com a 

participação e colaboração da comunidade, por suas entidades representativas: 

I. Proteger, preservar e recuperar o meio ambiente nas suas mais variadas formas; 

II. Preservar as florestas, a fauna e a flora, as paisagens naturais notáveis e os sítios 

arqueológicos; 

III. Registrar, acompanhar e fiscalizar concessões de direito de pesquisa e exploração 

de recursos hídricos e minerais em seu território; 

IV. Promover a ecologia como ciência e divulga-la nos meios de comunicação, assim 

como na rede escolar, fazendo um trabalho de esclarecimento e conscientização pública; 
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V. Executar, com colaboração da União, do Estado e de outros órgãos e instituições, 

programas de recuperação do solo, de reflorestamento e de aproveitamento dos recursos hídricos; 

VI. Exercer o poder de política administrativa na vigilância e fiscalização da 

preservação do meio ambiente, dispondo, através de Lei, das penalidades por infrações ou danos 

à comunidade e à natureza. 

Art. 188 – Para licitação ou aprovação de qualquer obra ou atividade pública ou privada 

potencialmente causadora de risco à saúde e ao bem-estar da população, bem como aos recursos 

naturais, é obrigatória a realização de estudos de impacto ambiental e de audiências públicas, 

competindo à comunidade requerer o plebiscito, conforme estabelecido em Lei. 

Art. 189 – O poder público municipal deverá dar adequado tratamento e destino final aos 

resíduos sólidos e aos fluentes de esgotos de origem doméstica, exigindo o mesmo procedimento 

aos responsáveis pela produção de resíduos sólidos e fluentes industriais.   
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ANEXO II 
 

ESTABELECIMENTOS HOTELEIROS  DE GUARAMIRANGA 
NOMES ENDEREÇO 

 
LOCAL FONE 

 
LEITO
S 

CAP. DE 
LEITOS 
EXTRAS

UH’S 
 

Escola de Hotelaria e Gastronomia 
de Guaramiranga 

Sítio Guaramiranga S/N Sede 321.11.06 40 20 20 

 Hotel Recanto das Palmeiras Sítio Casa Branca S/N Sede 321.11.10 77 19 23 
Pousada Tramonto Sítio Linha da Serra S/N Zona Rural 99443495 18 01 06 

Chalés da Montanha Sítio Macapazinho S/N Sede 321.11.50 / 246.11.65 36 12 12 
Gruta Pousada dos Capuchinhos Ladeira da Gruta S/N Sede 321.11.12 100 00 40 

Remanso Hotel de Serra Sítio Remanso S/N Zona Rural 231.7088; 325.12.22 239 89 65 
Pousada Paraíso Rod. Carlos Jereissati S/N Zona Rural 321.11.97 / 224.02.15 80 00 30 

Chácara dos Cedros Rua Coronel Batista de Queiroz  No.340 Sede 321.11.17 /  219.54.78 36 20 12 
Chalés Altos da Serra Sítio Macapazinho Km.01 Sede 321.14.03 45 00 10 
Pousado Logradouro Sítio Logradouro Zona Rural 302.19.00 /  227.06.54 74 32 16 
Pousada Cana Brava Sitio Cana Brava Zona Rural 9603.8132 16 00 04 

Pousada  Zeus Rua Joaquim Alves Nogueira Sede 321.1234 15 00 06 
Albergue do Ricardo Conjunto Habitacional Rua 02 casa 84 Sede 321.11.93 20 00 06 

Pequena Pousada Suíça Rua Joaquim Alves Nogueira Sede 321.11.16 12 00 05 
Pousada  Guaramiranga Rua Joaquim Alves Nogueira Sede 9945.45.24 ; 321.1234 12 08 06 

Pousada Domiciliar Casarão dos 
Uchôa 

Ladeira da Gruta S/N Sede 224.6664;3211226 10 20 04 

Chalé do Tutuca Sitio Guaramiranga Sede 321.11.32 06 03 03 
Chalés Sítio Guaramiranga Sítio Guaramiranga Sede 321.12.15 14 10 07 

18 XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 850 234 275 
Fonte: Secretaria de Cultura e Turismo de Guaramiranga, 2003. 
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ANEXO III 
 

CADASTRO DE EMPRESAS DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS DE 
GUARAMIRANGA 

 
01. Café com Flores: Praça do Teatro - centro – Fone  99751534 

02. Guará Lanches: Praça do Teatro – Centro - Fone 999922 85 - sede 

03. Comida Caseira: Rua Joaquim Alves Nogueira No. 670 – Fone - 321.11.62 – sede 

04. Que Delícia (Lanchonete) – Rua Raimundo Nonato da Costa No. 35; Centro -  Fone 

99991700 

05. Restaurante Vila Velha – Rua Joaquim Alves Nogueira no. 555 - Centro - Fone - 

99873315 

06. Taberna Portuguesa – Rua Joaquim Alves No. 607 – Centro – Fone - 321-1218 / 

9983.94.76 

07. Bouquet Casa de Vinho – Rua Fco. de Matos Brito No. 153 – Centro -242-5606 – 

9112 – 2701 

08. Confraria – Praça do Teatro – Centro – Fone – 99873315 – (Restaurante a la carte e 

Fondues) 

09. Hofbrauhaus – Praça do Teatro – Centro – Fone -321-1196 

10. Restaurante Chalés da Montanha – Sítio Macapazinho -  321 1150 

11. Restaurante Remanso Hotel de Serra – Sítio Remanso – Fone -  325 12 22 

12. Restaurante Pousada Logradouro–Estrada Guaramiranga/Pernambuquinho– Fone - 

302 1900 

13. Restaurante Manjericão – 99873315; 88018832 

14. Restaurante Convento dos Capuchinhos- Ladeira da Gruta – Fone – 321-1112 

15.Restaurante Tramonto –  Linha da Serra -99443495 – 99467150  (11Km da sede) 

16. Restaurante Dona Alice  – Rua Joaquim Alves Nogueira – Centro - Fone - 99887775 

17. Restaurante Pousada Paraíso – Rodovia Carlos Jereissati - 321-1197 

18. Churrascaria Concórdia – 325.13.64 

19. Pizzaria Sabor da Serra – Rua Joaquim Alves Nogueira No. 293 – Centro – Fone-  

99517787 

20. Restaurante Hotel Senac Guaramiranga – Sitio Guaramiranga – Fone 321-1106 

21. Vila Lautrec – Sitio Guaramiranga 

22. Churrasco & Arte – Fone: – Sítio Bom Retiro 
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ANEXO IV 
 

ESTABELECIMENTOS EXTRA-HOTELEIROS (CASAS E SÍTIOS DE ALUGUEL) 
 

No. NOMES 
NAMES 

ENDEREÇO 
ADDRESS 

BAIRRO 
SPACE 

FONE 
PHONE 

LEITOS 
BEDS 

UH`S 
ROOMS 

01 Maria Lucimar Flôr Av. Vicente Soares, 306 Conj. Frei Domingos 321-1146/ 
9944.2766 

05 02 

02 Franzé Leal Sitio Brejo Zona Rural 99.87-3315 10 03 
03 Iraci Ferreira Praça Frei Honório 404 Sede 321.1502  08 02 
04 Fco. Wellington Franco 

Lopes 
Av. Vicente Soares S/N Conj. Frei Domingos 321-1412/        

9602-1559 
04 02 

05 Ivone Forquilha  9946-04.82 03 02 
06 Francisco Wilton Franco Av. Vicente Soares, 206 Conj. Frei Domingos 321-1299 /       

9942-0320 
04 02 

07 Madalena Januário Franco Rua Coronel  Batista de 
Queiroz, 203 

Sede 9907-8032 04 02 

08 Bandeira Boa Esperança Zona Rural 482.-8833  04 
09 Marta Maria Souza Carneiro Rua 03, casa 149 Conjunto Habitacional 321-1152/        

8823-0510 
08 04 

10 Terezinha Lira Fraga Rua Cel. Francisco Matos 
Brito, 225 

Sede 271-1331 06 02 

11 Luis Fernando de Souza Rua Professor Júlio 
Holanda, 301 

Sede 321-1393 02 02 

12 Francisco Océlio de Araújo Rua Coronel Batista de 
Queroz S/N 

Sede 321-1106/ 321-1252 04 01 

14 Imobiliária Magno Muniz Rua  Cel. Linhares Sede 321.1222   
15 Maria Alice Moreira Barbosa Av. Vicente Soares S/N Conj. Frei Domingos 321-1327/ 321-1284 06 03 
16 Maria de Jesus Franco Sítio Linha da Serra Zona Rural 8848-5120 06 04 
17 Lúcia Maria Holanda Sítio Arábia Zona Rural 9988-8877 12 06 
18 Claudia Leal Sítio Uirapuru Zona Rural 9987-3315 12 04 
19 Vânia Maria Oliveira Lima Botija  Zona Rural 227-1765/99854149 14 04 
20 Salete Prata Conjunto Habitacional Sede 321.12.60/321.15.04 10 04 
21 Francisco Ricardo Noronha Conjunto Habitacional Sede 321-1193 18 06 
22 Maria Célia Cavalcante Conjunto Santa Edwirges Sede 321-1180/ 321-1135 07 03 
23 Fladiana Sitio Brejo Zona Rural 321.11.05  02 
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24 Maria Helena Conjunto Habitacional Rua 
01 

Sede 321-1149/ 243-4513 06 03 

25 Gleison Farias Forquilha Zona Rural 9609.55.31   
26 Raimundo Birim Sítio Beija Flor Zona Rural 99915570 06 03 
27 Isomar Bananal Zona Rural 9947.80.07  04 
28 Paulo César Gomes Forquilha Zona Rural 325-1408 04 02 
29 Gleuce Vinuto Forquilha Zona Rural 9608.62.60 04 02 
30 Graça Correia Sítio Lagoa (casa) Zona Rural 96071976 07 04 
31 João Batista Roncy Rua Batista de Queiroz Sede 248-2387 03 02 
32 Heitor Barbosa Sítio Cana Brava Zona Rural 347-0547/3470602 11 04 
33 Regina Costa Damasceno Tv. Vicente Soares S/N Sede 321-1133/321.11.59 02 01 
34 José Lauro Cavalcante Pernambuquinho Zona Rural 325-1455 04 03 
36 Lucimar Barros Leal Sítio Paraíso Zona rural 321 1231/ 272 3758 08 04 
37 Maria  Estela Ribeiro 

Amaral 
Zona Rural Zona Rural 224.4351/ 3211285 12 06 

38 Ivan Gomes Sítio Ipiranga Zona Rural 223 6141   
39 Rosa Helena de Souza Praça Frei Onório S/N Sede 321-1448/ 321-1502 03 02 
40 Gláucia Maria Jucá Martins Sítio Sumaré Zona Rural 321-1402 / 

99817879 
12 06 

41 Jaciara Maia Bezerra Sítio Brejinho Zona Rural 223-0721/ 321-1203 08 04 
42 Roberto Flávio Holanda Sítio Bom Retiro Zona Rural 99978004/ 4913644 07 03 
43 Francisco Amauri B. 

Holanda 
Sítio Arábia Zona Rural 2447238 / 2814766 10 04 

44 Antonio Eugênio Gadellha  Sítio Lagoa Zona Rural 226-6575 / 
99819572 

06 03 

45 Ana Claudia Rodrigues Rua Coronel Batista de 
Queiroz S/N 

Sede  04 02 

46 Lourdinha Sítio Paraiso Zona rural 9951.0861   
47 Raimundo Madeiro Pernambuquinho  Zona rural 325 1455 04 04 
48 Flavio Gildo Conj. Frei Domingos Sede 321 1299 02 01 
49 José germano Sítiop Pá de ladeira Zona rural 321 1324 05 03 
50 Patrícia Chalés Gerânios Sede 91239016/ 2571755 06 03 
51 Everardo Bezerra Sitio Monte Pio Zona Rural 8801.97.64 ( 2 

CASAS) 
  

52 Celeste Sitio Barra Nova Zona Rural 9998.47.65 ( 2 
chalés) 

  

53 Vera Conj. Frei  Domingos sede 8828.75.36  02 
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54  Silvio Vila União Zona Rural 279.56.02/ 
9943.39.84 

04 03 

55 Joãozinho Marques Sitio Porangaba Zona Rural 8844.8272/ 
8831.8999 

 03 

56 Ana Pinto Sítio Monte Flor Zona Rural 9944.0451/ 
226.0295 

15 04 

57 Maria Lenir Praça frei Honório Sede 9974.1416 04 02 
 

 
 


