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RESUMO 

 

 

 

As circunstâncias provocadas pelas secas no semi-árido nordestino assumiram, ao longo 
da história, um caráter inevitável que levou a doção de uma política voltada para a 
construção de reservatórios hídricos na tentativa de mitigar os efeitos da estiagem. No 
entanto, a construção de um grande número de reservatórios elaborada de maneira 
aleatória, sem observar seu enquadramento nas condições na dinâmica hídrica nem em 
sua capacidade de suporte, aliada a uma ocupação motivada pela oferta de água 
acabaram por se inserir no contexto de problemática socioambiental. O uso múltiplo das 
águas, o caráter multidisciplinar e subjetivo dos agentes envolvidos no processo, a 
aleatoriedade dos eventos hidrológicos, a incerteza dos processos econômicos, sociais e 
ambientais, a necessária consideração de aspectos de difícil mensuração, como o bem 
estar social, a preservação do ambiente e as questões culturais e estéticas, além da 
tradicional eficiência econômica, caracterizam o contexto presente. Este trabalho 
apresenta, descreve e compara algumas técnicas de análise socioambiental como 
importante meio de apoio à tomada de decisões diante dos problemas de gestão das 
águas. Portanto, a integração do gerenciamento dos recursos hídricos através da 
instituição das bacias hidrográficas como unidade de gestão deve considerar de maneira 
prioritária a questão da açudagem no que diz respeito aos recursos hídricos nordestinos, 
em especial os de pequeno porte que servem de maneira mais direta às comunidades 
locais e são mais gravemente afetados pela degradação gerada pelas ações antrópicas e 
o uso inadequado. 
 

Palavras-chave: Recursos hídricos. Gestão. Pequena açudagem. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The circunstances provoked by droughts on the semi-arid of the northeastern region of 
Brazil, assumed along the history, a unavoidable character that led to the adoption of 
politics related to the construction of hydric reservoirs as an attempt to mitigate the 
effects of drought. However, the construction of a great number of reservoirs, done in a 
random way, without observing its framing to the conditions of the hydric dynamics as 
well as its yours support capacity, allied to an ocupation, motivated by the offer of 
water, ended up inserting itself in the context of socioenvironmental problematic. The 
analysis of the decision process in allocating different uses for water involves several 
dificulties which characterizes the present context. Among the most important are the 
necessary interdisciplinar approach to the subject matter, the subjectivity of the agents 
involved in the process of water management, the randomness of the hydrologic events, 
the uncertainty of the economic, social and environmental processes, the difficulties in 
measuring such variables as social well-being and environmental protection and others 
as cultural and aesthetics, besides the traditional problem of measuring economic 
efficiency. This dissertation presents, examines and compare some techniques of 
socioenvironmental analysis as important support tools for decision-making in water 
management. Therefore, the integration of hydric resources management through the 
institution of hydric basins as an unit of management  should consider as prioritary 
manner, the question of damming as concern to the northeastern hydric resources, in 
special, the ones of small size, that support directly the local communities and which are 
more seriously affected  by the degradation generated by antropic actions as well as 
inadequate use. 
 
Key-Words: Management. Damming. Hydric resources. Sub-Basins. 
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1. INTRODUÇÃO. 

 

 

As questões ambientais estão sendo exaustivamente discutidas nas últimas 

duas décadas, em razão das consequências, já percebidas, do uso indiscriminado dos 

recursos naturais, pela ausência de controle e monitoramento dos meios de produção e 

pela falta de ações efetivas por parte da maioria dos poderes públicos e da sociedade em 

relação ao meio ambiente. A necessidade de dar prioridade aos problemas ambientais, 

em especial aos recursos hídricos, torna-se imprescindível à medida que se tem a 

qualidade de vida das populações afetadas direta ou indiretamente (BORSOI e 

TORRES, 1997).  

 

Para Wrege (2000), está prevista para o ano de 2020 a grande crise da água 

que virá em decorrência dos usos inadequados e da má gestão, conduzindo ao caos 

hídrico e ao grave problema da saúde pública. Comparativamente ao ano de 1950, todos 

os continentes dispõem de menos água em 2000, sendo, em média, uma perda superior a 

20%, a cada 10 anos (BARROS E AMIN, 2008).  

 

 América Latina se caracteriza por estar em vantagem com relação às outras 

regiões do planeta por ter apresentado maior disponibilidade de água até o ano 2000, 

contrastando com a Ásia que é o continente que menos dispunha do recurso. De acordo 

com o relatório, emitido em 2003, pelo Programa Mundial de Avaliação Hídrica da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura – UNESCO 

admitia-se já naquele ano que cerca de 1/3 da população mundial habitava em áreas com 

estresse hídrico; projetando-se para o ano de 2025 que esse número subiria para 2/3 da 

população humana (ADAME, 2008). 

 

Atualmente, parte da Europa e da África já vivencia a escassez física de 

água, enquanto outras tantas áreas experimentam a escassez econômica desse recurso. A 

América Latina já apresenta altos índices de poluição e contaminação dos corpos 

hídricos, estando os seus rios urbanos, em sua maioria, com alto índice de degradação 

(TUNDISI, 2003).  
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Assim, a maior parte das decisões relativas aos recursos hídricos implica em 

problemas de acesso e privação. Portanto, é preciso compreender quais os princípios 

éticos comuns que podem ser aceitos como aplicáveis em todas as situações 

geográficas, em todas as fases do desenvolvimento econômico e em qualquer ocasião 

(UNESCO, 2003). E é necessário reconhecer também que, para implementação desses 

princípios éticos, deverão haver diferentes estratégias e métodos adequados a situações 

distintas. No entanto, é preciso que haja em todo o mundo uma coerência dos princípios 

éticos que fundamentam essas políticas (UNESCO, 2001).  

 

A escassez de água acaba por condicionar entraves ao desenvolvimento 

econômico e, por consequência, limita o desenvolvimento social de locais nos quais ela 

se apresenta. Principalmente por invariavelmente afetar a produção de alimentos da 

área, pois a maior parte da água para a agricultura decorre das chuvas. Um pouco mais 

de 60% da produção global de alimentos é atribuído à chuva, e quase 40% à agricultura 

irrigada (SELBORNE, 2001).  

 

De acordo com Ribeiro e Galizoni (2003, p.129): “O espaço rural brasileiro 

congrega tanto a pequena gestão comunitária quanto os grandes consumidores; nele, a 

regulação comunitária e o grande empreendimento consumidor começam a se 

confrontar num embate pela água”.  Dentro desse contexto criam-se conflitos políticos, 

culturais e econômicos em torno de água que acabam por preconizar uma reflexão sobre 

a primazia dos usos e suas lógicas, observando sua interposição com o 

desenvolvimento, a degradação e a promoção da qualidade de vida (RIBEIRO e 

GALIZONI, 2003).  

 

As atividades realizadas pelos seres humanos em uma bacia hidrográfica 

acabam por trazer modificações às dinâmicas naturais dos recursos hídricos (SAITO et 

al, 2002). Essas alterações sofridas pelos ambientes naturais refletem-se na quantidade e 

qualidade da água disponível, independente do tipo de uso da terra na bacia hidrográfica 

e do o grau com que esse tipo de uso da terra utiliza ou dependa da água, interferindo no 

ciclo hidrográfico (ROCHA et al 2000).  

 

Em razão disto tem-se frequentemente examinado a relação entre uso da 

terra e qualidade da água e alguns estudos têm mostrado que o uso da terra tem uma 
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forte influência sobre a qualidade ambiental de uma bacia hidrográfica (OMETO et al, 

2000), além de denunciarem o grau de conservação, preservação ou artificialização de 

dada área (NASCIMENTO e CARVALHO, 2003). 

 

O uso e ocupação da terra no nordeste brasileiro, em especial no Ceará, 

sempre estiveram diretamente condicionados às características ambientais do meio 

físico, sendo determinadas por diferentes processos de construção do espaço que tinham 

como principio a exploração dos recursos naturais ou de atividades extensivas 

(PAULINO, 1992).  A formação da estruturação socioeconômica de base fundiária, 

associada às sesmarias, cujas atividades agropecuárias submetidas ao regime 

escravocrata determinaram a organização social e espacial do nordeste (MUELLER, 

1996). 

 

No interior do Nordeste a atividade pecuária foi o componente primordial na 

política de controle territorial, mas os cultivos de subsistência como a mandioca, fava, 

feijão, milho, nas áreas secas e, do arroz, abóbora e banana, - nas terras úmidas, ou 

melhor, nas várzeas dos rios, foi o que permitiu, historicamente, que o sertanejo 

permanecesse no semiárido (LIMA, 2009). 

 

No século XVIII, a expansão da cultura algodoeira com objetivo comercial 

provocou importantes mudanças na economia, na sociedade e, principalmente, no 

espaço com a prática indisciplinada de desmatamento e surgimento de novas povoações, 

porém com a manutenção estrutura fundiária (MUELLER, 1996). 

 

Em geral, quanto mais subdesenvolvida a região, mais graves serão as 

consequências da degradação e quanto mais difícil às condições naturais, 

especificamente as climáticas, mais crítica será a situação (LIMA, 2009). 

Historicamente, os processos produtivos nordestinos estão, invariavelmente, atrelados à 

prática do desmatamento onde a pastagem, o consumo de recursos madeireiros, o 

cultivo agrícola ou a construção de obras de engenharia para edificação de estradas, 

edifícios e barragens são algumas das principais causas que levam à degradação, que 

pode ser acelerada dependendo das tecnologias empregadas, da intensidade de 

exploração e o nível social da comunidade (LIMA e SIDERSKY, 2002). 
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De acordo com Sá et al (1994), o semiárido brasileiro possui cerca de 66% 

de sua área afetada pelo processo de degradação ambiental intensa, com forte 

pauperização da biodiversidade e rebaixamento geral das formações vegetais. O 

desmatamento é o princípio desse processo de degradação que acarreta na redução da 

biomassa e, consequentemente, a redução da capacidade de absorção de água pelo solo 

(LIMA, 2004). Com a ausência da cobertura vegetal a vulnerabilidade do solo à erosão 

se acentua, além de aumentar a energia do calor sensível da superfície e causar morte 

dos microorganismos pelas altas temperaturas e, com isso, há a diminuição da 

fertilidade do solo, levando a perda do horizonte superficial. (BARBOSA et al, 2007). 

 

Além do desmatamento, outras atividades humanas desenvolvidas no 

semiárido resultam no desencadeamento do processo de degradação ambiental como a 

não preocupação com a coleta ou reciclagem dos resíduos, a pecuária extensiva com 

sobrepastejo dos animais; o uso descontrolado do fogo como método de limpeza dos 

pastos; técnicas não sustentáveis de cultivos agrícolas, além do uso indiscriminado de 

defensivos agrícolas que resultam na contaminação de rios e água do subsolo (SÁ et al, 

2004).   

 

Outra prática que, sendo conduzida de maneira errônea, poderá vir a se 

constituir em um grande problema, devido à salinização, é a irrigação (LIMA et al, 

1999). De acordo com Góes (1978), cerca de 30% das áreas irrigadas ao longo dos rios 

e riachos intermitentes, principalmente de solos aluviais, apresentam problemas de 

salinidade. Isso contribui fortemente para a degradação ambiental ocorrida no nordeste, 

que aliada a fatores climáticos e socioeconômicos, pode levar a consequências mais 

drásticas da desertificação (SÁ et al, 2004). 

 

Uma avaliação que aborde a qualidade e da disponibilidade das água em 

uma bacia é fundamental para que se possa conhecer a que nível se encontra o 

comprometimento dos recursos hídricos, quais as variáveis que atuam como 

impulsionadoras deste comprometimento, qual a relação entre eles e o uso da terra e da 

água nestas bacias (RÖRIG, 2005). 

 

É preciso que se tenha conhecimento sobre o grau de danos sofridos pela 

qualidade das águas e suas causas para que se tenham condições para a elaboração de 
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novas condutas e procedimentos de gestão, gerando também medidas mitigadoras e de 

recuperação para os diferentes usos da água (BITENCOURT et al, 2001).  

 

A área da Microbacia do Açude do Arribita se caracteriza pelos elementos 

formadores da dinâmica política, social e ambiental do semiárido brasileiro, tendo sua 

realidade ligada a uma cultura de subsistência, com produção de alimentos para o 

autoconsumo, sem excedente econômico e sem alternativas de fontes de renda, 

reduzindo o grau de integração nos mercados e, consequentemente, caracterizando a 

vulnerabilidade destas populações e de suas atividades aos fenômenos da seca 

(NASCIMENTO, 2007). 

 

O reservatório de mesmo nome do distrito, Arribita, foi construído em 1992 

pela Companhia de Gestão de Recursos Hídricos- COGERH com o objetivo de 

contribuir para o abastecimento de água fornecido às comunidades circunvizinhas. 

Trata-se de um açude de pequena capacidade, cerca de 19.600.000 m³, que foi instalado 

em uma área onde havia um reservatório natural e algumas pequenas propriedades 

rurais, que se caracterizavam por atividades produtivas tradicionais no nordeste, 

apresentando forte tendência à degradação do meio ambiente (SRH, 2010). 

 

Segundo MMA (2004), apesar do Semiárido brasileiro ser uma região onde já 

se desenvolveram diversos estudos ambientais, ainda é restrito o acervo de informações 

sobre a complexa relação entre oferta e uso dos recursos naturais, especialmente da água, 

sendo clara a necessidade da realização de levantamentos físico, social e econômico 

mais detalhados que complementem essas informações.  

 

No caso da área de estudo, os dados são quase inexistentes, possuindo 

apenas dados gerais sobre o município, sendo clara a necessidade de realizar 

levantamentos físico, social e econômico mais detalhados que possam contribuir para a 

melhoria da qualidade ambiental, em consequência a melhoria das condições de vida da 

comunidade. 

 

Dentro desde contexto a pesquisa procurou diagnosticar aspectos das 

condições socioambientais da Microbacia do Açude do Arribita, analisando as formas 

de uso e ocupação da terra, identificando os impactos ambientais, enfocando a qualidade 
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da água, além de avaliar o acesso da população a ela, em comparativo com antes da 

construção do açude.  

Tem-se como objetivos específicos: 

 

1. Mapear a Microbacia do Açude do Arribita, produzindo dados 

indicadores da qualidade da água, além de identificar as formas de uso e 

ocupação do solo que atuam negativamente sobre a qualidade ambiental. 

 

2. Identificar as dinâmicas socioeconômicas e culturais que 

explicam e/ou contribuem para a degradação da área. 

 

3. Propor soluções para a problemática ambiental local, permitindo 

ao poder público municipal uma ação eficiente junto à comunidade, atenuando 

os impactos causados na área. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. A QUESTÃO DAS ÁGUAS NO MUNDO E NO BRASIL 

 

A água é o berço da vida, pois foi no ambiente marinho onde os primeiros 

seres do planeta se desenvolveram, para posteriormente darem origem a uma infinidade 

de organismos vivos que se constituem nos formadores da vida na Terra (TUCCI, 

2001). O planeta é constituído por mais de dois terços de água, que equivalem a 1,4 

bilhões de quilômetros cúbicos dos quais 97,5% formam os mares e oceanos, sendo 

apenas 2,5 % formam os ambientes dulcícolas. A maior parte da água doce, cerca de 

70%, está indisponível por estar fixada em forma de gelo nas zonas glaciais do planeta 

(TUCCI, 2001). 

 

A importância da água é inestimável sendo observada ao se perceber sua 

intima relação com a qualidade ambiental e de saúde humana. Além disso, apresentam 

utilidades múltiplas, como geração de energia elétrica, abastecimento doméstico e 

industrial, irrigação, navegação, recreação, turismo, aquicultura, piscicultura e, ainda, 

assimilação e condução de esgoto que a tornam um bem econômico, um recurso, pois 

sua escassez tolhe diversas atividades promotoras do desenvolvimento em diversas 

regiões (TUCCI, 2001). Por outro lado, é também tida como um recurso ambiental, pois 

a alteração adversa desse recurso pode contribuir para a degradação da qualidade do 

ambiente ambiental (BORSOI E TORRES, 1997). Além disso, a deterioração das 

condições ótimas dos ambientes aquáticos afeta diretamente a saúde humana e, 

consequentemente, o bem estar da população (AMARAL et al, 2003). 

 

O papel da água é tão fundamental que ela estabeleceu-se como signo 

comum para diversas culturas, onde era valorizada e, principalmente, respeitada 

(BRANDÃO, 1985). Na antiga Grécia, a água era considerada um dos elementos 

fundamentais do mundo, aliada ao fogo, a terra e o ar (ABREU, 2005). Também faz 

parte da simbologia religiosa de vários povos, como representação da pureza e da 

fertilidade (BAKHTIN, 1987). No catolicismo, a água está ligada ao sacramento do 

batismo que representa uma declaração pública de fé à igreja Cristã, no qual ela 

simboliza a purificação do pecador (BENTO, 1998). No judaismos, a purificação das 

mãos antes e após das refeições é obrigatória, servindo para reestabelecer a pureza do 
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corpo ao receber o alimento. Todos os templos se localizam proximos à água e seus 

adeptos são obrigados a banharem-se, como ritual de purificação da alma, antes de 

entrar nesses locais (TOPEL, 2003). 

 

A quantidade de água existente na natureza é finita e sua disponibilidade 

diminui gradativamente devido ao crescimento populacional, à expansão das fronteiras 

agrícolas e à degradação do meio ambiente. De toda água doce disponível cerca de 70% 

é destinada a agricultura, 22% vai para a indústria e, somente, 8% é utilizada para fins 

de consumo humano direto. As atividades humanas, já em 2000, eram responsáveis por 

consumir cerca de 2,5 vezes mais água do que a quantidade disponível nos rios do 

planeta (TUCCI, 2001). 

 

O aumento do consumo da água é motivado pelo crescimento da população 

e da produção de bens e produtos em geral (ADAME, 2008), ficando evidente que sua 

escassez está diretamente ligada ao entrave no desenvolvimento de algumas regiões, 

portanto, torna-se clara a necessidade de compreender a água como um recurso, um bem 

econômico (BARROS e AMIN, 2008).  

 

Essa percepção foi assumida em 1992, pela Declaração de Dublin, da 

Conferência Internacional da Água e do Ambiente, que afirmou que a água possui, para 

todos os seus usos, valor econômico. Portanto, deve ser reconhecida como um bem 

econômico que leva à necessidade de estabelecer um valor econômico de modo que 

passe a apresentar preço de mercado, que permita estar em conformidade com os 

princípios do poluidor-pagador e da disposição para pagar, fazendo uma opção entre 

benefícios presentes e custos futuros (BARROS, 2007). 

 

No entanto, a compreensão da água como bem econômico e a consequente 

cobrança pelo seu uso já havia sido iniciado em 1964, na França, que implementava 

uma reformulação na sua política de águas assumindo novos princípios, dentre os quais 

o aspecto cobrança da água bruta o princípio estabelecia que a arrecadação de recursos 

financeiros voltados especificamente para a águas, deve ser feita a partir dos 

utilizadores- poluidores (Office International de l´Eau, 1996). 
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A primeira convenção sobre água das Nações Unidas, ocorrida em 1977, 

deu inicio ao debate a degradação dos recursos hídricos, alertando sobre a possibilidade 

iminente de escassez. Essa perspectiva se combinava com as novas óticas que se 

estabeleciam a respeito das questões ambientais alimentadas pelos diversos movimentos 

ambientalistas e sociais que surgiam (UNESCO, 2001). Embora esses movimentos e 

muitos outros que se formaram, assim como os diversos estudos científicos, alertassem 

para a urgente necessidade de se estabelecer uma nova política com relação ao consumo 

dos recursos naturais, em especifico da água, bem como o risco que a humanidade 

assumia diante das atividades predatórias que impunha aos ambientes naturais, nada foi 

relevantemente alterado. E a crise dos recursos hídricos já se manifesta fortemente em 

muitos países, afetando suas economias (BEZERRA et al, 2009). 

 

No Brasil, a Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio 

Ambiente definiu oito grandes bacias hidrográficas, sendo a do rio Paraná, a do rio 

Paraguai, e as do Atlântico Sul, trecho Sudeste, a do rio Amazonas, a do rio Tocantins, 

as do Atlântico Sul, trechos Norte e Nordeste, a do rio São Francisco e as do Atlântico 

Sul, trecho Leste (BRASIL, 2009). Com suas dimensões continentais, os recursos 

hídricos superficiais gerados no Brasil representam 50% do total dos recursos da 

América do Sul e 11% dos recursos mundiais. No entanto, essa água está distribuída de 

maneira não equitativa em seu território, estando concentrada na região amazônica cerca 

de 71,1% do total de vazão brasileira, ficando os 20% restantes responsáveis por 

abastecer as outras áreas do território brasileiro onde se concentram 95% da população 

(TUCCI, 2001). 

 

Com relação aos recursos hídricos subterrâneos, estimam-se em 112.000 

km3 as reservas de água subterrânea dispostas na profundidade de até 1000 m, 

permitindo ao Brasil um balanço hídrico positivo com aquíferos de grande capacidade 

de recarga, embora com grande irregularidade na sua distribuição, estando concentradas 

somente no Aquífero Guarani (localizado na região sul da América do Sul com partes 

no território do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai), cerca de 50.000 km3 

(REBOUÇAS, 2003).  

 

Até 1920, o Brasil não sofreu com relação às limitações ou problemas 

relativos à água, salvo as secas na região nordestina. Isso acabou por instituir um 
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equivoco cultural com relação aos recursos hídricos que apregoa a pratica do uso 

inadequado e desperdício. Essa cultura persiste até a atualidade, a despeito das 

evidencias que apontam para a iminente crise de abastecimento de água de qualidade. 

Pode-se considerar que isso tenha influência no fato de que, até o final da década de 70, 

não existia legislação específica para irrigação que disciplinasse suas práticas, embora 

tivesse estabelecido no país, desde a década anterior, um planejamento dirigido à 

adoção desta prática e da implementação de projetos públicos (NIEDERAUER, 2007). 

 

A agricultura que se utiliza de técnicas de irrigação é a atividade humana 

detentora de maior demanda em relação à quantidade de água consumida e, além disso, 

possui padrões exigentes de qualidade. Estima-se que esse uso responda por cerca de 

80% das derivações de água no mundo, sendo que no Brasil, esse valor supera os 60% 

(FGV, 1998). Segundo dados do Ministério da Agricultura (2009) essa atividade é 

promotora de cerca de 1,4 milhão de empregos diretos e 2,8 milhões de indiretos, o que 

se caracteriza por fornecer uma 1,5 emprego para cada hectare irrigado. 

 

Finalmente sancionada em 1979, com alterações que favoreciam os 

interesses dos grupos econômicos dominantes, a Lei nº 6662 de 25 de junho, chamada 

Lei da Irrigação define o poder público como responsável pela elaboração dos 

programas nacionais de irrigação e de seus instrumentos operativos, além de normatizar 

e estabelecer critérios para projetos de irrigação. Define, em seu Artigo 21, que a 

utilização de águas públicas para fins de irrigação e atividades decorrentes, dependerá 

da remuneração a ser fixada de acordo com a sistemática estabelecida em regulamento 

(CAMPOS, 1999). 

 

O Decreto nº 89.496 de 29 de março de 1984 reforça e adiciona critérios 

para os projetos de irrigação determinando, dentre outras providencias, que na execução 

dessas ações devem ser priorizadas áreas públicas. Estabelece também critérios para o 

uso da água, indicando a responsabilidade, do então Ministério do Interior, na 

supervisão, coordenação e fiscalização dos usos de águas públicas.  Essa 

responsabilidade se repete em seu Artigo 23 que determina que o uso das águas públicas 

para irrigação e atividades decorrentes, por pessoas físicas ou jurídicas, dependerá de 

prévia concessão ou autorização do Ministério do Interior (COELHO NETO, 2009). 
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Em seu artigo 21, o regulamento realiza a classificação das águas públicas 

em permanentes e eventuais de acordo com os critérios: são permanentes as águas 

públicas que correspondem à vazão mínima em todas as estações do ano; são eventuais 

as águas excedentes às vazões mínimas dos rios. No Art. 24 fica estabelecido que os 

autorizados, sendo aqueles que recebem águas eventuais, pagarão metade dos valores 

estabelecidos para os concessionários. A partir disso, fica objetivada a incorporação do 

princípio de que o custo da água cresce com a garantia no seu fornecimento (COELHO 

NETO, 2006). 

 

Em meados de 1986, o governo brasileiro deu inicio ao estabelecimento da 

ordenação e do planejamento de projetos voltados para agricultura através da instituição 

do Programa Nacional de Irrigação- PRONI e deu atenção especial ao nordeste ao 

estabelecer o Programa de Irrigação do Nordeste (PROINE) que atuaria de maneira 

direcionada e especifica para as necessidades e peculiaridades do local (VELLOSO, 

2000). 

 

Ambos os projetos definiam responsabilidades gestoras e atribuições, além 

da fixação de metas de ampliação das áreas irrigadas, principalmente no nordeste, que 

possuía apenas 14,6%, dos espaços irrigados no território nacional. O restante se 

encontrava distribuído desigualmente sendo Sul e Sudeste do país com 82,9%, Centro-

Oeste e Norte com, respectivamente, apenas 1,8% e 0,7% (CARVALHO, 1988).  

 

A Lei Nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, que instituiu a Política Nacional 

de Recursos Hídricos foi decorrência de extenso e lento procedimento de ajuizamento 

das experiências internacionais de gestão de recursos hídricos. Ela deu subsídios para 

que Brasil construísse diversas ferramentas importantes na elaboração da gestão dos 

recursos hídricos, visando principalmente à integração dessas gestões, como o Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos que coordena a gestão integrada das 

águas, arbitrando do ponto de vista administrativo frente aos conflitos, além de 

implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos; realizando o planejamento, a 

regulamentação e o controle o uso, através da cobrança e outorga, visando à preservação 

e a recuperação dos recursos hídricos. O sistema é formado por representantes de todas 

as esferas do poder administrativo, sendo composto principalmente pela Agência 

Nacional de Águas, pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos; Conselhos de 
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Recursos Hídricos do Estado e do Distrito Federal e pelos Comitês de Bacia 

Hidrográfica (MACHADO, 2001).  

 

Cada um desses instrumentos pretende atuar por diferentes frentes, mas de 

maneira integradora e associada que se estabelece a partir da troca de informações e da 

conciliação de suas ações. A Lei Federal 9.433/97 instituiu as Agências Hidrográficas 

que foram condicionadas a previa instituição de um comitê e à viabilidade financeira 

assegurada pela cobrança, sendo responsáveis pela elaboração do Plano de Recursos 

Hídricos que atua como orientação, controle e racionalização dos usos dos recursos 

hídricos que tem sua aprovação dependente dos Comitês de Bacia (KETTELHUT et al, 

1998). 

 

Isso acarreta a descentralização da gestão que deve ser realizada 

considerando a bacia hidrográfica, por meio dos Comitês de Bacia e não considerando 

somente as esferas municipais ou estaduais. Conforme o artigo 39 desta Lei, a gestão 

não deve ser realizada apenas por órgãos públicos, mas com a atuação dos usuários e 

organizações civis, sendo 40% de representantes da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios; 20% de representantes das entidades civis e 40% de representantes dos 

usuários (KETTELHUT et al, 1998).  

 

A integração da gestão dos recursos hídricos a cada dia se firma como um 

fator imprescindível para a garantia do uso adequado e racional da água. Portanto, 

torna-se necessário que se definam modelos que captem a necessidade da 

descentralização das decisões para que sejam adequadamente englobados todos os 

aspectos diversificados contidos na bacia, incluindo as suas peculiaridades físicas, 

sociais, econômicas, culturais e políticas. (FOLETO, 2005). 

 

Baseando-se nos fundamentos da legislação federal, a maioria dos estados 

brasileiros estabeleceu leis sobre gerenciamento de recursos hídricos que preveem a 

outorga e a instituição dos comitês de bacias. De acordo com a Agência nacional de 

Água- ANA (2010) nem todos os estados possuem legislação especifica para a política 

de recursos hídricos, sendo Alagoas, Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito 

Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso Do Sul, Minas 

Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, 
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Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins aqueles 

que já sancionaram suas leis.  

 

O estado do Maranhão, em 2004, e Acre, em 2003, foram os últimos, destes, 

a estabelecerem suas políticas de recursos hídricos. Todos os Estados da Região Sul, 

Nordeste e Sudeste já dispõem de suas leis de recursos hídricos, apenas na região Norte 

ainda há estados que não possuem; o que se configura em uma preocupante falha na 

política de recursos hídricos brasileira, já que se trata da região com maior 

disponibilidade de água por habitante, além de ser a que mais possui o recurso, 

possuindo as bacias hidrográficas de maior porte dentro de sua área (VIEIRA, 2003). 

 

Entretanto, a eficiência na implantação de sistemas de gestão hídrica que 

atuem de maneira democrática, descentralizada e eficaz depara-se com o confronto de 

interesses gerado pelo enfoque produtivista seguido pela política agrícola, desde a 

década de 60, especialmente no nordeste. Essa abordagem desconsidera as limitações e 

vulnerabilidades físicas e estruturais da área, além de ser entrave para a distribuição 

equitativa do recurso, além de fomentar a desigualdade social e cultural retardando o 

processo de desenvolvimento econômico local, a fim de estabelecer a manutenção do 

esquema de concentração de poder e renda, dificultando o estabelecimento de um 

gerenciamento integrado e eficiente desses recursos nessa região (VIEIRA, 2003).  

 

Para que se possa permitir o usufruto de uma vida com qualidade, no 

mínimo, semelhante à atual para as gerações futuras, é imprescindível que haja 

desenvolvimento respeitando os limites dos ecossistemas, levando em conta os aspectos 

que preconizam desenvolvimento sustentável e implicam em processos econômicos 

dentro do equilíbrio do Planeta (SANTOS et al, 2009). 

 

2.2. ÁGUA NO CONTEXTO REGIONAL DO SEMI-ARIDO/CEARÁ. 

 

O semiárido brasileiro engloba cerca de 1.130.790 km² de superfície, 

abrangendo mais de 1300 municípios, totalizando cerca de 13% do território nacional. 

Nesta área, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente- MMA (2004), até o ano 

2000 residia cerca de 14% da população brasileira, por isso é considerada como um dos 

espaços semiáridos com maior densidade demográfica do planeta (AB´SABER, 1987).  
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As circunstancias provocadas pelas secas no semiárido nordestino assumiram, 

ao longo da história de suas comunidades, um caráter definitivo e inevitável, formando-se 

sobre a imagem da calamidade com a qual o nordestino deveria resignar-se a aceitar 

compreendendo-a como causa do seu infortúnio econômico e da sua desesperança em 

melhorar de vida (REBOUÇAS, 1997). 

 

As condições adversas do Semiárido cearense sujeito à secas periódicas, 

motivou a adoção de uma política mitigadora dos efeitos da estiagem através da 

construção de reservatórios superficiais que se estabeleceram como condição essencial à 

obtenção de suprimentos de água confiáveis, sendo o Estado do Ceará o pioneiro na 

instalação da política de açudagem (FEIO, 1954). Essa política foi iniciada a partir de 

1877, quando a região foi assolada por uma grande seca que trouxe graves 

consequências políticas, sociais e ambientais que alteraram de maneira profunda a 

dinâmica das relações sociopolíticas locais.  

 

A partir disso até a década de 1970 a política de gestão de recursos hídricos 

preconizava o combate às secas, voltando suas ações, de maneira prioritária, para a 

construção de infraestruturas hidráulicas e obras voltadas para irrigação, buscando 

apenas resolver a problemática do armazenamento dos recursos, desconsiderando a 

importância da disponibilidade igualitária e de qualidade. Esse período ficou conhecido 

na história da política de recursos hídricos como o da “solução hidráulica” 

(MAGALHÃES, GLANTZ, 1992). 

 

Na tentativa de contornar a calamidade publica gerada pelas secas no 

semiárido o governo federal criou em 1909, a Inspetoria de Obras Contra as Secas 

(IOCS) que objetivava definir estudos para solucionar o problema. Em 1919, o órgão 

recebe a denominação de Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas (IFOCS), que 

sinaliza na mudança de suas ações no sentido de estabelecer zonas prioritárias e a 

implementação de obras de pequena extensão. As ações são realizadas de maneira 

dispersas e pontuais não trazendo nenhum beneficio ou solução concreta para o 

problema que se repete e que, por vezes, é agravado pelo aumento da demanda 

populacional (VELLOSO, 2000). 
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Isso exigiu que, em 1945, fosse realizada uma reestruturação no órgão, que 

novamente foi renomeado sendo chamado de Departamento Nacional de Obras Contra 

as Secas (DNOCS). Suas ações prioritárias passaram a ser direcionadas para a 

construção de reservatórios que foram pulverizados por diversos locais, 

desconsiderando a integração dessas obras esquecendo a possibilidade de ampliação da 

potencialidade dos usos dessa águas (VELLOSO, 2000).  

 

As primeiras tentativas de mitigar os efeitos da seca eram permeadas por 

decisões políticas e contaminadas pelo jogo de interesses dos poderes locais que 

acabaram por utilizar-se do fenômeno climático da estiagem como ferramenta de 

barganha e fortalecimento dos “currais políticos”. Com isso as construções eram 

realizadas a partir de motivações longe das que ansiavam atender de fato as 

comunidades mais necessitadas, não considerando o caráter econômico e social, estando 

voltadas para atender as vontades dos governantes de maior prestigio (CAMPOS E 

STUART, 2001). 

 

O forte caráter político na escolha das áreas contempladas pelas obras 

hidráulicas refletia claramente a intensa influencia das oligarquias algodoeiro-pecuária 

que exerciam o controle socioeconômico e político no sertão nordestino. A construção 

desses reservatórios foi utilizada como ferramenta da barganha política e fortalecimento 

dos poderes coronelistas locais que buscavam para seus nichos eleitoreiros a instalação 

desses projetos que representavam uma ameaça aos seus interesses quando não 

construídos dentro de seus critérios políticos de poder. O DNOCS passou a ser utilizado 

como um instrumento de legitimação de poder dos dominantes locais e do governo 

federal, alimentando a estrutura coronelista-clientelista que detinha o controle sobre a 

política e a economia da região (BURSZTYN, 1987). 

 

Esses reservatórios tinham, inicialmente, como principal função o 

armazenamento das águas para o consumo humano e animal, mas passaram ser de 

importância fundamental no ponto de vista socioeconômico, pois foram utilizados no 

desenvolvimento da piscicultura, para a irrigação, fomentando a agricultura familiar e 

na perenização de importantes cursos d´água que possibilitaram o desenvolvimento de 

grandes empreendimentos nos pólos agrícolas distribuídos por todo o Estado do Ceará. 

(ANDRADE, 1998). 



29 
 

O regime de construção de açudes em cooperação, desativado em 1967 

pretendia melhor distribuir, sob o ponto de vista espacial, a oferta d'água e subsidiava a 

construção de açudes particulares de capacidade máxima de 03 milhões de metros 

cúbicos (VELLOSO, 2000). Este fato, aliado à política de massificação da construção 

de obras hidráulicas adotada pelo DNOCS resultou na construção de um grande numero 

de reservatórios elaborados de maneira aleatória, sem observar seu enquadramento nas 

condições na dinâmica hídrica nem da capacidade de suporte da área e do próprio 

reservatório (CAMPOS E STUART, 2001). As consequências da má realização dessas 

obras, agravadas pela ausência de gerenciamento adequado, associada à ocupação 

desregulada dos entornos em função da disponibilidade de água, que se deu 

concomitante à implementação dessas políticas acabaram por inserir em um contexto de 

problemática socioambiental (VELLOSO, 2000). 

 

Estas questões, de proporções inicialmente locais, acabaram por afetar de 

maneira subsequente áreas mais extensas, envolvendo, por vezes, as bacias ou sub-

bacias nas quais os reservatórios se inseriram. Esses açudes sofrem também alterações 

por processos químicos como reações, dissolução e precipitação e processos biológicos 

como crescimento, morte e decomposição de animais e vegetais (MEIRELES, 2007). 

Em alguns casos, a redução da concentração de oxigênio dissolvido, bem como a 

ressuspensão da camada anaeróbia do fundo afeta diretamente muitos organismos 

aquáticos, podendo até mesmo, causar a mortandade de peixes (BOLLMANNT, 2005). 

 

As comunidades nordestinas acabaram por adaptarem-se de maneira 

mediamente satisfatória a sazonalidade climática, habituando-se a conviver com a 

ausência de precipitações durante um período anual de até oito meses utilizando a água 

armazenada em cisternas, cacimbas, barreiros, poços, açudes e barragens (ANDRADE, 

1980). Porém, deve-se considerar que nem sempre houve benefícios econômicos 

esperados com a implementação dos reservatórios artificiais. Apenas 20% dos açudes 

são usados na distribuição de água, de forma que contribuem de maneira pouco 

significativa para o combate a seca, devido à baixa capacidade técnica e deficiência no 

uso social da água, especialmente no que diz respeito à produção de alimentos, pela 

pesca e a aquicultura (VELLOSO, 2000). 
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Em 2001, o DNOCS passou a ser subordinado ao Ministério da Integração 

Nacional sendo ferramenta efetiva na contribuição da implementação da Política 

Nacional de Recursos Hídricos. A partir da sanção da Lei nº 10.204, de 22 de fevereiro 

de 2001 sua área de atuação foi ampliada para abranger Estados do Piauí, do Ceará, do 

Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco, de Alagoas, de Sergipe, da Bahia, à 

zona do Estado de Minas Gerais situada no denominado "Polígono das Secas" e as áreas 

das bacias hidrográficas dos Rios Parnaíba e Jequitinhonha, nos Estados do Maranhão e 

de Minas Gerais, respectivamente, de acordo com seu artigo 2º § 3º. (COELHO NETO, 

2009). 

 

O governo federal passou a buscar alternativas para o desenvolvimento 

local, dentre as quais a irrigação surgiu como um utensílio de grande importância para o 

enfrentamento da problemática da estiagem e suas consequências na economia local e 

no desnivelamento social das comunidades nordestinas. Com isso a irrigação passou a 

ser considerada como uma importante política pública, a partir da década de 70, quando 

a intervenção do estado tornou-se mais significativa (LIMA et al., 1999). Para Coelho 

Neto (2009), embora a irrigação tenha adquirido força ao ser concebida como 

contribuinte à modernização e desenvolvimento nordestino, sua realização enfrentou 

forte reação das oligarquias dominantes no semiárido. Na região Nordeste, acréscimo de 

áreas atendidas pela irrigação se apresenta de maneira insuficiente frente às 

necessidades locais e as potencialidades de usos dos recursos, especialmente os 

inúmeros reservatórios construídos na área. Aliando isso à completa falha do poder 

publico no que diz respeito à reforma agrária que poderia atuar como importante 

mecanismo da reformulação e transformação das perspectivas de desenvolvimento 

regional (VIEIRA, 2003). No entanto, essas políticas raras as vezes que são 

implementadas contemplam uma parcelas insignificantes da população rural que são 

alocadas em terras com poucos recursos produtivos e recebendo subsídios ineficientes e 

precários, sem auxilio técnico ou estrutural. Neste sentido, o planejamento do Estado 

deveria conceber os programas de reforma agrária e de irrigação como elementos 

integradores de uma ampla política de desenvolvimento territorial (COELHO NETO, 

2009).  

 

A implementação dos perímetros irrigados tinha como finalidade disseminar 

irrigação no semiárido com a prerrogativa de promoção do desenvolvimento local 
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através da modernização da agricultura e o consequente aumento da produtividade foi 

realizada de maneira concomitante a estudos detalhados sobre as características 

hidrológicas e de viabilidade técnica dos empreendimentos (LIMA et al., 1999). No 

entanto as demandas do ponto de vista social, as condições de atuação das instituições 

para realizar a operação e manutenção dos projetos foram completamente esquecidas, 

pois se acreditava que as soluções técnicas para a promoção do desenvolvimento 

econômico e social funcionariam eficazmente, independentemente dos incentivos e das 

oportunidades estratégicas oferecidas aos vários interesses e atores envolvidos 

(COELHO et al, 2005).   

 

Nas comunidades rurais do Ceará, os açudes, nascentes e cursos d’água 

funcionam como importantes marcos sinalizadores para a organização produtiva e, 

principalmente, cultural. Esses recursos hídricos servem como referência na 

sociabilidade e identidade, na delimitação do território e localização da população 

(SIGAUD, 1992). 

 

A estreita ligação de dependência das atividades produtivas para o homem 

sertanejo que tem na terra sua principal, e por vezes única, fonte de renda coloca a água 

como fundamento primordial na construção dos espaços nordestinos e principalmente, 

na maneira como o homem se relaciona com o local (ARAÚJO, 2000). Sua conduta de 

povoamento, produção e permanência na terra ainda hoje está atrelada 

irremediavelmente às condições ambientais, cujo principal aspecto é a disponibilidade 

do recurso hídrico (SOUZA, 2004). 

 

Portanto, é indiscutível e imprescindível que se realize uma gestão eficiente 

desses recursos que possuem tão estreita ligação com aquilo que o homem do campo no 

nordeste considera essencial, pois sua identidade enquanto ser social está 

irremediavelmente relacionada à água, sendo portanto indispensável sua participação no 

processo de construção de metodologias para a prevenção de fatores que possam alterar 

a qualidade e quantidade de água afetando diretamente suas condições de sobrevivência 

(CAMPOS 2001). 
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2.3. ASPECTOS DA PEQUENA AÇUDAGEM NO SEMI-ÁRIDO 

CEARENSE 

 

 

Os relatos sobre as secas no Nordeste brasileiro se configuram em uma 

deprimente expressão das profundas transformações sociais decorrentes deste fenômeno 

natural que acaba por se transformar em um problema, acima de tudo, social (ARAÚJO, 

2000).  

 

As perdas econômicas ocorreram de maneira profunda, mas o principal dano 

ocorre no âmago do sertanejo que vê sua casa, sua família e seu cotidiano ser 

deformado, afetando seu modo de vida e seu meio social embora esse bravo homem do 

sertão tenha, paulatinamente, aprendido a sobreviver da maneira menos penosa que lhe 

é possível às agruras trazidas pela estiagem (FROTA, 1982).  

 

Os registros sobre as secas são bastante antigos, sendo a grande seca de 

1777, a primeira a trazer graves consequências econômicas e sociais (CAMPOS e 

STUART, 2001). Durou cerca de três anos e resultou na morte de centenas de milhares 

de nordestinos e deu inicio a infrutíferos debates sobre o tema que envolviam diversos 

atores sociais da época, de cientistas a leigos, incluindo a igreja, mas excluindo de 

maneira determinante e parva aqueles mais atingidos (FROTA, 1982). No ano de 1888, 

um século depois, o nordeste foi assolado com outra severa estiagem que provocou o 

nascimento de debates mais objetivos e profícuos que buscavam solucionar de maneira 

mais cientifica o problema da seca. (CAMPOS e STUART, 2001).  

 

Em 1890, a seca já se configurava como um problema primordialmente 

social com o qual o governo não sabia ou não queria lidar de maneira eficiente 

(NEVES, 2000). Segundo Lyra (1981), as ações do governo se restringiam à tardia da 

distribuição de socorros que em meio à calamidade não eram dados de maneira 

eficiente, gastando-se vultosas somas de dinheiro sem beneficiar a quem, de fato, 

necessitava. 

 

Dr. Lauro Müller, então Ministro da Viação no ano de 1904, utilizou-se de 

dispositivos presentes na Lei 1145 de 31 de dezembro de 1903 para autorizar uma série 
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de medidas que visavam combater os efeitos da estiagem (LYRA, 1981). Essa iniciativa 

resultou posteriormente em a possibilidade de execução de um plano de combate à seca 

que acabou por exigir que fosse criado um órgão especifico para coordenar os recursos 

que seriam direcionados para a execução dessas ações e também para executá-las 

(LYRA, 1981). 

 

Foi então que se estabeleceu pelo decreto nº 7619 de 21 de outubro de 1909, 

a criação da Inspectoria Federal de Obras Contra a Seca que objetivava o estudo 

sistematizado das condições físicas e climáticas do local, através de continuas 

observações; a conservação e reconstituição das florestas; a construção de estradas que 

facilitariam o trânsito de mercadorias e dos flagelados; a perfuração de poços; 

realização de barramentos subterrâneos, drenagens nos vales, outros trabalhos de 

fomento econômico como incentivo à piscicultura e hortaliças; o estudo e multiplicação 

de pequenos açudes e, finalmente, o estudo e a construção de grandes açudes públicos 

(VELLOSO, 2000). 

 

Até dezembro de 1918, a Inspectoria tinha construído cerca de vinte e três 

açudes públicos, tendo sete em construção, noventa e quatro projetados e duzentos e 

sessenta e quatro em estudo; contando com dezenove açudes privados, com mais vinte e 

quatro em construção, vinte e cinco projetados e seis em estudo (LYRA, 1981). Em 

1923, uma comissão formada para indicar ao governo sobre as obras contra a seca 

realizadas pela Inspectoria Federal de Obras Contra as Secas relatou que a Bacia do Rio 

Acaraú, para qual a microbacia do açude do Arribita é tributária, que era uma das mais 

atingidas pelo flagelo das secas, não havia sido contemplada com “qualquer grande 

barragem de alvenaria que pudesse servir para a irrigação dessas terras planas” (Diário 

Oficial, 1923).  

 

O IFOCS constrói, finalmente, em 1929 o açude do Forquilha com 

capacidade 50.132.000, com sua barragem do tipo terra homogênea que vinha para 

atender as diversas solicitações da população local que sofria com o desabastecimento, 

principalmente na época de estiagem (SRH, 2010). Foi uma obra monumental para a 

pequena comunidade causando grandes mobilizações humanas e alterando 

drasticamente a conformação social e de ocupação dos espaços. (ARAGÃO, 2006).  
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Assim como a maioria dos grandes reservatórios construídos no inicio do 

século XX, no estado de Ceará, o açude do Forquilha, inserido em uma região atingida 

por acentuados níveis de semi-aridez associados com ações antrópicas pouco 

condizentes com as condições ambientais e com as praticas de preservação ambiental, 

foi levado a um acelerado processo de esgotamento e degradação, extenuando a 

qualidade da água (BRAÚNA, 2009). 

 

Em relativa semelhança com outras áreas do estado cearense, o crescimento 

populacional ocorrido da Bacia do Acaraú, na qual se insere a área de estudo, acarretou 

em um acentuado aumento da demanda por água, bem como na maximização da pressão 

feita sobre o ambiente em razão dos múltiplos usos da terra (ARAÚJO, 1990).  

 

Para atender uma exigência cada vez maior por parte das comunidades mais 

isoladas pelo acesso à água, em 1992, o governo do estado do Ceará construiu o açude 

do Arribita no distrito de mesmo nome, levando água encanada para a grande maioria 

das residências presentes em sua circunvizinhança (CEARÁ, 2010).  

 

Por ser um reservatório primordialmente com função de abastecimento 

humano, existem diversas limitações ao uso de suas águas. A restrições são impostas 

para tentar evitar a contaminação do recurso, o que dificultaria o tratamento da água e 

resultaria em uma queda de sua qualidade (COGERH, 2010).  

 

2.4. BACIA HIDROGRAFICA COMO UNIDADE DE GESTÃO 

AMBIENTAL 

 

 

De acordo com Vieira (2003), podemos atribuir à criação da Diretoria de 

Águas do Ministério da Agricultura, em 1933 e ao Código das Águas, em 1934, como 

inicio do processo de gestão das águas no Brasil. No entanto, estes instrumentos pouco 

atendiam as especificidades dos recursos hídricos do nordeste do país, principalmente as 

do semiárido, por estarem baseadas nas características ambientais dos estados do sul e 

sudeste, como por exemplo, a definição de diversos pontos visando o uso dos rios para a 

navegação, o que não se aplica a intermitência dos cursos d’água da região semiárida.  

(VALÉRIO FILHO, 1995).  
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No nordeste brasileiro, o gerenciamento dos recursos hídricos teve o 

Departamento Nacional de Obras contra as Secas- DNOCS como principal promotor 

das políticas básicas de gestão. O órgão criando ainda em 1909, como o nome de 

Inspetoria de Obras contra as Secas- IOCS, assumindo o em 1945 o nome atual de 

DNOCS, iniciou sua trajetória com ações voltadas para os estudos e o conhecimento 

dos recursos naturais locais que se caracterizou como a fase hidráulica - cientifica 

(CAVALCANTE, 2007).  

 

Em seguida suas ações se voltaram para a construção de grandes obras 

hidráulicas e de infraestrutura que se baseavam no fato de ser a escassez de água a 

principal causadora dos problemas sociais e econômicos do semiárido. Este raciocínio 

levava a deduzir que se este problema fosse resolvido, os demais, obviamente também 

seriam sanados (CAMPOS E STUART, 2001). A fase denominada de hidro-técnica 

iniciou-se por volta dos anos 40 onde as obras hidráulicas foram intensificadas e 

acrescidas das que visavam à produção energética. A partir da década de 70, a fase 

hidro-agricola passou a determinar o aproveitamento dos reservatórios e dos recursos 

hídricos em atividades como piscicultura, abastecimento de comunidades e, 

principalmente, agricultura irrigada. No entanto, a eficiência da implementação da 

gestão adequada da água foi tolhida pela política agrícola que enfocava somente a 

produção, desconsiderando as limitações dos recursos naturais locais não permitindo a 

integração eficiente do gerenciamento (VELLOSO, 2000).  

 

Tradicionalmente a gestão dos recursos hídricos baseava-se apenas na 

observância do ciclo hidrológico, na quantidade e disponibilidade dos recursos, não 

sendo considerada a visão holística e sistêmica da questão, desconsiderando a influencia 

importante de demais fatores que alteram sua dinâmica (BEZERRA et al, 2009). A Lei 

Federal nº 9.433 de 08 de janeiro de 1997, baseou-se nesses princípios para estabelecer 

Política Nacional de Recursos Hídricos que definiu a água como um bem finito, de 

valor econômico e fundamental para a manutenção da vida, estabelecendo os Planos de 

Recursos Hídricos os instrumentos fomentadores da gestão descentralizada. Assim 

sendo, a gestão ambiental tem como âmbito territorial a bacia hidrográfica e não as 

fronteiras administrativas e políticas dos municípios/estados-membros brasileiros 

(BRASIL, 2010).   
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Os Estados Unidos da América foram os primeiros a realizarem estudos 

utilizando a bacia hidrográfica como unidade de planejamento em 1933, ao criarem o 

Tennessee Valley Authority (BOTELHO, 1999). A partir dessa experiência, as 

pesquisas hidrológicas e ambientais que passaram a considerar a bacia hidrográfica 

como unidade de estudo, foram disseminadas e acabaram por estabelecer um novo 

embasamento para esses tipos de pesquisas (ADAME, 2007). A bacia hidrográfica 

como área básica para estudos e planejamento passou a ser algo indissociável às 

pesquisas ambientais, por apresentar em suas dinâmicas a possibilidade de observação e 

analises de seus processos de maneira mais completa, percebendo os aspectos que nela 

interferem e que são influenciados por ela (ADAME, 2007). 

 

É imprescindível a compreensão do conceito de Bacia hidrográfica para a 

implementação da gestão adequada dos recursos hídricos, principalmente após a 

determinação de bacia hidrográfica como unidade de gestão e planejamento pela Lei de 

Política Nacional de Recursos Hídricos (BEZERRA, 2002). 

 

São diversas as definições de Bacia Hidrográfica que podem ser 

consideradas para a gestão de recursos hídricos, já que a Lei nº 9.433/97 não apresenta 

definição própria, no entanto todas acabam sendo semelhantes à definição de que se 

trata de uma porção territorial onde ocorrem as interações entre os elementos ecológicos 

e socioeconômicos e sua dimensão espacial é definida pelas terras drenadas por um rio 

principal e seus afluentes, que transportam água e sedimentos ao longo de seus canais 

sendo delimitada espacialmente pelos divisores de águas. (BOTELHO, 1999; SILVA, 

2003; NASCIMENTO, 2003). A bacia hidrográfica é também denominada de bacia de 

captação quando atua como coletora das águas pluviais, ou bacia de drenagem quando 

atua como uma área que está sendo drenada pelos cursos d’água (SILVA, 1995). 

 

As bacias hidrográficas são canalizadores de ações naturais e antrópicas, por 

isso devem ser vistas como sistemas abertos onde a energia é absorvida e perdida 

sistematicamente, oscilando em torno de um equilíbrio dinâmico. São formadas por 

sistemas menores interligados, com outra de ordem hierárquica inferior, constituindo 

sub-bacias. Portanto, os termos bacia e sub-bacias hidrográficas são relativos. Os 

conceitos de bacia e sub-bacias se relacionam a ordens hierárquicas dentro de uma 



37 
 

determinada malha hídrica, onde a segunda é definida como área de drenagem dos 

tributários do curso d’água principal (TEODORO, 2007).  

 

A partir do Programa Nacional de Microbacia Hidrográfica (PNMH) 

estabelecido pelo decreto-lei n° 94.076, de 05/03/87, pela ANA (Agência Nacional de 

Águas), o termo microbacia hidrográfica passou a ser difundido dentro das praticas de 

estudo e pesquisa, sendo recorrente nessas subdivisões e importante do ponto de vista 

do planejamento por tratar-se da menor unidade do ecossistema onde, segundo Mosca 

(2003) e Leonardo (2003), se pode observar a delicada relação de interdependência 

entre os fatores bióticos e abióticos, por ter a dinâmica do seu funcionamento 

comprometida por perturbações. Para Botelho (1999) as definições dos termos são 

extremamente semelhantes não permitindo que se promova a elaboração de um conceito 

específico para microbacia, assim, sendo adota o conceito de bacia hidrográfica para as 

microbacias.  

 

O processo de gestão dos recursos hídricos é algo extremamente dinâmico e 

tem uma adoção relativamente recente nos planejamentos governamentais, com isso a 

adoção da Bacia Hidrográfica como unidade ideal de planejamento exige que sejam 

desenvolvidos modelos de gerenciamento adequados (BITTENCURT et al, 2001). No 

Brasil, a busca de implementação dessas ações se iniciou por volta da década de 70, 

com a adoção do modelo de gerenciamento francês, conhecido como “Modelo de 

Negociação”, que se baseia no principio de que a água é um bem finito, limitado e, 

portanto, vulnerável (LEAL, 1997). Esse modelo se baseia também no reconhecimento 

da valoração do recurso hídrico, dos múltiplos usos da água, bem como da gestão 

descentralizada e participativa, tendo como ponto principal da gestão a instituição da 

Bacia Hidrográfica como unidade de planejamento (BITTENCURT et al, 2001).  

 

Essa nova conjuntura jurídica de determinação mais ampla da unidade de 

estudo e planejamento veio apenas para legitimar o que já vinha sendo realizado em 

estudos ambientais, principalmente hidrológicos, onde o foco das abordagens já era a 

Bacia Hidrográfica como um todo, desprezando as determinações dos limites territoriais 

baseados nas instituições políticas como municípios ou estados (BITTENCURT et al, 

2001). A Bacia Hidrográfica por ter divisores (naturalmente) naturais é percebida como 

um sistema aberto que permite que se tenha uma melhor percepção da dinâmica 
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geoambiental local, ao ponto de ser possível identificar impactos e alterações de 

maneira mais significativa e coordenada (VALÉRIO FILHO, 1995).  

 

Os fenômenos ocorridos dentro de uma bacia, sejam eles de origem natural 

ou antrópica, interferem na dinâmica do sistema, na quantidade e na qualidade dos 

cursos de água (MELO, 2009). Deve-se, portanto, atentar para todos os elementos 

constituintes desse sistema que deve ser estudado e planejado de maneira holística para 

contemplar todos os seus aspectos. Na Bacia Hidrográfica como unidade de estudo, 

devem ser considerados os elementos e atores sociais, culturais e econômicos que se 

integram e interferem de maneira interativa com os elementos ambientais, daí o 

gerenciamento das águas exigir profundo conhecimento da hidrologia regional, da 

coordenação institucional e do aparato jurídico adequado (CAMPOS,1991) para que se 

possa obter ferramentas que produzam um planejamento estratégico adequado e 

harmonioso com o local.  

 

A Lei nº. 9.433/97 preconiza que gestão dos recursos hídricos deve ser 

voltada para permitir e promover o uso múltiplo das águas, e se utiliza da classificação 

dos corpos d’água, de acordo com a predominância dos usos da água, para assegurar a 

qualidade compatível com as maiores exigência desses usos e reduzir os custos de 

manutenção da qualidade através de ações preventivas permanentes. Portanto, essa 

classificação e o consequente enquadramento devem se efetivar no sentido de melhorar 

a qualidade dos recursos hídricos, já que devem ser garantidos os múltiplos usos, 

assegurando qualidade compatível com os mais exigentes. A lei define, ainda, o regime 

de outorga de direitos de uso de recursos hídricos que tem como objetivos assegurar o 

controle quantitativo e qualitativo do uso da água e o efetivo exercício dos direitos de 

acesso à água (BRASIL, 1997). 

 

O estado do Ceará, igualmente quando implementou a política de 

açudagem, instalando em seu território o primeiro reservatório artificial de grande porte 

do nordeste brasileiro, o Cedro (1890-1906), seguiu sua tendência histórica de 

pioneirismo, antecipando-se à Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos 

(BEZERRA, 2002). Foi o segundo estado brasileiro a estabelecer, ainda em 1992, seu 

sistema de gerenciamento e sua política de gestão de recursos hídricos, através da Lei 

Estadual 11.996 de 24 de julho. Esta lei tem seu objetivo principal permitir um uso mais 
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racional da água, considerando as características físicas e climáticas do estado, bem 

como sua essencial necessidade para o sistema econômico e para a qualidade de vida de 

sua população. Além disso, o Ceará foi o primeiro a utilizar como instrumento de gestão 

a cobrança pelo uso dos recursos hídricos (SHR, 2010). 

 

Segundo Ferreti (1998) a bacia hidrográfica é receptora de impactos 

ambientais decorrentes das ações antrópicas e integradora de vários processos, por isso, 

deve ser objeto de pesquisas e programas de medidas, visando à compreensão dos 

mecanismos do seu funcionamento e preservação dos seus recursos. Por isso o estudo 

sobre a pequena açudagem deve ser realizado observando seu contexto de inserção na 

bacia, tanto do ponto de vista ambiental quanto social.  

 

De acordo com Nilson Campos (2001), a atenuação da seca hidrológica 

depende da eficiência da gestão das águas. Esta gestão deve assentar em duas funções 

da Engenharia: transporte de água no tempo - dos "invernos" para as secas, e o 

transporte de água no espaço, dos açudes para as cidades e os campos de irrigação. 

Essas ações, entretanto devem ser acompanhadas e analisadas através do monitoramento 

da qualidade da água, pois desta maneira, é permitido acompanhar a possível 

deterioração dos recursos hídricos ao longo de uma bacia ou ao longo do tempo, o que 

facilita a ação dos usuários e tomadores de decisões destes recursos (MEIRELES, 

2007). Portanto, para se realizar uma gestão eficaz, inicialmente, é necessário realizar 

um diagnóstico da área que se deseja gerenciar, verificando a melhor forma de 

utilização dos seus recursos do ponto de vista ambiental e econômico (BEZERRA, 

2002). 

 
2.5. ASPECTOS DA PEQUENA AÇUDAGEM NA GESTÃO DE 

MICROBRACIAS HIDROGRÁFICAS 
 

De acordo com Barbosa (2005) a gestão sustentável de recursos hídricos, de 

forma aligeirada, deve ser vista como dimensão capaz de solucionar o problema da 

escassez dos recursos hídricos através de procedimentos integrados de administração e 

planejamento, sem, entretanto, degradação do meio ambiente, sobretudo, levando em 

consideração outras dimensões sistêmicas. Neste contexto não se pode dirimir a 

importância da pequena açudagem do Ceará, no ponto de vista social e econômico, bem 
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como sua influencia na dinâmica ambiental de suas bacias (CAMPOS E STUART, 

2001). 

 

A palavra açude é originária do árabe, as-sudd, que significa água represada 

artificialmente, barragem, que tem como finalidade primária o abastecimento humano. 

A construção de açudes no Nordeste foi iniciada pelos portugueses, com o objetivo de 

conduzir água até os moinhos dos engenhos no início da colonização. Durante a 

colonização do interior do país, a açudagem foi uma das estratégias utilizada pelos 

sertanejos para minimizar os efeitos das secas e resolver o problema do abastecimento 

d’água que atingia os colonizadores e os seus rebanhos (CAVALCANTE, 2007).  

 

A intermitência dos rios do Estado no Ceará fez com que os habitantes das 

microrregiões construíssem um grande número de pequenos açudes para satisfazer as 

próprias necessidades em água e as dos seus rebanhos (PINHEIRO, 2005). Esses 

pequenos açudes, entretanto, apenas são capazes de promover uma regularização anual 

e a grande maioria seca durante a ocorrência de estiagens prolongadas (CAMPOS et al, 

2001).  

 

Para Campos (1995), a pequena açudagem tem sido um dos fatores 

responsáveis pela redução do volume afluente dos grandes reservatórios. Os pequenos 

açudes, em relação a sua capacidade de armazenamento, sofrem mais perdas por 

evapotranspiração quando comparados aos grandes reservatórios, ocasionado pela razão 

negativa entre seu volume de armazenamento e a extensão do seu espelho d’água. Nos 

reservatórios superficiais, principalmente em bacias hidráulicas de médio e pequeno 

porte, água estocada em sofre alterações na sua qualidade causadas por processos físicos 

principalmente, por evaporação (MEIRELES, 2007), que consome, de acordo com 

dados da COGERH (2010), em torno de 40% da água dos açudes do Ceará. Essa 

problemática está de prevista na Política Nacional de Recursos Hídricos instituída pela 

Lei 9.433/97 que determina que os Planos de Recursos Hídricos devem contemplar o 

balanço entre as demandas e as disponibilidades de água na área de ação do plano com 

apropriado grau de confiabilidade (BRASIL, 2010). 

 

Percebe-se então que o fenômeno da evaporação no semiárido tem papel 

fundamental no dimensionamento e manejo de obras hídricas, que deve ser 
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minuciosamente investigado para subsidiar ações de planejamento e gerenciamento na 

busca de um melhor aproveitamento das águas reservadas. (CAMPOS e STUART, 

2001). Além disso, a açudagem utilizada como suporte para a agricultura em terras 

secas resulta em altas concentrações de sais no solo, que muitas vezes vão além da 

capacidade de suporte do recurso. Esses sais, em sua grande maioria, se encontram 

dissolvidos nas águas de irrigação. Estima-se que nas regiões semiáridas, 25% dos solos 

irrigados estão comprometidos quanto à salinidade e a sodicidade (FURTADO, 1998). 

Com a incorporação de novas áreas irrigadas, esse problema vem aumentando a cada 

ano. 

 

Devido à complexidade das interações dos recursos naturais, torna-se 

importante o manejo integrado de bacias hidrográficas (LANNA e CÁNEPA, 1994). No 

Brasil, este fato é reconhecido por Lei Federal (n° 9.433 de 8/1/1997), em que o próprio 

Estado percebe a necessidade de participação da sociedade, inclusive na avaliação das 

diversidades físicas, bióticas, demográficas, econômicas, sociais e culturais. (BRASIL, 

2010). 

 

De acordo com Flávio Nascimento (2007), uma bacia hidrográfica deve ser 

estudada não só do ponto de vista de sua rede de drenagem, mas sim de forma mais 

holística, conforme sua complexidade fisiográfica, socioeconômica e cultural. Sob esta 

égide, os recursos naturais ganham destaque, ao tempo que são explotados, consumidos, 

exauridos ou conservados.   Conforme Rocha e Kurtz (2001), o manejo integrado de 

bacia hidrográfica visa à recuperação ambiental dessas unidades, equilibrando os 

ecossistemas e buscando a sustentabilidade dos recursos naturais renováveis.  

 

A deterioração de terras em zonas áridas, semiáridas e subúmidas secas, nas 

quais os recursos solo e água são escassos, resulta de vários fatores, incluindo variações 

climáticas e atividades antrópicas. O uso inadequado do solo tem causado sérios danos 

ambientais e acelerado a desertificação, que atualmente ameaça 15% da região do 

semiárido (AGUIAR E ZANELLA, 2005). Isso exemplifica corretamente os processos 

ocorridos no Ceará que é impactado pelas atividades rurais, acrescida aos problemas 

trazidos pela instalação de pequenas bacias hidráulicas, que trouxeram graves impactos 

aos processos naturais do local (ALVES et al, 1998).  
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O território cearense se caracteriza com elementos formadores da dinâmica 

política, social e ambiental do semiárido brasileiro, onde segundo Bezerra (2002) sua 

realidade está ligada a uma cultura de subsistência, com produção de alimentos para o 

autoconsumo, sem excedente econômico e sem alternativas de fontes de renda, 

reduzindo o grau de integração nos mercados e, consequentemente, caracterizando a 

vulnerabilidade destas populações e de suas atividades aos fenômenos da seca, onde as 

pequenas barragens possuem um caráter fundamental na dinâmica dessas comunidades 

e são consideradas algo indissociável à permanência das pessoas no campo e na 

manutenção de suas atividades produtivas (ALVES et al, 1998).  

 

Assim, um planejamento integrado com a comunidade envolvida com uma 

bacia hidrográfica, trabalhando a relação homem-natureza no cotidiano do cidadão, não 

fragmenta as próprias relações homem/homem, resultando numa ação integrada e 

dinâmica, onde as questões ambientais envolvidas se dão em meio a: compatibilização 

de um zoneamento em função da poluição hídrica; proposta de uma descentralização 

política e administrativa sobre problemas ambientais, para promoção da participação 

comunitária no manejo e planejamento ambiental, contemplando ainda as pequenas e 

médias barragens, seus usos e influências na vida das populações, bem como na 

dinâmica ambiental da área (PIRES, 2000).  

 

Portanto, ao tratar-se da elaboração de planos de gestão para os recursos 

hídricos do semiárido, não se pode desconsiderar a fundamental importância da 

açudagem, mais especificamente os reservatórios de pequeno porte que estão 

disseminados em todo o território, participando e influenciando as dinâmicas sociais e 

ambientais, inseridos na complexa e delicada rede de relações que se estabelece nesse 

ambiente que se apresenta naturalmente fragilizado (LANNA, 1996).  

 

A pequena açudagem por atender de maneira mais direta a comunidade 

nordestina participa de maneira primordial nos processos econômicos e sua relação com 

o homem do local já se apresenta profundamente estabelecida dentro do contexto 

cultural. Por isso, deve ser um dos principais aspectos influenciadores das propostas de 

planejamento e gestão das bacias hidrográficas semiáridas (CAMPOS, 1991). 
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3. MATERIAIS E MÉTODO 

 

3.1.  A CIDADE DE FORQUILHA E A MICROBACIA DO AÇUDE 

ARRIBITA 

 

A cidade de Forquilha está situada na Região Noroeste do Ceará, a 218 

quilômetros de Fortaleza, entre as águas do Rio Madeira e Riacho Oficina, possuindo 

quase todos os seus limites com a cidade de Sobral (ao norte, ao sul, ao leste e oeste), 

limitando-se, também, ao sul e a oeste com Groaíras e ao sul com Santa Quitéria. A 

cidade é cortada pela BR-222 que liga ainda o Ceará ao Piauí, ao Maranhão e ao Pará 

(Figura 01).  

 

O Município possui, de acordo com o Instituto de Pesquisas do Ceará- 

IPECE (2009), uma área de 516,99 km2, sendo caracterizada pelo clima Tropical 

Quente Semiárido e Tropical e Quente Semiárido Brando com pluviosidade média de 

826,8 mm no período de fevereiro a abril, tendo temperaturas médias entre 26° a 28° e 

possui a uma altitude média de 70 metros.  

 

Forquilha está inserida na Bacia Hidrográfica do Rio Acaraú, sendo os 

açudes do Forquilha e do Arribita contribuintes importantes para essa bacia. Localiza-se 

na depressão Sertaneja, com sua vegetação basicamente composta por Floresta 

Caducifólia Espinhosa, Caatinga Arbustiva Aberta e Floresta Mista Dicotilo-Palmácea. 

 

O IPECE estima que a população tenha atingido, em 2008, cerca de 20.181 

habitantes. Sendo que 13.550 se localizam na zona urbana e 6.631 na zona rural, 

estando, para o ano 2000, a taxa de urbanização calculada em cerca de 66,44 %, onde a 

maioria de sua população, cerca 57,46%, estava na faixa etária entre 14 e 65 anos.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01. Localização da cidade de Forquilha.

 

 

A princípio a cidade de Forquilha era distrito subordinado a Sobral, criado 

pelo decreto estadual nº 1156, de 04 de dezembro de

de 01 de julho de 1960, o distrito de Forquilha figura no município de Sobral, assim 

permanecendo até a divisão territorial datada de 01de julho de 1983. A cidade de Sobral 

foi fundada por famílias que fugiam da guerra 

elevada à categoria de vila em 1772 com a denominação de Villa Distinta e Real de 

Sobral (FROTA, 1995). 

 

Em 1777, veio a seca dos “três setes” que afetou de maneira drástica toda a 

bacia do Acaraú, acarretando o iní

fortalecido, funcionando como vinculo entre a zona litorânea e o sertão, fazendo com 
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01. Localização da cidade de Forquilha. Fonte: Mapa IPECE 2009.

A princípio a cidade de Forquilha era distrito subordinado a Sobral, criado 

decreto estadual nº 1156, de 04 de dezembro de 1933. Em divisão territorial datada 

de 01 de julho de 1960, o distrito de Forquilha figura no município de Sobral, assim 

permanecendo até a divisão territorial datada de 01de julho de 1983. A cidade de Sobral 

fundada por famílias que fugiam da guerra contra os holandeses no Século XVII, foi 

elevada à categoria de vila em 1772 com a denominação de Villa Distinta e Real de 

Em 1777, veio a seca dos “três setes” que afetou de maneira drástica toda a 

bacia do Acaraú, acarretando o início do declínio da pecuária. O Comercio passou a ser 

fortalecido, funcionando como vinculo entre a zona litorânea e o sertão, fazendo com 
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Fonte: Mapa IPECE 2009. 

A princípio a cidade de Forquilha era distrito subordinado a Sobral, criado 

1933. Em divisão territorial datada 

de 01 de julho de 1960, o distrito de Forquilha figura no município de Sobral, assim 

permanecendo até a divisão territorial datada de 01de julho de 1983. A cidade de Sobral 

contra os holandeses no Século XVII, foi 

elevada à categoria de vila em 1772 com a denominação de Villa Distinta e Real de 

Em 1777, veio a seca dos “três setes” que afetou de maneira drástica toda a 

cio do declínio da pecuária. O Comercio passou a ser 

fortalecido, funcionando como vinculo entre a zona litorânea e o sertão, fazendo com 

    limites municipais 

               rodovias  

               recursos hídricos 

                sede municipal 

 

LEGENDA 



45 
 

que Sobral assumisse o papel de ponte para com o mercado nacional, principalmente 

com as capitanias de Pernambuco e Bahia (NEVES, 2000).  

 

Com isso estabeleceu-se um intenso tráfego comercial em lombo de tropas 

de jumentos ou em carros de bois, que acabou por criar diversas rotas no interior do 

estado, incluindo as localidades que originariam Forquilha (SOUZA, 2004). O fluxo de 

comercio que se estabeleceu, principalmente entre Sobral e o porto de Acaraú, levavam 

carne salgada, couro e sola para o litoral e trazendo de volta tecidos, artigos 

manufaturados, objetos de louça e prata e também alguns negros (AGUIAR JÚNIOR, 

2005).  

 

Em 12 de Janeiro de 1841, pelo decreto nº 229, a Vila de Sobral foi elevada 

à categoria de Cidade, com o título de Fidelíssima Cidade Januária do Acaraú, pelo 

presidente Martiniano de Alencar. Foi um dos centros abolicionistas do Ceará desde 

1871 (FROTA, 1995).  

 

Na segunda metade do Século XIX o desenvolvimento de Sobral chegou a 

superar o de Fortaleza, tendo a atividade comercial como a articuladora da expansão e a 

integração do espaço urbano (ARAÚJO, 1998). Há 50 anos, a cidade passou a ser o 

mais importante pólo comercial do Norte do Estado (HERBERT ROCHA, 2003). Seu 

crescimento se deu, basicamente, nos meados da década de sessenta, pois nessa época 

foram realizadas diversas iniciativas industriais de grupos locais que prosperaram 

economicamente. Esses grupos, como a LASSA (lacticínios), COSMAC (materiais de 

construção), VOTORANTIM (material de construção) e Fábrica Coelho (alimentos) 

incentivaram, através da geração de empregos, ainda mais o fluxo de pessoas que 

migravam da área rural, de toda a porção norte do Ceará, para a urbana em busca de 

oportunidades (COSTA, 2003). O progresso da cidade se firmou a partir da instalação 

dessas indústrias e de um vigoroso sistema educacional e de prestação de serviços de 

saúde (HERBERT ROCHA, 2003).  

 

Ocorreu uma concentração de infraestruturas urbanas, bem como atrativos 

comerciais e econômicos na sede de Sobral, ficando desfavorecidos os distritos 

subordinados a ela. Forquilha, então distrito, teve seu crescimento limitado às margens 

da BR-222 que entrecortava sua sede; havendo estagnação e até mesmo decréscimo 
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populacional de suas localidades, na qual se inclui o Arribita (ARAGÃO e LOIOLA, 

2006).  

 

A região possuía uma infraestrutura urbana bastante precária, com poucas 

escolas e nenhum posto médico o que obrigava os moradores a deslocarem-se para 

Sobral em busca de atendimento, por menor que fosse (COSTA, 1982). Sua primeira 

praça publica foi construída somente em 1967, na administração do Prefeito sobralense 

Jerônimo Medeiros Prado, com o nome de Mocinha Viana, senhora já falecida, que era 

figura histórica na cidade por ter sido grande filantropa e, também, por ser esposa do 

maior proprietário de terras de sua época, o Sr Francisco Martins Viana, que foi doador 

das terras para construção da Paróquia de São Francisco, do Cemitério e da Cadeia 

Pública da Vila de Forquilha (CAVALCANTE, 2010).  

 

O sistema de abastecimento de água e a rede de esgotamento sanitário eram 

praticamente inexistentes e algumas localidades não possuíam sequer energia elétrica, 

fato que permaneceu até os anos 2000 (ARAGÃO, 2006). Apesar disso, o distrito de 

Forquilha era o maior em extensão e povoamento, possuía história e valores próprios 

que provocavam a congregação das ideias de emancipação (COSTA, 1982). 

 

Após muitas solicitações e reivindicações da comunidade foi elevado à 

categoria de município com a denominação de Forquilha, pela lei estadual nº 11012, de 

05 de fevereiro de 1985, sancionada pelo governador Luiz Gonzaga Fonseca Mota, 

sendo desmembrado de Sobral e ficando constituído por dois distritos: Forquilha e 

Trapiá (COSTA, 2003).  

 

A cidade teve como seu primeiro Prefeito Dr. José Antônio Dias Carneiro e 

como Vice-Prefeito – Patriarca da Emancipação Política de Forquilha – Sr. Abelardo 

Cavalcante de Vasconcelos, cujo mandato foi cumprido de 1986 a 1988. Com poucas 

possibilidades de melhorias para a cidade, já que sua arrecadação era muito pequena, 

não havia estrutura que permitisse o trabalho administrativo, nem mesmo condições 

para criá-la (CAVALCANTE, 1999). 
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3.2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O Açude do Arribita foi construído pelo Governo do Estado do Ceará em 

1992 na sede do distrito de mesmo nome no município de Forquilha- CE, em uma área 

onde estavam estabelecidas três pequenas propriedades rurais, cujos proprietários foram 

indenizados e removidos para a circunvizinhança.  

 

A área localiza-se na porção centro-sul da cidade de Forquilha -CE (Mapa 

02), entre as coordenadas -40°32’64” e -40° 20’53” de latitude e    - 4°60’56” e -

3°30’60” de longitude, onde o riacho Sabonete atua como uma das linhas de divisão 

político-administrativas com a cidade de Sobral-CE. Sua microbacia auxilia no 

abastecimento da cidade e tem ligação direta com o mais importante reservatório da 

região, o açude do Forquilha. É formada por pequenos rios tributários originários da 

Serra da Barriga, estando inserida em uma das mais importantes bacias do norte do 

estado, a Bacia Hidrográfica do Acaraú, que possui cerca de 14.560,1 km².  

 

O reservatório é de responsabilidade técnica da Companhia de Gestão de 

Recursos Hídricos- COGERH que realiza periodicamente monitoramentos, analisando 

somente os indicadores de qualidade da água. No entanto, a área é extremamente 

precária no que diz respeitos a estudos de impactos sociais, ambientais, mapeamento e 

usos do recurso hídrico.  

 

O açude do Arribita é considerado um açude de pequeno porte em razão de 

sua capacidade não passar dos 19.600.000 m³. Mas de acordo com relatos dos 

moradores e com os relatórios da Companhia de Gerenciamento de Recursos Hídricos- 

COGERH e Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos – FUNCEME o 

reservatório nunca reduziu sua capacidade a menos que 60%, mesmo em anos 

consecutivos de estiagem, estando atualmente com um volume de 15.72 hm³ que 

equivalem a 80,19 % de sua capacidade (FUNCEME, 2010). 

 

A destinação de suas águas é prioritariamente para abastecimento humano, 

não sendo permitido pela COGERH, práticas como a criação de aves, piscicultura, 

lavagem de roupa e etc. que venham a comprometer de maneira direta a qualidade da 

água do reservatório, ressaltando que todas as residências estabelecidas no entorno do 



 

reservatório possuem água encanada, o que acaba por desestimular a retirada ou o uso 

da água diretamente do reservatório.

sua destinação restrita a fossas sépticas e artesiana

aberto. 

As condições geoambientais na sub

fenômenos com forte antagonismo entre a exploração dos recursos naturais, dinâmica 

socioeconômica e os fatores físico

evaporação e evapotranspiração, alta variabilidade

drenagem subordinado a rios intermitentes de caráter sazonal, sendo estes elementos 

parte da série de fatores naturais que alimentam o processo de degradação de local dos 

recursos. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mapa 02. Localização da Microbacia do Açude do Arribita.
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reservatório possuem água encanada, o que acaba por desestimular a retirada ou o uso 
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A) ASPECTOS GEOLÓGICOS 

 

De acordo com o mapa geológico RADAMBRASIL (1979), área está 

localizada no Complexo Geológico Nordestino, de origem pré-cambriana inferior a 

médio, formado por migmatitos, biota-hornbleda-gnaises, granada-gnaisses, anfibolitos, 

calcários cristalinos, termos calci-silicatados e rochas graníticas a dioríticas. 

 

Apresenta também migmatitos delicadamente laminados, gnasisses 

feldspatizados, granada-biotita-xistos, quartzitos, anfibolitos, calcário cristalino e rochas 

calcisilicatadas (RADAMBRASIL, 1979). 

 

B) ASPECTOS GEOMORFOLÓGICOS 

 

A Microbacia do Açude do Arribita está inserido na unidade 

geomorfológica da Depressão Sertaneja (RADAMBRASIL,1979) e no cenário da 

paisagem é significante a Planície Fluvial, sendo a primeira mais expressiva com 

relação à grandeza espacial, mas que a segunda apesar de ocupar uma área menor, 

também é de grande relevância dando maior destaque ao distrito, se comparado com 

outros (Figura 04). A Serra da Barriga, o vale do Rio Acaraú e as Depressões Sertanejas 

são as principais unidades de revelo de Forquilha, cidade onde está localizada a área de 

estudo.  

 

A Depressão Sertaneja ocupa a maior parte do território cearense, 

apresentando vastas superfícies aplainadas com altimetria inferiores a 400m, 

posicionadas entre os Maciços Residuais, os Planaltos e até mesmo os inselbergs, com 

caimento para o fundo dos vales e do litoral, conforme Souza (1988).  

 

Em meio a Depressão Sertaneja estão inseridas as Planícies Fluviais, que 

são as formas locais mais características de acumulação e embora possuam pouca 

representatividade espacial em relação às demais unidades, apresentam grande 

significado socioeconômico para o meio semiárido (SOUZA, 1988), como é o caso do 

Arribita, que aparece como área de diferenciação regional, por apresentar melhores 
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condições de solos favoráveis à agricultura e disponibilidade hídrica, representada pelo 

açude Arribita, que foi construído no barramento do rio.  

 

De acordo com o RADAMBRASIL (1979), o relevo da área é aguçado-

fraco com altitude menor ou igual a 250 metros. 

 

C) ASPECTOS CLIMÁTICOS E HIDROLÓGICOS 

  

Os fatores físico-naturais se destacam uma vez que Microbacia do Açude do 

Arribita está inserida no semiárido cujo clima, potencializado pelo alto fotoperíodo e 

insolação intra-anual intensa, condiciona particularidades em relação aos fatores de 

exploração biológica e as demais do potencial ecológico criando mosaicos distintos, 

porém com alta vulnerabilidade ambiental, e consequentemente, baixa sustentabilidade 

ambiental (NASCIMENTO, 2007). 

 

De acordo com a FUNCEME (2010), as temperaturas apresentam valores 

elevados, durante praticamente todo o ano, com médias em torno de 27º a 30ºC, com 

regime pluviométrico de 800 mm com duas estações bem definidas (seca e chuva) 

(LIMA, 1999).  Nos compartimentos elevados do maciço residual da Serra da Barriga, 

há um decréscimo pouco importante dos valores compreendidos entre 23º a 25ºC. 

Ainda, de acordo com a FUNCEME (1995), as amplitudes anuais ou diárias, em geral 

não ultrapassam a 5ºC, correspondendo aos meses mais quentes ao final da estação seca, 

novembro e dezembro.  

 

A temperatura local tem influencia direta na evapotranspiração que se trata 

da perda de água por evaporação do solo e transpiração das plantas. Essa perda se 

caracteriza como importante elemento participante do balanço hídrico de uma bacia e, 

principalmente, para o balanço hídrico agrícola (CAMARGO e CAMARGO, 2000).   

 

A maneira mais eficiente de se medir essa perda é através do calculo da 

Evapotranspiração potencial (ETP), que para Camargo e Camargo (2000) é definida 

como: 

“A evapotranspiração potencial (ETp), que representa a chuva 
necessária, é o processo de perda de água para a atmosfera, através 
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de uma superfície natural gramada, padrão, sem restrição hídrica 
para atender às necessidades da evaporação do solo e da 
transpiração.” 
 
(Camargo e Camargo, 2000. p.126)  

 
 

A área apresenta, de acordo com Nôleto (2005), dois intervalos de ETP, 

sendo de 1500 a 1600, em maior extensão e 1600 a 1700 em uma menor porção ao norte 

da bacia; onde ambos possuem altos valores.  

 

No entanto, o principal problema climático do ambiente da Microbacia do 

Açude do Arribita se relaciona com a irregularidade anual e interanual de chuvas que 

torna os ambientes coletores de água, sujeitos ao fenômeno das estiagens prolongadas 

que, ao ocorrerem, se convertem em problema social e econômico, sendo a atividade 

agrícola intensamente atingida. 

 

A área e seu entorno apresentam corpos d'água: Riacho Sabonete, Riacho 

Açude Forquilha, Rio Madeira, Açude Feijão, Riachos Oficina e Timbaúba. 

Praticamente toda sua drenagem se encrava em áreas do embasamento cristalino, 

mostrando um padrão de escoamento dentrítico, com controle estrutural nas áreas mais 

intensamente fraturada. 

 

Na Serra da Barriga, onde se observa uma escassa cobertura sedimentar, a 

drenagem se apresenta com padronagem paralela em razão do suave caimento 

topográfico de sul para norte, onde as águas se direcionam para formar a Microbacia do 

Arribita e a Sub-bacia do Forquilha que por sua vez são tributárias da Bacia do Acaraú. 

 

As enchentes e inundações, nos períodos de chuvas mais freqüentes, se 

devem ao regime hidrológico dos pequenos efluentes que se apresentam com pouca 

escavação em seus leitos e não possuem capacidade suficiente para absolver o excesso 

de água (COGERH, 2004). O aspecto circular da bacia, embora mitigue a ocorrência de 

enchentes, ao estar associado às devastações sofridas pela cobertura vegetal em função 

da agricultura e da atividade da pequena pecuária, são fatores que condicionam o 

problema na área. 
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D) ASPECTOS PEDOLÓGICOS 

 

No ambiente da superfície sertaneja, as condições do clima propiciam os 

efeitos da morfogênese mecânica, em decorrência das altas temperaturas que incidem 

diretamente na superfície sertaneja. O manto alterado das rochas é delgado e recoberto 

por caatingas. Tais características estão associadas ao ritmo das precipitações e a 

funcionalidade dos processos de pedimentação.  

 

A Microbacia do Açude do Arribita está compreendida na região 

fisiográfica dos Sertões do Centro-Norte (o maior da Zona Norte do Estado do Ceará 

inserido na ecozona semiárida). A Microbacia possui solos rasos susceptíveis a erosão e 

ao encharcamento na época de chuva por estar inserida sobre um embasamento de 

litótipos cristalinos com baixa capacidade de armazenamento de água subterrânea.  

 

De acordo com Jacomine, a área apresenta solos classificados como nas 

Associações NC15, PE27 e NC7 que se referem à Associação de Brunos não-

calcicos indiscriminados, além de PE27 que se referem à podzolicos vermelho-

amarelo equivalentes eutroficos, também com brunos não-calcarios litólicos 

eutroficos  

 

E) ASPECTOS FITOECOLÓGICOS: VEGETAÇÃO, FAUNA E FLORA 

 

Sua cobertura vegetacional é caracterizada como Caatinga Arbórea Aberta 

sem palmeiras, mas com ocorrência de Carnaúba (Copernícia prunífera), sendo a 

vegetação espaçada e caducifólia configurando em sua paisagem como instável e 

vulneráveis à degradação (RADAMBRASIL, 1981).  
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Na cobertura vegetal estão presentes alguns exemplares de espécies nativas 

de pequeno porte como: Mimosa hostilis (Jurema-preta), Ipomea sp. (jitirana-lisa), 

Merrenia aegyptia (jitirana-peluda), Brachiaria plantaginea (milhã-branca), Cyperus 

compressus (capim-barba-de-bode), Pithecolobium multiflorum (cana-fístula), Mimosa 

caesalpinifolia (sabiá), Cordia leucocephala (moleque duro), Calliandra depauperata, 

Benth (carqueja).  

 

Nos exemplares de grande porte se destacam juazeiro (Zyziphus juazeiro, 

Mart), Albizia polycephala (angico-branco), Auxemma oncocalyx (pau-banco), 

Caesalpinia ferrea ferrea (jucá, pau-ferro), Erythrina velutina (mulungu), Couepia 

grandiflora (oiticica), Spondias tuberosa (umbuzeiro, umbu), Spondias lutea (cajazeiro) 

e de cajá-umbu (Spondias spp.) que é uma frutífera nativa do nordeste brasileiro ainda 

em fase de domesticação, originada por possíveis cruzamentos naturais entre Spondias 

mombim L. (cajá) e Spondias tuberosa Arr. Cam.(umbu). 

 

Ocorre, em alguns trechos, a substituição da mata nativa por plantas 

frutíferas como: Cocos nucífera (Coqueiro), Musa spp (Bananeira) (Figura 09-A), 

Ricinus communis (Mamona), Mangifera sp.(Mangueira), Psidium guajava (Goiabeira), 

Malpighia emarginata (Acerola), Annona muricata (Graviola),  Syzygium cumini e 

Citrus x limon (Limão).  

 

Há também plantio de Azadirachta indica (Nim Indiano) (Figura 09-B) e, 

com menos frequência, de Ficus benjamina (Ficus) para sombreamento, principalmente 

próximo às residências.No entanto, os principais plantios são os de Zea mays (Milho) 

(Figura 09-C), Phaseolus vulgaris (Feijão) (Figura 09-D) e Gramínea sp. (Forragem) 

que servem de complemento alimentar para as famílias instaladas na região, além de 

forragem para o gado.  

 

Com relação à fauna, de acordo com Vasconcelos Sobrinho (1971), a 

fragilidade ambiental do bioma da caatinga faria com que a fauna se encontrasse com 

suas populações reduzidas, devido às suas especificidades ambientais, mas 
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principalmente as pressões humanas históricas que estão acima da capacidade de 

suporte das áreas desse bioma. Esta situação se encaixa perfeitamente nas condições da 

Microbacia do Açude do Arribita que se trata de uma área alterada por atividades rurais, 

o que justifica a grande dificuldade de realização de levantamento faunístico.  

 

O registro de espécies se baseou, principalmente, nos relatos dos moradores 

através das entrevistas e de observações em campo durante as visitas, onde foram 

registradas as presenças de algumas espécies de aves sendo a maior incidência de 

Sicalis flaveola (Canário-da-terra), Penelope jacucaca (Jacú), Pintangus sulphuratus 

(Bem-te-vi), Picidae s.p (Pica-pau), Guira guira (Anum preto), Brasiliensis zool. 

Carancho (Carcará), Strigidae (Coruja), Brasiliensis zool. V. Cardinalis (Galo 

campina).  

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Plantio de Bananeira.                    B. Nim indiano em residência. 

Fonte: D.A.Aragão, 2010    Fonte: D.A.Aragão, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Plantio de milho                                     D. Plantio de feijão. 

Fonte: D.A.Aragão, 2010    Fonte: D.A.Aragão, 2010 

         Figura 09. Aspectos do Uso da Terra na área de estudo 
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No caso dos anfíbios e répteis as espécies de maior incidência são das 

famílias Bufonidae, Hylidae, Leptpdactykidae (anfíbios); Gekkonidae, 

Gymnophthalmidae, Iguanidae, Polychrotidae (lagartos), Amphisbaenidae (cobra-de-

duas-cabeças); Colubridae e Elapidea (serpentes). No caso dos mamíferos a 

dificuldade de levantamento se agrava, porque sua maioria é de animais de hábitos 

noturno, mas houve registros de Euphractus sexcinctus (Tatu-peba), este percebido 

através de pegadas, Gálea spixii (Preá), Chiroptera sp. e Cerdocyon thous (Raposa).  

 

A questão da proteção ambiental, mais especificamente da vegetação nativa 

da caatinga, remota aos primórdios da história da expansão urbana de Sobral, na qual a 

Microbacia do Açude do Arribita estava inserida, em destaque à carnaúba que, segundo 

o doutor Humberto Rodrigues de Andrade que escreveu ao jornal “O Ceará”: “a beleza 

de seu porte despertava a atenção do viajador da qual o palpitar de suas folhas 

contrastava com a monotonia da paisagem física do habitat da palmácia.” (FROTA, 

1952).  Baseado neste e em outros artigos que valorizavam a carnaúba, tanto do ponto 

de vista ecológico quando do ponto de vista econômico, o Palácio de Portugal atentou 

para a importância de sua proteção como afirmou Pompeu de Sousa Brasil: “Razão tem 

o ministério de empregar o seu cuidado na conservação dos imensos carnaubais; porque 

estas árvores são úteis por muitos lados.” (FROTA, 1952).  

 

O processo de povoamento e expansão populacional, gerado a partir da 

construção do Açude no Arribita na década de 90, tem resultado em uma crescente 

fragmentação da vegetação local. As atividades relacionadas ao crescimento urbano são 

fontes potenciais de distúrbios sobre o meio ambiente, fundamentalmente quanto às 

modificações de elementos componentes dos ecossistemas e da paisagem como um todo 

(VALÉRIO FILHO, 1995).  A vegetação da caatinga pode ser conceituada como um 

tipo de floresta de porte baixo, com dossel geralmente descontínuo, folhagem decídua 

na estação das secas e árvores de ramificação profusa (GIULIETTI, 2006). De acordo 

com Viana (1990) um fragmento florestal é uma área de vegetação natural, interrompida 

por barreiras antrópicas (estradas, povoados, culturas agrícolas, pastagens etc.) ou por 

barreiras naturais (montanhas, lagos, outras formações vegetais etc.) capazes de 

diminuir significativamente o fluxo de animais, pólen ou sementes. 
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Para Goosem (1997), há também o processo da “fragmentação interna”, 

quando alguma atividade humana provoca a disjunção e o isolamento de áreas de 

vegetação nativa. Dentre as consequências mais importantes do processo de 

fragmentação da vegetação, destacam-se a diminuição da diversidade biológica, o 

distúrbio do regime hidrológico das bacias hidrográficas, as mudanças climáticas, a 

degradação dos recursos naturais e a deterioração da qualidade de vida das populações 

tradicionais (VIANA, 1990).  

 

F) ASPECTOS HISTÓRICOS DA OCUPAÇÃO DA ÁREA 

 

Inicialmente, a ocupação nordestina foi limitada a zona litorânea em razão 

dos entraves físicos e políticos que dificultavam a penetração no restante do país, além 

disso a proximidade dos portos e rios permitam navegação permitia o escoamento da 

produção agrícola. Havia algumas propriedades, localizadas à montante dessas áreas 

navegáveis, que se dedicavam a pratica inerme da pecuária que promovia o lento 

desbravamento dos sertões (ABREU, 1980). 

 

A ocupação do Ceará se deu de maneira tardia, comparando-se aos demais 

estados nordestino, ficando por algum tempo subjugado ao controle de Pernambuco, em 

razão de não possuir aptidões para a cana-de-açúcar. Isso acarretou na busca de outras 

fontes de renda, o que permitiu que a pecuária extensiva fosse impulsiona pelo crescente 

mercado de charque (ABREU, 1998). A expansão dessa atividade econômica passou a 

se caracterizar como principal impulsionadora do desbravamento do sertão cearense e 

sua consequente ocupação (ABREU, 1998).  Os núcleos humanos passaram a se 

estabelecer em locais onde havia recursos hídricos e em pontos estratégicos nos 

caminhos por onde passava o gado que permitiam a troca de mercadorias e, com isso, a 

instituição de uma pequena rede de comercio (ANDRADE, 1998). 

 

O nome da cidade de Forquilha deve-se ao desenho em forma de “V”, 

formado pela junção dos riachos Oficina e Timbaúba que originavam o Rio Madeira. A 

conformação assumida por esses cursos d’água lembrava uma forquilha, que nada mais 

é do que uma haste feita de madeira cuja extremidade em forma de “V” é utilizada para 

apoio de estruturas nas edificações rústicas do sertão ou até mesmo para servir na 

amarração dos cavalos. (ARAGÃO e LOIOLA, 2006). O encontro desses riachos não é 
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mais visível, pois hoje abriga o leito do açude Forquilha construído pelo governo 

federal. 

Segundo Joab Aragão (2006) o povoamento de Forquilha possui a 

peculiaridade de ter sido iniciado em espaços distantes do local que hoje se configura na 

sede do município.  Apesar da disponibilidade de água originada pela junção dos 

riachos a área só tornou-se atrativa a partir da construção do reservatório entre os anos 

de 1919 e 1928. (VASCONCELOS FILHO, 2001). A região do Arribita foi um dos 

primeiros núcleos de povoamento da região, originando outros povoamentos pioneiros 

que formaram as comunidades do Trapiá, Andreza, Campo Novo e Várzea da Cobra, 

que devem sua ocupação às praticas agropastoris fomentadas pelas concessões das 

sesmarias, assemelhando com o que ocorreu no restante do estado do Ceará (ARAÚJO, 

1978). 

 

No Arribita, formava-se naturalmente um pequeno lago pelo acumulo das 

águas do riacho Sabonete, tributário do riacho Madeira, que serviu de atrativo para a 

instalação de varias famílias na região (FROTA, 1995). De acordo com Célio 

Cavalcante (2010), o nome “Arribita” se deve a um garrote, de propriedade de um dos 

moradores da área, que sempre se utilizava do pequeno reservatório para dessedentação 

e, ao ser interrompido, ele empinava o corpo, “arrebitava” para frente e fugia. 

 

A sobrevivência no sertão, acoimado pelas estiagens periódicas e a falta de 

estratégias competentes de convivência com a região, promovia a massificação da 

pobreza e as epidemias. Era habitual o feitio de poços no leito do rio, para se abastecer 

do lençol freático nos períodos secos, prática até hoje repetida (AGUIAR JUNIOR, 

2005). Assim como o cultivo de vazante ou sequeiro, que aproveitavam as terras 

umedecidas pelas águas que evaporavam dos leitos dos rios e riachos.  

 

Essa prática não surgiu da evolução de técnicas agrícolas, nem pelo 

processo de melhoramento do cultivo, e sim pela necessidade de auxiliar na criação do 

gado ao fornecer capim para alimentá-lo. Nessa época, não havia tendência de mudança 

dos processos produtivos como a criação bovina para a agricultura que não a de 

subsistência (CALDAS, 1981). A cultura de vazante e a disponibilidade de água para 

consumo humano e para o gado tornou a área bastante atrativa para os imigrantes 

portugueses que vinham em busca de terra e emprego (CALDAS, 1981).  
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Entre 1884 e 1885 foi construída a capela de São Francisco na localidade de 

Campo Novo, vizinha ao Arribita e também banhada pelo riacho Sabonete, após 

diversos apelos da comunidade que tinha dificuldades de chegar ao Riacho dos 

Guimarães (Groaíras) que possuía a igreja de Nossa Senhora das Dores (LIRA, 1975). 

Com o advento das festas religiosas que aconteciam em outubro, o povoado atraia 

diversas pessoas advindas de todas as localidades circunvizinhas, inclusive de Sobral 

que na época era a sede municipal, para a realização de suas obrigações católicas de 

confissão, casamento, batismo, pagamento de promessas e participação das novenas que 

homenageavam tanto São Francisco, que era padroeiro do local, quanto Nossa Senhora 

do Perpétuo Socorro (ARAGÃO E LOIOLA, 2006).  

 

As famílias mais abonadas, principalmente as residentes no Arribita, 

passaram a construir casas no povoado para instalarem-se, com mais conforto, o período 

das festas. Nessa época, quando a aglomeração de pessoas era grande, os comerciantes 

de varias regiões aproveitavam para fazer seus negócios, principalmente gêneros 

considerados de luxo, como tecidos e louças, e movimentavam a economia local. 

Acabou por tornar-se um polo atrativo para a instalação de residências fixas, formando 

um povoado relativamente grande para a região e para a época, chegando a ter entre 

trezentos e quatrocentos moradores (ARAGÃO E LOIOLA, 2006).  

 

Segundo Joab Aragão (2010), em razão de sua privilegiada localização, 

ficando entre Sobral, Santa Quitéria, Aracatiaçú (distrito de Sobral) e Groaíras, o 

povoado passou a servir de pousada para os comerciantes que transitavam pela região, 

além dos vaqueiros que deslocavam o gado de uma localidade para outra em busca de 

melhores pastos, o que tornou a região prospera e oferecia oportunidades àqueles que ali 

se instalavam. 

 

No entanto, em 1929, quando centenas de operários, vindos das redondezas, 

se estabeleceram às margens do rio Oficina, próximo à barragem em construção e deram 

o nome de "Rua do Garrancho", também tomando como referencia a conformação dos 

rios, o povoado do Campo Novo foi sendo abandonado gradativamente (ARAGÃO E 

LOIOLA, 2006). A maioria dos moradores deslocou-se para próximo do reservatório 
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que cobriu com suas águas a Capela de São Francisco e o cemitério que havia sido 

construído ao lado (ARAGÃO E LOIOLA, 2006).       

 

Em 1932, com a construção da BR-222, surgiram novas ruas às margens da 

estrada em construção: Praça da Igreja, Vila Nova, Rua do Comércio, Praça Dona 

Mocinha Viana, São Francisco, Bairro do Papoco e Bairro do Alto Alegre. No dia dois 

de maio de 1933, a localidade passou à categoria de Vila, com o mesmo nome dado ao 

Açude: Forquilha (FROTA, 1995).  

 

Atualmente, o povoamento da área se restringe a antigos moradores e seus 

familiares que detiveram a posse das terras através de herança. A maioria sempre morou 

nessa área e sobrevive, basicamente, do que produz com a pequena pecuária e 

agricultura de subsistência. Após a construção do Açude do Arribita a debandada de 

pessoas em direção à Forquilha e Sobral em busca de maneiras de sobrevivência foi 

quase completamente extinta, sendo que até mesmo os que não trabalham com 

agricultura e pecuária, retornam ao final do dia para suas residências nas localidades. 

 

A descendência portuguesa ainda está bastante presente, principalmente nas 

comunidades do Arribita e Várzea da Cobra, onde o aspecto físico de sua população se 

diferencia do que se percebe com mais frequência no restante do Ceará. Nessas 

localidades os indivíduos, em sua maioria, possuem pele e olhos claros. Os cabelos 

claros ou loiros também são frequentes, além de uma estatura acima dos padrões 

encontrados no interior do estado. Isso se justifica pela tradição das famílias, que é 

ainda mantida com menos frequência, de realizarem casamentos parentais. Esse hábito 

restringiu a miscigenação e acabou por concentrar alguns sobrenomes na área como: 

Loiola, Matos, Dias, Siqueira e Alves.  

 

Seus moradores, invariavelmente, possuem um desses sobrenomes ou 

ambos, sendo que mesmo aqueles que não os possuem, apresentam vínculos de 

parentesco com os membros dessas famílias. Há ainda o costume de conservar o nome 

dos antepassados, repassando-os para a geração seguinte, com isso existem na região 

diversas pessoas denominadas: Iría, Verônica, Ignácia, Ernesto, Amélia, Abdon e 

Avelina, a despeito dos tradicionais: José, Raimundo, Joaquim, Maria e Antonio (a). 
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Ocorreu até mesmo a transformação de nomes próprios em sobrenomes como os das 

famílias Diogo de Siqueira e Conrado Aragão.  

 

Há também um sincretismo entre as tradições formadas nos encraves da 

alma sertaneja e a cultura herdada dos antepassados. É comum observar na mesa das 

casas, delicados doces portugueses como papo de anjo, ambrosia e pastel de Santa Clara 

convivendo em perfeita harmonia com farinha de mandioca, carne de carneiro e baião-

de-dois que são alimentos bastante característicos do sertão nordestino.  

 

A religião católica e seus aspectos também estão de maneira bastante 

intensa inseridos nos hábitos da população local, onde se percebe em quase todas as 

residências uma imagem de referencia cristã.  Compromisso de ir à igreja todos os 

domingos é seguido de maneira rigorosa pela maioria dos moradores que deslocam 

todos os membros da família para os pequenos templos da região. Poucos são os que 

não participam, pois além de ser para eles um ato de fé, a missa dominical é um 

momento de congregação da comunidade, onde são tomadas decisões importantes, 

repassadas novas informações de interesse de todos e o saboroso hábito de informar-se 

sobre a vida pessoal dos vizinhos. 

 

O cotidiano atual dos residentes nas comunidades da área da Microbacia 

(Figura 09) remonta cenas da comunidade no inicio do século XX, onde as famílias 

vivam em função da família e da terra, a despeito das antenas parabólicas, motocicletas 

e outros frutos da modernidade que são vistos com frequência nas propriedades. As 

pessoas ainda despertam ao nascer do sol para darem inicio à suas atividades e também 

se recolhem cedo.  

 

As mulheres ainda, em sua maioria, se dedicam a lida dos serviços 

domésticos e auxiliam no plantio e nos cuidados com as criações. Pouquíssimas 

trabalham fora de casa e, destas, a maioria cumprem apenas meio expediente. Os 

homens são responsáveis pelo trabalho mais dispendioso nos roçados e no trato com os 

animais, trabalhando de maneira geral, sem auxilio externo.  

 

Diferentemente das crianças que habitavam a área no inicio do século 

passado, todas possuem acesso a escola e são incentivadas a comparecer. Isso é reflexo 
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de outra peculiaridade da área: o gosto por informações. Os moradores da região são 

bastante articulados e possuem conhecimento contundente sobre a política local e 

nacional, além de se mostrarem interessados em temas científicos e culturais. A maioria 

dos idosos declarou ter aprendido a ler sozinhos ou com auxilio dos parentes mais 

novos. Mesmo os que não são alfabetizados possuem bastante clareza em sua 

argumentação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 09. Mapa de localização das comunidades da Microbacia do Arribita. D.A.2010. 

 

 

  3.3. METODOLOGIA 

 

3.3.1.   BASE METODOLÓGICA 

 

Para compreender a organização do espaço na microbacia do Açude do 

Arribita, realizou-se um levantamento das características ambientais e socioeconômicas, 

optando-se pelo método qualitativo e de natureza exploratória.  

 

Pesquisas exploratórias se caracterizam por permitir ao pesquisador alcançar 

uma compreensão mais clara e abrangente de um problema, possibilitando defini-lo com 

maior precisão (Marconi e Lakatos, 2003). Através de pesquisas dessa natureza é crível 
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que se possa estabelecer relações-chave, isolar variáveis e desenvolver hipóteses, além 

de definir prioridades para o estudo.  

 

Marconi e Lakatos (2003) recomendam que sejam utilizadas as pesquisas 

documentais e bibliográficas de maneira a alicerçar a pesquisa a partir de elementos 

prévios sobre o campo de interesse, bem como identificar problemas e orientar para 

outras fontes de coleta de informações.  

 

Para desenvolvimento desde trabalho foi adaptada a metodologia de Dill 

(2007) para determinar a deterioração da área da microbacia do Açude do Arribita. A 

proposta metodológica do autor leva em consideração 21 (vinte e um) parâmetros na 

análise da deterioração das bacias hidrográficas.   

 

Os aspectos observados versam sobre: Solos, Fatores Climáticos, 

Hidrogeologia, Flora, Fauna, Recurso Hídrico Superficial, Aspectos Sociais, Aspectos 

Econômicos, Aspectos Tecnológicos, Uso e Ocupação do Solo, Diagnóstico Ambiental, 

Estrutura Urbana, Patrimônios, Conservação da Natureza, Situação de Risco, Potencial 

Turístico, Saúde Pública, Passivo, Educação Ambiental, Aspectos Legais e Quadro 

Institucional. 

 

Na metodologia de Dill (2007), cada parâmetro foi subdividido de acordo 

com suas características e a cada subdivisão foi atribuído um valor ponderado (peso), 

variando de 01 (um), menor deterioração, a 10 (dez), maior deterioração, de acordo com 

número de classes estabelecidas por parâmetro, conforme anexo 01. Sendo assim à 

classe de maior valor ponderado (peso) corresponde maior deterioração ambiental da 

Bacia Hidrográfica. 

 
Para o cálculo da reta de deterioração o autor utilizou-se de cálculo onde 

considera os valores ponderados máximo e mínimo determinados para cada aspecto. No 

caso da metodologia original como foram avaliados 86 tópicos, onde o menor valor 

possível atribuído é 1 e o maior é 10, ficando os valores máximo em 860 e mínimo em 

86 que foram aplicados na seguinte equação: 
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Y = ax + b  

tem se: 

ax +b = 0 x = valor mínimo (86) 

ax’ + b = 100 x’ = valor máximo (860) 

 

Logo: 

a = 0,1292 

b = - 11,112 

 

Equação definida: 

Y = 0,1292. x - 11,112 

Y = % 

 
No trabalho de Dill (2007) foram determinadas, a partir do calculo dos 

valores ponderados, classes de deterioração que foram divididas em 4 (C1, C2, C3, C4), 

onde o valor ponderado encontrado em cada sub-parâmetro é multiplicado pela 

contribuição de cada parâmetro, chegando ao valor da interação. 

 

O autor determinou que a amplitudes e intervalos utilizam-se dos valores 

encontrados para estabelecer as classes de deterioração, demonstrado de acordo com o 

modelo: 

 

Maior valor da interação: 11 

Menor valor da interação: 1 

Amplitude 11 - 1 = 10 

Intervalo: 10/4 = 2,5 

 

Classes Intervalo- Orientações 

C1 1,0.......2,5.......3,5 Pequenas orientações 

C2 3,6.......2,5.......6,1 Pequenas Permanentes 

C3 6,2.......2,5.......8,7 Orientação permanentes 

C4 8,8.......2,5......11,0 Pior situação - Persistentes orientações 
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Foram utilizadas diferentes ferramentas para a determinação dos valores 

ponderados de cada parâmetro para a área de estudo, de maneira a melhor observar as 

peculiaridades da Microbacia do Açude do Arribita. Inicialmente delimitou-se a bacia 

através de seus interflúvios utilizando os softwares CartaLinx e Idrisi para o tratamento 

dos dados a partir das Cartas Topográficas da SUDENE (1978a-b-c), escala 1:100.000, 

em formato digital e do mapeamento feito pela Secretaria de Recursos Hídricos do 

Estado do Ceará- SRH.  

 

3.3.2. ADAPTAÇÃO METODOLOGICA  

 

A área de estudo possui características bastante peculiares, apresentando 

ausência de alguns aspectos levantados na metodologia de Dill (2007) em razão, 

principalmente, da homogeneidade de sua conformação e por estar inserida em área 

rural. Isso acarreta na nulidade de determinadas características, tornando o levantamento 

de alguns aspectos sem fundamento ou inapropriados.  

 

Em razão disto, além de procurar atender as necessidades e as condições da 

pesquisa, optou-se pela adaptação da metodologia, modificando alguns parâmetros, 

considerando sua relevância para a caracterização da área, sendo: Solos, Flora, Fauna, 

Recurso Hídrico Superficial, Aspectos Sociais, Aspectos Econômicos, Uso e Ocupação 

do Solo, Diagnóstico Ambiental, Situação de Risco, Saúde Pública, Aspectos Legais e 

Institucionais. 

 

Utilizamos 22 parâmetros anteriormente citados com 51 subdivisões (51), 

foi realizada também a alteração da reta para a notação internacional, o que resultou na 

reta de deterioração: 

 
Em notação internacional: Y = a +  bX  
 
Em que:  
a = valor de Y no ponto em que o eixo dos Y é cortado pela reta;  
b = tangente do ângulo que a reta faz com o eixo dos X 
 
Y = a + bx 
 
Tem-se: 

a + bx = 0           x = valor mínimo de x (x = 51)    
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a + bx = 100       x = valor máximo de x (x = 510)    

ou 

a + 50 b  = 0        (1). 

a + 510 b = 100   (2). 

 

Subtraindo a equação (1) da equação (2) 

  a + 510 b = 100  (2) 

- a - 50 b  = 0  -  (1) 

 0  + 460 b = 100   

ou   b =  (100 / 460) => b =  0,217 

 

Substituindo na Equação (1) b pelo seu valor (0,217), tem-se: 

a + 50 b  = 0   (1) 

a + 50 x 0,217 = 0  ou a + 10,85 = 0 ou 

a = -10.85 

 

EQUAÇÃO DA RETA DE DEGRADAÇÃO: 

Y = 0,217 X -10,85 

 

Como no trabalho de Dill (2007) foram determinadas, a partir do cálculo 

dos valores ponderados, classes de deterioração que foram divididas em 4 (C1, C2, C3, 

C4), onde o valor ponderado encontrado em cada sub-parâmetro é multiplicado pela 

contribuição de cada parâmetro, chegando ao valor da interação. 

 

Posteriormente, foi realizado mapa de localização da área de acordo com as 

informações obtidas na COGERH. Além da construção de mapas de caracterização da 

área através do software IDRISI 3.2, com base nos mapas da COGERH (2009), SRH 

(2009), Nôleto (2005), Radambrasil (1981) e Jacomine (1973). 

 

Após a delimitação buscou-se o levantamento de materiais para a produção 

da revisão de literatura sobre a área e sobre a gestão dos recursos hídricos no Brasil e no 

Estado do Ceará, através as leis federais e estaduais relacionadas aos Recursos Hídricos, 

além dos aspectos institucionais de cada órgão gestor que possui influência na bacia. A 

coleta de dados bibliográficos foi realizada em diversos órgãos e instituições como a 
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Prefeitura Municipal de Sobral, Prefeitura Municipal de Forquilha, Autarquia Municipal 

de Meio Ambiente e Casa da Geografia de Sobral, Companhia de Gestão de Recursos 

Hídricos- COGERH, Secretaria de Recursos Hídricos do Estado de Ceará- SRH e 

internet; salientando que a área não possui nenhum estudo específico por parte de 

nenhum órgão. 

 

Para coleta de informações secundárias, no que tange as pesquisas 

bibliográficas, foi feito levantamento em revistas indexas de temas correlatos ao escopo 

da pesquisa como semi-árido, degradação ambiental, uso e ocupação do solo e recursos 

hídricos, monografias e dissertações, livros para catalogação e fichamentos de 

informações pertinentes ao trabalho. Devido à ausência de material bibliográfico 

específico sobre a área, a pesquisa realizada levantou apenas dados relativos ao que foi 

pesquisado para a microrregião de Sobral, bem como o mapeamento também feito por 

Nôleto (2007), RadamBrasil (1981) e Jacomine (1973).  

 

Procedeu-se ainda reconhecimento das Áreas de Preservação Permanente 

pertinentes ao Açude Arribita e em seu entorno, representadas pelo Riacho Sabonete, 

Riacho Açude Forquilha, Rio Madeira, Açude Feijão, Riachos Oficina e Timbauba. 

Foram realizadas dez visitas à área, onde foram registradas por fotografias, alterações 

ocorridas na vegetação, presença de novas edificações, bem como reformas ou 

ampliações nas edificações já existentes, alterações nos corpos d‘água e nos demais 

usos do solo. Foi realizado registro fotográfico e relatório descritivo para cada uma das 

cinco visitas realizadas.  

 

De maneira à melhor avaliar a área da Microbacia do Açude do Arribita, 

essa subdivisão foi alterada, sendo modificados alguns parâmetros assim como seus 

códigos de identificação, tendo também o acréscimo de itens considerados relevantes. O 

quadro 01 demonstra os parâmetros e subdivisões adaptados a partir da metodologia de 

Dill (2007).  

 
Quadro 01 - Parâmetros e subdivisões utilizados pesquisa. Adaptado de Dill (2007). 

PARÂMETRO SUBDIVISÕES 
 

 
SOLOS (S) 

S1 – Erosões 
S2 - Técnicas conservacionistas nas 

propriedades agrícolas 
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FLORA (F) 

F1 - Cobertura florestal 
F2 - Desmatamentos  
F3 - Floresta exótica 

 
FAUNA (Fa) 

Fa1 - Caça e pesca predatória 
Fa2 - Fauna exótica 

 
 
 
 
RECURSO HÍDRICO 

SUPERFICIAL (RH) 

RH1 - Qualidade 
RH2- Quantidade 
RH3 - Disponibilidade/demanda 

agropecuária/indústria/consumo humano 
RH4 - Captação de água superficial  
RH5 - Vulnerabilidade do aqüífero a 

poluição (indústria, lavoura, com aplicação de 
agrotóxicos, cidades, lixão) 

 
ASPECTOS SOCIAIS 

(As) 

As1 - Taxa de analfabetismo 
As2 - Tipo de habitação 
As3 – Qualidade de vida segundo a 

comunidade 
 
ASPECTOS 

ECONOMICOS (Ae) 

Ae1 - Nível de renda das famílias 
Ae2 - Taxa de desemprego da 

população 
Ae3 – Satisfação econômica 

segundo a comunidade 
 
 
USO E OCUPAÇÃO 

DO SOLO (U) 

U1 - Ocupação humana (áreas 
construídas) na bacia hidrográfica 

U2 - Conflitos Ambientais 
U3 - Área a reflorestar 
U4 - Monocultura 

 
 
 
 
DIAGNÓSTICO 

AMBIENTAL (Da) 

Da1 - Áreas de deposição 
inadequada de resíduos 

Da2 - Destino dos resíduos sólidos 
urbanos 

Da3 - Destino dos resíduos 
agropecuários (suínos, aves, bovinos entre 
outros) 

Da4 - Tratamento de esgoto 
Da6 - Aplicação de agrotóxicos 
Da7 - Cemitério acima das áreas de 

captação de água para abastecimento público 
 
 
 
 
ESTRUTURA 

URBANA (Eu) 

Eu1 - Energia elétrica nas 
residências 

Eu2 - Sistema de abastecimento 
d’água (% casa com água tratada) 

Eu 3 - Escolas 
Eu 4 - Áreas de lazer 
Eu 5 - Segurança pública 
Eu 6 - Telefonia 
Eu 7 - Coleta de resíduos sólidos 
Eu 8 - Iluminação pública 
Eu 9- Bens tombados 
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Eu10 - Arborização Urbana/rural 
 
SITUAÇÕES DE 

RISCO (R) 

R1 - Inundações (enchentes) 
R2 - Queimadas 
R3 - Deslizamentos de encostas 

 
 
SAÚDE PÚBLICA 

Sp1 - Doenças vinculadas à água na 
região 

Sp2 - Atendimento médico 
Sp3 - Postos de saúde/hospitais 
Sp4 - Envenenamentos devido ao 

uso inadequado de agrotóxicos nos últimos 02 
anos 

 
 
ASPECTOS LEGAIS E 

INSTITUCIONAIS 

Li1 - Aplicação da legislação 
Ambiental 

Li2- Unidades de Conservação 
Li3 - Instrumentos fiscais 
Li4- Instrumentos financeiros 
Li5- Apoio aos agricultores  

 
 

Cada parâmetro foi analisado de maneira especifica, tendo para suas 

subdivisões critérios individuais de obtenção dos valores ponderados, como mostra o 

quadro 02, onde os intervalos de valores não foram alterados e para os parâmetros 

acrescentados utilizou-se a mesma linha de pensamento da metodologia de Dill (2007). 

 

 

Quadro 02 – Metodologias utilizadas na pesquisa para obtenção de valores das 

subdivisões. Aragão (2010). 

METODOLOGIA PARA OBTENÇÃO DOS VALORES PONDERADOS 

SUBDI

VIÇÃO 

QU

ESTIONARIO

S 

EN

TREVISTAS 

O

BSERVAÇÕ

ES EM 

CAMPO 

G

ABINETE 

PE

SQUISA 

BIBLIOGRÁF

ICA 

S1 – 
Erosões 

 x x x 

S2 - 
Técnicas 
conservacionistas 
nas propriedades 
agrícolas 

x    

F1 - 
Cobertura florestal 

 x x  
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F2 - 
Desmatamentos  

 x x x 

F3 - 
Floresta exótica 

x x   

Fa1 - 
Caça e pesca 
predatória 

x x   

Fa2 - 
Fauna exótica 

x x   

RH1 - 
Qualidade 

x x   

RH2- 
Quantidade 

x x  x 

RH3 - 
Disponibilidade/dem
anda  

x   x 

RH4 - 
Captação de água 
superficial  

   x 

RH5 - 
Vulnerabilidade do 
aqüífero a poluição 

x x  x 

As1- 
Taxa de 
analfabetismo 

x   x 

As2 - 
Tipo de habitação 

x x  x 

As3 – 
Qualidade de vida 
segundo a 
comunidade 

x    

Ae1 - 
Nível de renda das 
famílias 

   x 

Ae2 - 
Taxa de desemprego 
da população 

   x 

Ae3 – 
Satisfação 
econômica segundo 
a comunidade 

x    

U1 - 
Ocupação humana  

x x  x 

U2 - 
Conflitos 
Ambientais 

x x   

U3 - 
Área a reflorestar 

 x x  

U4 - 
Monocultura 

x    
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Da1 - 
Áreas de deposição 
inadequada de 
resíduos 

x x   

Da2 - 
Destino dos resíduos 
sólidos urbanos 

x   x 

Da3 - 
Destino dos resíduos 
agropecuários  

x    

Da4 - 
Tratamento de 
esgoto 

x   x 

Da6 - 
Aplicação de 
agrotóxicos 

x    

Da7 - 
Cemitério  

 x   

Eu1 - 
Energia elétrica nas 
residências 

 x  x 

Eu2 - 
Sistema de 
abastecimento 
d’água  

   x 

Eu 3 - 
Escolas 

 x  x 

Eu 4 - 
Áreas de lazer 

x x   

Eu 5 - 
Segurança pública 

x    

Eu 6 - 
Telefonia 

x    

Eu 7 - 
Coleta de resíduos 
sólidos 

x x  x 

Eu 9- 
Bens Tombados 

   x 

Eu 10- 
Arborização 
Urbana/rural 

x x   

R1 - 
Inundações 
(enchentes) 

x    

R2 - 
Queimadas 

x x   

R3 - 
Deslizamentos de 
encostas 

x    
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Sp1 - 
Doenças vinculadas 
à água na região 

x   x 

Sp2 - 
Atendimento 
médico/odontológic
o 

x   x 

Sp3 - 
Postos de 
saúde/hospitais 

x x  x 

Sp4- 
Envenenamentos 
Agrotóxico 

   x 

Li1 - 
Aplicação da 
legislação 
Ambiental 

 x  x 

Li2- 
Unidades de 
Conservação 

   x 

Li3 - 
Instrumentos fiscais 

 x  x 

Li4- 
Quadro institucional 

 x  x 

Li5- 

Apoio aos 

agricultores  

   x 

 

Para a determinação dos valores ponderados para cada subdivisão também 

se optou por utilizar uma adaptação da metodologia original de maneira a atender as 

perspectivas da pesquisa, utilizando-se dos mesmos padrões para as subdivisões que 

foram acrescidas no trabalho, ficando de acordo com o Quadro 03.  

 

Quadro 03 – Parâmetros para a determinação dos valores ponderados. Adaptado de Dill 

(2007). Aragão (2010). 

DETERMINAÇÃO DE VALORES PONDERADOS 
 

P
ARAME-
TRO 

         
SUBDIVISÕES 

 

CLASSES VA
LOR 

PONDERAD
O 

 
S

OLOS (S) 

 
 
S1 – 

Sem erosões 1 
Laminar  3 
Sulcos  5 
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Erosões Voçorocas  10 
 
 
 
 
S2 - 

Técnicas 
conservacionistas 
nas propriedades 
agrícolas 

100% 1 
90 – 99 2 
80 – 89 3 
70 – 79 4 
60 – 69 5 
50 – 59 6 
40 – 49 7 
30 – 39 8 
20 – 29 9 

< 20% das propriedades 
com técnicas conservacionistas 

10 

 
 
 
 
 
 
 

F
LORA (F) 

 
 
 
 
 
F1 - 

Cobertura florestal 

0 – 5 10 
5,1– 10 9 

10,1– 15 8 
15,1– 20 7 
20,1 - 25 6 
25,1 - 30 5 
30,1 - 35 4 
35,1 - 40 3 
40,1 - 45 2 

> 45,1 1 
F2 - 

Desmatamentos 
(perda de 
biodiversidade) 

Não ocorrem 
desmatamentos 

1 

Ocorre 
desmatamentos/mata nativa 

10 

 
F3 - 

Floresta exótica 

Não ocorre floresta 
exótica 

1 

Ocorre floresta exótica 10 

 
 

F
AUNA (Fa) 

 
Fa1 - 

Caça e pesca 
predatória 

Não ocorre caça e pesca 
predatória 

1 

Ocorre caça e pesca 
predatória 

10 

 
Fa2 - 

Fauna exótica 

Não existe criação de 
fauna exótica 

1 

Ocorrem criações de 
fauna exótica 

10 

         
RECURSOS 
HIDRICOS 
SUPERFICI
AIS 

RH1 – 
Qualidade 

(De 
acordo com Lei 

9433/97) 

Adequada 1 
Parcialmente Adequado 

(≥2 parâmetros)  
3 

Parcialmente 
inadequado (≥3≤5 parâmetros) 

5 

Completamente 
inadequado(≤6 parâmetros) 

10 

 
RH2- 

Quantidade 

Recurso hídrico não 
seca durante todo o ano  

1 

Recurso hídrico seca 
em épocas do ano 

10 
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RH3 - 
Disponibilidade/dem
anda 
agropecuária/indústri
a/consumo humano 

Sem conflito 1 

Com conflito 10 

 
 
 
 
RH4 - 

Captação de água 
superficial 

100% das propriedades 1 
90 - 99 2 
80 - 89 3 
70 - 79 4 
60 - 69 5 
50 - 59 6 
40 - 49 7 
30 - 39 8 
20 - 29 9 
< 20% 10 

 
 
 
RH5 - 

Vulnerabilidade do 
aqüífero a poluição 
(indústria, lavoura, 
com aplicação de 
agrotóxicos, cidades, 
lixão) 

 

0% da área de recarga 
com atividades antrópicas 

1 

_ 10% 2 2 
10,1 - 20% 3 
20,1 - 30% 4 
30,1 - 40% 5 
40,1 - 50% 6 
50,1 - 60% 7 
60,1 - 70% 8 
70,1 - 80% 9 
80,1 - 90% 10 

 
A

SPECTOS 
SOCIAIS 

(As) 

 
 
 
 
As1 - 

Taxa de 
analfabetismo 

(adultos 
maiores de 18 anos) 

0% 1 
0,1 - 5% 2 

5,1 - 10% 3 
10,1 - 15% 4 
15,1 - 20% 5 
20,1 - 25% 6 
25,1 - 30% 7 
30,1 - 35% 8 
35,1 - 40% 9 

> 40% 10 
 
 
As2 - 

Tipo de habitação 

Casa de alvenaria boa 1 
Casa de alvenaria ruim 3 

Casa de alvenaria e 
taipa 

5 

Casa de taipa boa 7 
Casa de taipa ruim 10 

As3 – 
Qualidade de vida 
segundo a 
comunidade 

 

Boa 1 
Média 5 
Ruim 10 

 
A

 
 

< 1 salário 10 
1,1 - 3 9 
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SPECTOS 
ECONOMI-
COS (Ae) 

 
 
Ae1 - 

Nível de renda das 
famílias 

 

3,1 - 6 8 
6,1 - 9 7 

9,1 - 12 6 
12,1 - 15 5 
15,1 - 18 4 
18,1 - 21 3 
21,1 - 24 2 

> 24 1 
 
 
 
 
Ae2 - 

Taxa de desemprego 
da população 

0 1 
Até 10% 2 

10,1 - 20% 3 
20,1 - 30% 4 
30,1 - 40% 5 
40,1 - 50% 6 
50,1 - 60% 7 
60,1 - 70% 8 
70,1 - 80% 9 

Acima de 80% 10 
Ae3 – 

Satisfação 
econômica segundo 
a comunidade 

Alta 1 
Media 5 
Baixa 10 

 
 

U
SO E 

OCUPAÇÃ
O DO SOLO 

(U) 

 
 
 
U1 - 

Ocupação humana 
(áreas construídas) 
na bacia hidrográfica 

0 – 10 1 
10,1 – 20 2 
20,1 – 30 3 
30,1 – 40 4 
40,1 – 50 5 
50,1 – 60 6 
60,1 – 70 7 
70,1 – 80 8 
80,1 – 90 9 

90,1 – 100 10 
U2 - 

Conflitos 
Ambientais 

Não ocorrem 1 
Ocorrem 10 

 
 
 
 
U3 - 

Área a reflorestar 

0% 1 
Até 10% 2 

10,1 - 20% 3 
20,1 - 30% 4 
30,1 - 40% 5 

40,11 - 50% 6 
50,1 - 60% 7 
60,1 - 70% 8 
70,1 - 80% 9 

Acima de 80% 10 
 
 
 
 

0% das propriedades 
rurais 

1 

Até 10% 2 
10,1 - 20% 3 
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U4 - 
Monocultura 

20,1 - 30% 4 
30,1 - 40% 5 

40,11 - 50% 6 
50,1 - 60% 7 
60,1 - 70% 8 
70,1 - 80% 9 

Acima de 80% 10 
 
 
 
 

D
IAGNÓSTIC

O 
AMBIENTA

L (Da) 

 
Da1 - 

Áreas de deposição 
inadequada de 
resíduos 

Nenhuma área de 
deposição inadequada encontrada 1 

1 

1 3 
2 5 
3 7 
≥4 10 

Da2 - 
Destino dos resíduos 
sólidos urbanos 

Usina de seleção e 
tratamento de lixo / Aterro sanitário 

1 

Lixão 10 
Da3 - 

Destino dos resíduos 
agropecuários 
(suínos, aves, 
bovinos entre outros) 

Adubação 
(compostagem), energia 

1 

Não utiliza 
sustentavelmente na propriedade 

10 

Da4 - 
Tratamento de 
esgoto 

ETE ou STEC* 1 
Poço negro ou fossa 5 

Eliminação livre 10 
 
 
 
 
Da6 - 

Aplicação de 
agrotóxicos 

0% das propriedades 1 
Até 10% 2 

10,1 - 20% 3 
20,1 - 30% 4 
30,1 - 40% 5 

40,11 - 50% 6 
50,1 - 60% 7 
60,1 - 70% 8 
70,1 - 80% 9 

Acima de 80% 10 
Da7 - 

Cemitério acima das 
áreas de captação de 
água para 
abastecimento 
público 

Não ocorre 1 

Ocorre 10 

 
 
 
 

E
STRUTURA 

URBANA 
(Eu) 

 
 
 
Eu1 - 

Energia elétrica nas 
residências 

< 20% 10 
20 - 29 9 
30 - 39 8 
40 - 49 7 
50 - 59 6 
60 - 69 5 
70 - 79 4 
80 - 89 3 
90 - 99 2 
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100% 1 
 
 
 
 
Eu2 - 

Sistema de 
abastecimento 
d’água (% casa com 
água tratada) 

< 20% 10 
20 – 29 9 
30 – 39 8 
40 – 49 7 
50 – 59 6 
60 – 69 5 
70 – 79 4 
80 – 89 3 
90 – 99 2 
100% 1 

Eu 3 - 
Escolas 

Suficiente 1 
Insuficiente 10 

Eu 4 - 
Áreas de lazer 

Suficiente 1 
Insuficiente 10 

Eu 5 - 
Segurança pública 

Satisfatório 1 
Insatisfatório 10 

 
 
 
 
Eu 6 - 

Telefonia 

< 20% das propriedades 10 
20 - 29 9 
30 - 39 8 
40 - 49 7 
50 - 59 6 
60 - 69 5 
70 - 79 4 
80 - 89 3 
90 - 99 2 
100% 1 

 
 
Eu 7 - 

Coleta de resíduos 
sólidos 

Todos os dias úteis 1 
3 vezes semana 3 
2 vezes semana 5 
1 vez semana 7 
Não ocorre 10 

 
 
 
 
 
Eu 8 - 

Iluminação pública 

< 20% das ruas com 
iluminação pública 

10 

20 - 29 9 
30 - 39 8 
40 - 49 7 
50 - 59 6 
60 - 69 5 
70 - 79 4 
80 - 89 3 
90 - 99 2 
100% 1 

Eu 9- 
Bens tombados 

Existem 1 
Não existem 10 

 
 
 
 

< 20% das ruas/estradas 
com arborização 

10 

20 - 29 9 
30 - 39 8 
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Eu10 - 

Arborização 
Urbana/rural 

40 - 49 7 
50 - 59 6 
60 - 69 5 
70 - 79 4 
80 - 89 3 
90 - 99 2 
100% 1 

 
S

ITUAÇÕES 
DE RISCO 

(R) 

R1 - 
Inundações 
(enchentes) 

Não ocorrem 1 
Ocorrem 10 

 
 
 
 
 
R2 - 

Queimadas 

> 80% das propriedades 
fazem queimadas 

10 

70,1% - 80% 9 
60,1% - 70% 8 
50,1% - 60% 7 
40,1% - 50% 6 
30,1% - 40% 5 
20,1% - 30% 4 
10,1% - 20% 3 

< 10 % 2 2 
Sem queimadas 1 

R3 - 
Deslizamentos de 
encostas 

Não ocorrem 1 
Ocorreram nos últimos 

10 anos 
10 

 
 

S
AÚDE 

PÚBLICA 

Sp1 - 
Doenças vinculadas 
à água na região 

Alta incidência 10 
Média incidência 5 
Baixa incidência 1 

Sp2 - 
Atendimento 
médico/odontológico  

Satisfatório 1 
Insatisfatório 10 

Sp3 - 
Postos de 
saúde/hospitais 

Satisfatório 1 
Insatisfatório 10 

Sp4 - 
Envenenamentos 
devido ao uso 
inadequado de 
agrotóxicos nos 
últimos 02 anos 

Mais de 5 casos 10 
1 - 5 5 

Nenhum caso 1 

 
 

A
SPECTOS 
LEGAIS E 
INSTITUCI

ONAIS 

Li1 - 
Aplicação da 
legislação Ambiental 

Ocorre 1 
Não ocorre 10 

Li2- 
Unidades de 
Conservação 

Existem 1 
Não existem 10 

 
Li3 - 

Instrumentos 
financeiros 

Projetos de 
desenvolvimento sustentável 

1 

Sem projetos de 
desenvolvimento sustentável 

10 
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Li4- 

Instrumentos fiscais 

Ocorre fiscalização dos 
órgãos ambientais 

1 

Não ocorre fiscalização 
dos órgãos ambientais 

10 

 

Li5- 

Apoio aos 

agricultores 

Ocorre assistência 
técnica 

1 

Não ocorre assistência 
técnica 

10 

 

 

 

3.3.3. LEVANTAMENTO DE ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS 

 

O levantamento ambiental que buscou caracterizar os recursos naturais 

(clima, geologia, geomorfologia, solos, vegetação, hidrografia) existentes na área de 

estudo, tomaram por base trabalhos como Nôleto (2007), Projeto RADAMBRASIL 

(1981), Andrade (2006), Nascimento (2007) e SHR (2009). 

 

A partir desses dados foi realizado um mapa de uso e ocupação do solo, 

confeccionado com as mesmas bases cartográficas da confecção do mapa de 

localização, para a classificação automática da Imagem de Satélite aplicou-se as bandas 

2, 3, 5 e 7, usando os programas Idrisi, versão 3.22 e CartaLinx 1.0. 

 

O levantamento de aspectos socioeconômicos apanhou características da 

população e as atividades econômicas desenvolvidas na área, utilizando-se de 

referencias bibliográficas, dados quantitativos levantados através de questionários 

(Anexo 02) que posteriormente foram codificados e tratados no programa SPSS, os 

quais serviram de fundamento para esclarecer também algumas questões relacionadas às 

atividades de degradação decorrente da ação humana no local, ressaltando que não foi 

utilizado amostragem, visto que os questionários foram aplicados em mais de 80% das 

famílias presentes na região. 

 

Com relação às entrevistas pessoais, Marconi & Lakatos (2003) destacam 

que tal técnica permite ao pesquisador averiguar fatos atuais ou passados, além de 

levantar opiniões e sentimentos dos entrevistados acerca de um determinado assunto. 
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Para coleta das informações sobre o processo de ocupação foram utilizados os dados 

dos questionários e entrevistas. Devido à deficiência de dados oficiais que mostre 

corretamente o histórico de ocupação da área, as informações obtidas serviram como 

complementação fundamental aos dados fornecidos pelos órgãos municipais e deram 

base à pesquisa de campo. 

 

Através das conversas informais com os moradores da área foi possível 

observar que as reações, percepções e respostas dos indivíduos são divergentes, 

principalmente em situações ligadas ao cotidiano. Isso ocorre porque são resultados dos 

julgamentos e expectativas de cada pessoa e modificam suas atitudes mesmo quando 

pautadas em noções presentes no inconsciente. 

 

Segundo Heinstra (1978), entre as classes sociais menos favorecidas que 

estão submetidas diariamente a baixa qualidade de vida quando são afetadas desde a 

problemática do sucateamento dos serviços de saúde até a pouca e má disponibilidade 

dos serviços urbanos, as manifestações da insatisfação quanto às condições de vida vão 

desde a completa indiferença e ignorância com relação às questões ambientais até as 

condutas agressivas e depredatórias com equipamentos públicos ou mesmo particulares. 

 

Essas entrevistas também se referiram, principalmente, às alterações na 

paisagem notadas pelos moradores mais antigos (desmatamento, poluição dos corpos 

d’água, redução de espécies nativas) que reforçaram os dados coletados em visitas a 

campo sobre esses aspectos. Além do tipo de uso da água e do solo, as condições de 

moradia (tamanho do imóvel, saneamento básico, fossa, energia elétrica e etc.) e que 

tipo de atividades os moradores exercem na área como pesca, agricultura, pecuária, caça 

ou extração vegetal.  

 

De acordo com Stukel (1990), no meio rural o risco de episódios de surtos 

de doenças de veiculação hídrica é elevado, em razão, principalmente, da facilidade de 

contaminação microbiológica de águas utilizadas para consumo humano que, 

invariavelmente, são captadas em reservatórios e poços artesianos que são manejados 

inadequadamente e, principalmente, pela proximidade desses recursos hídricos de fontes 

de contaminação, como fossas, esgotos, currais e áreas de pastagem. 
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Em razão disso, associado às características sociais, ambientais e 

econômicas da área, optou-se por dar especial atenção à questão da qualidade da água, 

bem como seus usos e a contribuição do reservatório na melhoria da qualidade de vida 

dos moradores do local. Optou-se por averiguar as alterações ocorridas na dinâmica 

socioeconômica da comunidade, bem como a qualidade ambiental do local após a 

construção do açude do Arribita. 

 

 

3.3.4.1 LEVANTAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NA 

MICROBRACIA DO ARRIBITA 

 

Para a avaliação da qualidade da água consumida pelas comunidades 

presentes na Microbacia do Açude do Arribita foram realizadas coletas de água em 

pontos específicos da área de maneira a analisar os aspectos físico-químicos e 

microbiológicos bem como sua adequação de acordo com a legislação vigente. Esses 

estudos serviram para cruzar com os dados obtidos através da população para indicar a 

qualidade da água, e as condições ambientais do recurso e sua influencia da saúde e 

qualidade de vida da comunidade. 

 

Foram selecionados quatro pontos para a coleta das amostras de água sendo: 

O ponto 01, à montante do açude, com coordenadas 3°56’15” S e 40°13’55” O; ponto 

02 no reservatório, com coordenadas 3°50’51” S e 40°16’20” O; ponto 03 em residência 

na circunvizinhança do reservatório com coordenadas 3°50’30” S e 40°16’32” O e 

ponto 04 com coordenadas 3°50’17” S e 40°17’09” O, à jusante do reservatório. A 

captação da CAGECE de Forquilha está a aproximadamente 5 metros depois do ponto 

de amostragem de nº 02. 

 

As amostras foram colhidas em intervalos trimestrais, no período de março 

a novembro de 2010, sempre nos mesmos pontos e períodos do dia entre 15:00 e 17:00 

horas, que totalizaram 04 coletas para cada ponto. As técnicas de amostragem e 

conservação das amostras seguiram as recomendações da Companhia de Saneamento 

Ambiental, CETESB (AGUDO 1987). A primeira coleta foi realizada no dia 15 de 

março de 2010, quando ainda não haviam sido registradas chuvas relevantes na região 

(FUNCEME, 2010), sendo as análises feitas pelo Laboratório de Engenharia Ambiental 
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do Centro de Pesquisa e Qualificação Tecnológica do Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia- IFCE, em Sobral, Ceará.  

 

As demais coletas foram realizadas nos dias 01 de junho, 10 de setembro e 

01 de dezembro, sendo as análises feitas por empresa particular, certificada e 

credenciada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia- CREA e 

no Conselho Regional de Química- CRQ, em razão de problemas com reagentes no 

laboratório do IFCE.  Todas as análises seguiram a metodologia APHA da Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater-SMEWW (2005), bem como 

observaram as determinações da Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde que 

preconiza os padrões para adequação de água destinada ao consumo humano (BRASIL, 

2004), como demonstra a Tabela 01. Para esse trabalho realizou-se o monitoramento de 

oito variáveis, sendo: cor aparente, pH, cloretos, dureza total, ferro total, nitrito, nitrato 

e índices de coliformes termotolerantes (fecais). 

 

Tabela 01. Demonstração dos VMP para os parâmetros avaliados. Fonte: Ministério da 

Saúde, 2004. (Portaria 518/04). 

 

PARAMETRO 

Valor Máximo Permitido- VMP 

(Ministério da Saúde. Portaria 518/04) 

Coliformes termotolerantes Ausência em 100 ml 

pH Entre 6,0 e 9,5. 

Cor aparente Até 15 uH 

Dureza total 500 mg/L 

Cloretos 250 mg/L 

Ferro total 0,3 mg/L 

Nitrato 01 mg/L 

Nitrito 10 mg/L 

 

Para Toledo e Nicolella (2002), não é possível estabelecer um único 

indicador de qualidade de água que possa ser utilizado como padrão para qualquer 

sistema hídrico. Portanto, a combinação de parâmetros variados com diferentes 

dimensões pode ser convertida em índices que reflitam, conjuntamente, as 

características do recurso hídrico em uma distribuição amostral no espaço e no tempo 

(TOLEDO e NICOLELLA, 2002).  
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Essa combinação de parâmetros vem sendo largamente utilizada em 

monitoramento de recursos hídricos. Essas variáveis são recomendadas para avaliar a 

qualidade de águas superficiais de abastecimento (OMS, 1995; SPERLING, 1996).  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1. LEVANTAMENTO DE ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS 

 

4.1.1. CARACTERISTICAS DE USO DA ÁGUA E SOLO NA ÁREA. 

 

Através dos questionários aplicados com as famílias moradoras da 

circunvizinhança do Açude do Arribita, foram observadas diversas problemáticas 

infraestruturais que podem afetar diretamente a qualidade da água do reservatório, e 

consequentemente, resultar em problemas de saúde da população consumidora desta 

água. 

 

Através dos questionários e das visitas a campo foi possível identificar 

algumas problemáticas de cunho social e ambiental que afetam diretamente a qualidade 

ambiental e o cotidiano dos moradores da região (Quadro 04). 

 

A maioria das questões observadas diz respeito às relações estabelecidas da 

comunidade com o uso e ocupação do solo e da ausência de políticas públicas que 

permitam alternativas no modo de produção visando alcançar práticas sustentáveis. 

 

Observou-se também, por parte do poder publico municipal, pouca atuação 

no sentido de fornecer infra-estruturas adequadas que resultariam na melhoria da 

qualidade de vida da população.  

 

Quadro 04. Os principais problemas sócio-ambientais diagnosticado na Microbacia do Açude 
do Arribita . Dados obtidos em campo.  
 

 

PROBLEMAS DIAGNOSTICADOS EM CAMPO 

MEIO AMBIENTE INFRA-ESTRUTURA 

Degradação ambiental das Ausência de esgotamento 
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áreas verdes sanitário 

Poluição dos recursos hídricos Ausência da coleta de lixo 

Barramento e/ou desvios do 

curso dos riachos 

Estrada de acesso em mau estado 

de conservação 

Ocupação desordenada do 

espaço. 

Falta de fomento às atividades 

rurais não-degradadoras. 

Ausência de consciência 

ecológica dos moradores e proprietários 

Falta de apoio técnico e 

orientações aos agricultores 

Ausência de monitoramento, 

fiscalização e controle do uso e ocupação 

do solo. 

Deficiência de cobertura de 

fornecimento de água e construção de 

banheiros. 

 

A) SOLO 

 

Erosões (S1) 

 

De acordo com Bertolini e Lombardi Neto (1990), a erosão é o processo de 

desprendimento e arraste acelerado das partículas do solo, causado pela água e pelo 

vento. Cunha (1997) destaca que a erosão dos solos é considerada normal, quando 

ocorre um equilíbrio entre os processos de formação do solo e seu desgaste natural. No 

entanto, quanto o processo erosivo se apresenta de maneira mais intensa, sendo mais 

veloz que a formação do solo, ocorre erosão acelerada que pode ter causas antrópicas, 

ou seja, provocada pela ação humana.  

 

De acordo com as visitas em campo, baseadas no levantamento 

bibliográfico realizado a respeito dos solos, relevo e geomorfologia da área constatou-se 

a presença de erosão tipo laminar, bastante característica do tipo de solos presentes na 

área com base nos atributos e características dos solos relacionadas ao Grupo de 

Resistência à Erosão (Bertolini et al, 1993), nas características físicas e hídricas dos 

podzólicos, nas descrições morfológicas dos perfis dos solos e nos demais dados do 

meio físico da bacia hidrográfica  que apresenta textura arenosa/média e média/média, 

apresenta baixa resistência à erosão. Tal tipologia erosiva indica valor ponderado 03. 

 

Técnicas conservacionistas nas propriedades agrícolas (S2) 
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Segundo Lima et al (2000), as práticas conservacionistas são técnicas 

aplicadas de maneira a utilizadas para majorar a resistência do solo ou dirimir as forças 

causadoras dos processos erosivos. 

 

De acordo com os resultados obtidos através dos questionários aplicados em 

campo, contatou-se que apenas 5% das propriedades utilizam-se técnicas 

conservacionistas. No caso, as técnicas citadas foram rotação de cultura, não utilização 

de coivara (queimadas), utilização de adubos orgânicos e plantio em curva de nível. 

 

As técnicas de plantio degradadoras sofreram poucas alterações com a 

construção do açude, no caso da coivara essa pratica reduziu de 71,1% para 65,3% e o 

uso de agrotóxicos teve queda de 6,1% para 4,1%. No entanto, cerca de 63,3% 

afirmaram que a produtividade melhorou 

 

Este resultado indicou valor ponderado de 10, pois menos que 20% das 

propriedades apresentaram o uso de alguma dessas técnicas.   

 

 

B) FLORA 

 

Cobertura Vegetal (F1) 

 

O NDVI é o índice mais usado até hoje, reduz o efeito topográfico, e 

apresenta uma escala de medida linear entre –1 e 1, sendo que o valor zero se refere aos 

pixels não vegetados. 

 

Os dados de reflectância dos alvos podem ser transformados em índices de 

vegetação, aos quais foram criados com o intuito de ressaltar o comportamento espectral 

da vegetação em relação ao solo e a outros alvos da superfície terrestre, sendo o NDVI 

(Normalized Difference Vegetation Index) um dos índices mais utilizados (MOREIRA, 

2005).  

 

Os índices NDVI são distribuídos entre 0 e 256 (8 bits) relacionados a 

valores variáveis entre -1 e +1, sendo os tons mais claros relacionados aos maiores 
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valores e os tons mais escuros aos valores mais baixos (PONZONI e SHIMABUKURO, 

2007).  

 

De acordo com NDVI, realizado para a área, percebe-se que a cobertura 

vegetal apresenta-se em baixa incidência em uma extensão preocupante, sendo cerca de 

5527.3902485   hectares a extensão dos índices de 0,2 a 0,4.  

 

As imagens utilizadas datam de 2009, quando a quadra chuvosa se mostrou 

intensa, identifica a exposição do solo mesmo quando a vegetação está mais susceptível 

a se expandir (Figura 10).   

 

Sendo assim, considera-se valor ponderado 10. 

 

   

Figura 10. Mapa do NDVI da Microbacia do Arribita. D.A.2010.  

 

Desmatamentos (F2) 
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A base da economia da região nordeste é a agropecuária de sequeiro e, em 

certas áreas, a irrigada. As práticas de exploração agrícola que se utiliza de plantio 

itinerante, nas quais fazem parte o desmatamento e da queimada desordenados, 

associadas ao crescente aumento da exploração madeireira que já tem causado mais 

danos à vegetação lenhosa da caatinga do que a própria agricultura migratória tem 

modificado tanto o estrato herbáceo como o arbustivo-arbóreo (Drumond et al, 2000).  

 

Seguindo as características da maioria das propriedades rurais nordestinas a 

área da microbacia do Arribita apresentou um alto percentual de pratica de queimadas 

por seus moradores. De acordo com a pesquisa cerca de 90% praticam coivara e 30% 

utilizam-se de madeira retirada da região para uso pessoal, dando um valor ponderado 

10 para esse item.   

 

Floresta Exótica (F3) 

 

Podem-se definir espécies exóticas como aquelas que estão ocorrendo em 

uma área distinta de seu habitat natural, historicamente conhecido, em razão de 

dispersão acidental ou intencional através de atividades humanas (INSTITUTO DE 

RECURSOS MUNDIAIS; UNIÃO MUNDIAL PARA A NATUREZA; PROGRAMA 

DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O MEIO AMBIENTE, 1992). 

 

Essas espécies são consideradas invasoras e uma vez introduzidas em um 

novo ambiente podem adaptar-se perfeitamente, se estabelecerem e passam a 

desenvolver populações auto-regenerativas a ponto de ocupar o espaço de espécies 

nativas, promovendo alterações nos processos ecológicos naturais. Em alguns casos, 

tendem a tornar-se dominantes e podendo incorrer em impactos ambientais e sócio-

econômicos negativos (ZILLER, 2000; MMA, 2006; PITELLI, 2007).  

 

Na área, constatou-se a presença de espécies exóticas, principalmente para 

serem utilizadas com fins de sombreamento, como Azadirachta indica (Nim Indiano) e, 

com menos freqüência, de Ficus benjamina (Ficus, Sempre verde); mas que a 

quantidade e dispersão não chegam a caracterizar como floresta exótica. Portanto, o 

valor ponderado para este subparâmetro foi de 01. 
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C) FAUNA (Fa) 

 

 

Caça e Pesca Predatória (Fa1) 

 

Por caça e pesca predatória entende como práticas de exploração abusiva 

dos recursos naturais que podem acarretar em danos ao ambiente, afetando a dinâmica 

das populações e o equilíbrio dos ecossistemas. Toufexis citado pelo Renctas (2003) 

ressalta que, no Brasil, a caça e o comércio predatório e indiscriminado da fauna 

silvestre são práticas antigas, que passaram a ser consideradas como ilegais no ano de 

1967. 

 

A legislação federal prevê diversas ações punitivas para quem pratica 

abusivamente a caça ou pesca, principalmente, para fins comerciais. São vários os 

instrumentos legais que versão sofre o tema, sendo o principal deles a Lei No 9.605, de 

12 de Fevereiro de 1998- Lei de Crimes Ambientais (MMA, 1998). 

 

No entanto, a característica das atividades de caça descritas pelos moradores 

da região se configura como de subsistência, objetivando a apreensão de pequenos 

roedores e aves apenas para consumo próprio. 

 

Com relação à pesca, somente 8,3% dos moradores afirmam pescar no 

reservatório que retiram apenas o necessário para sua alimentação, não tendo propósitos 

comerciais. Percebe-se a pratica da pesca de lazer realizada por visitantes, 

principalmente nas margens próximas à parede do açude do Arribita, mas não se 

configurando como pesca predatória tanto pela quantidade de espécies retiradas como 

pelos instrumentos utilizados (vara e linha). Sendo, portanto, estabelecido o valor 

ponderado de 01 para esse item.  

 

 

Fauna Exótica (Fa2)  
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O hábito de manter animais silvestres como mascotes remonta colonização 

do Brasil quando os portugueses que aqui aportaram, passaram a incorporar esta prática 

dos índios nativos. Isso se mantém até hoje, sendo uma característica cultural da 

população brasileira que acaba por colocar a fauna e flora do Brasil em ameaça pelo 

comércio ilegal (Renctas, 2003). 

presença de animais não nativos como periquito australiano (Melopsittacus 

unolulatus), 

Invariavelmente, as aves são os principais alvos dessa prática que transporta 

para longe de seus habitats naturais diversos exemplares para serem utilizados como 

animais de estimação. Embora na área estudada, a ocorrência de criação de animais 

exóticos ao ecossistema da caatinga seja quase insignificante, tendo apenas 03 

residências com pombos (Columba sp) e papagaios (Amazona aestiva), considerou-se o 

valor ponderado de 10, em razão da possibilidade de estas espécies causarem 

desequilíbrio ambiental e ameaça a biodiversidade local, caso sejam liberadas na área.    

 

 

D) RECURSO HIDRICO SUPERFICIAL (RH) 

 

A utilização da água estabelece demandas hídricas especificas que 

dependem de padrões ótimos necessários para estabelecer a qualidade da água, os quais 

são instituídos por normas federais e estaduais (BARTH, 1996). 

 

Os aspectos qualitativos e quantitativos dos recursos hídricos estão 

diretamente relacionadas aos usos existentes nas respectivas bacias hidrográficas, onde 

os níveis de contaminação dependem tanto da diversificação das atividades, como da 

capacidade de diluição dos poluentes no corpo receptor (OMETO et al, 2000). 

 

O uso do solo e da água são elementos claramente relacionados e 

influenciam de maneira objetiva na qualidade do recurso hídrico, sendo que a alteração 

de áreas florestais para áreas de uso agrícola ou urbano, invariavelmente, acarretam na 

deterioração dessa qualidade. (TUCCI, 2000; OMETO et al., 2000; GERGEL et al., 

2002; SANTOS, 2004). 
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Qualidade da água (RH1) 

 

Para Toledo e Nicolella (2002), não é possível estabelecer um único 

indicador de qualidade de água que possa ser utilizado como padrão para qualquer 

sistema hídrico. Portanto, a combinação de parâmetros variados com diferentes 

dimensões pode ser convertida em índices que reflitam, conjuntamente, as 

características do recurso hídrico em uma distribuição amostral no espaço e no tempo 

(TOLEDO e NICOLELLA, 2002).  

 

Em razão de ser a água de consumo humano um dos mais importantes 

veículos de transmissão de enfermidades de natureza infecciosa, o que a torna de suma 

importância a promoção da qualidade de vida das comunidades optou-se por realizar um 

capitulo especifico sobre este tema, sendo o 4.1. 

 

 

Quantidade (RH2) 

 

Para Rebouças (1997), no domínio do semi-árido, onde se localiza a área de 

estudo, as características edafoclimáticas apresentam secas periódicas e cheias 

freqüentes dos rios, que se caracterizam como intermitentes. 

 

Os quase oito meses de ausência de chuvas que ocorrem anualmente, 

associados à insolação de mais de três mil horas em alguns pontos do semi-árido, 

podem representam os fatores que definem a dinâmica hídrica do local (REBOUÇAS, 

1997).  

 

O rio Sabonete, recurso represado para a construção do Açude do Arribita, 

se enquadra nas características dos rios da região nordeste, secando durante a época de 

estiagem. No entanto para fins da pesquisa o recurso avaliado é o Açude que segundo 

foi averiguado não secou deste a época de sua construção, em 1992; e que embora 

tenham chegado a baixos níveis de água, nunca chegou a deixar de fornecer o suficiente 

para as atividades básicas da comunidade. Isso permite a atribuição do valor ponderado 

01 para esse critério. 
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Disponibilidade/Demanda agropecuária/indústria/consumo humano (RH3). 

 

De acordo com Tucci et al (2003), a região nordeste apresenta 

características como que combinam a alta evapotranspiração durante todo ano, a baixa 

precipitação, o subsolo desfavorável em muitas regiões, que impõem condições hídricas 

desfavoráveis e acarretam no baixo desenvolvimento econômico-social. A falta de água 

em grande parte do ano compromete seriamente as condições de vida da população em 

extensas áreas do Semi-Árido (TUCCI et al, 2003). 

 

Essa escassez gera conflitos entre a água destinada para abastecimento e 

aquela que é demandada pela irrigação. Para Tucci et al (2003), esses conflitos exigem 

que sejam tomadas soluções especialmente planejadas para cada caso, com discussão 

dos interessados no âmbito de comitês e associações de bacias.  

 

O estado do Ceará, inserido no contexto do semi-árido também possui 

reduzida disponibilidade hídrica durante a estiagem, tem investido em soluções para o 

gerenciamento desses conflitos de uso nas áreas de baixa disponibilidade sazonal e para 

permitir o abastecimento de água durante todo o ano (TUCCI et al, 2003). 

 

Na área de estudo, com relação ao uso da água do açude, observou-se que é 

limitado, praticamente, às atividades domesticas, já que seria dispendioso o uso nas 

atividades produtivas em razão da taxação e cobrança pela água. Além disso, as 

restrições de uso e acesso ao reservatório ditadas pela COGERH reduzem o utilização 

direta das águas, sendo que apenas 6,1% dos entrevistados afirmaram buscar e/ou usar 

água do reservatório e apenas 4,1% afirmaram que seus animais de criação bebiam 

diretamente do açude. Portanto, a região não apresenta conflitos com relação ao uso 

deste recurso, o que infere a este subparâmetro o valor ponderado de 1. 

 

Captação de Água Superficial (RH4) 

 

De acordo com Heller e Pádua (2006), o abastecimento de água pode ser 

conceituado, enquanto serviço de atendimento à necessidade básica à vida, está inserido 

no conceito mais amplo de saneamento. Para a Organização Mundial de Saúde, 
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saneamento é o controle de todos os fatores do meio físico do homem, que exercem ou 

podem exercer efeitos nocivos sobre o bem estar físico, mental e social. 

 

Na área estudada a captação de água superficial do reservatório do açude do 

Arribita tem como finalidade básica o abastecimento de água para a população locada 

em sua circunvizinhança. De acordo com dados da COGERH (2009) e dados obtidos 

em campo, cerca de 98% das residências locadas na microbacias possuem 

abastecimento de água fornecido pelo açude. Tendo valor ponderado de 2. 

 
 Vulnerabilidade do aqüífero à poluição (RH5) 
 

Considerou-se a vulnerabilidade do aqüífero determinada a partir da 

identificação da qualidade da água, obtida a partir das análises feitas em diferentes 

pontos da microbacia, associada com o levantamento das atividades consideradas 

poluidoras que se estabelecem da região (APÊNDICE B). 

 

De acordo com os resultados obtidos, o valor ponderado, de como mostra o 

Quadro 04, foi de 04.  

  

E) ASPECTOS SOCIAIS (As) 

 

Taxa de analfabetismo em maiores de 18 anos (As1) 

 

De acordo com Peres (2009), as principais leis brasileiras que versão sobre 

educação, definem como educação para jovens e adultos como aquela destinada as 

pessoas que estão “fora da idade escolar” (LDB, 1996), isso incorre na desconsideração 

da profundidade das questões que versam sobre o analfabetismo adulto em razão da 

diversidade existente entre os indivíduos que podem integrar esse cenário (PERES, 

2009).  

 

Tomando como exemplo do que cita Peres (2009), é inegável a diferença 

entre um adulto jovem 30 anos, e um adulto de meia idade. Seu contexto social 

diretamente atrelado á fase da vida em que o individuo se encontra impõe determinadas 

condicionantes ao seu acesso à informação e ao seu processo de aprendizagem.  
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Para Peres (2009) o analfabetismo como um dos casos mais graves de 

exclusão educacional e social. Neste contexto o nordeste brasileiro apresenta as 

problemáticas da educação de adultos que se caracterizam pela desconsideração da 

diferenciação das faixas etárias adultas. Essa região possui os piores índices de 

analfabetismo do país, especialmente na população com mais de 60 anos (PERES, 

2009). Além disso, trata-se de uma área cujo meio rural ainda é predominante, 

acarretando na precariedade estrutural, que inclui a não-oferta de escolas públicas de 

boa qualidade e, principalmente, pela inexistência de iniciativas educacionais por parte 

do Estado voltadas para a alfabetização de idosos (PERES, 2009). 

 

Na área da microbacia do Arribita a faixa etária majoritária está acima de 41 

(quarenta e um) anos, o que sinaliza descompasso com a cidade de Forquilha onde a 

maioria dos seus habitantes é de jovens na faixa abaixo dos 30 anos (IPECE, 2009). 

Associado a isso, temos a inexistência de programas de EJA nessa região que atendem 

alunos idosos com problemas de alfabetização que acarreta em um índice elevado de 

analfabetismo adulto na região, atingindo uma faixa acima dos 30% dos adultos maiores 

de 18 anos. Nesse caso temos valor ponderado de 7. 

 

Tipo de Habitação (As2) 

 

De acordo com Prado e Pelin (1993) são consideradas moradias adequadas 

às quais reside uma única família, estando servidas de saneamento, não sendo nem 

habitações improvisadas nem habitações precárias, independentemente de serem 

alugadas, próprias ou cedidas gratuitamente. 

 

Segundo Gehlen (2004), em torno de 12% da população do meio rural 

brasileiro que vive em condições abaixo da chamada "linha de pobreza". Prado e Pelin 

(1993) destacam que a pobreza de parte das famílias brasileiras, associada aos reduzidos 

níveis de rendimentos mensais implicam que elas não têm condições de suportar, 

condignamente, parte ou o todo das prestações que saldam e remuneram o investimento 

feito na construção de moradias. 
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A maior parte das famílias residentes da microbacia do Arribita tem um 

tempo de residência na área acima de 20 (vinte) anos, tendo famílias que são residentes 

na área há mais de 30 anos. Desses imóveis cerca de 99 % são próprios, sendo os 

demais alugados ou consignados, ocupados por trabalhadores dos sítios e fazendas.  

 

Essas moradias apresentam-se, invariavelmente, com características de 

rusticidade e pequena extensão. Embora sejam imóveis simples, cerca de 80% é feito de 

alvenaria e em torno de 96% possuem banheiros que foram feitos com ajuda do governo 

ou por iniciativa própria. 

 

O trabalho em campo avaliou que a maioria das residências da área está em 

bom estado de conservação, no entanto pela presença ainda de casas feitas de taipa, que 

incorre em risco à saúde e segurança dos moradores o valor ponderado atribuído foi de 

5.  

 

Qualidade de Vida Segundo a Comunidade (As3) 
 
 

Segundo o Grupo de Qualidade de Vida da divisão de Saúde Mental da 

OMS (1994) a qualidade de vida pode ser definida como a percepção do indivíduo de 

sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em 

relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações.  

 

Para Nina Furtado (2007), a qualidade de vida seria a possibilidade de o 

individuo ter uma vida na qual se sinta bem. Isso nos direciona para o aspecto da 

subjetividade do conceito que remete a algo que somente o próprio indivíduo pode 

avaliar e informar ao pesquisador, livre do julgamento de valores externos a ele 

(NOBRE, 1995). 

 
Os instrumentos de avaliação qualidade de vida são genéricos e se aplicam 

às mais diferentes condições de saúde e refletem os diversos aspectos da vida das 

pessoas (NOBRE, 1995). Esta diversidade de aspectos organiza-se em conjuntos, 

chamados de dimensões ou domínios, que são medidas de forma individualizada e 

ponderada (NOBRE, 1995). 
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No caso da pesquisa realizada na área da microbacia do Arribita a qualidade 

de vida foi inferida de maneira direta nos questionários que constataram que 87% dos 

entrevistados consideram possuir uma boa qualidade de vida. Ficando valor ponderado 

01.  

 

F) ASPECTOS ECONOMICOS (Ae) 

 

Nível de Renda das Famílias. 

 

Para Dowbor e Kilsztajn (2001), a distribuição de renda se refere à maneira 

como a renda de um pais é repartida entre as pessoas que de alguma forma, direta ou 

indireta, contribuíram para sua produção. 

 

De acordo com Correa (1998), a má distribuição dos recursos caracteriza a 

evolução da economia brasileira por um processo que acentuou a concentração de renda 

até o final da década de 80. No Brasil a renda das famílias 10% mais ricas é cerca de 19 

vezes maior do que a renda das famílias 20% mais pobres (PNUD, 1996). 

 

Veiga (2000) alerta que a pobreza é proporcionalmente maior no meio rural 

de todas as regiões brasileiras. Os desequilíbrios regionais quanto à pobreza e à 

desigualdade de renda se mantêm (e mesmo se ampliam) principalmente no meio rural. 

 

Recentemente, mudanças no arranjo produtivo e na organização social  das 

áreas rurais acarretarão em uma redução das atividades agrícolas que apresentam 

elevado grau de heterogeneidade, chegando, inclusive a reforçar a desigualdade de 

renda, o que, somado à persistência da pobreza nas áreas rurais (Correa, 1998). 

 

Com relação à renda familiar dos residentes na área cerca de 76,9 % 

trabalha no campos e 92,3 % são proprietário da terra onde moram e trabalham. O 

trabalho é, em sua maioria, de base familiar, pois apenas 13,8 % possuem empregados 

para auxiliar na lavoura e/ou em outros serviços. 

 

A pesquisa constatou que a renda familiar da maioria das famílias versa em 

torno de 01 a 03 salários míninos, onde foram incluídas atividades remuneradas, 
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atividades comerciais, auxilio do governo e aposentadoria. No posto de vista 

econômico, o açude também imprimiu uma realidade um tanto diferente na vida da 

comunidade, embora a água seja encanada e cobrada pela CAGECE sua presença na 

região melhorou, segundo os entrevistados, as condições de emprego e renda na área. 

Para 52,5% dos questionados afirmaram que ocorreu aumento na renda familiar após a 

construção do açude. Valor ponderado atribuído de 9. 

 

 

Taxa de Desemprego da População (Ae2)  

 

A questão do desemprego no Brasil passou a ocupar o centro do debate 

público e uma posição de destaque na agenda governamental nos últimos anos em razão 

dos imperativos que impõe ao desenvolvimento econômico e social do país. 

 

A partir da ultima década o Ceará vem demonstrando uma melhora no seu 

desempenho econômico, tendo conseguido manter a sua população no Estado e, 

inclusive, atraindo migrantes, sejam de retorno e não-naturais. No período de 1990-

2000, apresentou crescimento do seu PIB acima da média nacional e regional, no 

entanto a melhora nos índices de desemprego só foi notada a partir de 2000, quando a 

taxa de desemprego aberto em Fortaleza foi de 12,95%, apresentando queda de 4,45%, 

em comparação com a taxa de desemprego de 1999 que foi de 13,56% (QUEIROZ e 

TARGINO, 2008). 

 
Essa crescente melhora na economia continua refletindo na disponibilidade 

de empregos no estado. Segundo o jornal O Povo, até julho de 2010, 183.655 novos 

postos de trabalho com carteira assinada surgiram no Ceará, apesar disto o estado ainda 

apresentou uma taxa de desemprego de 11,8% em 2008. 

 

Na área da microbacia do Açude do Arribita, onde a maioria dos 

economicamente ativos é formada de pequenos produtores rurais que atuam em sua 

terra, geralmente com mão-de-obra familiar, tendo produção gerada na propriedade 

destinada ao abastecimento da própria família e o excedente é comercializado no 

mercado local, a taxa de desemprego está em torno de 6%. 
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Este índice pode se justificar também pela mudança ocorrida na área a partir 

da construção do açude em 1992, que mudou a dinâmica econômica e de atividades 

produtivas do local. Isso pode explicar o fato de que cerca de 69,5% dos entrevistados 

terem afirmado que após a construção do açude houve uma redução significativa da 

saída de famílias moradoras da região em busca de emprego em outros locais e 58,6% 

afirmou ter notado aumento de empregos na região em conseqüência da construção do 

reservatório. Em razão disto o valor ponderado de 2. 

 

 

Satisfação Econômica 

 

Por satisfação pode-se entender como a expressão de vontade concordante 

com uma situação e/ou serviço que é geradora de prazer para um indivíduo. Ela é 

ativadora de pensamentos com valoração positiva diretamente ligada à situação que 

originou um momento de satisfação momentânea. Diz-se que um indivíduo é satisfeito 

do momento em que sua expectativa é alcançada até fatos geradores que ultrapassem 

sua expectativa em uma situação e/ou serviço. (Fornell et al). 

 

Em se tratando de satisfação econômica esta versa sobre o poder de compra 

do individuo, ou seja, sua condição econômica que permite adquirir bens, produtos e 

serviços. 

 

De acordo com dados do Banco Mundial (2010), o Brasil está empatado 

com outras quatro nações na sexta posição entre as maiores economias do mundo, 

considerado o método de paridade do poder de compra, que transforma as riquezas 

geradas por um país em uma moeda comum para medir o que o dinheiro em circulação 

dentro da nação pode comprar. Isto significa que o brasileiro está com mais condições 

de realizar transações comerciais, gerando aquecimento na economia. 

 

No caso da área de estudo essa melhora no desempenho econômico do país, 

refletida também na economia do estado, acarreta em um índice de 80% de pessoas que 

se dizem satisfeitas economicamente, constatou-se que cerca de 54,48% dos 
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entrevistados considera sua renda mensal suficiente para o sustento da família. Tendo 

valor ponderado de 5. 

 

G) USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

 

Ocupação humana 
 

Segundo Merten e Minella (2002), a ocupação e uso do solo pelas atividades 

agropecuárias alteram sensivelmente os processos biológicos, físicos e químicos dos 

sistemas naturais.  

 

Para Maier (2007), a conversão de ambientes naturais equilibrados em áreas 

agriculturáveis provoca a aceleração do escoamento superficial e a erosão hídrica, 

levando a uma rápida e intensa degradação do solo. A conseqüência disto é a perda da 

capacidade produtiva, a diminuição da quantidade de água disponível na superfície, a 

contaminação da água de escoamento, bem como o assoreamento de rios e reservatórios 

(MAIER, 2007). 

 

As águas rurais também podem ser contaminadas pelos dejetos humanos e 

de animais que são lançados a céu aberto pela falta de saneamento básico, tornando-se 

constantes fontes de poluição. A falta de saneamento básico no meio rural, independente 

da forma de ocupação, é um fator preocupante por se tratar de constante lançamento de 

poluentes no meio ambiente (RHEINHEIMER et al, 2003). 

 

No caso das áreas próximas ao reservatório do Arribita, a COGERH impõe 

restrições no uso da terra, que se refletem também nas áreas utilizadas para o plantio, 

pois apenas 6,1% das pessoas pesquisadas afirmaram realizar o plantio de vazante, 

sendo que este é feito longe da parede de barramento do açude. No entanto, cerca de 

49% afirmar realizar plantio na jusante do reservatório aproveitando a umidade da terra 

promovida pelo açude. 

 

A ocupação humana na área é reduzida, portanto indica-se valor ponderado 

01.  
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Conflitos Ambientais 

 

De acordo com Burztyn et al (2001), conflitos envolvendo questões 

ambientais resultam, invariavelmente de desdobramentos de questões como a 

sustentação da dinâmica da personalidade das partes  envolvidas nos conflitos, a partir 

de equívocos resultantes dos principais tipos de conhecimento que fundamentam a 

compreensão das mesmas sobre os objetivos dos conflitos.  

 

Para Andrade et al (2002), os problemas sócio-ambientais são formas de 

conflitos sociais que envolvem tanto interesses individuais quanto coletivos, agregando 

as relação natureza e a sociedade. Assim, travam-se, em torno de problemas sócio-

ambientais, confrontos entre atores sociais que defendem diferentes lógicas para a 

gestão dos bens coletivos de uso comum, seguindo lógicas próprias a cada um deles 

(ANDRADE et al, 2002). 

 

Para Scotto & Limoncic (1997), a área de interseção deste processo 

depende, essencialmente, de alguma forma de entendimento, de acordos entre as partes, 

visando definir, por exemplo, o que é público e o que é privado, o que pode ser feito 

individualmente e o que deve ser respeitado pela coletividade. Isto não se dá de maneira 

automática, mas com base em negociações. 

 

Na área de estudo estes conflitos inexistem. Seja pela conformação social e 

política na qual se inserem atores com atividades dissociadas e não conflitantes, seja por 

não haver nenhum recurso ambiental ambicionado ou não distribuído. A própria 

estruturação da comunidade e a maneira como se deu o processo de ocupação e uso do 

solo por explicar a ausência desses conflitos, já que a maioria dos moradores são donos 

de suas terras e praticam atividades que se harmonizam com os interesses coletivos. 

Neste caso valor atribuído é de 1. 
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Área a reflorestar 

 

As terras hoje ocupadas pelas atividades agrícolas, em sua maioria, já 

estiveram cobertas por vegetação nativa.  O desmatamento provocou grande redução 

dessas matas, reduziu a disponibilidade de madeira, aumentou a erosão das terras, o 

assoreamento dos rios e a poluição das águas (POSTEL E HEISE, 1989). 

 

Segundo dados da EMBRAPA (2010), na maioria das pequenas e médias 

propriedades rurais, em média, 10% ou mais da área está inutilizada, principalmente, 

por apresentar terras pobres, dobradas e impróprias para os cultivos agrícolas anuais. 

 

Uma alternativa para a utilização dessas áreas é o reflorestamento, 

combinado a esforços para conservar as florestas restantes, é indispensável à melhoria 

das perspectivas futuras da humanidade. 

 

As árvores são também um elemento vital para a economia de subsistência 

das populações rurais menos favorecidas. O cultivo de florestas nas propriedades rurais 

permite que o produtor rural possa acrescentar uma nova fonte de renda e trabalho em 

longo prazo, possibilitando o estabelecimento de uma agricultura sustentável na região, 

que é formado na sua maioria por pequenas propriedades (ALTMANN, 2002).  

 

Conforme Postel e Heise (1989), a principal finalidade da grande maioria 

das operações de reflorestamento realizadas nas últimas décadas foi a de abastecer as 

cidades com produtos como madeira e lenha, todos de óbvio valor comercial. 

 

Baseado no NDVI indica-se o valor ponderado de 09 para este aspecto. 

 

Monocultura 

 

Segundo Veiga (2000), a história da economia rural brasileira está 

constantemente retornando a abertura agressiva de fronteiras pelas monoculturas, que 

invariavelmente comprometem a diversidade dos ecossistemas, alterando suas 

complexas relações com as populações locais. 
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Até recentemente ainda se agregava o conceito de agricultura familiar com 

“agricultura de baixa renda”, “pequena produção”, “agricultura de subsistência”. Para 

Veiga (1996), a agricultura “comercial” não se opõe à “familiar”, mas no caso 

especifico da maioria das propriedades do Nordeste a agricultura familiar ainda atrela-se 

a produção de subsistência associada a técnicas agrícolas retrogradas cujas 

conseqüências são a baixa produção e renda.  

 

De acordo com dados do INCRA, em 2000, o Nordeste se caracterizava 

como a região brasileira que detinha a maior parcela dos estabelecimentos agrícolas 

familiares do país (49,7%). Esses estabelecimentos detinham 43,5% da área agricola, 

gerando aproximadamente o mesmo percentual do valor bruto da produção (43,5%) e 

capturavam 26,8% do financiamento total. 

 

A agricultura familiar, geralmente associada a formas atrasadas e à 

produção para subsistência no nordeste tem sua produção, invariavelmente, agregada a 

monocultura (GUANZIROLI, 2001). Essa prática, realizada inadequadamente, traz 

desvantagens ambientais ocorrem porque exaure o solo com o tempo e reduz a 

biodiversidade. As desvantagens sociais ocorrem porque reduz o uso da mão-de-obra no 

campo e afugenta as populações rurais (SHIVA, 1993). 

 

A utilização da monocultura, como pratica arcaica de produção, aponta para 

o desprezo pelos ecossistemas, já que a eficiência substantiva das monoculturas e 

altamente questionável por apresentarem, segundo revela a experiência histórica, graves 

elementos de instabilidade e insustentabilidade no longo prazo, seja em termos 

ecológicos ou econômicos (SHIVA, 1993). 

 

A monocultura nas pequenas propriedades nordestinas está longe de se 

associar aos grandes empreendimentos de monocultura extensiva realizadas por 

propriedades de agricultura familiar das regiões sul e sudeste. No caso da área de 

estudo, as pequenas propriedades realizam, cerca de 28,6% realiza plantio de gêneros 

alimentícios que, em maioria, são para consumo próprio produção, principalmente, de 

milho e feijão que são a base alimentar das famílias. Cerca de 68% das famílias 
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realizam monocultura em alguma área especifica não se utilizando da rotação de cultura 

como pratica freqüente.  

 

Embora a prática da monocultura não seja extensiva, mas por estar 

associadas a outras praticas danosas ao meio ambiente e ausência de técnicas 

conservacionista na maioria das propriedades, considerou-se valor ponderado 8.  

 

H) DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 

Áreas de Deposição Inadequada de Resíduos (Da1). 

 

Segundo as considerações de Darolt (2002), a composição dos resíduos 

sólidos é, em sua maioria, de restos vegetais da cultura e materiais associados à 

produção agrícola - como adubos químicos, defensivos e suas embalagens, dejetos 

animais, produtos veterinários, pastilhas e lonas de freios, além de sobras semelhantes 

às produzidas nas cidades - como restos de alimentos, vidros, latas, papéis, papelões, 

plásticos, pilhas e baterias. No entanto, as características desses resíduos se alteraram, 

pois, no passado, geralmente era orgânico e os impactos ao meio ambiente eram menores 

(RIBEIRO, 2010). 

 

Os campesinos, culturalmente, habituaram-se a depositar inadequadamente 

seus resíduos na margem dos rios, nos quintais das suas casas, enterrá-lo e, ainda, 

incinerá-lo. Isso pode ser justificado pela insuficiente coleta que atende apenas 13,3% 

dos domicílios rurais brasileiros (IBGE, 2000). Além do custo elevado, há 

impedimentos quanto ao acesso para o recolhimento desse material.  

 

A coleta dos resíduos sólidos é a parte mais sensível aos olhos da 

população, portanto, a mais passível de crítica. É necessário um bom planejamento dos 

serviços de coleta, pois eles representam cerca de 50 a 80% do custo de operação de 

limpeza pública. A coleta e transporte do lixo devem funcionar de forma sistemática, 

além de garantir os seguintes requisitos: a universalização dos serviços prestados e a 

regularidade da coleta, o que compreende periodicidade, freqüência e horário (LIMA, 

1995). 
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Na área da microbacia do Açude do Arribita, constatou-se que não há 

sistema de coleta de resíduos sólidos, pois segundo a Prefeitura Municipal de Forquilha, 

a área está inserida em zona rural e por isso não há como ser atendida pela coleta de lixo 

domiciliar em razão das altas despesas dessas atividades, os quais o município não tem 

condições de custear.  

 

Isto acaba por obrigar os morados locais a despejarem seu lixo em áreas 

próximas as suas propriedades, com menos freqüência, alguns resíduos também são 

depositados às margens dos córregos e do Açude Arribita, que apesar de ter uma 

fiscalização rígida da COGERH e de proprietários circunvizinhos, não fica livre da ação 

dos moradores. 

 

Há, ainda, uma área de pequena extensão utilizada para o depósito 

inadequado de resíduos. Segundo os moradores, trata-se de resíduos produzidos por 

pessoas que possuem propriedades na área, mas que a utilizam como casa de veraneio, 

não tendo o hábito da queima de resíduos. Para esse item o valor ponderado é de 3. 

 

Destino dos Resíduos Sólidos Urbanos (Da2) 

 

A quantidade crescente de lixo é uma das grandes preocupações da 

atualidade praticamente em todos os países. No Brasil na maior parte das vezes o seu 

manejo e destino são feitos inadequadamente acarretando problemas graves para o meio 

ambiente. 

 

Segundo dados do ministério do meio ambiente, o Brasil produz cerca de 90 

milhões de toneladas de lixo por ano e cada brasileiro gera, aproximadamente, 500 

gramas de lixo por dia, podendo chegar a 1 kg, dependendo do local em que reside e de 

seu poder aquisitivo (NUNESMAIA, 1997; IBGE, 2005). 

 

A disposição final e adequada do lixo pode influir na qualidade do meio 

ambiente e na saúde publica, além da preservação dos recursos naturais. Existem 

diversos tipos de disposição tais como vazadouro a céu aberto, aterro controlado, aterro 

sanitário, incineração e compostagem.  
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Em 1991, 31,6% do total de lixo produzido na zona rural foram enterrado ou 

queimado (IBGE,2006). Esse percentual subiu para 52,5% em 2000, evidenciando a 

magnitude do problema da eliminação do lixo nas propriedades rurais, (IBGE,2006). 

 
Incineração é um processo de destruição térmica, pelo qual ocorre redução 

do peso, volume e das características de periculosidade dos resíduos, com conseqüente 

eliminação da matéria orgânica. Deve ser feita de maneira adequada e controlada para 

que não cause danos ao meio ambiente (VAZ; CABRAL, 2005). 

 

A maioria dos morados da Microbacia do Arribita, cerca de 98 % realiza, 

freqüentemente, a prática danosa da queima deste material. Portanto, atribui-se valor 

ponderado de 10. 

 

Destino de Resíduos Agropecuários (Da3) 

 

A destinação final dos resíduos agropecuários é um problema em quase 

todos os municípios. A destinação a céu aberto e sem tratamento adequado, é a forma 

mais impactante ao meio ambiente e às populações vizinhas. É um tipo de disposição 

dos resíduos diretamente no solo, sem nenhum processo de controle que permita evitar a 

contaminação de lençóis freáticos e cursos de água, através dos líquidos percolados.  

 

O chorume, oriundo da decomposição anaeróbica das frações orgânicas 

contidas nos materiais dispostos, gera liberação de gases voláteis ricos em enxofre (S), 

amônia (NH4), gás carbônico (CO2), dentre outros que são poluentes e alguns 

favoráveis à combustão. Portanto, percebe-se perfeitamente a grande contribuição à 

degradação ambiental sem contar os inúmeros indícios de comprometimento à saúde 

pública (LIMA, 1995). 

 

A grande quantidade de dejetos animais e humanos torna-se uma séria 

ameaça para o meio ambiente quando mal manejados, pois trata-se de um material em 

decomposição. O esterco de animais desde há muito tempo é utilizado como adubo, 

principalmente por pequenos produtores, por ser rico em nitrogênio. Porém a 

contaminação do solo, da planta e do homem pode ocorrer através de vermes, 

coliformes e excesso de N (ABREU JÚNIOR, 2005). 
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Os dejetos de bovinos também são freqüentemente utilizados como fonte de 

adubação de forragens, entretanto, a simples aspersão desse material nas pastagens ou 

capineiras possibilita a continuidade do ciclo biológico dos nematódeos gastrintestinais, 

aumentando o potencial de contaminação e colocando em risco a saúde dos animais. 

(DOWNEY & MOORE, 1977). 

 

Através dos questionários pode-se identificar que a maioria dos produtores 

rurais utilizam o esterco bovino para adubação em suas plantações. Embora, em alguns 

casos, o manejo não seja adequado essa pratica evita que os dejetos se acumulem em 

locais inadequados. Para esse subparâmetro valor ponderado de 1. 

 

Tratamento de esgoto (Da4) 

 

O tratamento de esgoto aliado ao saneamento básico possui relevante 

significância na preservação dos recursos naturais, representa condição essencial para a 

melhoria do bem-estar e da qualidade de vida da população. Entretanto, ainda são 

escassos os recursos para os investimentos necessários às diversas áreas, inclusive 

àquelas que atendem à população, especialmente as das zonas rurais. 

 

De acordo com dados do FIBGE (1991), 32% da população brasileira não é 

conectada à rede coletiva de água e 68% não são atendidos por sistema coletivo de 

esgotos. Além disso, parcela considerável da população abastecida por água recebe água 

intermitentemente e com qualidade duvidosa. E quase a totalidade dos esgotos coletados 

é lançada nos cursos d'água sem receber qualquer tipo de tratamento. 

As melhorias estruturais e sanitárias trazidas pela construção do reservatório 

se limitaram a construção de banheiros e o fornecimento de água encanada que, neste 

caso, atende a 98% dos moradores da área. No ponto de vista do escoamento dos 

efluentes, a melhora foi significativa, pois antes da construção do açude, apenas 4,2% 

possuíam fossa, hoje esse numero subiu para 97%, embora ainda haja 2,1% com fossa 

rudimentar.  

 

Portanto, para esse item estabelece-se o valor ponderado de 5. 
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Aplicação de agrotóxicos (Da6) 

 

 

De acordo com dados do AGROFIT (1998), estima-se que cerca de 2,5 a 3 

milhões de toneladas de agrotóxicos são utilizados a cada ano na agricultura, 

envolvendo um comércio de cerca de 20 bilhões de dólares. 

 

O emprego de agrotóxicos no Brasil vem sendo motivo de uma série de 

implicações tanto para o ambiente como para a saúde do trabalhador rural. 

Invariavelmente, esses danos são condicionados, essencialmente, por fatores associados 

que se acumulam e agravam o problema. A cadeia danosa se refere ao uso inadequado 

dessas substâncias, a alta toxicidade de certos produtos, a falta de utilização de 

equipamentos de proteção e a precariedade dos mecanismos de vigilância. (GARCIA, 

1997). 

 

A utilização desses produtos, no Brasil, encontra-se em grande expansão, 

imprimindo ao país o quarto lugar no ranking dos consumidores de agrotóxicos. O 

mercado agrícola brasileiro é responsável pelo consumo de cerca de 50% da quantidade 

de agrotóxicos utilizados na América Latina, o que envolve um comércio estimado em 

cerca de US$ 2.56 bilhões em 1998 (SINDAG, 1999).  

 

Os produtores rurais locados na Microbacia do Arribita afirmaram que, por 

razões econômicas e tecnológicas, não possuem o habito do uso de agrotóxicos. A área 

apresenta uma produção voltada para consumo próprio, não havendo grandes 

propriedades nem agricultura extensiva. Além disso, os custos do uso dos agrotóxicos 

não são compensados pelo pequeno aumento da produtividade e, portanto, não podem 

ser arcados pelos produtores do Arribita. Somente 2% afirmaram utilizar-se desses 

produtos, o que equivale a valor ponderado 2. 
 

Cemitério Acima das Áreas de captação de Água para Abastecimento 

Público (Da7) 

 
A maior causa da poluição comumente observada em águas subterrâneas 

está associada às práticas de saneamento em áreas que não dispõem de rede de esgoto, 
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ao lançamento de efluentes líquidos industriais em corpos de água ou diretamente no 

solo, às práticas convencionais de cultivo agrícola e no entanto, o crescimento das 

cidades e as alterações ocorridas na dinâmica do meio rural acrescentou fatores 

contribuintes para esses impactos, como a contaminação proveniente de cemitérios 

(MATOS, 2001). 

 

Considerando que na construção da maioria destas necrópoles não são 

levados em conta estudos geológicos e hidrogeológicos, deve-se atentar para o risco que 

sua inadequação incorre à qualidade ambiental e à saúde das comunidades abastecidas 

por águas contaminadas. A razão para que os cemitérios sejam considerados fonte de 

poluição é que durante a decomposição dos cadáveres, é liberado um líquido 

denominado necrochorume.  

 

Esse produto resultante da decomposição dos corpos, constituído por 60% 

de água, 30% de sais minerais e 10% de substâncias orgânicas. Estas últimas são 

responsáveis pela contaminação subterrânea por possuírem em sua constituição dois 

venenos muito tóxicos (putrescina – 1,4 Butanodiamina e a cadaverina – 1,5 

Pentanodiamina), para os quais ainda não se dispõem de antídotos eficientes (SILVA, 

1996). 

 

No entanto, o cemitério presente na área da microbacia localiza-se, 

coincidentemente, afastado do reservatório e de outros recursos hídricos, não sendo 

provável a contaminação dessas águas pelos produtos da decomposição de corpos. Para 

esse item o valor ponderado é de 1. 

 

I) ESTRUTURA URBANA 

 

De acordo com Baudel (2001), o Brasil, apresenta uma significativa parcela 

de sua população rural vivendo em áreas não urbanas de pequenos municípios. No 

nordeste, isso se torna mais evidente e freqüente, pois cerca de 40,3% da população 

rural se encontram nos municípios com até 20 mil habitantes, equivalendo a 78,9%, no 

conjunto dos municípios com até 50 mil habitantes. 
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No entanto, para Ferreira (2002), a precariedade de infra-estrutura e 

equipamentos que se apresenta nas zonas rurais brasileiras é fator diretamente causador de 

limitação sua preferência como local de moradia e lazer de populações de origem urbana, 

limitando-se praticamente às áreas próximas das regiões metropolitanas. 

 

O imaginário dos brasileiros com relação ao meio rural nordestino sempre 

se remete a uma fonte de problemas, como êxodo, miséria, isolamento, currais 

eleitorais, carência de serviços básicos como saúde e educação, além de ausência de 

oportunidades de crescimento econômico e melhoria de vida. 

 

Embora em algumas regiões brasileiras, os processos produzidos pela 

integração de atividades não agrícolas nos estabelecimentos rurais, o aumento de uma 

população rural não agrícola venha acarretando na introdução de uma visão positiva de 

rural, o nordeste ainda se encontra estagnado, com a prevalência das características 

retrogradas e atravancadas do passado. 

 

No caso da área de estudo, ocorreram melhorias recentes e sutis na infra-

estrutura urbana, nos serviços e equipamentos públicos básicos. A construção do açude 

foi o ponto de partida para a determinação destas alterações no espaço rural, pois trouxe 

benefícios para a comunidade de entorno que foram, intrinsecamente, responsáveis 

pelas alterações subseqüentes.  

 

A partir disto, a estreita relação que a comunidade estabeleceu com o açude 

que proporcionou uma melhoria nas condições de vida das pessoas que, embora tenha 

sido pequena, infringiu importância ao reservatório no cotidiano e nas atividades 

produtivas do local, tanto que cerca de 96,6% dos entrevistados consideram o açude 

muito importante para a região, inclusive aqueles que precisaram ser deslocados para a 

construção do reservatório 

 

O quadro 05 apresenta os resumos dos dados levantados para esse parâmetro 

e os valores ponderados atribuídos para cada item, onde é percebido que ainda há 

carência significativa para algumas condições básicas de vida.  
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Quadro 05. Aspectos de infra-estrutura urbana e valores ponderados atribuídos à 

Microbacia de Açude do Arribita. Aragão, D.A. 2010. 

PARAMETRO SITUAÇÃO NA 
ÁREA 

VALOR 
PONDERADO 

Eu1 - Energia 
elétrica nas residências 

99% das residências 
possuem energia elétrica.  

2 

Eu2 - Sistema 
de abastecimento d’água (% 
casa com água tratada) 

98% das residências 
com água tratada 

2 

Eu 3 - Escolas Número de escolas 
não é suficiente para atender a 
demanda da comunidade para 
Ensino Fundamental. Não há 
escolas de ensino médio que 

atendam com eficiência a 
demanda, portanto considerou-se 

INSUFICIENTE. 

10 

 
Eu 4 - Áreas de 

lazer 

Há clube recreativo, 
campo de futebol e praça que 

atende de maneira eficaz a 
demanda da comunidade. 

1 

 
 
Eu 5 - 

Segurança pública 

Este parâmetro foi 
avaliado de acordo com a opinião 
da comunidade, que embora haja 
apenas um posto policial na sede 

do município considerou a 
segurança publica satisfatória. 

1 

 
 
Eu 6 - 

Telefonia 

Praticamente não há 
demanda para a telefonia fixa na 

área, portanto esse serviço é 
atendido pela telefonia móvel que 

está presente em cerca de 79% 
das propriedades 

4 

Eu 7 - Coleta 
de resíduos sólidos 

Não ocorre 10 

 
Eu 8 - 

Iluminação pública 

A área apresenta 
poucas ruas, mas destas cerca de 

90% possuem iluminação 
publica. 

2 

Eu 9- Bens 
tombados 

Embora a região 
possuam estruturas arquitetônicas 

de grande valor cultural, não 
existe tombamento ou processo 

de tombamento para a área. 

10 

 
Eu10 - 

Arborização Urbana/rural 

As poucas ruas 
existentes não possuem 

arborização, acima de 20%, 
sendo a maior parte formada por 

vegetação nativa, não sendo 
considerada arborização 

urbanística.  

10 

 

J) SITUAÇÕES DE RISCO (R) 
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As situações de risco ambiental são extremamente complexas por causarem 

interferência no panorama de morbidade e mortalidade das populações. Isso incute a 

necessidade de trabalhos, intervenções e planejamento integrados, envolvendo concretos 

mecanismos de ação de diversas instituições envolvidas nesta questão, tais como o 

Sistema Único de Saúde, e os Ministérios, como os da Saúde, Meio Ambiente, 

Seguridade Social e Trabalho. 

 

Segundo Cowan e cols (1996), o risco predispõe as pessoas resultados 

específicos potencialmente negativos ou indesejados que podem se referir a doenças ou 

ausência de adaptação variando em sua severidade, duração, freqüência e intensidade 

dos sintomas. No entanto, somente a partir do resultado provocado em determinada 

pessoa pode-se afirmar se o fator de risco teve ou não efeito sobre ela. 

 

Os fatores que incutem em risco para saúde e a vida humana podem estar 

presentes tanto em aspectos ambientais quanto em características especificas do 

individuo. Entre os fatores de risco individuais, encontram-se características como sexo, 

fatores genéticos, habilidades sociais, intelectuais e características psicológicas. Entre os 

fatores de risco ambientais encontram-se o baixo nível sócio-econômico, eventos de 

vida estressantes, características familiares e ausência de apoio social (MASTEN & 

GARMEZY, 1985). 

 

Para Torres (2000), é clara a tendência de os grupos de baixa renda 

enfrentarem situações de risco e degradação ambiental. Isso de deve ao fato de que, em 

maioria, essas populações residirem em áreas com más condições urbanísticas e 

sanitárias que são mais acessíveis aos mais pobres, seja porque são áreas públicas e/ou 

de preservação, seja porque se tratam de áreas muito desvalorizadas no mercado de 

terras, por serem pouco propícias à ocupação, devido às características de risco e à falta 

de infra-estrutura urbana. 

 

A partir disto, levantaram-se os dados sobre os aspectos de risco presentes na 

microbacia, observando-se elementos como queimadas, inundações e deslizamento de encostas, 

onde atribui-se os valores ponderados respectivos, de acordo com o demonstrado no Quadro 06. 
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Quadro 06. Aspectos de Situações de Risco e valores ponderados atribuídos à 
Microbacia de Açude do Arribita. Aragão, D.A. 2010. 

PARAMETRO SITUAÇÃO NA ÁREA VALOR 
PONDERADO 

R1- 
Inundações/Enchentes 

Segundo relatos da população 
no anos de 2008 e 2009 ocorreram 
pequenas inundações na área. Não 
houveram grandes danos físicos, mas 
houve pequenas perdas na agricultura. 

10 

R2-Queimadas De acordo com os resultados 
obtidos através dos questionários, mais de 
80% das propriedades da microbacia 
realizam queimadas 

10 

R3-
Deslizamentos de encostas 

Pelas características físicas da 
área, bem como seu revelo pouco 
acidentado, deslizamentos seriam 
ocorrências raras de se observar na área, 
tendo a confirmação por parte da 
população. Não ocorrem.  

1 

 

L)  SAÚDE PÚBLICA 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define saúde não apenas como a 

ausência de doença, mas como a situação de perfeito bem-estar físico, mental e social.  

 

O reconhecimento do direito à saúde e a responsabilidade da sociedade em 

garantir os cuidados básicos de saúde possibilitam o estabelecimento de um conceito 

fundamental que é o de permitir o acesso de todos a condições de saúde e sanidade. 

Entretanto, enquanto a estratégia da atenção primária à saúde se difunde e questionam a 

responsabilidade estatal na provisão de bens e serviços para o atendimento de 

necessidades sociais, inclusive saúde. 

 

A promoção da saúde, segundo a Carta de Otawa de l986, "é o processo de 

capacitação da comunidade para atuar na melhoria da qualidade de sua vida e saúde 

incluindo maior controle desse processo". Os temas tratados nessa conferência falam de 

um conjunto de valores: vida, solidariedade, eqüidade, participação, parceria; de um 

conjunto de estratégias: ações do estado, da comunidade, dos indivíduos; e promove 

uma múltipla responsabilização pelos problemas que afetam a qualidade de vida e de 

saúde (BUSS, 1998). 
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Doenças vinculadas à água na região. 

   

Para Isaac-Marquez et al (1994), a qualidade microbiológica da água de 

consumo humano é fundamental para prevenir a disseminação de doenças, em especial 

as diarréicas de natureza infecciosa. Essa averiguação deve ser realizada de maneira 

sistêmica e ampla, pois nos sistemas de distribuição de água potável sua qualidade pode 

sofrer uma série de mudanças, fazendo com que a água na torneira do usuário se 

diferencie da água que deixa a estação de tratamento. Tais mudanças podem ser 

causadas por variações químicas e biológicas ou por uma perda de integridade do 

sistema (DEININGER et al. 1992).  

 

Segundo Grabow (1996) as doenças de veiculação hídrica são causadas, em 

maioria, por microrganismos patogênicos de origem entérica, animal ou humana. Vale 

ressaltar que as represas, em razão de suas características e condições físicas, favorecem 

o aumento da incidência ou prevalência de doenças de veiculação hídrica (PAIVA, 

1982). 

 

De acordo com dados da Secretaria de Saúde do município de Forquilha, as 

doenças de veiculação hídrica encontram-se entre as ocorrências mais freqüentes, 

principalmente nos pacientes oriundos das áreas rurais. Para cada 10 atendimentos 

realizados nos postos de saúde da cidade, cerca de 03 são casos onde pode haver 

influencia na má qualidade da água. Destas, as mais freqüentes são as diarréicas e 

dermatites, que acometem principalmente idosos e crianças.  

 

Embora a ocorrência dessas doenças esteja dentre as mais freqüentes, sua 

incidência é considerada pela secretaria de saúde foi considerada média, em 

comparativo com as medias de outros municípios nordestinos. Isso pode ser justificado 

pelos dos recentes investimentos em saneamento básico ocorridos no município. 

Valor ponderado: 05 

 

Atendimento Médico 

 

A partir de 1994, o Ministério da Saúde adotou em nível nacional o 

Programa de Saúde da Família – PSF cuja principal função era reordenar a prática da 

atenção à saúde sob novas bases, substituindo o modelo tradicional. O propósito era 
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fazer com que a saúde chegasse mais perto das famílias, promovendo uma melhoria na 

qualidade de vida dos brasileiros. Essa estratégia incorpora e reafirma os princípios do 

Sistema Único de Saúde (SUS) e está estruturada a partir da Unidade de Saúde da 

Família (USF), que se propõe a organizar suas ações sob a égide da integralidade e 

hierarquização, territorialização e cadastramento da clientela, a partir de uma equipe 

multiprofissional. 

 

No entanto, essa remodelação não alcançou completamente os objetivos 

projetados, encontrando dificuldades principalmente em regiões afastadas dos grandes 

centros e em áreas onde a maioria da população possui baixo padrão econômico. Na 

área rural do nordeste essa situação é ainda mais sofrível, alimentada pela falta de 

equipamentos, material e pessoal capacitado. 

 

No caso da microbacia do Arribita, recentes mudanças na política de acesso 

a saúde, modificaram o quadro grave que era percebido nessa área. Segundo a 

Secretaria de Saúde de Forquilha foi realizada reformada do posto de saúde já existente. 

As equipes dos PSF´s constituem-se por 01 médico, 01 dentista, 02 enfermeiras, 03 

auxiliares de enfermagem e 05 auxiliares administrativos.   

 

A população residente na área aponta para varias problemáticas referente ao 

atendimento e demais funções de responsabilidade dos PSF, como o fato do 

atendimento não ser efetivado em todos os dias e horários estabelecidos, ocorrendo 

demora com cerca de uma hora de espera, a falta de alguns medicamentos e despreparo 

de alguns profissionais. Apesar dessas reclamações, que se deve salientar serem comuns 

na maioria dos PSF´s da região norte do Ceará, os moradores da microbacia consideram 

o atendimento satisfatório. Obtendo-se valor ponderado de 1.  

 

Postos de Saúde 

 

Apesar da demanda alta de atendimento, em função da presença de apenas 

um posto de saúde para o atendimento de uma região abrangente da bacia, a população 

considera satisfatória. No entanto a ausência de hospitais no município, tendo apenas 

em Sobral, que atende toda a região norte e não está mais sendo possível comportar a 
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demanda fez com que esse parâmetro fosse considerado insatisfatório. Valor ponderado 

10. 

 

Envenenamento por uso de agrotóxico nos últimos 02 anos. 

 

A entrada dos agrotóxicos no Brasil a partir da década de 1960 colocou-os 

definitivamente no cotidiano dos trabalhadores rurais, aumentando, assim, os riscos de 

adoecer e morrer, aos quais já estavam expostos. Todavia, é a partir de 1975, com o 

Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), que cuidou da abertura do Brasil ao 

comércio internacional desses produtos, que ocorrerá um verdadeiro boom na utilização 

de agrotóxicos no trabalho rural. Nos termos do PND, o agricultor estava obrigado a 

comprar tais produtos para obter recursos do crédito rural. Em cada financiamento 

requerido, era obrigatoriamente incluída uma cota definida de agrotóxicos (Garcia, 

1996), isso se reflete até hoje nos sistemas produtivos agrários, incluindo os pequenos 

produtores familiares que adquiriram esse habito sem os devidos conhecimentos 

técnicos para uma correta utilização. 

 

Com isso o Brasil alcançou e vem mantendo índices alarmantes de casos de 

envenenamento por agrotóxico, principalmente no que se refere a trabalhadores rurais 

autônomos, tornando essas ocorrências questão de saúde publica em algumas regiões.  

 

No caso da área de estudo, de acordo com os moradores essa pratica não é 

recorrente, em razão de sua produção ser apenas para consumo direto eles evitam o uso 

de qualquer tipo de produto químico. Essa informação é confirmada pelos dados da 

secretaria de Saúde que afirma não ter recebido nenhum caso de envenenamento por 

agrotóxico nos últimos dois anos. Sendo valor ponderado de 1. 

 

M) ASPECTOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS 

 

A legislação brasileira e os dispositivos institucionais voltados para a 

proteção ao meio ambiente no Brasil são diversificados, envolvendo um arcabouço 

jurídico-institucional extenso, composto por leis, resoluções, portarias, decretos e 

medidas provisórias, que remontam a década de 30. 
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No entanto a integração destes instrumentos e a execução adequada de suas 

orientações e exigências ainda não ocorre da maneira adequada. É falha a aplicação e a 

fiscalização dessas ferramentas de controle e regulamentação.  

 
Em razão da diversidade e abrangência de instrumentos reguladores 

relativos ao meio ambiente, optou-se por selecionar os principais e mais relevantes 

aspectos para o uso da propriedade no meio rural e sua aplicação na área de estudo. 

Sendo: 

 

• Código florestal de 1965: É na lei nº 4.771/1965 que se 

encontram os principais aspectos restritivos do uso da propriedade rural, por meio 

de dois dispositivos fundamentais: as Áreas de Preservação Permanente e a Reserva 

Legal Florestal 

• Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC. Lei nº 

9.985, de 18 de Julho de 2000 que institui o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza e dá outras providências, regulamentando o art. 225, § 1o, 

incisos I, II, III e VII da Constituição Federal. 

• Lei Nº 11.411, de 28 de Dezembro de 1987 (DOE - 04.10.88)  
que trata da Política Estadual do Meio Ambiente, e cria o Conselho Estadual do 
Meio Ambiente - COEMA, a Superintendência Estadual do Meio Ambiente - 
SEMACE, e dá outras providências. 

 
• Lei Nº 12.488, de 13 de Setembro 1995 que dispõe sobre a 

Política Florestal do Ceará e dá outras providências. 
 

• Decreto Nº 24.221, de 12 de Setembro de 1996 (DOE - 
17.09.1996)  
que regulamenta a Lei n.° 12.488, de 13 de setembro de 1995. 

 

Aplicação da Legislação Ambiental 

 

A área da Microbacia do Açude do Arribita se caracteriza por estar em 

descompasso com o acelerado crescimento populacional ocorrido em todo mundo, suas 

atividades sociais e econômicas remontam cenário do inicio do século XX. Não há 

grande demanda por terras, nem atividades extensivas, portanto, analisando a aplicação 

da legislação referente, principalmente, aos aspectos florestais e de uso do solo, pode-se 
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considerar que estas ferramentas legais são obedecidas, embora haja pequenos casos de 

descumprimento. Valor ponderado de 1. 

 

 

 

Unidades de Conservação 

 

No caso de presença de Unidades de Conservação, estas são inexistentes na 

área. Isso pode ser explicado pela ausência de demanda, ou seja, não há por parte dos 

órgãos locais a preocupação com a relevância do bioma, nem sequer a compreensão da 

importância de se resguardar determinadas espécies e/ou habitats. Valor ponderado 10. 

 

 

 

Instrumentos Fiscais Ambientais 

 

A prefeitura municipal de Forquilha não possui órgão fiscalizador 

ambiental, não há sequer uma secretaria ou coordenação que trate especificamente desta 

função. As ações nesse sentido são pulverizadas, feitas de maneira agregada à outras 

atividades e, quase sempre, não são completadas. O órgão ambiental do Estado, a 

SEMACE, não alcança comunidades tão pequenas e afastadas dos grandes centros 

urbanos, portanto não fiscaliza a região, nem possui projetos de instalação de sede na 

região. Para esse sub-parâmetro o valor ponderado atribuído foi de 10. 

 

Instrumentos Financeiros – Projetos Sustentáveis 

 

Para Manzini e Vezzoli (2002), a sustentabilidade ambiental necessita ser 

considerada como um objetivo a ser atingido e não uma direção a ser seguida, sendo 

assim, nem tudo que apresenta melhorias ambientais pode ser considerado sustentável.  

 

Ainda de acordo com os autores, para ser considerada sustentável, a 

atividades deve responder a alguns requisitos gerais, como basear-se em recursos 

renováveis, aperfeiçoar o emprego dos recursos não-renováveis, não acumular resíduos 
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em um montante que o sistema não seja capaz de absorver e agir de modo que cada 

indivíduo possa usufruir do seu espaço ambiental (MANZINI e VEZZOLI, 2002). 

 

Alguns produtores rurais da área de estudo foram assistidos pelo Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), que vem nos últimos 

anos apresentando-se como a principal linha de crédito para o desenvolvimento rural 

brasileiro. Seus idealizadores argumentam que a disponibilidade de recursos 

disponibilizados pelo programa vem contribuindo significativamente para o avanço do 

setor agropecuário e fortalecendo a reforma agrária no país. 

 
A exemplo do PRONAF, os apoios financeiros recebidos pelos produtores 

rurais e mesmo para as demais atividades realizadas na área da Microbacia do Arribita 

não se encaixam nesse conceito. Trata-se de financiamentos puramente voltados para o 

fomento de capital de giro, não tenho preocupação em certificar de que maneira esses 

recursos estão sendo aplicados. Nesse caso o valor ponderado é de 10. 

 
 
Apoio aos agricultores 

 

Para Faser (1997) a assistência técnica deve ser entendida como uma 

ferramenta que permita a potencialização da capacidade dos agricultores de planejar sua 

propriedade, estabelecer decisões sobre seu processo produtivo e ter acesso aos métodos 

de formação que lhes garantam viabilizar, com qualidade, o planejamento definido, 

dentro de princípios agro-ecológicos e de convivência com o semi-árido. 

 

De maneira a contribuir para o desenvolvimento local da agropecuária do 

Estado do Ceará, em 16 de fevereiro de 1954, criou o Serviço de Extensão Rural do 

Ceará que posteriormente, em 1976, deu origem a Empresa de Assistência Técnica e 

Extensão Rural do Ceará – EMATERCE. Trata-se de um órgão público estadual, de 

direito privado, sem fins lucrativos, vinculada à Secretaria do Desenvolvimento Agrário 

– SDA, do estado do Ceará, que utiliza processos educativos na construção de 

conhecimentos pelos extensionistas, agricultores e suas organizações (CEARÁ, 2010). 

 

Um dos principais projetos da EMATERCE é o Agente Rural que é 

executado em parceria com as prefeituras municipais, com a finalidade de ampliar o 
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alcance da assistência técnica agropecuária e gerencial aos produtores rurais de base 

familiar, através do trabalho de técnicos agrícolas, selecionados e capacitados, cuja 

missão é participar da organização das comunidades rurais, repassando-lhes, assistência 

técnica e tecnologias transformadoras (CEARÁ, 2010). 

 

A área da microbacia é atendida pelo Projeto de Agente Rural e também um 

programa de capacitação fornecido pela prefeitura que trata, principalmente, do 

fornecimento de informações sobre cultivo de gêneros alimentícios. Embora os 

moradores considerem que os projetos não atendem a demanda da região, bem como 

tem falhas em execução, considerou-se que a iniciativa do governo pode vir a melhorar 

a produtividade local, portanto para valor ponderado de 1. 

 

4.1.1.  DETERMINAÇÃO DE VALORES DE DETERIORIZAÇÃO 

 
 

Posteriormente ao levantamento de dados relativos a cada parâmetro, 

obteve-se resultados demonstrados no quadro 07, contendo os valores ponderados 

encontrados em cada sub-parâmetro avaliado. 

 

Quadro 07. Determinação de valores ponderados. Aragão, D.A. 2010. 

DETERMINAÇÃO DE VALORES PONDERADOS 
 

 
P

ARAMETRO 

        
SUB

DIVISÕES 
 

 
CLASSES 

V
ALOR 

PONDERADO 
E

NCONTRADO 

 
S

OLOS (S) 

S1 Laminar  3 
S2 < 20% das propriedades com 

técnicas conservacionistas 
1

0 
 

F
LORA (F) 

F1 
- Cobertura 
florestal 

0,2 a 0,4 1
0 

F2 Ocorre desmatamentos/mata 
nativa 

1
0 

F3 Não ocorre floresta exótica 1 
 

F
AUNA (Fa) 

Fa1  Não ocorre caça e pesca 
predatória 

1 

Fa2  Não existe criação de fauna 
exótica 

1 

 
R

ECURSOS 
HIDRICOS 

RH
1  

Parcialmente inadequado (≥3≤5 
parâmetros) 

5 

RH
2 

Recurso não seca durante o ano 1 
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RH
3  

Sem conflito 1 

RH
4  

90-99% das propriedades 2 

RH
5  

20,1 - 30% da área de recarga 
com atividades antrópicas 

4 

 
A

SPECTOS 
SOCIAIS (As) 

As
1  

25,1 - 30% 7 

As
2 

Casa de alvenaria e taipa 5 

As
3  

Boa 1 

A
SPECTOS 
ECONOMIC
OS (Ae) 

Ae
1  

1,1 - 3 9 

Ae
2  

Até 10% 2 

Ae
3  

Média 5 

 
 

U
SO E 

OCUPAÇÃO 
DO SOLO (U) 

 
 
 
U1  

0 – 10  
10,1 – 20  
20,1 – 30  
30,1 – 40  
40,1 – 50  
50,1 – 60  
60,1 – 70  
70,1 – 80  
80,1 – 90  

90,1 – 100  
U2  Não há conflitos 1 
 
U3 

- Área a 
reflorestar 

0%  
Até 10%  

10,1 - 20%  
20,1 - 30%  
30,1 - 40%  

U4  70,1 - 80% das propriedades 
rurais 

8 

 
D

IAGNÓSTIC
O 

AMBIENTAL 
(Da) 

Da
1  

2 áreas 5 

Da
2  

Inadequada 1
0 

Da
3  

Adubação 1 

Da
4  

Fossa 5 

Da
6  

Até 10% das propriedades 2 

Da7  Não ocorre 1 
 
 
 
 

E
STRUTURA 

Eu
1  

90-99% 2 

Eu
2 

90-99% 2 

Eu 
3  

Insuficiente 1
0 
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URBANA 
(Eu) 

Eu 
4  

Suficiente 1 

Eu 
5  

Satisfatório 1 

Eu 
6  

70-79% das propriedades 4 

Eu 
7  

Não ocorre 1
0 

Eu 
8  

90-99% das ruas com iluminação 
pública 

1 

Eu 
9 

Não Existem 1
0 

Eu 
10 

< 20% das ruas/estradas com 
arborização 

1
0 

S
ITUAÇÕES 
DE RISCO 

(R) 

R1 Ocorrem 1 
R2  > 80% das propriedades fazem 

queimadas 
1

0 
R3  Não ocorrem 1 

 
 

S
AÚDE 

PÚBLICA 

Sp1  Média incidência 5 
Sp2  Satisfatório 1 
Sp3  Insatisfatório 1

0 
Sp4  Nenhum caso 1 

 
A

SPECTOS 
LEGAIS E 

INSTITUCIO
NAIS 

Li1  Ocorre 1 

Li2 Não Existem 1
0 

Li3  Sem projetos de desenvolvimento 
sustentável 

1
0 

Li4 Não ocorre fiscalização dos 
órgãos ambientais 

1
0 

Li5 Não ocorre assistência técnica 1

0 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A questão da pequena açudagem deve ser refletiva considerando diversos 

aspectos, já que a história do semi-árido nordestino e que os seus habitantes incorpora 

claramente os reservatórios artificiais ao habitat natural e ao cotidiano de suas 

comunidades. 

 

A implementação da política de açudagem ocasiona mudanças dos 

ecossistemas onde estes estão inseridos, seja com o aumento no número de árvores e da 

presença do verde, no aumento da enorme diversidade de pássaros vivem no seu 

entorno, na vida aquática se passa a se estabelecer nos açudes ou mesmo pela supressão 
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de ecossistemas nativos para sua construção, além de interferir na dinâmica hídrica das 

bacias onde estão inseridas, tanto pela vazão de água quanto pelos aspectos 

sedimentológicos. 

 

Portanto, a gestão dos recursos hídricos deve considerar as peculiaridades e 

os aspectos específicos locais, já que os sistemas econômicos e sociais diferem de uma 

região para outra. Cada região necessita avaliar as implicações concretas de suas 

políticas, enfocando, no entanto, objetivos comuns como a qualidade de vida e 

ambiental.  Portanto, a necessidade da implementação de políticas localizadas que 

estimulem mais fortemente a instituição desses mecanismos, é fundamental e 

indispensável para dinamicidade própria à gestão do meio ambiente.   
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ANEXO 01- Parâmetros e subdivisões utilizados na proposta de metodologia para 

gestão ambiental em bacias hidrográficas (Dill, 2007). 
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APÊNDICE A- Questionário aplicado com residentes na Microbacia do Arribita 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE-

PRODEMA 
DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS DA MICROBACIA DO AÇUDE DO 

ARRIBITA, FORQUILHA-CE 

Aluna: Déborah de Andrade Aragão 
Orientador: José Gerardo Beserra de Oliveira 
Este questionário tem o propósito de levantar informações para elaboração da dissertação, 
trabalho final de pós-graduação, exigido pelo curso de mestrado em Desenvolvimento e Meio 
Ambiente da Universidade Federal do Ceará- UFC 
 
QUESTIONÁRIO COM USUÁRIOS DO AÇUDE DO ARRIBITA 
 
Entrevistador: ________________________________________________ 
 
Entrevistado:  ________________________________________________________________ 
Local e data: ____________________________________________ 
Número do Questionário: (    ) 
 
A) INFORMAÇÕES GERAIS- Sobre usuário/morador 
01. Sexo       (    ) (1)Masculino                     (      ) (2)Feminino 
 02.  Idade: ______________. 
03. Escolaridade 
(   ) (1)Analfabeto                                               (   ) (5)Ensino médio completo                 
(   ) (2)Ensino fundamental incompleto            (   ) (6)Nível superior incompleto 
(   ) (3)Ensino fundamental completo                (   ) (7)Nível superior completo 
(   ) (4)Ensino médio incompleto 
4. Há quanto tempo mora no local? ___________ anos 
 
5. Trabalha no campo? 
 (    ) sim     (    )  não  Qual a atividade principal?____________________ 
 
6. Tem outra fonte de renda além do trabalho no campo? 
(    ) sim Qual?__________________     (    ) não 
 
7. O trabalhador assume que cargo na propriedade? 
(    ) dono   (    ) arrendatário/morador   (    ) empregado   
 
8.  Se dono, possui empregados? 
(    ) sim.  Quantos?_______ (    ) não 
 
9. Como recebe sua renda? 
(    ) por produção? (    ) terça  (    ) meia  (    ) Salário   (    ) Outros? _____  
 
10. Numero de pessoas na família que moram no local:____________ 
 
11. Adultos (>18): _____       Jovens:_______       Crianças(<13): _____ 
 
12. As crianças estudam? 
(    ) sim   Serie?_______________________________________(    ) não 
 
13. Quantas pessoas de sua família trabalham no campo? _________ 
 
14. A renda obtida é suficiente para o sustento da família? 
(1)(     ) sim     (2)(     ) mais ou menos    (3)(    ) mais ou menos 
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67. Você se considera satisfeito com sua condição econômica? 
(1)(     )  ruim   (2)(    ) media    (3)(    ) boa  
 
15. Recebe algum tipo de ajuda ou benefício do governo? 
(1) Bolsa Família                             (4) Bolsa alimentação 
(2) Bolsa escola                                (5) Aposentadoria 
(3) Cartão cidadão/alimentação       (6) outros _____________________________ 
 
16. Qual a origem da água que você consumia antes do açude? 
FONTE CAPACIDADE TIPO USO PRINCIPAL 
    
    
    
 
17. Qual a origem da água que você consumia após a construção do açude? 
FONTE CAPACIDADE TIPO USO PRINCIPAL 
    
    
    
 
 18. A água disponível na região é suficiente para manter as atividades que desenvolve? 
 Antes do açude Após o açude 
Sim   
Não   
Por que   
 
19. Para você este açude é? 
(   )  pouco importante (   )  importante (   )  muito importante 
Por quê?_____________________________________________________ 
 
20. O açude contribuiu para aumentar a renda familiar? 
(     ) sim     (     ) não     (    ) mais ou menos  
Em caso afirmativo, como? ____________________________________ 
 
21. O açude contribuiu para aumentar o número de empregos? 
(     ) sim     (     ) não     (    ) mais ou menos   
Em caso afirmativo, como?_____________________________________ 
 
22. O açude contribuiu para diminuir o número de pessoas que deixam a região para buscar emprego 
fora? 
(     ) sim     (     ) não     (    ) mais ou menos   
Em caso afirmativo, como?_____________________________________ 
 
23. o açude contribuiu para aumentar o numero de pessoas que moram na região? 
(     )sim    (    ) não    
 
24.  Existem conflitos com relação a posse/uso da terra? 
(     ) sim (    ) não 
 
25. O açude seca todos os anos? 
(     ) sim     (     ) não     (    ) não sabe           Caso não, ir para 28 
 
26. Caso sim: Mais ou menos quando? 
(     ) entre novembro e dezembro       (     )  entre dezembro e fevereiro. 
 
27. Qual a fonte de água utilizada quando o açude seca?_______________ 
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28. Quanto tempo passa sem secar? ______anos 
 
29. O açude seca mais rápido com relação aos outros açudes da redondeza que são mais ou menos do 
mesmo tamanho deste? 
(     ) sim     (     ) não     (    ) não sabe   
Sabe dizer por quê? ____________________________________ 
 
30. A água do açude é de boa qualidade para o consumo humano? 
(     ) sim     (     ) não     (    ) não sabe   
 
31. Têm açudes ANTES (a montante)? 
(     ) sim     (     ) não     (    ) não sabe   
 
32. Tem riachos? 
(     ) sim     (     ) não     (    ) não sabe   
 
33. O riacho é bom de água? 
(     ) sim     (     ) não     (    ) não sabe   
 
34. Já ocorreram enchentes pela redondeza no último ano? 
(     ) sim     (     ) não     (    ) não sabe   
 
35. Já ocorreram deslizamentos de terra na região? 
(     )  sim (    ) não   (    ) não sabe 
 
36. Utiliza a água do açude diretamente? 
(     ) sim     (     ) não      
 
37. O açude é utilizado para prover água para beber, cozinhar e lavar? 
(     ) cozinhar (     ) beber (    ) lavar (     ) nenhum  (   ) outros quais?__________________ 
 
38. Como eram realizadas estas atividades antes do açude? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________ 
 
39. Lava roupa diretamente no açude? 
(     ) sim     (     ) não      
 
40. Tem  alguma criação? ( Vaca, cavalo, cabras)  
 (     ) não    (    ) sim  Qual? ____________________________ Caso sim: 
 
41. Os animais bebem água do açude?  
(    ) sim     (     ) não     Caso sim 
 
42. Como é disponibilizada a água para o rebanho? 
(    ) diretamente no açude  (     ) bebedouro 
43. Cria algum animal não domestico que não seja nativo da região? 
(     ) sim qual?______________________ (    ) não 
 
44. Usa plantio de vazante? 
 Antes do açude Após o açude 
Sim   
Não   
Por que   
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45. Realiza outro tipo de plantio?  
(     ) sim Qual?___________________________    (     ) não      
 
46. Durante que período 
(    ) 1° semestre (     ) 2° semestre (    ) todo o ano (     ) Outros_________ 
 
47. Qual é o cultivo? 
(     )  alimentícios (     ) forrageiros 
 
48. Usa defensivos agrícolas? 
 Antes do açude Após o açude 
Sim   
Não   
Por que   
 
49. Qual tipo de defensivos? 
(     ) agrotóxico (     )   defensivos orgânicos (     )  misto 
 
50. Planta DEPOIS (a jusante) da barragem para aproveitar as infiltrações? 
(     ) sim     (     ) não     Caso sim: 
 
51. Durante que período 
(    ) 1° semestre (     ) 2° semestre (    ) todo o ano (     ) Outros_________ 
 
52. O que planta? 
 (     )  alimentícios (     ) forrageiros 
 
53. Usa fertilizante? 
(     ) sim     (     ) não     Caso sim: 
 
54. Qual tipo de fertilizante 
(     )  adubo químico (     ) adubo orgânico   (     )  misto 
 
55. Irriga com a água do açude? 
(     ) sim     (     ) não     Caso sim: 
 
56. Como capta a água no açude? 
(     )  bombeamento a diesel ou elétrico (     ) sifão  (     ) outro qual?________ 
 
57. Quais culturas irriga? 
(     )  alimentícios (     ) forrageiros 
 
 
 
 
58. Pratica coivara (queimada)? 
 Antes do açude Após o açude 
Sim   
Não   
Por que   
 
59. Pratica rotação de cultura? 
 Antes do açude Após o açude 
Sim   
Não   
Por que   
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60. Você realiza alguma atividade de preservação ambiental? 
 (   ) sim qual? ___________________ (    ) não. 
 
61. Houve mudança na produtividade da terra após a construção do açude?  
(       ) pioraram   (       ) melhoraram  (       ) não sofreram alteração 
 
62. Pesca peixe no açude? 
(     ) sim     (     ) não     Se  não, ir para  61 
 
63. Que tipo de atividade representa a pesca neste açude? 
(     )  recreativa (     )  subsistência (     )  atividade financeira 
 
64. Qual é o peso dos peixes quando pescados. 
(     )  p<500g       (     )  _500g<p<1000g        (     )  >1000g 
 
65. Cria patos, marrecos, outros no açude? 
(     ) sim     (     ) não      
 
66. São criados para o consumo pessoal ou vendem? 
(     )  consumo pessoal (     )  atividade financeira 
 
67. O açude é utilizado para recreação? 
(     ) sim     (     ) não      
 
68. Que atividades econômicas foram incorporadas após o açude? 
____________________________________________________________ 
 
69. Que destino é dado ao lixo do domicílio?    
   Antes  Depois 
(0)Lixo jogado ao céu aberto, canais e superfícies                  
(1)Parte do lixo enterrado ou queimado                           
(2)Parte do lixo é recolhida por carros da prefeitura        
 
70. Que destino é dado aos resíduos agropecuários?    
   Antes  Depois 
(0)Lixo jogado ao céu aberto, canais e superfícies                  
(1)Parte do lixo enterrado       
(2) É reutilizado em outras atividades        
 
 
 
 
71. Como é sua residência? 
Alvenaria -Boa  
Alvenaria – Ruim  
Taipa e alvenaria  
Taipa- Boa  
Taipa- ruim  
 
72. Existe sanitário na sua residência? 
 Antes  Depois  
(1) Sim    
(2) Não   
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73. Caso afirmativo que tipos de instalações sanitárias são utilizados nos domicílios ? 
 Antes  Depois  
(0) Não possui água encanada, cisterna, privada ou fossa             
(1) Possui fossa e privada                                                  
(2) Possui água encanada, banheiro e privada                                 
(3) Possui fossa, água encanada, banheiro e privada         
 
74. Qual o tipo de escoadouro do banheiro ou sanitário? 
 Antes  Depois  
(0) Vala ou céu aberto   
(1) fossa rudimentar   
(2) fossa séptica     
(3) Esgoto   
 
75. Na região existem áreas de lazer suficiente? 
(     )  sim (    ) não 
 
76. Como considera a segurança publica na região? 
(     )  satisfatório  (    ) insatisfatório 
 
77. Você tem telefone fixo e/ou celular que funcione na região? 
(     )  sim (    ) não 
 
78. Como você considera a sua(da sua família) qualidade de vida? 
(     )  ruim  (    ) media (    ) boa 
 
79. Existem plantas exóticas, que não são da caatinga na sua propriedade? 
(     )  sim (    ) não 
 
80. As vias de acesso/estradas/ruas são arborizadas? 
(    ) sim   (    ) não 
 
81. Na sua família, no ultimo ano (2009-2010), alguém deve algumas das doenças: 
 
DOENÇAS Quantidade de 

pessoas 
Quantidade de 
vezes/ano 

Diarréias   
Doenças de pele   
Dengue   
Verminoses   
Hepatite   
 
82. Como considera o atendimento medico na região? 
(     )  satisfatório  (    ) insatisfatório 
 
83. Como considera a quantidade de postos de sáude na região? 
(     )  satisfatório  (    ) insatisfatório 
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APÊNDICE B- A QUALIDADE DA ÁGUA NA MICROBACIA DO AÇUDE 

ARRIBITA. 

 

Para a avaliação da qualidade da água consumida pelas comunidades presentes 

na Microbacia do Açude do Arribita foram realizadas coletas de água em pontos 

específicos da área de maneira a analisar os aspectos físico-químicos e microbiológicos 

bem como sua adequação de acordo com a legislação vigente. Esses estudos serviram 

para cruzar com os dados obtidos por meio da população para indicar a qualidade da 

água, e as condições ambientais do recurso e sua influencia da saúde e qualidade de vida 

da comunidade. 

 

Foram selecionados quatro pontos para a coleta das amostras de água sendo: 

Ponto 01) à montante do açude, com coordenadas 3°56’15” S e 40°13’55” O; Ponto 02) 

no reservatório, com coordenadas 3°50’51” S e 40°16’20” O; Ponto 03) em residência 

na circunvizinhança do reservatório com coordenadas 3°50’30” S e 40°16’32” O e 

Ponto 04) com coordenadas 3°50’17” S e 40°17’09” O, à jusante do reservatório. A 

captação da CAGECE de Forquilha está a aproximadamente 5 metros depois do ponto 

de amostragem de nº 02. 

 

As amostras foram colhidas em intervalos trimestrais, no período de março a 

novembro de 2010, sempre nos mesmos pontos e períodos do dia entre 15:00 e 17:00 

horas, que totalizaram 04 coletas para cada ponto. As técnicas de amostragem e 

conservação das amostras seguiram as recomendações da Companhia de Saneamento 

Ambiental, CETESB (AGUDO 1987). A primeira coleta foi realizada no dia 15 de 

março de 2010, quando ainda não haviam sido registradas chuvas relevantes na região 

(FUNCEME, 2010), sendo as análises feitas pelo Laboratório de Engenharia Ambiental 

do Centro de Pesquisa e Qualificação Tecnológica do Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia- IFCE, em Sobral, Ceará.  

 

As demais coletas foram realizadas nos dias 01 de junho, 10 de setembro e 01 

de dezembro, sendo as análises feitas por empresa particular, certificada e credenciada 

no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia- CREA e no Conselho 
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Regional de Química- CRQ, em razão de problemas com reagentes no laboratório do 

IFCE.  Todas as análises seguiram a metodologia APHA da Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater-SMEWW (APHA, 2005), bem como 

observaram as determinações da Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde que 

preconiza os padrões para adequação de água destinada ao consumo humano (BRASIL, 

2004), como demonstra o Quadro 12. Para esse trabalho realizou-se o monitoramento de 

oito variáveis, sendo: cor aparente, pH, cloretos, dureza total, ferro total, nitrito, nitrato 

e índices de coliformes termotolerantes (fecais). 

 

Quadro 12: Demonstração dos VMP para os parâmetros avaliados.  
              Fonte: Ministério da Saúde, 2004. (Portaria 518/04) 

PARAMETRO Valor Máximo Permitido (VMP) 

Coliformes termotolerantes Ausência em 100 ml 

pH Entre 6,0 e 9,5. 

Cor aparente Até 15 uH 

Dureza total 500 mg/L 

Cloretos 250 mg/L 

Ferro total 0,3 mg/L 

Nitrato 01 mg/L 

Nitrito 10 mg/L 

 

Para Toledo e Nicolella (2002), não é possível estabelecer um único indicador 

de qualidade de água que possa ser utilizado como padrão para qualquer sistema 

hídrico. Portanto, a combinação de parâmetros variados com diferentes dimensões pode 

ser convertida em índices que reflitam, conjuntamente, as características do recurso 

hídrico em uma distribuição amostral no espaço e no tempo (TOLEDO e NICOLELLA, 

2002).  

 

Essa combinação de parâmetros vem sendo largamente utilizada em 

monitoramento de recursos hídricos. Essas variáveis são recomendadas para avaliar a 

qualidade de águas superficiais de abastecimento (OMS, 1995; SPERLING, 1996).  

 

Um dos mais importantes veículos de transmissão de enfermidades de natureza 

infecciosa é a água de consumo humano, o que torna de suma importância avaliação de 

sua qualidade microbiológica para a promoção da qualidade de vida das comunidades 
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abastecidas (ISAAC-MARQUEZ et al,1994). Essas doenças de veiculação hídrica são 

causadas principalmente por microrganismos patogênicos que são transmitidos 

basicamente pela rota fecal-oral (AMARAL et al, 2003). 

 

Segundo Amaral et al (2003), as áreas rurais sofrem maiores risco de surtos de 

doenças de veiculação hídrica no meio rural em razão dos tipos das fontes de água 

estarem mais suscetíveis a contaminação bacteriana. Esse abastecimento de água se 

muitas vezes em poços ou mananciais próximos de fontes de contaminação, como 

fossas e áreas de pastagem ocupadas por animais (AMARAL et al, 2003).  

 

Os resultados obtidos nas amostras são apresentados nos Quadros13, 14, 15 e 

16 onde se verificou, que na quase totalidade das analises os níveis de coliformes 

termotolerantes (fecais) apresentaram-se acima dos níveis preconizados pelo Ministério 

da Saúde. A contaminação de águas nas propriedades rurais é motivo de alerta para as 

instituições públicas de saúde em razão da existência de riscos consideráveis da 

ocorrência de enfermidades de veiculação hídrica.  

 

Estas doenças são causadas, principalmente, por microrganismos patogênicos 

de origem entérica, animal ou humana que são excretados nas fezes de indivíduos 

infectados e ingeridos na forma de água ou alimento contaminado por água poluída com 

fezes (GRABOW, 1996). A contaminação fecal elevada pode estar associada aos 

métodos de captação de água, a criação de animais nas proximidades do reservatório, 

incluindo entrada desses animais na água, às condições sanitárias da região que não 

atendem à totalidade das residências e ao escoamento superficial. Estes resultados 

alertaram para problemas de saúde do sertanejo, associados ao uso de águas poluídas, 

onde se destacam as diarréias recorrentes e parasitoses diversas (CEBALLOS, 1990). 

 

O pH pode ser considerado como uma das variáveis ambientais mais 

importantes, ao mesmo tempo em que é uma das mais difíceis de serem interpretadas 

(ALMEIDA e SCHWARZBOLD, 2003). Esta complexidade na interpretação se deve 

ao grande número de fatores que podem influenciá-lo, no entanto as amostras coletadas 

não apresentaram desacordo com a legislação para os valores de pH. 
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A despeito das alterações citadas, os resultados demonstram que a água satisfaz 

a Resolução CONAMA 20/86 para as especificações de água classe 2 (BRASIL, 1986).  

 

De acordo com o Quadro 13, referente à primeira análise, apresentou 

resultados preocupantes no que se refere aos coliformes fecais, pois todas as amostram 

indicaram níveis acima dos recomendados pelo Ministério da Saúde.  

 

A cor da água se deve, normalmente, aos ácidos húmicos e ao tanino 

originados da decomposição orgânica. Os compostos orgânicos naturais nas águas são 

oriundos da degradação de plantas e animais e são denominados substâncias húmicas. 

Além disso, pode-se ter cor devido a presença de íons metálicos dissolvidos, plâncton, 

macrófitas e despejos provenientes de atividades humanas (DI BERNARDO E 

RAZABONI, 1984). Com a cor aparente, apenas o ponto 02, apresentou-se em 

concordância com os níveis exigidos. 

 
O ferro não foi observado na amostra do ponto 03, estando todos os demais 

parâmetros com níveis considerados próprios para o consumo humano. Por deficiências 

nos reagentes no CPQT, não foi possível aferir os níveis de nitrito e nitrato nesta 

amostra. 

 
Nas amostras da segunda coleta (Quadro 14), todas as análises indicaram 

inadequação das águas para consumo humano em razão dos índices de coliformes 

termotolerantes. No entanto, nos demais parâmetros, os níveis apresentaram-se dentro 

dos padrões exigidos para consumo humano.  

 
Essa diferença nos resultados relativos à cor aparente pode ser justificada pelas 

chuvas ocorridas na região no período que precedeu a coleta, que embora tenha sido em 

pouco volume (FUNCEME, 2010), pode ter influenciado na diluição dos materiais 

suspensos. 

 
 

Quadro 13: Resultados obtidos na primeira coleta (15/08/2010). Aragão, D.A. 2010. 

 

 

PARAMETR

O 

PONTOS DE COLETA 

1- Montante 2-No açude 3- Residência 4-Jusante 
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A terceira coleta apresentou, de acordo com o Quadro 15, níveis dos 

parâmetros físico-químicos ainda adequados, apesar do período de estiagem, onde 

houve a redução do volume do reservatório de 80%, nível do açude na primeira amostra, 

para 60,34% em novembro. 

 

Os coliformes termotolerantes, apresentaram-se para os pontos 1 e 4 em níveis 

semelhantes ao da amostra anterior. No entanto, o ponto de coleta 3, referente à uma 

residência na área circunvizinha ao açude apresentou-se adequada ao consumo humano, 

sem presença de coliformes, o que pode ser justificado pelo fato de ter sido realizada a 

limpeza da caixa d’água pelos agentes de saúde em atendimento à campanha municipal 

contra a dengue.    

 

Quadro 14: Resultados obtidos na segunda coleta (01/06/2010). Aragão, D.A. 2010. 

VALO

R 

ADEQUAÇÃ

O 

VALO

R 

ADEQUAÇÃ

O 

VALO

R 

ADEQUAÇÃ

O 

VALO

R 

ADEQUAÇÃ

O 

Coliformes  

termotolerant

es 

220 

NMP 

Fora dos 

padrões 

900 

NMP 

Fora dos 

padrões 
33 NMP 

Fora dos 

padrões 

27 

NMP 

Fora dos 

padrões 

pH 7,3 Adequada 6,2 Adequada 6,4 Adequada 7,4 Adequada 

Cor aparente 25 uH 
Fora dos 

padrões 
10 uH Adequada 20uH 

Fora dos 

padrões 
25 uH 

Fora dos 

padrões 

Dureza total 
93 

mg/L 
Adequada 

91 

mg/L 
Adequada 93mg/L Adequada 

89 

mg/L 
Adequada 

Cloretos 
28 

mg/L 
Adequada 

28 

mg/L 
Adequada 33mg/L Adequada 

35 

mg/L 
Adequada 

Ferro total 
0,1 

mg/L 
Adequada 

0,09 

mg/L 
Adequada 

Não 

detectad

o 

Adequada 
0,08 

mg/L 
Adequada 

 

 

PARAMETR

O 

PONTOS DE COLETA 

2- Montante 2-No açude 3- Residência 4-Jusante 

VALO

R 

ADEQUAÇÃ

O 

VALO

R 

ADEQUAÇÃ

O 

VALO

R 

ADEQUAÇÃ

O 

VALO

R 

ADEQUAÇÃ

O 

Coliformes  

termotolerant

es 

16 

NMP 

Fora dos 

padrões 

23 

NMP 

Fora dos 

padrões 

3,6 

NMP 

Fora dos 

padrões 

9,2 

NMP 

Fora dos 

padrões 

pH 7,1 Adequada 7,0 Adequada 7,4 Adequada 7,28 Adequada 

Cor aparente 5,0  uH Adequada 0,0 uH Adequada 0,0 uH Adequada 5,0 uH Adequada 
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Quadro 15: Resultados obtidos na terceira coleta (10/09/2010). Aragão, D.A. 2010. 

 

A quarta e última coleta foi realizada em 03 de dezembro, período que em 

alguns pontos do Estado já haviam ocorrido precipitações. No entanto, não ocorreram 

Dureza total 
105 

mg/L 
Adequada 

104 

mg/L 
Adequada 

102 

mg/L 
Adequada 

99,0  

mg/L 
Adequada 

Cloretos 
39,1 

mg/L 
Adequada 

41,1 

mg/L 
Adequada 

42,6 

mg/L 
Adequada 

40,1 

mg/L 
Adequada 

Ferro total 
0,05 

mg/L 
Adequada 

0,1 

mg/L 
Adequada 

0,05 

mg/L 
Adequada 

0,2  

mg/L 
Adequada 

Nitrato 
0,05  

mg/L 
Adequada 

≤ 0,114  

mg/L 
Adequada 

≤ 0,114  

mg/L 
Adequada 

≤ 0,114  

mg/L 
Adequada 

Nitrito 
≤ 0,115  

mg/L 
Adequada 

≤ 0,009  

mg/L 
Adequada 

≤ 0,009  

mg/L 
Adequada 

≤ 0,009  

mg/L 
Adequada 

 

 

PARAMETR

O 

PONTOS DE COLETA 

3- Montante 2-No açude 3- Residência 4-Jusante 

VALO

R 

ADEQUAÇÃ

O 

VALO

R 

ADEQUAÇÃ

O 

VALO

R 

ADEQUAÇÃ

O 

VALO

R 

ADEQUAÇÃ

O 

Coliformes  

termotolerant

es 

16 

NMP 

Fora dos 

padrões 

75 

NMP 

Fora dos 

padrões 
Ausente Adequada 9 NMP 

Fora dos 

padrões 

pH 7,3 Adequada 7,39 Adequada 7,7 Adequada 7,4 Adequada 

Cor aparente 25 uH Adequada 0,5 uH Adequada 0,5 uH Adequada 25 uH Adequada 

Dureza total 
100 

mg/L 
Adequada 

131 

mg/L 
Adequada 

115,2  

mg/L 
Adequada 

90 

mg/L 
Adequada 

Cloretos 
30 

mg/L 
Adequada 

42 

mg/L 
Adequada 

42,0  

mg/L 
Adequada 

35 

mg/L 
Adequada 

Ferro total 
0,13 

mg/L 
Adequada 

0,05 

mg/L 
Adequada 

0,05  

mg/L 
Adequada 

0,08 

mg/L 
Adequada 

Nitrato 
0,05  

mg/L 
Adequada 

≤ 0,114  

mg/L 
Adequada 

≤ 0,114  

mg/L 
Adequada 

≤ 0,114  

mg/L 
Adequada 

Nitrito 
≤ 0,115  

mg/L 
Adequada 

0,08  

mg/L 
Adequada 

0,01  

mg/L 
Adequada 

≤ 0,009  

mg/L 
Adequada 



162 
 

chuvas significativas na região que pudessem acarretar modificações nas características 

da água da microbacia. Os valores não sofreram alterações representativas em 

comparação a coleta anterior, como mostra o Quadro 16, onde os parâmetros físico-

químicos permaneceram adequados mesmo com a redução do volume do reservatório 

para 52.14% em dezembro. 

 

Nos pontos 1 e 4, os coliformes termotolerantes permanecem nos mesmos 

níveis da amostra anterior. O mesmo ocorreu com o ponto de coleta 3, referente à uma 

residência na área circunvizinha, que permaneceu adequada ao consumo humano, sem 

presença de coliformes, o que atesta a eficácia da higienização realizada na caixa d’água 

pelos agentes de saúde do município. 

 

Quadro 16: Resultados obtidos na segunda coleta (03/12/2010). Aragão, D.A. 2010. 

 

No ponto 2, referente ao reservatório, foi observado uma alteração na cor 

aparente, que pode estar relacionada com a redução do volume de água no açude em 

razão do período de estiagem, mas mantendo-se ainda em adequação. 

 

 

 

PARAMETR

O 

PONTOS DE COLETA 

4- Montante 2-No açude 3- Residência 4-Jusante 

VALO

R 

ADEQUAÇÃ

O 

VALO

R 

ADEQUAÇÃ

O 

VALO

R 

ADEQUAÇÃ

O 

VALO

R 

ADEQUAÇÃ

O 

Coliformes  

termotolerant

es 

16 

NMP 

Fora dos 

padrões 

75 

NMP 

Fora dos 

padrões 
Ausente Adequada 9 NMP 

Fora dos 

padrões 

pH 7,3 Adequada 7,39 Adequada 7,7 Adequada 7,4 Adequada 

Cor aparente 25 uH Adequada 10 uH Adequada 0,5 uH Adequada 25 uH Adequada 

Dureza total 
100 

mg/L 
Adequada 

131 

mg/L 
Adequada 

115,2  

mg/L 
Adequada 

90 

mg/L 
Adequada 

Cloretos 
30 

mg/L 
Adequada 

42 

mg/L 
Adequada 

42,0  

mg/L 
Adequada 

35 

mg/L 
Adequada 

Ferro total 
0,13 

mg/L 
Adequada 

0,05 

mg/L 
Adequada 

0,05  

mg/L 
Adequada 

0,08 

mg/L 
Adequada 

Nitrato 
0,05  

mg/L 
Adequada 

≤ 0,114  

mg/L 
Adequada 

≤ 0,114  

mg/L 
Adequada 

≤ 0,114  

mg/L 
Adequada 

Nitrito 
≤ 0,115  

mg/L 
Adequada 

0,08  

mg/L 
Adequada 

0,01  

mg/L 
Adequada 

≤ 0,009  

mg/L 
Adequada 
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Em análise preliminar, baseada nos dados das amostras e nos dados coletados 

em campo, podem-se relacionar os índices de coliformes fecais aos usos do solo 

aplicados à área da microbacia, pois algumas atividades executadas podem servir como 

fonte poluidora pontual. 

A comunidade à montante do reservatório não foi atendida pelo projeto do 

governo do Estado na construção de banheiros, ficando seus dejetos despejados a céu 

aberto ou em fossas artesanais. Na circunvizinhança do reservatório também existem 

residências não atendidas, assim como em sua jusante. Além disso, a grande presença de 

currais de gado bovino e caprino, muito próximos à área do reservatório e nas margens 

do Riacho Sabonete, que alimenta o açude, podem ter sido a principal fonte originaria 

dos coliformes. 

 

Isto pode ser explicado pela intensa exploração agropecuária, principalmente 

pecuária, e também pela interferência antrópica por meio do lançamento de efluentes 

urbanos sem tratamento nos rios. Toledo e Nicolella (2002) obtiveram resultados 

semelhantes, estudando as águas em microbacia sob uso agrícola e urbano na cidade de 

Guaíra (SP) e Lopes et al (2008) em avaliações sobre a qualidade ambiental das água do 

Rio Acaraú que é o principal rio da qual a microbacia do Arribita se localiza. O manejo 

realizado de maneira imprópria desses dejetos, os quais são ricos em matéria-orgânica e 

agentes patogênicos, pode ser responsável pela poluição de águas superficiais e 

subterrâneas, devido ao carreamento desse material pela ação das chuvas (DORAN & 

LINN, 1979). 

 

De acordo com dados obtidos da COGERH que monitora as águas de Açude 

do Arribita, em 2000 quando o açude estava com seu volume em torno de 44,2% seus 

cloretos chegavam a 43,6 % bastante superior a taxa atual, assim como apresentava em 

7,8, ou seja, acima do valor atual que é de 6,2. 

 

Essas alterações podem estar relacionadas com a estação chuvosa dos anos de 

2008 e 2009 que elevou o volume de água do açude, chegando a quase 85% em janeiro 

de 2010, como demonstra o Quadro 17. O acúmulo das precipitações destes dois 

períodos somadas às características geológicas, de relevo e da configuração do 

reservatório acarretaram no extravasamento de água (sangria) do reservatório e na 

ocorrência de pequenas enchentes na região (Figura 17). 
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Quadro 17: Gráfico demonstrativo das alterações do volume do Açude Arribita no ano de 2010.  
                                       Fonte: FUNCEME, 2010. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Sangria do Açude do Arribita em 2011. Fonte: Joab Aragão (2011) 

 

Percebe-se que na primeira amostra os níveis de coliformes termotolerantes 

estavam bastante elevados, isso pode ser justificado pelo fato das chuvas terem carreado 

sedimentos contaminados da montante, onde estão a maioria dos currais, para dentro do 

reservatório. Conforme Emiliani & González (1998) o aumento do número de 

coliformes é causado pelas chuvas que aportam detritos do continente ou das margens.  

 

Após o período chuvoso, onde ocorreu a sangria do reservatório e quando não 

havia mais carreamento de sedimentos pelas chuvas, os níveis de coliformes nesses 

pontos reduziram consideravelmente. De acordo com Emiliani & Gonzalez (1998) os 
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niveis de chuva se relacionam diretamente com o número de coliformes fecais/100 mL. 

O aumento dos coliformes associado ao aumento do nível hidrométrico indica a 

presença de contaminadores de origem difusa. Retificando a justificativa de que a 

principal fonte contaminadora seriam os currais e as demais atividades agropecuárias 

realizadas inadequadamente na região.  

 

A influência da erosão hídrica, também, foi identificada por SINGH et al. 

(2005) em estudos de qualidade de água e aportes de poluição em águas do Gomti, na 

Índia. O modelo aplicado mostrou que, para o primeiro componente, foram significantes 

os parâmetros relacionados com os sais dissolvidos na água. Os trabalhos de Lopes et al 

(2008) e de Andrade et al (2007) sobre a qualidade de água na região da Bacia do Rio 

Acaraú, a qual a microbacia do Arribita se insere também corroboram com a influencia 

da quadra chuvosa no aumento da contaminação em razão do carreamento de sedimento 

para reservatórios.  

 


