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A Resex do Batoque foi criada por decreto presidencial em 5 de junho de 2003,  e 
abrange uma área de aproximadamente seiscentos e um hectares e cinco centiares, 
localizados em terrenos de marinha no município de Aquiraz, no estado do Ceará. O 
objetivo do estudo foi avaliar a vulnerabilidade da comunidade do Batoque, tendo-se 
verificado que a localidade sofre pressões advindas da inadequação do uso e 
ocupação do solo e da falta de infraestrutura básica. Aplicaram-se como metodologia 
as seguintes etapas: a) pesquisa bibliográfica relacionada aos assuntos comunidade 
tradicional, paisagem como categoria geográfica, indicadores e vulnerabilidade 
socioambiental; b) instrumentais, como imagens de satélites Quickbird, escala 
1:30.000, ano 2008; c) visita a órgãos públicos, onde foram coletados dados 
secundários com base em censos e relatórios técnicos; d) visita de campo para a 
obtenção de dados primários. Tais procedimentos facilitaram na confecção dos 
materiais cartográficos, mapa de localização de fragilidade das unidades ambientais 
local, em que se analisaram a dinâmica e o funcionamento de cada sistema 
geoambiental da comunidade. Para o resultado final da pesquisa, foram elaborados 
critérios (exposição, sensibilidade e capacidade de resposta) e os dentro dos mesmos 
foram propostos de 16 indicadores sociambientais (ocupação da faixa de praia, do 
complexo vegetacional e da planície fluviolacustre; áreas prioritárias para 
conservação; aptidão agrícola; qualidade da água; área em unidade de conservação; 
conservação do solo; acesso ao abastecimento de água, à coleta de lixo, ao 
esgotamento sanitário; taxa de analfabetismo; renda familiar; doenças de veiculação 
hídrica; taxa de desemprego). Todos esses critérios e variáveis adotados foram 
calculados em forma de média aritmética, bem como o resultado final – o IVSA. A 
proposição dessas variáveis teve a intenção de analisar o grau de vulnerabilidade 
socioambiental do Batoque.   
 
Palavras-chave: Vulnerabilidade. Indicadores Socioambientais. Unidades 
geoambientais. Reserva Extrativista. Batoque. 
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The Resex of Batoque was created by presidential decree on 5 June 2003, and covers 
an area of approximately six hundred and one acres and five centiares, situated on 
land of navy in Aquiraz municipality, in the state of Ceara. The objective of this study 
was to evaluate the vulnerability of the community of Batoque, and it was found that 
the locality suffers pressures arising from the inadequacy of the use and occupation of 
the soil and lack of basic infrastructure. Applied as a methodology the following steps: 
a) bibliographic research related to community affairs, traditional landscape as 
geographical category, indicators and environmental vulnerability; (b) instruments, 
such as images of satellites Quickbird, scale 1:30,000, year 2008; (c) visit the public 
organs, where they were collected secondary data based on censuses and technical 
reports; (d) field visit to obtain primary data. Such procedures have facilitated the 
confection of cartographic materials, location fragility map of local environmental units, 
which it was analyzed the dynamics and functioning of each system Geoenvironmental 
compartment of the community. For the final result of the research, were drawn up 
criteria (exposure, sensitivity, and responsiveness) and inside the same were 
proposed 16 indicators socialenvironmental (occupation of the beach strip, the 
complex vegetational and plain fluviocoastal; priority areas for conservation; 
agricultural suitability; water quality; area in unit of conservation; soil conservation; 
access to water supply, garbage collection, the sanitary sewerage; rate of illiteracy; 
family income; waterborne diseases; unemployment rate). All these criteria and 
variables adopted were calculated in the form of arithmetic mean, as well as the final 
result - the IVSA. The proposition of these variables had the intention to analyze the 
degree of vulnerability of the socioenvironmental Batoque. 
 
Keywords: Vulnerability. Socioenvironmental Indicators. Geoenvironmental Units. 
Extractivist Reserve. Batoque. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, o país está vivenciando uma crise socioambiental, 

tanto devido a fatores naturais (climáticas) como sociais (formas de uso e ocupação 

desordenada das terras), que vem modificar todos os condicionantes formadores da 

biosfera, como, por exemplo, o ciclo hidrológico. Essa crise é mais evidenciada nos 

grandes centros urbanos, onde estão ocorrendo com frequência fenômenos 

impactantes como deslizamentos e escorregamentos de terra e inundações.  

Parte desta incapacidade está ligada à maneira setorial e fragmentada com 

que a questão tem sido tratada. O pouco entendimento, por parte dos responsáveis 

pelas políticas públicas, de que, como coloca Neder (2002), o ambiental é um artefato 

humano, e que, enquanto suporte biológico, químico, geológico, físico, derivado de 

processos ecossistêmicos complexos, exige um território que é também domínio 

organizado de poder, constituindo- se em Estado, não tem permitido a proposição de 

soluções que tratem esta questão de forma integrada e ampla. O mesmo autor 

acrescenta que “nenhum dos sujeitos sociais e políticos relevantes na era 

contemporânea está isento de participar, bem ou mal, da divisão política, técnica e 

ética de responsabilidades que determina a crise socioambiental no Brasil.” (NEDER, 

2002, p. 11). 

Nesse contexto, O presente estudo classifica-se, quanto à sua natureza, 

como uma pesquisa aplicada, por ter como objetivo propor solução para um problema 

identificado no campo da gestão socioambiental urbana e regional. 

A presente pesquisa foi desenvolvida em uma comunidade tradicional, 

onde está atrelada a uma unidade de conservação de uso sustentável, a Reserva 

Extrativista – Resex do Batoque no município de Aquiraz. Essa pequena comunidade 

litorânea, desde a sua formação, foi caracterizada por conflitos de terra que ficaram 

marcados como uma metáfora de resistência e fortalecimento dessa comunidade, que 

se viu abruptamente ameaçada de ser transferida de lugar pelo fato de não possuir 

documentos de propriedade da terra, mesmo tendo morado nela durante várias 

gerações. 
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A escolha da temática deveu-se ao interesse pela comunidade, percebida 

como um grupo que nas últimas décadas surge com a força necessária, através de 

movimentos sociais, políticos e cultural, na luta pelos seus ideários, mostrando que 

pode quebrar a invisibilidade social que muito tempo o escondeu. 

Verifica-se que essa diversidade de atores sociais embutidos nesse grupo 

faz com que a política do país olhe essa população com outra visão e trace para ela 

diferentes planos, sejam eles na área social (educação, saúde, infraestrutura e 

serviço) sejam na área ambiental (clima, vegetação, recursos hídricos e solo). Muitos 

pesquisadores das ciências sociais definem esses atores como “sujeitos políticos”, 

atuantes no contexto político, econômico, social, cultural e ambiental. 

O interesse pela localidade em questão deu-se também por ela possuir um 

dinamismo em seu meio físico natural, contemplado com três unidades geoambientais 

(planície litorânea, lacustre e fluviomarinha), compartimentações de uma 

singularidade ímpar para os moradores locais que as utilizam para diversos fins – 

social, econômico e de lazer. Os habitantes locais e visitantes que usufruem esses 

ambientes das mais diversificadas formas devem se conscientizar da necessidade e 

importância de preservá-los ou conservá-los para gerações futuras, pois já se 

verificam em alguns deles pressões associadas à adoção de inovação ou atividades 

nas circunvizinhanças, sejam elas imobiliárias e/ou turísticas.  

No caso do Batoque, identifica-se que cada vez mais os habitantes da 

Resex dependem incontestavelmente de uma das principais unidades geoambientais 

– a planície lacustre, a lagoa e suas águas. Assim, as famílias lutam para preservar 

tal ecossistema límico. Todos aqueles que vivem na/da lagoa sempre têm uma 

preocupação, pois observam a cada dia sua paisagem sendo transformada não 

somente pelos fenômenos naturais, mas também pelos constantes 

investimentos que trazem no seu bojo o discurso do desenvolvimento e da 

inovação. Para os que não se enquadram em tal cenário, resta apenas o 

sentimento de perda e as lembranças de um “tempo bom”, onde tais sistemas 
límicos era um lugar do lazer, da pesca, da navegação, dos encontros e das 

festas (Fala da Senhora Odete). 

Apesar de se comprovar que os moradores dependem do território lacustre 

do entorno da comunidade para sua sobrevivência, o poder público local ainda não 

entende esse corpo hídrico como um bem necessário para manutenção e reprodução 

de vida, incluindo a população que vive nesse território. É o uso controlado dos 



15 

 

recursos, e não a suspensão total dos direitos de apropriação, que garante a 

manutenção dos saberes dos povos que respeitam e zelam por um patrimônio, 

considerado como um bem comum, disponível a todos os que dele necessitam. 

Nessa perspectiva, analisou-se o Batoque como um espaço dinâmico, com 

regras próprias, estabelecidas em função das formas de uso, apropriação e 

construção de uma identidade cultural formada pelas relações simbólicas e pelos 

vínculos de pertencimento e enraizamento com o lugar de convívio.  

Como objetivo da pesquisa foi proposto uma definição e classificação de 

indicadores socioambientais na comunidade do Batoque, com vistas à mensuração e 

análise das inter-relações das suas distintas dimensões sejam elas ambientais ou 

sociais. Para este estudo elaborou-se uma matriz onde a partir dos critérios 

(exposição, sensibilidade e capacidade de resposta) – onde esses contribuíram para 

uma confiabilidade das informações – de tal forma que se aproximem o máximo 

possível da realidade da comunidade a partir de dados primários, ou seja, obtidos 

diretamente pelo próprio pesquisador. A classificação dos indicadores selecionado 

segundo o escopo social, econômico e ambiental foi o contribuidor para o resultado 

da mensuração do índice de vulnerabilidade socioambiental da comunidade em 

questão. 

O uso de indicadores é uma metodologia usada mundialmente para que se 

avalie o comportamento ambiental, bem ainda o instrumento de gestão do meio 

ambiente. 

Os indicadores são necessários para monitorar o progresso nas distintas 

dimensões, funcionando como ferramentas de apoio aos tomadores de decisões e 

àqueles responsáveis pela elaboração de políticas em todos os níveis, além de serem 

norteadores para que se mantenha o foco em direção ao desenvolvimento sustentável 

(GARCIA; GUERRERO, 2006).  

Assim, o estudo da vulnerabilidade socioambiental será de grande valia e 

importância na análise das questões ambientais e econômicas relacionadas às 

atividades que estão sendo realizadas na área em estudo, sejam elas de cunho 

rudimentar ou não.  

A abordagem teórica, constituída de conceitos e definições contribuiu para 

o entendimento da área, numa visão integrada. Algumas conceituações foram 

imprescindíveis para a compreensão e análise do objeto, entre os principais, o 
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conceito de comunidade tradicional, paisagem, indicadores e vulnerabilidade 

socioambiental, pela relação direta com a realidade empírica analisada. 

No que se refere a comunidade do Batoque, a inquietação a respeito da 

problemática denominada vulnerabilidade está atrelada à má qualidade de vida que a 

comunidade atravessa, principalmente no que concerne ao uso e ocupação de suas 

terras desordenadamente, associando, assim, a forma como os ambientes naturais 

estão sendo afetados por problemas de cunho social e à falta de investimento do 

poder público local. 

O pesquisador Birkmann (2006) reporta que a vulnerabilidade é um 

fenômeno que combina a suscetibilidade das pessoas e comunidades expostas com 

suas habilidades sociais, econômicas e culturais para lidar com os danos que 

poderiam e podem ocorrer. 

Através da análise das variáveis naturais (clima, vegetação, solo, recursos 

hídricos), que são componentes que mostram a fragilidade do meio ambiente pelo uso 

e ocupação desordenada, bem como dos indicadores sociais (abastecimento de água 

e esgoto, saúde, educação, moradia, entre outros), foi possível avaliar o grau de 

vulnerabilidade da comunidade pesquisada. 

A partir dos resultados encontrados, o trabalho fornece subsídios para que 

os órgãos gestores possam planejar e gerir a área, considerando os ambientes 

sistemas de paisagens integradas e buscando a melhoria da qualidade de vida da 

comunidade através do convívio entre sociedade e meio ambiente. Ressalta-se 

também a necessidade do respeito às limitações e às potencialidades do espaço em 

que a Resex está inserida, aproveitando o seu potencial ambiental, sem prejuízos para 

o futuro desse grupo e das gerações vindouras. 

A integração do meio natural e social por meio da avaliação da 

vulnerabilidade e da qualidade ambiental vem acrescentar mais uma contribuição para 

os estudos de gestão ambiental. O estudo de vulnerabilidade socioambiental pode 

fornecer uma tendência de evolução da área de acordo com o uso e ocupação das 

terras, alertando para futuros problemas que possam vir a ocorrer na comunidade em 

destaque. 

Na Figura 1, é possível visualizar a estruturação esquemática do trabalho, 

que focou a temática da vulnerabilidade socioambiental da comunidade do Batoque, 

e onde se pretendeu responder as seguintes hipóteses: A comunidade realmente está 
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passando por processo de vulnerabilidade socioambiental? Os indicadores analisados 

darão respostas para a pesquisa? 

 

 

Figura 1 –  Esquema estrutural da tese doutoral 

 

Elaborado pelo autor (abril de 2013). 
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O capítulo inicial nos dar a análise geral do trabalho, onde nos mostra o objeto 

da pesquisa, no caso, a comunidade do Batoque e qual o objeto de se estudar e 

analisar indicadores como proposta de sustentabilidade geoambiental para o estudo 

do processo de vulnerabilidade. 

O segundo capítulo mostra as concepções e as bases conceituais que 

fundamentaram esta pesquisa, onde foram utilizados conceitos e definições de 

pesquisadores nacionais e internacionais dos assuntos temários sobre comunidade 

tradicional ou grupo minoritário e categoria geográfica (paisagem). Discute as 

conceituações dos critérios e indicadores socioambientais e sua utilização como 

elemento chave para a análise e a avaliação da vulnerabilidade, que é o viés deste 

trabalho.  

No terceiro capítulo, foram abordados os aspectos socioambientais do 

Batoque, onde foi feita a abordagem sobre a ocupação da área e as formas atuais de 

usos da Reserva. O capítulo tece considerações sobre a atual economia da 

comunidade de Batoque e trabalha as unidades geoambientais locais. Ainda no 

capítulo, a Reserva Extrativista foi dividida-somada num jogo de aplicação da 

metodologia escolhida, onde foram identificadas as unidades (feições) ambientais da 

área, para, em seguida, compreender as inter-relações existentes nas unidades.  

A metodologia está exposta no quarto capítulo do trabalho, onde se indicam os 

materiais empregados e os procedimentos utilizados para o desenvolvimento da 

pesquisa. O capítulo expressa (passo a passo) o desenvolvimento do trabalho. 

O quinto capítulo tratou dos resultados e a discussão vem como resposta da 

hipótese proposta na pesquisa; “as unidade geoambientais do Batoque está realmente 

passando pelo processo de vulnerabilidade”? Mostra-se o diagnóstico desse 

processo, através das respostas dos critérios e seus respectivos indicadores 

socioambientais?. 

O fechamento do trabalho ocorre no sexto capítulo, com as conclusões, que 

nem de longe esgotam todas as questões levantadas ao longo da investigação. 
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2 BASES CONCEITUAIS DA PESQUISA 

 

Para um estudo mais apurado sobre o assunto desta pesquisa, devem-se 

definir, neste capítulo, a abordagem teórica, constituída de conceitos e definições 

como pressupostos para o entendimento da área, numa visão integrada. Algumas 

conceituações foram imprescindíveis para a compreensão do objeto, entre os 

principais, o conceito de comunidade tradicional, paisagem, critérios, indicadores e 

vulnerabilidade socioambiental, pela relação direta com a realidade empírica 

analisada. 

Inicialmente, para conceituar comunidade, buscou-se compreender como 

ela se organiza enquanto estrutura socioespacial e qual sua relação com o município 

a que pertence. Num segundo momento, são apresentadas as conceituações de 

paisagem por diversos pesquisadores, em que essa porção espacial é inter-

relacionada a método de análise, que consiste em efetuar levantamento das 

condicionantes naturais (clima, geologia, geomorfologia, pedologia, rede de 

drenagem) e sociais (demografia, educação, saúde, infraestrutura básica e de serviço, 

uso e ocupação do solo) que vão ser estabelecidas, cujo resultado demonstrará o grau 

de pressão que as ações humanas exercem sobre o meio ambiente.  Na sequencia, 

estabelecem-se os conceitos de indicador ambiental e social. Para isso, muitos 

trabalhos em nível nacional e internacional de uma gama de autores e organizações 

foram selecionados para a efetuação da base conceitual que está sendo tratada neste 

trabalho. Para finalizar a abordagem teórica, apresentam-se discussões sobre a 

vulnerabilidade. Todos esses referenciais foram abordados para analisar o grau de 

vulnerabilidade ambiental da comunidade do Batoque. A seguir, serão explicitados os 

principais pontos teóricos. 

 

 

2.1 Comunidade tradicional e suas paisagens 
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O ser humano sempre teve necessidade de um ambiente onde pudesse 

habitar e conviver, daí a relevância do termo comunidade. Basta lembrar a 

comunidade escolar, a de trabalho, a de vizinhos, entre outras. Ao mesmo tempo, 

essa comunidade, para se organizar e se formar, necessita do homem. Nessa relação 

de dependência homem-espaço ocorre a geração de características intrínsecas, que 

derivam das adaptações ao meio, em seus diversos aspectos. É um processo mútuo 

que envolve, evidentemente, um grupo de pessoas e um local ou lugar com o qual 

esse grupo estabelece uma relação de identificação. Contudo, para que os processos 

de adaptação e identificação ocorram, depender-se-á de um período de tempo. 

Pode-se afirmar, porém, que a comunidade apresenta uma fixidez em 

qualquer espaço geográfico e também depende dessa estabilidade. Essa fixidez, 

aliada às dinâmicas e aos fatores supracitados, vai possibilitar aos membros da 

comunidade a busca por objetivos comuns. 

Smith (1971) ressalta que cada comunidade apresenta características e 

expressões específicas, tendo em vista sua organização e estrutura. “A comunidade 

é uma pequena, porém definida, parte da terra, mesmo sem apresentar seus limites 

definidos nos mapas geográficos, ao lado dos cursos de água, vertentes e outros 

fenômenos naturais” (p.113-114). Além disso, “[...] seus limites estão indelevelmente 

estampados na mente e na memória dos habitantes locais. São de fato esses limites 

que determinam efetivamente a área de participação social de interesse e 

identificação mútuos e das atividades coletivas”. Sendo assim, a comunidade é uma 

área importante de integração social, onde as relações de parentesco, de compadrio, 

religiosas e culturais são fortes e permitem uma coesão social (LÖWEN SAHR, 2008). 

É nessa perspectiva que Maia (1967) afirma que a comunidade é um “[...] 

lugar privilegiado onde se reconciliam os valores pessoais e suprapessoais”. É 

também “[...] o meio onde se opera a síntese entre o indivíduo e a coletividade, não 

podendo a pessoa se afirmar senão na comunidade, e esta sendo sempre um conjunto 

de pessoas” (p. 56). 

Bhabha (1998, p.316) sugere que a ideia de comunidade: 

 

... articula uma temporalidade cultural de contingência e 
indeterminação no cerne do discurso da sociedade civil. Essa leitura 
“minoritária” construída sobre a presença ocluída, parcial de uma ideia 
de comunidade que ronda ou duplica o conceito de sociedade civil. 
Levando a uma subterrânea, potencialmente subversiva no seu 
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interior, porque se recusa a “ir-ser”. A comunidade pertuba a grande 
narrativa globalizadora do capital, desloca a ênfase dada à produção 
na coletividade de “classe” e rompe a homogeneidade da comunidade 
imagina da nação. 

No que reporta a conceituação de comunidade tradicional a pesquisadora 

Cunha (2009, p.289), no livro “Cultura com aspas”, define que 

 

as comunidades tradicionais não estão mais fora da economia central, 
nem mais simplesmente na periferia do sistema mundial. As 
populações tradicionais e suas organizações não tratam apenas com 
fazendeiros, madeireiros e garimpeiros. Elas tornaram-se parceiras de 
instituições centrais como as Nações Unidas, o Banco Mundial e as 
poderosas ONGs. 

 

Confirma-se o que o francês Paul Claval (2007) coloca sobre o constituir e 

viver em comunidade, o que implica que “[...] os parceiros sintam-se pertencentes a 

um mesmo conjunto pelo qual cada um se sinta responsável e solidário” (p. 113). Essa 

atitude acaba por tomar uma forma efetiva de vivência, ou seja, “a forma da 

comunidade”, como aponta o autor. 

Pelas conceituações aqui expostas, pode-se considerar que a comunidade 

se configura, primordialmente, como um espaço de convívio comum. Essa forma de 

vida traz consigo características próprias que dão sentido e coesão à sua organização 

social. Cabe ressaltar que a partir do momento que aderem a essas formas de vida 

coletiva, os homens desenvolvem, em certo grau, “[...] características comuns bem 

determinadas, como comportamentos, tradições, modos de falar”, entre outras (MAIA, 

1967, p. 56). 

Com isso, não há como fugir dos sinais que ficam marcados devido ao 

contexto sociocultural e econômico vivenciado por um indivíduo na comunidade a que 

pertence ou pertenceu. É nesse recorte do espaço de vida intensa, nesse núcleo 

comum que apresenta limites inconstantes – uma vez que não há como estabelecer 

espacialmente onde começam e terminam as relações sociais de determinada 

comunidade e onde se iniciam as de outra – que o homem vive e atua a partir da 

instituição de relações sociais. 
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Para a comunidade do Batoque, levamos em consideração os argumentos 

propostos por Diegues e Arruda (2001, p. 59), em que o mesmo pontua vários 

requisitos para definir uma comunidade tradicional, como: 

 

 Pela dependência da relação de simbiose entre a natureza, os ciclos 

e os recursos naturais com os quais se constrói um modo de vida; 

 Pelo conhecimento aprofundado da natureza e de seus ciclos, que 

se reflete na elaboração de estratégias de uso e de manejo dos 

recursos naturais. Esse conhecimento é transferido por oralidade de 

geração em geração; 

 Pela noção de território ou espaço onde o grupo social se reproduz 

econômica e socialmente; 

 Pela moradia e ocupação do território por várias gerações, ainda que 

alguns membros possam ter-se deslocados para os centros urbanos 

e voltado para a terra de seus antepassados; 

 Pela importância das atividades de subsistência, ainda que a 

produção de mercadorias possa ser mais ou menos desenvolvida, o 

que implicaria uma relação com o mercado; 

 Pela reduzida acumulação de capital; 

 Pela importância dada à unidade familiar, doméstica ou comunal e 

às relações de parentesco e compadrio para o exercício das 

atividades econômicas, sociais e culturais; 

 Pela importância das simbologias, mitos e rituais associados à caça, 

pesca e atividade extrativistas; 

  Pela tecnologia utilizada, que é relativamente simples, de impactos 

limitados sobre o meio ambiente; já uma reduzida divisão técnica e 

social de trabalho, sobressaindo o artesanal, cujo produtor e sua 

família dominam todo o processo até o produto final; 

 Pelo fraco poder político, que em geral reside nos grupos de poder 

dos centros urbanos; e 

 Pela auto-identificação ou identificação por outros de pertencer a 

uma cultura distinta. 
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Nesta perspectiva o que nos indica o Decreto Federal de n.º 6040, de 7 de 

fevereiro de 2007 em seu artigo 3º e seu Anexo compreende-se por comunidades ou 

povos tradicionais: 

                        I - Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e 

que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, 

que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua 

reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando 

conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição;  

                        II - Territórios Tradicionais: os espaços necessários a reprodução cultural, social 

e econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma 

permanente ou temporária, observado, no que diz respeito aos povos indígenas e 

quilombolas, respectivamente, o que dispõem os arts. 231 da Constituição e 68 do Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias e demais regulamentações; e  

                        III - Desenvolvimento Sustentável: o uso equilibrado dos recursos naturais, 

voltado para a melhoria da qualidade de vida da presente geração, garantindo as 

mesmas possibilidades para as gerações futuras.  

Essa forma de vivência comum surge de uma associação de fatores 

variados, sejam eles ecológicos, econômicos e culturais (VASCONCELOS, 1977). O 

autor supracitado salienta que “[...] os indivíduos, as famílias e os grupos se organizam 

sobre o território segundo interesses comuns, para a realização de seus objetivos. 

Mas a primordial condição para que estes grupos possam realizar bem seus objetivos 

comuns, está na fixação à área” (p. 89).  

Outra relação de intensa harmonia de vivência e conhecimento comunitário 

está relacionada com a simbologia da paisagem como estudo integrador que busca 

reconhecer a estrutura, a dinâmica e a evolução dessa categoria geográfica, 

colaborando no entendimento das relações entre homem e meio de cada comunidade, 

tendo em vista, principalmente, a adequação das atividades antrópicas à utilização 

dos recursos naturais. O entendimento dessas relações possibilita análises 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#cfart231
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#dtart68
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#dtart68
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destinadas à verificação da vulnerabilidade socioambiental diante de variadas 

situações naturais, bem como diante de diferentes tipos de uso e ocupação do solo. 

Na comunidade do Batoque, a paisagem tem importância como uma das 

categorias da Geografia que merece destaque no campo da ciência geográfica, pois 

é ela que dá possibilidade de estabelecer elos entre o espaço terrestre e a 

transformação nele operada pela atividade humana ao longo do tempo histórico. 

Segundo Soares Kelting (2006), a paisagem vai constituir-se num espaço 

físico que sofre ações naturais e humanas e que dispõe de características 

homogêneas, mas seus limites ultrapassam as demarcações jurídicas administrativas. 

Sua delimitação está atrelada aos limites naturais e às formas de uso da terra. 

Figueiró (2001) retrata que a maior parte de estudos ambientais realizados 

atualmente reporta-se a diferentes modelos e concepções teóricas do conjunto 

unitário da natureza perceptível, ou seja, aquilo que a visão humana vê, a que se 

chama de paisagem. 

Muitos estudiosos (geógrafos, biólogos, ecólogos, arquitetos, entre outros 

especialistas), discutem a complexidade da conceituação de paisagem, buscando 

defini-la com base na interação do homem com a natureza. Assim é que Suertegaray 

traz uma leitura de paisagem nos escritos de Milton Santos um pouco diferente da que 

fora citada no início, quando ele refere que “Paisagem é o conjunto de forma que num 

dado momento exprimem as heranças que representam as sucessivas relações 

localizadas entre o homem e a natureza.” (SUERTEGARAY, 1999, p. 05). Ou ainda, 

a paisagem se dá como conjunto de objetos concretos.  

O autor acima citado reporta-se à paisagem como resultado de uma 

interação entre o meio natural e a ação humana, na medida em que a natureza é vista, 

percebida e apropriada pela ação antrópica. 

Também Arturo García Romero destaca que a combinação entre a esfera 

natural e humana é essencial para se entenderem os diversos tipos de paisagem, em 

que a dinâmica da paisagem se define por sua complexidade, pela integração de todas 

as partes numa única porção que existe e que age em conjunto (ROMERO, 2002). 

Os relatos do francês Jean Tricart explicam que J. P. Deffontaines já 

considerava paisagem como a lógica do pensamento do território, que não centrava 

só nos elementos ecológicos, mas também agregava valores sociais, econômicos e 

culturais, definindo-a como “[...] uma porção do espaço visual a um observador onde 
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se insere uma combinação de fatos visíveis e de ações das quais, num dado 

momento, só percebemos o resultado global” (TRICART, 1981, p. 09). 

Rougerie e Beroutchachvili (1991) escreveram que, nos meados dos anos 

1970, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(Unesco) declarou considerar a paisagem simplesmente como a “estrutura do 

ecossistema”, e o Conselho Europeu disse que “[...] o meio natural, moldado pelos 

fatores sociais e econômicos, torna-se paisagem, sob o olhar humano”. 

Isso explica que cada unidade que se encontra na paisagem é inerente por 

si e que sua identificação está (co)relacionada ao conjunto de fatores que formam a 

ecosfera (atmosfera, litosfera, hidrosfera, biosfera e antroposfera). 

Já Bertrand (1971, p. 249) diz que paisagem é [...] o resultado da 

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

antrópicos, levando em conta que a paisagem não é apenas o natural, mas o total, 

com todas as implicações da participação humana no espaço geográfico”. 

Completando a ideia dos autores já citados sobre o estudo da paisagem, 

Soares Kelting (2010) fala que a paisagem é o palco das ações humanas, e que no 

período histórico em que o homem está e vive, ela necessita ser mais bem 

interpretada, conhecida, protegida, referenciada, monitorada e planejada, pois é dela 

que a humanidade retira os recursos de que necessita cotidianamente. 

Dessa forma, estudar a(s) paisagem(ns) responde à demanda crescente 

da problemática do meio ambiente em várias escalas, seja em nível local ou global 

(aquecimento, perda da biodiversidade, demanda e escassez de água), possibilitando 

o planejamento, o manejo e a conservação da paisagem. No caso deste trabalho, será 

estudada a paisagem da comunidade do Batoque. 

 

2.2 Vulnerabilidade socioambiental 
 

 
O estado de vulnerabilidade é bastante discutido na atualidade por um 

vasto número de pesquisadores e organizações, os quais o definem como a 

probabilidade de pessoas, lugares, infraestruturas ou ecossistemas serem afetados 

negativamente por um evento natural/ambiental ou contaminados por um elemento da 

natureza (DESCHAMPS, 2004). 

A construção de referencial teórico-conceitual sobre vulnerabilidade 

socioambiental expõe a necessidade do concretizar o termo, a fim de compreender as 
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questões que envolvem desde os ambientes, em sua forma natural, até aqueles com 

intensa intervenção humana, bem como os grupos sociais envolvidos. 

Com isso, a vulnerabilidade a nível ambiental pode ser compreendida como 

o risco a degradação do meio ambiente, cujo os fatores como erosão do solo, perda 

da biodiversidade, assoreamento e contaminação dos recursos hídricos e solos 

devem serem levados em consideração para um estudo mais apurado do espaço 

socioambiental do qual se deseja pesquisar. 

Autores como Grazia e Queiroz (2001, p. 15) diz que o espaço 

socioambiental é aquele onde vive e no qual articula indissoluvelmente sociedade e 

meio ambiente, consideram eles (p. 14) que os gestores devem “... buscar a 

sustentabilidade socioambiental, ou seja, que a evolução da cidade não implica 

crescente esgotamento dos recursos naturais e exclusão de parcelas sociais”. Para 

os autores esta estritamente vinculada à condição de formação de riscos e de 

vulnerabilidade socioambiental. 

Nos últimos anos a noção de vulnerabilidade também e vem sendo utilizada 

no campo das ciências sociais. Seu conceito vem sendo discutido e aprimorado por 

diversos autores latino-americanos, Entre eles destacam-se: Kaztman (1999, 2000 e 

2001); Rodriguez (2000 e 2001); Pizarro (2001) e, Bustamante (2000). Esses autores, 

em distintas abordagens, adotam a noção de vulnerabilidade estreitamente vinculada 

à pobreza (reflexo da grande quantidade de movimentos de entrada e saída dessa 

condição) e como componente de crescente importância dentro do complexo de 

desvantagens sociais e demográficas que se delineiam na “modernidade tardia”. 

Também a noção de vulnerabilidade no âmbito das relações entre população e 

desenvolvimento pode ser vista como o aspecto negativo mais relevante do modelo 

de desenvolvimento baseado na liberalização da economia e na abertura comercial e, 

como a manifestação mais clara da carência de poder que experimentam grupos 

específicos, mas numerosos, da humanidade. 

O direcionamento da pesquisa considerou a proposta adotada por 

Mendonça (2004), Deschamps (2004) e Alves (2006) no que concerne a conceituação 

de vulnerabilidade socioambiental. 

Ao integrar as dimensões sociais e ambientais na identificação e análise da 

vulnerabilidade, é pertinente a adoção da terminologia vulnerabilidade socioambiental. 

Essa premissa se justifica porque a vulnerabilidade aos riscos ambientais depende de 

fatores sociais, econômicos, tecnológicos, culturais, ambientais e da relação destes 
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com o ambiente físico-natural, envolvendo, portanto, a dinâmica social e a dinâmica 

ambiental, esta última, inclusive, quando em estado de degradação. 

Os estudos que apresentam em sua abordagem a perspectiva da 

vulnerabilidade socioambiental constituem interessante contribuição para o 

entendimento dos problemas ambientais urbanos:  

 

Tendo como pressuposto a concepção de impactos e riscos 
ambientais, e observando-se a maior complexidade dos problemas 
atinentes aos contextos urbanos, novas perspectivas têm sido 
lançadas para o entendimento dos mesmos. Neste sentido podem ser 
citadas as abordagens da análise socioambiental [...], da 
sustentabilidade socioambiental e da vulnerabilidade socioambiental” 
(MENDONÇA, 2004, p.141). 

 

Diretamente associado às bases conceituais já mencionadas 

anteriormente, o estudo de vulnerabilidade socioambiental possui grande relevância 

na pesquisa. A vulnerabilidade, atrelada a uma série de contingências sociais, 

políticas, tecnológicas, entre outras, explicita diferentes condições de exposição e de 

fragilidade dos grupos sociais aos riscos. Em outras palavras, a vulnerabilidade 

socioambiental evidencia a heterogeneidade dos impactos advindos dos riscos que 

se abatem sobre uma população, constituindo ambos – riscos e vulnerabilidade 

socioambiental. (MENDONÇA, 2004). 

Para Deschamps (2005), considera-se vulnerabilidade socioambiental 

quando há a coincidência de vulnerabilidade social e ambiental em uma mesma área 

ou para uma mesma população. 

 Alves (2006), afirma que 

 

[...] consideremos que a vulnerabilidade socioambiental é uma 
categoria analítica que pode expressar os fenômenos de interação e 
cumulatividade entre situações de risco e degradação ambiental 
(vulnerabilidade ambiental) e situação de  pobreza e privação social 
(vulnerabilidade social), apesar das limitações empíricas para 
operacionalização destas categorias analíticas, conforme destacado 
acima (ALVES, 2006, p.8). 

 

A análise da vulnerabilidade pode ser entendida como o estudo da 

suscetibilidade, por parte do ser humano, a um perigo ou dano (BRAGA; OLIVEIRA; 

GIVISIEZ, 2006). Assim, a vulnerabilidade envolve um conjunto de fatores que pode 
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diminuir ou aumentar os riscos ao qual o ser humano, individualmente ou em grupo, 

está exposto em diversas circunstâncias de sua vida: uma enchente, um 

deslizamento, a perda de um emprego, uma despesa não esperada, uma doença, a 

marginalização social, uma recessão econômica. 

A partir dos anos 90, os estudos sobre o tema vulnerabilidade têm grande 

repercussão no meio científico. Pesquisadores como Lima et al. (2000), Tran et al. 

(2002), Villa e Mcleod (2002),  Zielinski et al. (2002), Schoter et al. (2004), Tixier et al. 

(2005), Li et al. (2006), e Metzger et al. (2006), utilizam diferentes tipos de indicadores 

na caracterização de vulnerabilidade de um determinado sistema ambiental, seja ele 

bacia hidrográfica, paisagem, aquífero ou outro. 

Li et al. (2006) relacionaram vulnerabilidade a características do meio físico 

e biótico (declividade, altitude, temperatura, aridez, vegetação, solo), à exposição a 

fontes de pressão ambiental (densidade populacional, uso da terra) e à ocorrência de 

impactos ambientais (erosão hídrica) em uma área montanhosa. 

Para Lima et al. (2000), a vulnerabilidade de um geossistema é avaliada 

analisando-se características dos meios físicos (solo, rocha, relevo, clima e recursos 

hídricos), biótico (tipo de vegetação) e antrópico (uso e ocupação do solo), que tornam 

o relevo mais ou menos instável ou sujeito a processos erosivos. 

Tixier et al. (2005) relacionaram vulnerabilidade ao grau de exposição de 

pessoas e ambientes naturais a pressões (gases tóxicos, lançamento de efluentes 

etc.) que partem de uma unidade industrial, considerando características do ambiente 

(densidade populacional, uso e ocupação do solo). 

Tran et al. (2002) relacionaram vulnerabilidade à exposição de uma bacia 

a pressões (densidade populacional, densidade de rodovias, uso e ocupação do solo) 

e a impactos ambientais potenciais (poluição por ozônio), em uma análise de 123 

bacias hidrográficas nos Estados Unidos, considerando indicadores provenientes de 

um atlas ecológico. 

Zielinski (2002) propôs uma análise de vulnerabilidade pela avaliação da 

área impermeabilizada de microbacias hidrográficas, relacionando esse conceito a 

uma característica do meio (pavimentação do solo). 

O significado de vulnerabilidade (do latim vulnerabilis) relaciona-se ao 

ponto mais fraco ou mais vulnerável de um sistema aos processos de degradação 

(SÉGUIER, 1935). O processo de vulnerabilidade está associado, pois, à maior ou 

menor fragilidade do ambiente a mudanças globais. 
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Segundo Liverman (1990), o conceito de vulnerabilidade recebe diversas 

classificações, muitas vezes confundidas ou conceituadas de forma errônea como 

resistência, marginalidade, susceptibilidade, adaptabilidade, fragilidade e risco, 

definições essas que necessitam ser encaixadas conforme a sua utilização e 

merecem uma adequação ao objeto que se deseja conceituar. 

De um modo geral, a vulnerabilidade é frequentemente relacionada a riscos 

ambientais, a um potencial de perda. Como as perdas variam geograficamente, ao 

longo do tempo, e entre diferentes grupos sociais, a vulnerabilidade também varia ao 

longo do tempo e do espaço.   

Na literatura sobre os riscos, a vulnerabilidade tem muitas conotações 

diferentes, dependendo da orientação de pesquisa e suas perspectivas (DOW, 1992; 

CUTTER, 1996, 2001). Há três princípios fundamentais na pesquisa de 

vulnerabilidades: 1) a identificação das condições que tornam as pessoas ou lugares 

vulneráveis a extremos eventos naturais, a um modelo de exposição (BURTON, 

KATES e WHITE, 1993; ANDERSON, 2000); 2) a suposição de que a vulnerabilidade 

é uma condição social, uma medida de resistência da sociedade, ou resiliência, a 

riscos (BLAIKIE et al., 1994; HEWITT, 1997); 3) a integração das exposições 

potenciais e sociais e da resiliência com um foco específico em determinados lugares 

ou regiões (KASPERSON e TURNER, 1995; CUTTER, MITCHELL e SCOTT, 2000). 

A vulnerabilidade ambiental pode ser entendida, ainda, como o grau de 

exposição de determinado ambiente a diferentes indicadores e fatores que podem 

trazer efeitos desfavoráveis, tais como impactos e riscos, decorrentes ou não de 

atividades econômicas (SANTOS e SOUZA, 2005). 

Os pesquisadores Anderson & Gosken (1989) definem vulnerabilidade 

ambiental como um conjunto de fatores ambientais da mesma natureza que, diante 

de atividades que estão ocorrendo ou que venham a ocorrer, poderá sofrer 

adversidades e afetar, de forma total ou parcial, a estabilidade ecológica da região 

envolvida. 

No caso da comunidade do Batoque, o estudo da vulnerabilidade nesse 

ambiente costeiro é de grande representatividade, pois as atividades realizadas nesse 

ecossistema sem um bom planejamento acarretará futuramente problemas 

ambientais e sociais. 

Segundo Dal Cin & Simeoni (1994), a vulnerabilidade serve como um 

instrumento para um adequado planejamento e gerenciamento do litoral, também 
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apontado por esses autores na definição de índices de vulnerabilidade e/ou risco 

costeiro – Coastal Vulnerability Index (CVI). 

Segundo o Coastal Services Center, da National Oceanic and Atmospheric 

Administration (NOAA, 1999), o termo vulnerabilidade é definido como a 

“susceptibilidade de um meio ao impacto negativo com relação a um determinado 

risco”. Para essa organização, os estudos da frequência de desastre, risco e 

probabilidade têm sido componentes importantes para a análise da vulnerabilidade, 

análise essa que constitui uma informação necessária para um estudo futuro das 

áreas que venham a sofrer esses processos. 

O estudo da vulnerabilidade também vem sendo utilizado, além dos 

aspectos mencionados anteriormente, para o balizamento de futuras instalações de 

atividades econômicas de modo a considerar a capacidade de suporte dos ambientes 

terrestres e marinhos. 

Hogan e Marandola (2005) analisam a ideia de vulnerabilidade pela ótica 

social, com destaque para os temas pobreza, exclusão e marginalização, e pela ótica 

ambiental, buscando estabelecer uma interdisciplinaridade na elaboração do conceito 

de vulnerabilidade. Na ótica do meio ambiente, esses autores estabelecem uma 

conexão entre a ideia de vulnerabilidade e fenômenos naturais e meios sociais. Assim, 

verifica-se que o relacionamento entre sociedade e meio ambiente tem assumido uma 

dimensão global, interferindo na economia e na política mundial.   

Segundo o Painel Intergovernamental de Mudança Climática (IPCC), a 

vulnerabilidade de uma determinada região está relacionada à natureza dos fatores 

que pressionam ou promovem mudanças ambientais, ao grau de sensibilidade do 

meio à mudança e à sua capacidade regenerativa (METZGER et al., 2006). 

No contexto de Cerri & Amaral (1998), as áreas de vulnerabilidade 

ambiental seriam as zonas onde existem riscos, podendo tais riscos ser categorizados 

em naturais ou tecnológicos (EGLER, 1996). 

 

 
 
 
 
2.3 Critérios e indicadores de sustentabilidade como instrumento de suporte 
para o estudo da vulnerabilidade  
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A razão para a utilização dos indicadores para esta pesquisa foi fornecer 

um método rápido e padronizado para a caracterização de vulnerabilidade em um 

sentido geral, e identificar as questões que precisam ser abordadas em cada um dos 

três pilares da sustentabilidade, ou seja, os aspectos ambientais, econômicos e 

sociais do desenvolvimento de um país ou localidade. O desenvolvimento é 

geralmente mais importante ser capaz de medir o quão vulnerável cada aspecto é de 

seus danos e identificar maneiras de construir a resiliência. Com essas informações 

em mãos, o resultado para os países poderia ser otimizado para suas situações únicas 

e metas de desenvolvimento. 

Conforme Villa e Mcleod (2002) existem três etapas de importante 

relevância para a construção de um método para avaliar a vulnerabilidade de uma 

determinada área, a saber: 1) escolha do sistema ambiental que será analisado e 

avaliado; 2) escolha e organização dos indicadores que se pretende utilizar; a escolha 

deve estar atrelada ao conceito de vulnerabilidade adotado e ao objetivo da análise a 

ser feita; e 3) definição e conceituação de vulnerabilidade, pois há muitas definições 

ambíguas, com diferentes abordagens de análise. 

Para análise da vulnerabilidade do Batoque recorremos à metodologia 

adotada por Adger (2006), esse autor, usualmente, atrela conceito a um ou mais dos 

seguintes critérios para o sistema ambiental que se pretende analisar: exposição, 

sensibilidade e capacidade adaptativa ou de resposta.  

O conceito central de exposição, de modo geral, é definido como o grau, a 

duração e/ou extensão em que o sistema está em contato com o sujeito ou com a 

perturbação (ADGER, 2006; KASPERSON et al., 2005). 

 O critério de exposição na maioria dos enunciados é visto como um dos 

elementos que constituem a vulnerabilidade. No entanto, Bohle (2001) reconhece a 

diferença entre a exposição (definida como o lado externo de vulnerabilidade) e o 

sistema (lado interno). Uma vez que, ao contrário da sensibilidade e capacidade de 

resposta, a exposição parece ser um atributo da relação entre o sistema e a 

perturbação, uma vez que os critérios sensibilidade e capacidade de resposta levam 

em consideração somente o sistema sem valorizar as perturbações. 

 Gallopın (2006), não considera exposição como um componente de 

vulnerabilidade. Ele argumenta que a vulnerabilidade é constituída pela sensibilidade 

do sistema e a capacidade de resposta, e a transformação sofrida em função das 

propriedades e perturbações do sistema é que muitos autores definem de exposição.  
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O conceito de sensibilidade varia de acordo com os autores. Por exemplo, 

Adger (2006) define como ''a medida em que um sistema natural ou humano pode 

absorver impactos sem sofrer danos de longo prazo ou outra mudança significativa do 

estado''. Smit e Wandel (2006) falam sobre a relação do critérios sensibilidade e 

exposição, onde argumentam que a sensibilidade não é separável da exposição. 

Luers (2005), concorda também que o critério de sensibilidade não pode se 

desconectar com o de exposição, e define a sensibilidade como o grau no qual um 

sistema responde a um distúrbio externo, e também inclui no conceito que  a 

sensibilidade é a capacidade de resistir à mudança e de retornar para a condição 

anterior, após a perturbação ocorrida.  

Para Gallopín (2006), de maneira geral, a sensibilidade é o grau em que o 

sistema é modificado ou afetado por uma perturbação interna ou externa ou por um 

conjunto de perturbações. 

 Conceitualmente, a sensibilidade pode ser medida como a quantidade de 

transformação do sistema por unidade de mudança na perturbação, ou seja,  

transformação/perturbação, em caso mais simples, somente sistemas específicos não 

são afetados por um determinado fator (GALLOPIN, 2006). Nesta perspectiva, a 

sensibilidade é uma propriedade inerente de um sistema socioecológico, distingue-se 

da capacidade de resposta (a real transformação pode ser menor, dependendo da 

capacidade de resposta do sistema). Ela é um atributo do sistema, já existente antes 

da perturbação, e separado pelo critério de exposição. 

O critério capacidade de resposta como observado por Smit e Wandel 

(2006), alguns autores aplicam outras conceituações como “habilidade de 

enfrentamento” em curto prazo ou apenas capacidade de sobreviver, outros 

empregam a capacidade adaptativa como “ajustes adaptativos” em longo prazo ou 

apenas ajustes sustentáveis. Tendo em vista a falta de acordo, o termo usado para 

este pesquisa foi  utilizada “capacidade de resposta” do sistema para as perturbações. 

De modo geral, a capacidade de resposta do sistema é a capacidade de se ajustar a 

uma perturbação, moderar danos potenciais, aproveitar as oportunidades e lidar com 

as consequências de uma transformação que está ocorrendo. A Capacidade de 

resposta é claramente um atributo ou critério do sistema que existe antes da 

perturbação. 

Esse critério recebe várias denominações como, a capacidade do sistema 

(TURNER et al., 2003), ou a capacidade de resposta (GALLOPIN, 2006), também é 



33 

 

chamada capacidade adaptativa por Adger (2006), Smit e Wandel (2006) e IPCC 

(2001). Turner et al. (2003), a capacidade distingue o sistema ou responder a partir 

da capacidade adaptativa do mesmo, e considera ambos como componentes da 

resiliência de um sistema. Smit e Wendel (2006) se referem a capacidade adaptativa 

onde a adaptação e reestruturação do sistema ocorrem após as respostas dos 

mesmo.  

Outra premissa que deve ser considerada para fortalecimento teórico da 

pesquisa trata-se de conceituar o significado de indicadores. Antes de entrar nas 

definições, devamos fazer a seguinte indagação: para quê serve? Etimologicamente 

o vocábulo indicador deriva do latim indicare, que significa destacar ou revelar algo. 

Os indicadores são instrumentos de informações quantitativos, cujos resultados são o 

cruzamento de pelo menos duas variáveis primárias sejam elas espaciais, temporais, 

ambientais ou de outro tipo. A valorização dos indicadores na implementação de 

políticas públicas decorre justamente do fato de se poder avaliar o crescimento 

econômico, o bem-estar humano e a qualidade ambiental. 

 A Unesco (1984) informa no Hidro-Environmental Indices: A Review and 

Evaluation of their Use in the Assessment of the Environmental Impacts of Water 

Projects que “[...] os indicadores devem ser compreendidos como informações 

quantitativas que permitem que um componente ou ação de um sistema seja descrito 

nos limites do conhecimento atual”. 

Deve-se salientar que os indicadores ambientais e os indicadores sociais 

possuem diferenciação. Os primeiros são relativamente novos em termos globais 

(apareceram principalmente nos anos 1980), já os indicadores sociais são adotados 

desde a década de 1970. Nas duas últimas décadas do século passado, a tendência 

mundial é a busca da tão discutida “sustentabilidade”, motivando a multiplicação de 

iniciativas a respeito de indicadores voltados para a gestão sustentável dos recursos 

da natureza. Na Agenda 21, outorgada pelo Senado Federal (1997), relata-se que os 

indicadores são instrumentos de suma importância na busca da sustentabilidade. 

Entretanto, em 1997, na Conferência Rio+5, concluiu-se que as iniciativas sobre os 

indicadores eram ainda tímidas em nível global (DOMINGUES & RIBEIRO, 1997). 

A Unesco (1984) salienta que um índice relaciona um valor observado a 

um padrão estabelecido para um determinado componente. Ott (1978) corrobora a 

assertiva da organização, quando diz que “[...] o índice é um instrumento para reduzir 
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uma grande quantidade de dados a uma forma mais simples, retendo o seu significado 

essencial”. 

Para a escolha e a utilização de indicadores, muitas vezes, a diferenciação 

de seus graus de importância ou a usa ponderação visando sinalizar quais são 

aqueles prioritários para o alcance dos objetivos estabelecidos. A atribuição de pesos 

pode ocorrer segundo diferentes critérios e técnicas estatísticas e matemáticas, mas 

muitas vezes não é possível ponderar sem incorporar algum nível de arbítrio ou 

subjetividade nos critérios de avaliação. 

Uma das estruturas conceituais sobre indicadores mais utilizadas é a PER 

(pressão/estado/resposta), da Organização de Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OECD, 1994). O indicador de pressão antrópica refere-se às forças 

atuantes sobre o meio ambiente; o indicador de estado sinaliza a situação e a 

dinâmica dos recursos ambientais; o de resposta refere-se à eficácia das ações 

humanas na busca da resolução dos problemas ambientais (veja Figura 2). 

 

Figura 2 – Estrutura para estudo de indicadores ambientais - pressão/estado/resposta 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OCDE (1994). 

 

A estrutura acima a Agência Européia de Meio Ambiente desenvolveu um 

novo arcabouço denominado de Forças motriz/pressões/estado/impactos/resposta.  

As forças motrizes foram incorporadas para acomodar mais adequadamente os 

indicadores sociais, econômicos e institucionais. 

Em 1997, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), 

para atender os princípios da Agenda 21, lança o Projeto Global Environment Outlook 

(GEO), um novo modelo estrutural de avaliação ambiental integrada que usa a 

metodologia PEIR (pressão, estado, impacto/resposta) – IBAMA (2002). 

Salienta-se que os indicadores são informações quantitativas de 

monitoramento de uma situação pontual ou evolutiva, seja ela de caráter político, 
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resposta 
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econômico, social ou ambiental. Em síntese, os indicadores devem possuir certas 

qualidades que justifiquem sua escolha, como simplicidade, nível de acessibilidade 

social, objetividade, flexibilidade, relevância, base técnico-científica, condições 

analíticas, mensurabilidade, qualidade de dados e comparabilidade com outros 

indicadores (HAMILTON, 1996). 

Segundo o autor acima, várias classes de indicadores ambientais têm sido 

propostas, no mundo todo, em termos de pressão, impacto, estado e respostas, 

podendo-se destacar: 

 Indicadores socioeconômicos e de qualidade de vida (saúde, emprego, renda, 

educação, habitação, transportes, demandas x recursos, satisfação e bem-estar). 

 Indicadores ecológicos (biodiversidade, unidades de conservação, proteção 

ambiental). 

 Indicadores de estrutura política/legal/institucional (organização e integração 

institucional, respostas do poder público aos problemas ambientais, nível de 

conformidade legal das ações e iniciativas, nível de avanço de aplicação de textos 

regulamentares). 

 Indicadores ambientais (envolvendo diferentes dimensões ambientais, 

simultaneamente). 

 Indicadores hidrológicos (fluxos e estoques, disponibilidade e qualidade de água). 

 Indicadores demográficos (estado e dinâmica populacional, pressão sobre os recursos 

naturais).  

 Indicadores de desenvolvimento sustentável (aproximação da mensuração do nível 

de conformidade das políticas e dos modelos de gestão em relação ao 

desenvolvimento sustentável: crescimento econômico, proteção ambiental e 

justiça/equidade social). 

 

No município de Aquiraz, a comunidade do Batoque vem crescentemente 

passando por transformações nas últimas décadas, principalmente por falta de 

infraestrutura básica. Nessa área também é comum que se sobreponham situações 

de pobreza e degradação ambiental relacionada ao destino inadequado dos dejetos 

líquidos e sólidos. 

Verifica-se também que apesar de novos empreendimentos não estarem 

sendo construídos no entorno da comunidade, pois a mesma é uma unidade de 
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conservação de uso sustentável, é preciso, antes de tudo, pensar como ela pode ser 

cuidada e como os impactos podem ser barrados para que futuramente não venham 

a ser motivo de novas preocupações. Espera-se que os órgãos públicos, sejam eles 

municipais ou estaduais, se orientem sobre as questões levantadas nesta etapa da 

pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 CARACTERIZAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA COMUNIDADE DO BATOQUE 
 
3.1 Aspectos gerais do município de Aquiraz/CE 
 

O município de Aquiraz situa-se na porção nordeste do estado do Ceará. 

Sua localização está compreendida entre o meridiano de 3º 54’ 05” de latitude sul e 

paralelo 38º 23’ 28” de longitude oeste de Greenwich, englobando parte das folhas 
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topográficas Aquiraz (SA. 24-Z-C-V) e Beberibe (SB. 24-X-A-II). Totalizando uma área 

de aproximadamente 480.9 km², o município limita-se ao norte com o município de 

Eusébio, ao sul com Pindoretama e Cascavel, a leste com o Oceano Atlântico e a 

oeste como Itaitinga (IBGE/IPECE, 2010), conforme Figura 3. 

 
Figura 3 – Localização do município de Aquiraz na Região Metropolitana de 

Fortaleza 
 

 
 

Fonte: IPECE (2010). 
 

Em relação aos acessos para o município, destacam-se a BR-116, a CE-

025 (Porto das Dunas/Prainha), a CE-040 e a CE-043 (acesso ao Iguape), (Plano 

Diretor de Desenvolvimento Urbano - PDDU, 2010). 

Ao se fazer a leitura de uma paisagem, vislumbra-se um ambiente 

determinado pela ação dos agentes atmosféricos, que são alguns dos responsáveis 

pelo retrabalhamento da crosta terrestre e de sua biodiversidade.   
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Em relação a geologia e geomorfologia, grande parte de toda a extensão 

territorial do município de Aquiraz caracteriza-se por superfície de tabuleiro pré-

litorâneo, onde a geologia emerge próximo ao litoral, formada de patamares 

escalonados recuados entre 50 a 200 metros da praia, posicionados no sentido NE-

SW, acompanhando o sistema de falhas que corta o Ceará. 

 Ao longo da costa do município, observa-se descontinuidade topográfica, 

ocasionada por mudança eustática de soerguimento e rebaixamento da crosta, 

identificada quando dos níveis mais elevados de afloramento dos sedimentos da 

formação barreiras ou quando seu nível está bem próximo ao do mar.  

Segundo Lopes (2006), no município de Aquiraz foram identificadas as 

seguintes unidades geoambientais: depressões periféricas úmidas; planícies 

sublitorâneas; planícies litorâneas e planícies fluviais. 

O município de Aquiraz é marcado por dois regimes climáticos, 

condicionados por sistemas atmosféricos de grande escala e de níveis regionais que 

influenciam toda a dinâmica atmosférica na região e caracterizam a variabilidade das 

chuvas no município. O primeiro regime é a quadra chuvosa, correspondente ao verão 

e ao outono austral, sendo os meses de fevereiro a junho os mais representativos do 

período; o segundo, é a quadra seca equivalente ao inverno e à primavera. 

O regime pluviométrico na área de estudo decorre principalmente da ação 

dos sistemas de instabilidade – Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), Vórtice 

Ciclônico de Ar Superior (VCAS), Linhas de Instabilidade (LI) –, além de outros 

sistemas que atuam também durante o período seco na região, como as Ondas de 

Leste (OL) e os Complexos Convectivos de Mesoescala (CCMs). De todos os 

sistemas, o mais importante, na gênese das chuvas na área analisada, é a ZCIT. 

(FERREIRA e MELLO, 2005). 

Dos sistemas responsáveis pelo regime seco na área, destaca-se o 

Sistema Tropical Atlântico (STA), o mais atuante na região e provocador de 

estabilidade atmosférica. De acordo com Moura (2008:103), o termo STA é adotado 

por Sousa (1998) para designar a ação resultante da dinâmica atmosférica do centro 

de alta pressão (Anticiclone Semifixo do Atlântico Sul) formado na região quente do 

Atlântico Sul, produtor da Massa Tropical Atlântica (MTA) e da Massa Equatorial 

Atlântica (MEA). Os sistemas de brisas marítimas também estão presentes na área 

de estudo, pois são esses sistemas que os pescadores locais utilizam para ir ao mar 

com sua pequenas embarcações para captura dos pescados para a subsistência. 
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Quanto aos recursos hídricos, o município é composto pela sub-bacia do 

Rio Catú, que, segundo Gondim et al. (2009), possui uma extensão longitudinal de 28 

km e área de 167,4 km², limitada pelas coordenadas geográficas 3º 50’ e 4º 06’ de 

latitude sul, 38º 15’ e 38º 31’ de longitude oeste. A sub-bacia tem importante 

representatividade no município por abranger uma área de aproximadamente 33% do 

território. Suas nascentes estão localizadas em áreas de tabuleiros costeiros, no 

município de Horizonte. Possui, em seu curso superior, uma largura de 7,5 km; no 

médio curso, em torno de 4 km e no baixo curso do rio a bacia se estende por 7 km, 

e a maior drenagem ocorre no município de Aquiraz, onde deságua na comunidade 

de Prainha. 

Segundo o censo demográfico do IBGE (2010), a população municipal é 

composta de 72.628 habitantes, sendo 67.83 na área urbana e 5.545 na zona rural, 

correspondentes aos percentuais de 92.37% e 7.63%, respectivamente. O número de 

votantes é de 39.936. A densidade demográfica da unidade territorial é de 150, 50 

hab/km². 

O número de domicílios particulares (DPs) de Aquiraz, segundo o IBGE 

(2010), é de 19.671, lembrando que o órgão divide os DPs em permanentes, 

temporários, de uso ocupacional, entre outras categorias.  

Para se entender o sistema de saneamento básico no município, é 

necessário analisar como os órgãos estaduais, municipais e privados oferecem esse 

serviço para a população, visto que o atendimento à sede e aos distritos é 

diferenciado, podendo-se analisar as condições sanitárias municipais em lócus. 

Com referência à qualidade da água consumida nas residências, percebe-

se que 58,24% dos domicílios do município se utilizam de fontes naturais (nascente) 

e artificiais (poços) em sua propriedade e 19,69% das residências são servidas pelo 

órgão estadual distribuidor, sendo somente a sede municipal servida por rede de 

abastecimento de água e esgoto do estado – a Cagece. E sem que haja um modo 

saudável de consumo, como verificado, a água dos poços não é filtrada nem fervida, 

o que aumenta a vulnerabilidade da maioria das comunidades a problemas de saúde.  

Salienta-se que dos 19.671 domicílios pesquisados pelo censo do IBGE 

(2010) 19.142 possuem banheiro ou esgotamento sanitário e 529 não possuem 

nenhum dos dois itens. Nota-se, também, que cerca de 1.913 residências utilizam a 

rede geral de esgoto ou pluvial e 5.321  usam as fossas sépticas para seus dejetos, 

enquanto 11.908 utilizam outros meios. 
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Conforme o IBGE (2010), a maior parte das residências do município 

(97,76%) é favorecida pela rede geral da companhia de distribuição, enquanto uma 

quantidade de casas (1,39%) se beneficia desse serviço por meio de outras fontes 

(gato, bico de luz de familiares e vizinhos) e outro número de moradias (cerca de 

0,90%) não experimenta o benefício da distribuição de eletricidade. 

Nesse sentido, também é válido se analisar outro serviço de utilidade 

pública no município sob análise, que é a coleta de lixo. Devido ao grande aumento 

populacional nas últimas décadas, o lixo tornou-se um dos grandes vilões da questão 

ambiental e social em qualquer lugar do planeta. A destinação desses resíduos, 

produzidos tanto pela população ali residente quanto por indústrias e hospitais, terá 

de ser repensada e reestruturada na intenção de se verem modificados os conceitos 

e hábitos do povo. A sociedade deve ser conscientizada da quantidade de lixo que 

gera e que descarta. 

Nesse sentido, entre os serviços oferecidos pelo governo municipal no que 

se refere ao sistema de saúde, conforme dados obtidos pelo SESA (2010), o município 

possui um total de 31 estabelecimentos de saúde, divididos em Centro de Atenção 

Psicossocial (1), Centro de Saúde/Unidade Básica de Saúde (22), Clínica 

Especializada/Ambulatório Especializado (3), Farmácia Medicina Excepcional e 

Programa Farmácia Popular (1), Hospital Geral (1), Policlínica (1), Secretaria de 

Saúde (1) e Unidade de Saúde Indígena (1). 

O sistema educacional de Aquiraz possui características semelhantes aos 

demais sistemas de educação de outros estados brasileiros, possuindo uma função 

social para a formação de homens pensantes. 

No município, a educação está sob a responsabilidade das esferas 

estadual, municipal e privada, e conta com um número de 2.488 alunos matriculados 

na educação infantil, 12.767 no ensino fundamental, 3.107 no ensino médio e 1.208 

na Educação de Jovens e Adultos (EJA). A rede estadual cobre 0,52% da educação 

infantil, 2,15% do ensino fundamental, 96,68% do ensino médio e 48,67 da EJA; o 

município atende 84,28% da educação infantil, 91,54% do ensino fundamental e 

51,32% da EJA; as escolas privadas suprem 15,20% da educação infantil, 6,30% do 

ensino fundamental e 3,31% do ensino médio. Os dados apontam para a cobertura 

do ensino de responsabilidade do poder público, no entanto faltam investimentos em 

infraestrutura, material didático e qualificação profissional (CEARÁ, 2010). 
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O número de escolas do município de Aquiraz totaliza 77 unidades, que 

atendem toda a gama educacional (educação infantil, fundamental, médio e EJA), 

distribuídas nas esferas estadual (8), municipal (61) e privada (8). Essas escolas 

contam com merenda escolar e com equipamentos como bibliotecas, quadra de 

esportes, laboratório de informática e ciências, mas vale lembrar que faltam 

profissionais para manusear tais equipamentos. Os dados do número de escolas e de 

equipamentos ratifica ser na instância da administração pública que se concentra o 

atendimento ao ensino, o que reforça a necessidade de um ensino de boa qualidade 

para todos.  

No que concerne a emprego e renda, observa-se uma peculiaridade no 

município, que é o problema da desigualdade salarial. Mas discutir a delicada questão 

de salário mínimo foge dos limites desta pesquisa. Outras características verificadas 

em Aquiraz, pelos dados encontrados no MTE (2011), é o quantitativo de pessoal 

assalariado (3.128) entre os mais de 4.300 pessoas ocupadas, e a atuação de 945 

unidades empresariais no território municipal. 

A estrutura fundiária está bastante caracterizada em duas partes, a primeira 

parte está relacionada a estabelecimentos agrícolas, pesquisados pelo censo do 

IBGE, que são unidades de administração onde se explora a agropecuária, ou seja, 

indicam quem detém a posse da terra; a segunda refere-se a imóveis rurais, cujos 

dados são levantados pelos cadastros do INCRA, que indicam quem realmente tem 

posse da terra. Assim, uma grande propriedade poder conter vários pequenos 

estabelecimentos de arrendatários, parceiro ou mesmo ocupantes (SILVA, 1980). 

Conforme dados relacionados à utilização das terras no município de 

Aquiraz, 33,94% são cultivadas com lavouras permanentes; 10,27% com lavouras 

temporárias; 5,20% com pastagem natural; 33,75% são usadas para construções, 

benfeitorias ou caminhos.  

A pesca artesanal em Aquiraz concentra-se principalmente nas localidades 

de Prainha e Iguape. Os pescadores são associados às Colônias de Pescadores Z-8 

(Iguape) e Z-9 (Prainha), em que são cadastrados 312 pescadores. Acompanham a 

pesca 198 ajudantes, entre familiares e vizinhos dos pescadores. Segundo alguns 

pescadores locais, essa atividade está em constante declínio, visto que os jovens não 

querem continuar nesse ramo. Outros fatores também influenciam no 

enfraquecimento da atividade, como o crescimento urbano nas últimas décadas, a 
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industrialização, a agricultura intensiva, a pesca industrial, e, ultimamente, a 

carcinicultura e o turismo.  

Outra atividade econômica de cunho social abrangente é a produção do 

artesanato de rendas. Nas localidades, as senhoras rendeiras fazem trabalhos de 

bilro, confeccionando roupa de cama e mesa e moda praia, sendo uma parte dos 

produtos comercializada pela Associação das Rendeiras. Uma porção das peças é 

exposta no Centro das rendeiras, atualmente desativado devido à burocracia da 

prefeitura, que prometeu construir novos quiosques para a exposição dos produtos. 

Entretanto, as senhoras da renda de Aquiraz estão expondo seus artesanatos em 

locais sem qualquer padrão de trabalho. Apesar da existência da associação, uma 

boa quantidade de produtos é revendida a terceiros, que comercializam em outras 

praças, tipo de comercialização que deprecia o valor venal do produto, pois o 

comerciante resgata as peças por preços baixos, revendendo-os a preços avultados. 

  O comércio em Aquiraz é formado por 623 estabelecimentos, dos quais 

604 são varejistas, 17 são atacadistas e 2 são de reparação de veículos, e de objetos 

pessoais e uso doméstico, segundo o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica 

do Ceará  (IPECE, 2010). São pequenos estabelecimentos comerciais que atendem 

a população das localidades. Semanalmente, ocorre feira livre na sede do município, 

em que são comercializados produtos hortifrutigranjeiros, cereais e gado de pequeno 

porte.   

 Conforme dados do Ipece (2010), com referência ao setor terciário, o 

município possui 189 indústrias: 12 extrativistas, 28 da construção civil, 3 de utilidade 

pública, 146 de transformação. Entre as pequenas e médias indústrias instaladas 

estão: as produtoras de massas, refrigerantes, cerâmica, lajes e pisos, óleo de oiticica, 

filtros e isolantes, esquadrias, vassouras, baterias industriais, mármore; as de 

produtos acústicos, farmacêuticos, de confecção, elétricos, de beneficiamento de 

diatomita.  Na indústria do turismo, o município explora a beleza cênica de suas praias: 

Porto das Dunas, Prainha de Aquiraz, Presídio, Iguape, Barro Preto e Batoque. Os 

pacotes turísticos são direcionados para o Porto das Dunas, atraídos que são os 

turistas pelo maior parque aquático da América Latina – o Beach Parck Suítes Resort. 

Para desfrutar as praias, são oferecidos passeios de bugres, quadriciclos e a prática 

de kitesurf. As demais praias são visitadas pelo turista quando do passeio pela orla, 

onde pousadas e hotéis servem de suporte para aqueles que desejam desfrutar no 

Beach Park, mas não dispõem de recurso ou querem economizar em hospedagem 
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mais acessível.  Para atender os turistas, o setor de serviços conta com rede hoteleira, 

entre chalés, pousadas e hotéis, restaurantes, bares e barracas de praia.   

Para atender a indústria do turismo estão sendo investidos recursos para 

recuperar o acervo histórico e cultural do município; foram tombados pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico Nacional-IPHAN o Colégio dos Jesuítas, a cadeia, o Mercado de 

Carne, a Praça Central e a Igreja Matriz, construções do século XVIII. Ainda como 

resgate cultural, foram reconhecidas, em 1977, pela Funai,  27 famílias  descendentes 

dos índios Jenipapo-Kanindé, que têm sua reserva numa localidade nas proximidades 

da Lagoa Encantada. Nas lagoas de Ramos e Goiabeira, remanescentes do negro 

africano, foi fundada uma comunidade Quilombola. 

 

3.2 Caracterização socioambiental da comunidade do Batoque de Aquiraz/Ce 

3.2.1 Comunidade do Batoque: do pretérito à atualidade 

  

Devido aos grandes empreendimentos instalados no litoral nordestino, 

visando à exploração comercial, industrial ou turística, as orlas litorâneas estão 

sofrendo diversos impactos ambientais e socioculturais. Em virtude do avanço 

constante de tais atividades, esta pesquisa se preocupou em analisar essa 

comunidade inserida em uma Área de Preservação Permanente (APP), a Resex do 

Batoque. 

Mas antes de abordar os aspectos socioambientais dessa APP, tratar-se-á 

da historicidade do Batoque. Segundo relatos de moradores e da pesquisadora Braid 

(2004), a comunidade está fixada há mais de 80 anos no litoral do município de 

Aquiraz, fazendo limite com Pindoretama e Cascavel. Surgiu como um vilarejo de 

pescadores artesanais, que plantavam e cultivavam seus alimentos de subsistência, 

vivendo em harmonia com o meio natural. Na década de 1970, os ocupantes do 

Batoque começaram a ter outras preocupações, uma delas a invasão de suas terras 

por pessoas que não faziam parte do ciclo comunitário – os especulares imobiliários. 

No ano de 1989, com o intuito de se organizarem na luta por melhoria da 

qualidade de vida da população e no combate à exploração das terras por parte de 

um grupo de empreendedores, veio aos habitantes a ideia de fundar uma associação 

comunitária. Dez anos após a fundação da organização da comunidade, em 1999, 

teve início uma luta acirrada pelas terras locais contra uma construtora que queria 
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edificar um megaempreendimento hoteleiro na região. Tal embate, promovido pela 

comunidade e pelo Ministério Público Federal (MPF), resultou num acordo para a 

implantação da Resex do Batoque, tendo sido aberto pelo MPF um processo para a 

criação da reserva em 2000. 

A Lei nº. 9.985, de 18 de julho de 2000, que instituiu o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), estabelecendo critérios e normas 

para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação (UCs), dispõe, em 

seu art.18, parágrafos 1º ao 7º, o seguinte regulamento para a Resex: 

  

Art. 18. A Reserva Extrativista é uma área utilizada por 
populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-
se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de 
subsistência e na criação de animais de pequeno porte, e tem 
como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura 
dessas populações, e assegurar o uso sustentável dos recursos 
naturais da unidade.  
§ 1o A Reserva Extrativista é de domínio público, com uso 
concedido às populações extrativistas tradicionais conforme o 
disposto no art. 23 desta Lei e em regulamentação específica, 
sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem 
ser desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. 
§ 2o A Reserva Extrativista será gerida por um Conselho 
Deliberativo, presidido pelo órgão responsável por sua 
administração e constituído por representantes de órgãos 
públicos, de organizações da sociedade civil e das populações 
tradicionais residentes na área, conforme se dispuser em 
regulamento e no ato de criação da unidade. 
§ 3o A visitação pública é permitida, desde que compatível com 
os interesses locais e de acordo com o disposto no Plano de 
Manejo da área. 
§ 4o A pesquisa científica é permitida e incentivada, sujeitando-
se à prévia autorização do órgão responsável pela 
administração da unidade, às condições e restrições por este 
estabelecidas e às normas previstas em regulamento. 
§ 5o O Plano de Manejo da unidade será aprovado pelo seu 
Conselho Deliberativo. 
§ 6o São proibidas a exploração de recursos minerais e a caça 
amadorística ou profissional. 
§ 7o A exploração comercial de recursos madeireiros só será 
admitida em bases sustentáveis e em situações especiais e 
complementares às demais atividades desenvolvidas na 
Reserva Extrativista, conforme o disposto em regulamento e no 
Plano de Manejo da unidade. (BRASIL, 2000). 

 



45 

 

 Nesses termos, a Resex foi criada a partir do Decreto de 5 de junho de 

2003, com o objetivo básico de assegurar o uso sustentável e a plena conservação 

dos recursos naturais renováveis disponíveis, protegendo os meios de vida e a cultura 

da população local. Essa UC de uso sustentável ocupa uma área de 637,52 hectares, 

com perímetro de 13,51 km, localizada sob as coordenadas geográficas de 3º 58’ 30’’ 

– 4º 00’ 50’’ de latitude sul e 38º 13’ 20’’ – 38º 15’ 10’’ de longitude oeste de Greenwich. 

Tem como áreas limítrofes, ao norte e a leste, o Oceano Atlântico; a oeste, a Terra 

Indígena Jenipapo-Kanindé, na comunidade da Lagoa da Encantada, e as 

comunidades de Barro Preto, em Aquiraz; ao sul, terrenos da Área de Proteção 

Ambiental do Balbino, no município de Cascavel, conforme ilustra o Mapa 1, a seguir. 

O acesso à comunidade é feito pela CE-040, até o município limítrofe de 

Pindoretama. A partir desse ponto, percorrem-se cerca de 12 km em estrada vicinal 

sem pavimentação, até chegar à comunidade (VIDAL, 2006). Vale registrar que a 

reserva é administrada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA) e acompanhada pelo órgão gestor regional Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).  

Quanto à geologia da área de pesquisa foram baseadas em estudos 

realizados por Brandão (1995), Silva (1987) e Vidal (2006). 

O substrato geológico da área está constituído por unidades que remontam 

do Pré-Cambriano. As rochas do Pré-Cambriano estão formadas por quartzitos 

ferruginosos, estes podem ser identificados nas rochas que afloram na “ponta do 

Iguape”. 

 

 



 

 

                Mapa 1 – Localização e delimitação da Reserva Extrativista do Batoque, Aquiraz-CE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Elaborado pelo autor (abril/2012).
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As unidades litoestratigráficas presentes na área pesquisada encontram-se 

posicionadas desde o Plioceno até o Holoceno, compreendendo a Formação 

Barreiras, Sedimentos Eólicos-Litorâneos e ainda Depósitos Aluvionares. 

Os sedimentos da Formação Barreiras estão depositados sobre a 

superfície irregular do embasamento do Pré-Cambriano, devido às irregularidades 

desse embasamento, a espessura dos sedimentos da Formação Barreiras é bastante 

variável. 

Litologicamente, a Formação Barreiras é constituída por sedimentos areno 

argilosos, pouco litificados, de coloração avermelhada, creme ou amarelada. Sua 

granulação varia entre fina e média, contendo intercalações de níveis 

conglomeráticos. 

Seguindo a seqüência lito-estratigráfica das rochas da área, sedimentos 

quaternários das paleodunas estão depositados discordantemente sobre os depósitos 

da Formação Barreiras e representam as dunas mais antigas, ficando situadas numa 

cota mais baixa em relação às dunas recentes. Estas são distribuídas de forma 

contínua por toda a faixa costeira. 

Litologicamente, as paleodunas são compostas por areias bem 

selecionadas, de granulação fina à média, ou, às vezes, siltosas, com tons 

amarelados, alaranjados e acinzentados. 

Quanto às dunas móveis (quaternárias), estas representam uma unidade 

constituída por sedimentos inconsolidados, que através da ação eólica vão formando 

acumulações dunares que se distribuem continuamente e de forma paralela à linha 

de costa. 

Estes depósitos estão distribuídos por toda a área de estudo, sendo 

interrompidos apenas pelas planícies fluviomarinhas e lacustre, existentes na área. 

Os sedimentos das dunas móveis são representados por areias esbranquiçadas, de 

granulação fina a média, bem selecionadas, composta por grãos de quartzo, sendo 

comum a existência de minerais pesados, sobretudo a ilmenita. 

Incluídos no mesmo contexto sedimentar das dunas móveis, as praias 

recentes são constituídas por depósitos basicamente arenosos, acumulados ao longo 

da costa, numa faixa que compreende desde a linha de maré baixa até a base das 

dunas móveis. Esses depósitos formam acumulação de areias de granulação média 

a grossa. 
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Os depósitos fluvioaluvionares e de mangues são formados por sedimentos 

fluviais, lacustres ou estaurinos, de períodos recentes, representados, principalmente, 

por areias, cascalhos, siltes e argilas. 

No tocante a geomorfologia, a área em estudo apresenta como unidades 

de relevos primordiais a planície litorânea e, em menor importância para a área de 

estudo, os tabuleiros pré-litorâneos. 

Tomando como base a classificação de Souza (1988), que elaborou um 

trabalho sobre a classificação morfoestrutural do Estado do Ceará, baseado no 

posicionamento cronoestratigráfico das litologias e sua relação morfodinâmica 

predominante, o resultado foi a compartimentação do estado em três domínios, onde 

a área da Reserva do Batoque se insere totalmente dentro do domínio que o autor 

denominou de “depósitos sedimentares cenozóicos”. Este domínio é constituído pelas 

exposições Tércio-Quartenárias, da Formação Barreiras, e pela ocorrência sub-atual 

e atual, das paleodunas, terraços fluviais e marinhos, sedimentos de aluviões de praia 

e de dunas. 

Na paisagem morfológica da área estudada, é possível identificar duas 

grandes unidades de relevo, a saber: tabuleiros pré-litorâneos e a planície litorânea. 

A planície litorânea é a feição mais representativa da área em estudo, essa 

unidade inicia-se nas proximidades da linha da costa, onde os sedimentos 

acumulados e trabalhados pelos processos eólicos configuram a praia e o pós-praia, 

as planícies fluviolacustres, fluviomarinhas e o campo de dunas. De forma geral, o 

relevo dessa unidade é plano a suavemente ondulado, com exceção do campo de 

dunas que possuem uma maior oscilação altimétrica, conforme Silva (1987). 

A praia (estirâncio) apresenta relevo de plano a suavemente inclinado para 

o mar e é constituída por areias quartzosas, com ocorrência também de conchas 

calcárias. O pós-praia (berma) é a unidade que se posiciona a partir do nível mais 

elevado da maré, estendendo-se até o campo de dunas, possui um relevo 

suavemente ondulado. Nessa unidade ocorrem pequenas dunas e depressões, as 

depressões constituem os paleocanais de mangue, comuns na área em estudo. Ainda 

se presencia nessa área algumas lagoas intermitentes, bastante numerosas na 

comunidade. 

A planície flúvio-lacustre apresenta relevo suavemente rebaixado, é 

representada pela lagoa do Batoque. De forma alongada, a lagoa está localizada 

numa área rebaixada que margeia as dunas existentes na reserva. 
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O campo de dunas corresponde a formações arenosas, originadas pela 

ação eólica, e, em geral, apresenta relevo suavemente ondulado. Na área é possível 

encontrar dunas parabólicas, lençóis de areia, dunas bordejantes e, ainda, feições de 

erosão denominada de “blowout”, todas com altitudes variadas. 

As planícies fluviomarinhas decorrem do processo combinatório entre os 

agentes fluviais e oceânicos. São feições de acumulação, com formas de relevo plano. 

A planície de menor representatividade da reserva localiza-se em depressões entre a 

zona de pós-praia e o campo de dunas indo até a praia do Barro Preto, já a planície 

de maior representatividade encontra-se no limite leste da reserva, fazendo divisa da 

Área de Proteção Ambiental do Balbino com a Reserva Extrativista do Batoque. 

O tabuleiro pré-litorâneo, apesar de não fazer parte da delimitação oficial 

da reserva, tem grande influência sobre a área. Atuando como área de interação de 

fluxos e energias, essa unidade de relevo está distribuída ao Sul da reserva. 

Morfologicamente, apresenta uma superfície ressaltada de topo plano, 

oriunda de processos de acumulação de sedimentos, exibem escarpas provenientes 

de trabalhos erosivos das águas. Os níveis altimétricos variam de 80-100m, no 

interior, até o nível do mar, com um suave mergulho em direção ao oceano, de acordo 

com NUGA (1983). 

A modificação da paisagem na comunidade do Batoque está intimamente 

relacionada com esse processo sedimentológico da área, ocasionado pela ação 

eólica, que resultou no afogamento do canal estuarino principal, redirecionando o 

processo local e formando a atual lagoa (OLIVEIRA, 2006).  

Quanto à pedologia no entorno do espelho d’água, segundo Silva (1987).  

e Vidal (2006), são encontrados os seguintes tipos de solo: a) neossolos 

quartzarênicos; b) neossolos flúvicos; c) gleissolos.  

a) Neossolos quartzarênicos (areias quartzosas marinhas e distróficas) – essa classe 

de solo constitui a unidade mais representativa da área em estudo. São solos 

derivados de sedimentos arenosos não consolidados. Na área, abrangem a praia, a 

pós-praia e o campo de dunas. As areias quartzosas marinhas são encontradas nos 

ambientes de praia, pós-praia e dunas, sendo originadas de sedimentos 

arenoquartzosos quartenários, influenciados por deposição marinha e transporte 

eólico. Quando referidos ao tabuleiro, são solos derivados de sedimentos 

arenoargilosos terciários (formação barreiras), compreendendo as areias quartzosas 

distróficas. 



49 

 

Em geral, são solos muito profundos e excessivamente drenados, de forte 

a moderadamente ácido e de baixa a muito baixa fertilidade natural, pobres em macro 

e micronutrientes. Apresentam um horizonte A, que geralmente é fraco e raramente 

moderado, como em algumas áreas de dunas. Sua sequência de horizontes pode ser 

descrita pelos horizontes A, C1, C2, C3, C4. Normalmente, esses solos não 

apresentam desenvolvimento de estruturas, sendo constituídos por grãos simples e 

de consistência solta ou maciça quando está seco, e, quando úmido, é solto, de friável 

a muito friável. São aproveitados em pequena escala, pois apresentam baixa 

fertilidade natural e sua textura é muito arenosa, além de oferecer limitações pela falta 

de água. Com essas características, são indicados para o cultivo de cajueiro 

(Anacardium occidentale), espécie adaptável a esse tipo de solo por tolerar longos 

períodos secos, e de coqueiro (Cocos nucifera), batata (Ipomoea batatas) e mandioca 

(Manihot esculenta) cultivos mais indicados para esses solos. 

b) Neossolos flúvicos (solos aluviais) – são solos pouco evoluídos, provenientes de 

deposições fluviais recentes, de natureza diversa, distribuindo-se ao longo das 

planícies dos rios. Apresentam um horizonte A superficial e raramente um horizonte 

B, incipiente. Variam de moderadamente profundos a muito profundos, com textura 

variada. Sua drenagem é imperfeita ou moderada. Apresentam pH variando de 

moderadamente ácido a moderadamente alcalino, possuindo ainda altos teores de 

fósforo assimilável, com uma alta soma de bases trocáveis e alta saturação de bases 

(V%), de 70% a 100%. 

Esses solos são bem servidos de minerais primários facilmente disponíveis, 

que constituem as fontes de nutrientes para as plantas. Ocorrem, de preferência, em 

áreas de várzea, ocupando as partes marginais dos cursos d’água. Têm grande 

potencial agrícola, pois apresentam alta fertilidade natural e características 

morfológicas variando em função da natureza do material originário proveniente de 

deposições recentes, sendo intensamente aproveitados pela comunidade na 

plantação de diversas culturas, entre outras, batata, feijão, milho.  

c) Gleissolos (solonchak solonétzico e solos indiscriminados de mangues) – 

compreendem solos halomórficos indiscriminados de coloração escura, apresentando 

características de gleyzação, de mal a muito mal drenados, com abundância de 

mistura de detritos orgânicos. Apresentam alto conteúdo de sais provenientes da água 

do mar, além de composto de enxofre, advindo da decomposição de grande 

quantidade de matéria orgânica. Esses solos podem ser encontrados nas áreas de 
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manguezais existentes na reserva, especialmente na planície fluviomarinha do 

Marisco e de Boa Vista. Nesse sentido, o tipo de vegetação natural encontrada é o 

mangue, cujas espécies são adaptadas às condições de elevada salinidade e 

alagamentos constantes. Por essas características apresentadas, são, portanto, solos 

impróprios ao uso agrícola. 

Em relação ao sistema climático das regiões tropicais, as precipitações 

pluviométricas representam o fator climático mais importante, uma vez que as 

estações do ano se diferenciam entre si pelo ciclo sazonal da pluviometria. Contudo, 

existem grandes variações das distribuições pluviométricas em todo o Nordeste. 

Devido a proximidade do litoral, faz com que os índices pluviométricos 

sejam mais elevados e as temperaturas mais estáveis, e o relevo mais acidentado, o 

que favorece a ocorrência de chuvas orográficas e temperaturas mais baixas devido 

à maior altitude (CEARÁ, 1999, apud FREIRE, 2000). O volume total precipitado na 

área de estudo é de ordem de 1.441,7 mm/anual, sendo que esse valor é municipal. 

(FUNCEME, 2010). Uma variável importante para a comunidade está relacionada com 

as brisas marítimas e terrestres. As brisas marítimas e terrestres resultam da 

diferenciação térmica diária entre o oceano e o continente. Freqüentemente, observa-

se que em dias quentes os ventos sopram cruzando a linha da costa. Durante o dia, 

o vento sopra do mar para a terra, e em sentido contrário durante a noite. Esse 

mecanismo vai finalizar com uma célula de circulação. 

Com esses sistemas climáticos, os pescadores e os jangadeiros dessa 

região e do município em geral aproveitam a brisa terrestre para se lançarem ao mar 

pela madrugada para a pesca. 

Em relação aos recursos hídricos da comunidade, a Lagoa do Batoque é o 

manancial de maior representatividade da área. Localizada sob as coordenadas em 

UTM 583800 – 585300 E, 9557300 – 9559400 N, é uma lagoa de regime perene, 

situada sobre o antigo canal principal do mangue existente no local e completamente 

separada do mar devido ao afogamento desse canal por processo natural de 

remobilização de sedimentos por ação eólica. Ocupa uma área que vai desde as 

proximidades do mangue conhecido como Marisco até a comunidade do Batoque, na 

desembocadura do córrego da Caponga Funda – Riacho Boa Vista, conforme dados 

do IBAMA (1999). A lagoa encontra-se sob os limites do Batoque no município de 

Aquiraz, distante cerca de 54 km da capital cearense. 
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A Lagoa do Batoque é o recurso hídrico superficial de maior significância 

para a comunidade, que a utiliza para as mais diversas atividades: piscicultura, pesca 

artesanal e extração de tabuba (Typha dominguensis), um tipo de macrófita aquática 

(Figura 4) empregada pelos moradores para confecção de produtos artesanais. A 

lagoa é usada também como espaço de lazer por moradores e visitantes. 

 

Figura 4 – Lâmina d´água da Lagoa do Batoque ocupada por estandes de tabuba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor (abril/2012). 
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A vegetação do Batoque apresenta características típicas da parte leste do 

litoral cearense, influenciada pela salinidade, pelo processo eólico, pela radiação solar 

e pelo regime pluviométrico instável. Segundo o IBAMA (1999), são encontradas 

vegetação de mangue (floresta perenifólia paludosa marítima), vegetação pioneira, 

vegetação subperenifólia de dunas e vegetação de ambiente lacustre pré-dunar. 

Quanto aos aspectos referentes à fauna existente na reserva, estudo 

realizado por Silva (1987), que abrangeu as praias de Batoque indo até a praia do 

Barro Preto, ambas no município de Aquiraz, foram identificados um total de 37 

famílias da ictiofauna marinha, para a unidade do mar litorâneo. Para a faixa de praia 

foram identificadas 11 famílias de moluscos e 2 famílias de avifauna. 

Com a identificação das espécies e de suas inter-relações com as diversas 

unidades da paisagem, serviu para estabelecer um maior nível de conhecimento do 

espaço físico da reserva, visando um planejamento integrado e o aproveitamento 

racional dos seus recursos naturais, com ênfase também na fauna local. 

Na Tabela 1, estão apresentadas as unidades vegetacionais, a estimativa 

de área ocupada, o percentual de representatividade e os principais tipos de plantas 

que cada unidade possui, conforme proposto inicialmente para a criação da Resex-

Batoque. 

 
Tabela 1 – Unidades vegetacionais, área estimada, representatividade (%) e tipos da 
flora local da Resex do Batoque – Aquiraz/CE 

 
Unidade 

vegetacional 
Área (ha) Representatividade 

(%) 
Tipos de 

Vegetação 
Floresta 
perenifólia paluda 
marítima 

16 5,71 Composta por 
espécies das 
famílias 
Combretaceae, 

Rizophoraceae e 
Verbenaceae 

Vegetação 
pioneira 

55 19,64 Configura-se por 
um tapete de 
Gramíneas e 
Ciperáceas 
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Vegetação 
subperenifólia de 
dunas 

127 45,36 Composta 
predominantemente 
de espécies 
arbustivas 

Vegetação de 
ambiente lacustre 
pré-dunar 

82 29,29 Predominância de 
Typha domingensis 

TOTAL 280 100 
Fonte: IBAMA (1999). 

Conforme Silva (1987), Vidal (2006) e Lopes (2006), a região do Batoque 

encontra-se entre as seguintes unidades geoambientais litorâneas: 1) Planície praia; 

2) Dunas fixas e móveis; 3) Planície fluviomarinha; 4) Planície fliviolacustre; 5) Planície 

de deflação; 6) Terraços marinhos e 7) Tabuleiro pré-litorâneo. 

 

1) Planície praial 

As praias são definidas, segundo Muehe (1995), como depósitos de 

sedimentos quaternários, mais comumente arenosos, acumulados por ação de ondas 

que, por apresentarem mobilidade, ajustam-se às condições de marés e ondas. Elas 

representam, por essa razão, um importante elemento de proteção ao litoral. 

A delimitação da zona da praia é variável, dependendo das condições 

específicas de cada área litorânea, segundo Silva (1987). Esta delimitação e variação 

estão diretamente relacionadas com o aporte da carga aluvial dos rios de maior ou 

menor competência e de sedimentos transportados pelas correntes da deriva 

litorânea. As praias são compostas, basicamente, por areias quartzosas distróficas 

mal selecionadas. 

Há uma infinidade de modificações sazonais durante os processos de 

deposição e remoção de sedimentos arenosos na faixa de praia, que são causados 

pelas variações das marés, uma vez que ocorre uma maior intensidade de 

acumulação na preamar e predomina a erosão durante o refluxo da baixa-mar, sendo, 

portanto, a praia, dentro dos ecossistemas litorâneos, um dos ambientes mais 

instáveis e com intensa dinâmica.  

Com relação à praia da área pesquisada, área total dessa unidade 

ambiental é de 7,86 hectares (ha) e sua utilização é bastante diversificada, sendo 

utilizada como área de pesca, desembarque de jangadas, e, ainda, para as práticas 

de lazer e balneabilidade. Ainda é possível perceber, a partir de observações diretas 
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e de depoimentos de moradores, o avanço do mar sobre as barracas de praia, 

evidenciando a necessidade de melhor ordenamento desse espaço. 

 

 

 

 

2) Dunas móveis e fixas 

Dunas costeiras se formam em locais em que a velocidade dos ventos e a 

disponibilidade de areias praiais, de granulometria fina, são adequadas para o 

transporte eólico (MUEHE, 1995). 

As dunas são feições formadas por sedimentos areno-quartzosos 

removidos da face de praia pela deflação eólica, distribuindo-se em cordões 

contínuos, a partir da pós-praia. 

Estudos realizados por Branco (2003) apud Vidal (2006) tiveram como 

objetivo caracterizar a planície litorânea de Aquiraz; os trabalhos foram utilizados 

como base de informações significativas para a identificação e classificação das 

feições eólicas existentes na comunidade do Batoque. 

A classificação morfológica de dunas é baseada em sua relação com os 

ventos (direção, velocidade e continuidade) e suas fácies ou “slip faces”. Dentre os 

principais tipos de feições dunares na Reserva do Batoque pode-se citar: dunas 

parabólicas, lençóis de areia e dunas frontais ou bordejantes, e ainda há feições de 

erosão como “blowout” (VIDAL, op cit). 

Na comunidade são encontradas dunas dos tipos móveis e fixas, que 

Branco (2003) denominou de ativas e inativas. Assim temos: 

 

 Dunas móveis (ativas) – não apresentam cobertura vegetal, ou ocorrem em sua 

superfície apenas espécies pioneiras e de pequeno porte, são instáveis e migratórias. 

Essas dunas de formação mais recente avançam sobre as outras unidades da 

paisagem, na localidade a área ocupado por esse tipo dunar é de 192,33 ha. 

 

 Dunas fixas (inativas) – equivalem a depósitos eólicos recobertos por vegetação de 

porte arbóreo/arbustivo, por essas características são bioestabilizadas e imobilizadas, 

na área em pesquisa a mensuração desse tipo de formação dunar é de 55,45 ha. 
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Sendo mais antigas, favorecem à estabilização do relevo e à melhoria das condições 

edáficas.  

 

 

 

3) Planície fluviomarinha 

A planície fluviomarinha é constituída por trechos de um rio que estão 

sujeitos às variações das correntes de maré, sendo denominados de estuários. 

Essa unidade é caracterizada pela presença do ecossistema manguezal, 

que desempenha um importante papel geoambiental, uma vez que contribui para o 

processo de estabilização e tem ainda função de berçário natural de inúmeras 

espécies de peixes, crustáceos e aves. 

Os manguezais são ecossistemas de transição, localizados na interface 

dos ambientes marítimos, fluviais e terrestres. Estão, principalmente, inseridos na 

área dos estuários e de baixos cursos fluviais das zonas tropicais e intertropicais, 

sendo que as correntes marinhas e o tipo de substrato exercem uma grande influência 

sobre sua localização. 

Face à baixa competência dos cursos fluviais, a migração de 

desembocaduras é um fenômeno que ocorre com freqüência e intensidade, sendo 

ocasionada pela obstrução da foz dos rios a partir da sedimentação marinha e aluvial, 

o que propicia o desenvolvimento de canais paralelos à linha da costa. Esses cursos 

fluviais ainda são assoreados parcialmente ou totalmente pelas dunas em movimento, 

surgindo assim lagunas e lagoas costeiras, é o que ocorre atualmente na área, onde 

parte das areias provenientes da praia está assoreando a planície fluviomarinha 

existente na reserva. 

As margens desses cursos d’água são colonizadas pela vegetação de 

mangue, composta pelos mangue sapateiro (Rhizophora mangle); mangue canoé 

(Avicennia germinans e Avicennia shaueriana); mangue manso (Laguncularia 

racemosa); e mangue ratinho (Conocarpus erectus). 

A área da reserva possui duas planícies fluviomarinhas, representadas pelo 

riacho Boa Vista, localizado a Leste da reserva, e pelo riacho do Marisco, a Oeste 

essa unidade ambiental foi mensurada é o valor total dessa área foi de 13,98 ha. 
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4) Planície lacustre 

Os sistemas lacustres são encontrados ocupando as áreas mais 

rebaixadas nas depressões interdunares, sofrendo, por diversas vezes, o 

soterramento pelas areias provenientes dos movimentos eólicos. 

As lagoas interdunares são reservatórios de água doce, que se acham 

interiorizados nas dunas, isolados dos meios adjacentes e submetidos à dinâmica 

evolutiva das dunas, conforme afirma Sales (1993). 

Na área da pesquisa, essa unidade possui uma área de 86,59 ha, 

compreendidos em uma faixa longitudinal, que vai deste o manguezal do Marisco 

(limite Oeste) até a desembocadura do Riacho Boa Vista (limite Leste), identificam-se 

dois tipos de lagoas: intermitentes e perenes. A formação de lagoas interdunares 

perenes ocorre quando o processo de deflação é evidenciado com intensidade 

suficiente para interceptar o nível piezométrico do lençol freático, garantindo, assim, a 

perenidade dos reservatórios, conforme Sales (1993). 

Na área em estudo, a lagoa perene existente é denominada de lagoa do 

Batoque e, segundo trabalho desenvolvido por Silva (1987), a referida lagoa localiza-

se sobre um antigo canal de mangue existente no local, denominado riacho Marisco. 

Sua configuração lacustre resulta do intenso processo de aluvionamento do canal que 

unia a lagoa ao mar. 

 

5) Superfície de deflação 

São superfícies planas, horizontais, ou ligeiramente inclinadas, que se 

estendem desde o limite de maré alta até a base dos campos de dunas, formadas 

pela deflação do vento, que vai retirando as areias mais finas, até atingir o nível 

freático, ou uma camada de areias de granulometria mais grossa e resistente, ou 

então pelo avanço do campo de dunas progressivas, rumo ao continente, deixando 

para trás uma superfície plana horizontalizada. (AGUIAR; CESTARO, 2012). Apesar 

da ocorrência dessa unidade geoambiental na localidade, esta planície encontra-se 

pouco desenvolvida quando comparada a outros trechos do litoral de Aquiraz, 

inclusive a mesma tem demonstrando intensa atividade eólica apresentando um 

equilíbrio instável, uma vez que ainda não foi possível o desenvolvimento de uma 

vegetação mais representativa. 
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6) Terraços marinhos 

Segundo Moreira (1984), “terraço marinho é um depósito de sedimentos 

litorais (de praia ou de plataforma) que aparece a um nível diferente do que foi 

construído, devido a variações do nível do mar”.  

No mapa das unidades geoambientais da localidade os terraços marinhos 

foram divididos em terraços marinhos de cultivos  e terraços marinhos da comunidade, 

onde as área foram mensuradas com valores de 31,96 ha e 80,32 ha respectivamente. 

 

7) Tabuleiros pré-litorâneos 

Os tabuleiros pré-litorâneos se dispõem da planície costeira em direção ao 

interior do continente, constituídos por sedimentos Tércio-quartenários da Formação 

Barreiras. Podem penetrar até cerca de 40 km, em média, para o interior do 

continente, segundo Souza (1988). O autor coloca, ainda, que em alguns pontos da 

linha litorânea essa unidade sofre processos de abrasão marinha formando linhas de 

falésias vivas. 

A espessura do pacote sedimentar é variável, em função da superfície 

irregular do embasamento cristalino sob o qual repousam Brandão, (1995). 

O tabuleiro pré-litorâneo possui uma área de 49,99 ha da área em estudo, 

essa unidade geoambiental é de fundamental importância para todo o conjunto da 

comunidade, pois não podemos desconsiderar a influência dessa unidade nas inter-

relações de matéria e energia. Assim, o tabuleiro tem grande importância para área 

da reserva, pois, além das inter-relações, ele representa a área de entorno da reserva. 

Todas as unidades identificadas se intercomunicam por meio de troca de 

energia e matéria, participando de uma dinâmica natural complexa, a qual resulta no 

ambiente litorâneo. Mas o ambiente litorâneo não é composto somente por seus 

aspectos naturais; compreendem também os sistemas antropizados, seja nos 

aspectos econômicos (comércio, pesca, agropecuária, artesanato, entre outros) ou 

nos aspectos culturais (valores, mitos, crenças, hábitos, para citar alguns). 

Conhecer a natureza, quanto a leis, dinamismo, interações, forças, 

sistemas e relações, é fundamental para a construção de propostas e medidas de 

gestão sobre essas unidades. Como fator de interação primordial, tem-se o meio 
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aquático, que mantém grande parte das relações existentes entre as unidades da área 

em estudo e o mar litorâneo, o ecossistema manguezal, os ecossistemas ribeirinhos 

e lacustres, estabelecidas mediante constantes interfluxos de nutrientes e sedimentos. 

Atualmente, a Lagoa do Batoque não possui ligação com a água do mar 

pela praia; um dos seus canais está barrado por um cordão de sedimentos, que já se 

configura como uma duna móvel. A ligação da Lagoa do Batoque com a planície 

fluviomarinha do Riacho Boa Vista também está interrompida em virtude da deposição 

de sedimentos no leito e de alguns equipamentos construídos (estradas, diques, posto 

de saúde e outros), que barram o fluxo hídrico natural e os sedimentos eólicos, 

desequilibrando as trocas dessa unidade com as unidades do seu entorno, (VIDAL, 

2006). 

O ambiente límnico da lagoa comporta uma fauna piscícola composta por 

peixes de água doce e algumas espécies estuarinas e marinhas, evidenciando a 

ligação, mesmo que passada, desse corpo de água doce com o mar. 

O fluxo de sedimentos arenosos pelo efeito da ação eólica é bastante 

abundante na reserva. No entanto, esse fluxo está sendo barrado pelos equipamentos 

construídos na localidade, muros e residências (construções em geral), impedindo a 

passagem de sedimentos e interferindo, assim, na interação dos fluxos entre as 

diversas unidades. 

A expansão da comunidade, muitas vezes, não leva em consideração as 

ações físicas inerentes às feições de origem eólica, gerando uma série de problemas 

ambientais que refletem negativamente na interação entre as unidades existentes no 

Batoque. Entre as ações, pode-se destacar a obstrução de fluxos sedimentares e, 

como consequência, o desencadeamento dos processos erosivos e de assoreamento. 

A paisagem natural do Batoque é marcada pela presença de inúmeras 

feições, resultantes da ação das correntes de vento que, em função da sua 

proximidade com a faixa praial, vêm sendo ocupadas pela vila e por casas de 

veraneios, causando sérios problemas pela interrupção de fluxos. 

A interferência humana (a pesca e a coleta de marisco) tem implicação 

direta na modificação das relações entre as diversas unidades locais, que ainda são 

afetadas pela constante degradação do ecossistema manguezal. No pós-praia, nos 

campos de dunas e em parte do tabuleiro, a atividade agrícola e as construções 

residenciais são os maiores modificadores desses ambientes. 
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De forma geral, percebe-se que todas as unidades estão inter-

relacionadas, cada uma delas tendo seu valor específico para o equilíbrio ecológico 

da área, o que mostra a importância de se elaborarem propostas para a diminuição 

dos efeitos das pressões antrópicas e dos processos geomorfogênicos sobre essas 

unidades. Além desses fatores, ainda é preciso considerar as ações modificadoras 

ocorridas na área de amortecimento da reserva, ações essas que têm influência na 

dinâmica da reserva. 

A comunidade está inserida em uma área de intenso dinamismo, 

característico de áreas costeiras (movimento dunar, fluxo das águas entre outros 

eventos naturais), fator que expressa a fragilidade e a instabilidade da área. Dessa 

forma, é necessário conhecer o sistema antrópico a que essa área está submetida, 

fazendo uma inter-relação da capacidade natural de recuperação e suporte com o 

nível dessa intervenção, para que se possam estabelecer procedimentos de 

sustentabilidade ecológica. 

Assim, é essencial ver as unidades geoambientais do Batoque como áreas 

frágeis e vulneráveis, que é um dos objetivos desta pesquisa. Em visita à comunidade, 

identificaram-se os principais impactos ambientais ocorrentes nas unidades 

ambientais, sãocomo exemplos: ação eólica, queimadas, desmatamentos, acúmulo 

de lixo, uso e ocupação inadequada do solo. 

Com base nas ações impactantes identificadas, pode-se caracterizar o 

estado geoambiental da comunidade, que reflete a situação atual das unidades 

geoambientais diante das interferências naturais e antrópicas. Essas interferências 

provocam visíveis modificações às variadas unidades geoambientais existentes na 

reserva. 

Dessa forma, para se analisar o grau de fragilidade das unidades 

geoambientais da comunidade sob análise, preparou-se o Mapa 2, onde as feições 

verificadas na comunidade foram correlacionadas com os principais efeitos e 

consequências dos impactos observados.  



 

 

Mapa 2 – Unidades geoambientais e sua relação com as fragilidades naturais da Resex do Batoque, Aquiraz/CE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado pelo autor (maio/2012)
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O mapa 2, foi confeccionado conforme a proposta de Tricart (1977), onde 

se propôs uma classificação ecodinâmica do meio ambiente, o autor diz que a ótica 

dinâmica tem que ser o ponto de partida da avaliação, guiando a classificação dos   

meios no nível taxonômico mais elevado. Ele propõe três grandes tipos de meios 

morfodinâmicos, em função da intensidade dos processos atuais: 

 Meios estáveis: Caracterizam-se pelo predomínio da pedogênese sobre a 

morfogênese, onde prevalece a condição de clímax, a cobertura vegetal é 

suficiente para evitar o desenvolvimento de processos dinâmicos e, 

consequentemente, a dissecação é moderada, prevalecendo a fitoestabilidade. 

 Meios intergrades ou de transição: São caracterizados por uma passagem 

gradual entre os meios estáveis e fortemente instáveis. Há uma interferência 

permanente entre pedogênese-morfogênese. 

 Meios instáveis: A morfogênese é o elemento que predomina na dinâmica, 

resulta de causas naturais e, sobretudo, implica numa dissecação antrópica 

elevada. 

A análise ecodinâmica nos permite, através da pedogênese e da 

morfogênese, classificar o grau de estabilidade do meio ambiente, sendo a 

pedogênese critério de estabilidade. Faz-se necessário salientar com precisão a 

dinâmica do geossistema, seja a atual ou a pretérita, para mostrar um padrão evolutivo 

de tempo e espaço que permita estabelecer parâmetros para a compreensão do 

estado presente e elaboração das possíveis tendências futuras. 

Conforme levantamentos realizados na comunidade, com contribuição da 

liderança comunitária e da agente comunitária de saúde (ACS), e de acordo com 

dados censitários do IBGE (2010), Batoque conta com 1.133 habitantes permanentes, 

divididos em 189 famílias dispostas em 221 residências, incluindo as de veranistas, 

as quais durante os períodos de alta estação (janeiro e julho), fins de semanas e 

feriados são ocupadas. Esses moradores ocasionais, juntamente com os moradores 

locais, denominados nativos, provocam um aumento populacional, o que demanda 

uma infraestrutura adequada, mas isso é o que não se vê na localidade da área de 

preservação. O Gráfico 1 abaixo verificou a cor/raça da população da localidade do 

Batoque. 

 

Gráfico 1 – Distribuição da população por cor/raça da comunidade do Batoque, 
Aquiraz-CE 
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Fonte: IBGE (2010). 

Quanto ao contexto demográfico, a comunidade é composta por 310 

crianças com idade entre 0 e 14 anos, 334 jovens entre 15 e 29 anos, 293 adultos 

entre 30 e 59 anos, e 114 idosos com 60 anos ou mais. Os dados mostram que a 

população é composta em sua maioria por jovens, e na sequência por crianças, 

adultos e idosos. 

 Em se tratando de domicílios particulares e domicílios coletivos, a 

comunidade é composta por 221 residências, dividida em 220 casas e uma pousada. 

No Gráfico 2, expõe-se a divisão das condições ocupacionais residenciais do Batoque 

(IBGE, 2010). 

 

Gráfico 2 – Tipos de condições ocupacionais residenciais na comunidade do Batoque, 
Aquiraz/CE 
 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE (2010). 

Cerca de 92,8% de domicílios são próprios e quitados, tipo muito comum 

em localidades interioranas, em que as casas passam de geração a geração. O 
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interessante a observar nesses dados é que o aluguel de residência é praticamente 

nulo, representando a moradia provisória somente cerca de 1,4% das residências. 

Os dados sobre moradia da população do Batoque indicam ainda que as 

residências possuem uma variação de moradores residentes em seus domicílios 

particulares permanentes, conforme a Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Quantidade de moradores em domicílios particulares da comunidade do 
Batoque, Aquiraz/CE 

 

Nº de Moradores Nº de residências 

1 7 

2 32 

3 33 

4 40 

5 28 

6 14 

7 14 

8 10 

9 33 

10 10 

Total 221 

Fonte: IBGE (2010). 

Em relação à infraestrutura de saneamento e abastecimento de água na 

comunidade sob investigação, a situação não é muito diferente da de outras 

comunidades distritais que fazem parte do município de Aquiraz. Cerca de 92% ou 

204 residências têm seu abastecimento de água oriundo de poço ou nascente, e a 

rede geral chega somente em domicílios particulares permanentes da reserva. O 

esgotamento sanitário no Batoque não ultrapassa 20%. O restante dos domicílios, 

cerca de 80%, é dotado de fossas negras. Tais fossas trazem grandes problemas para 
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os poços que captam a água para utilização doméstica, visto que a implantação delas 

não segue os requisitos básicos principais de mantê-las a uma distância mínima de 

30 metros dos poços (CEBESB, sem ano). 

As fossas implantadas nas residências da comunidade do Batoque 

apresentam sérios riscos de contaminação à lagoa, já que grande parte do núcleo 

residencial da reserva encontra-se às margens desse manancial (Figura 5). Com isso, 

segundo a agente comunitária de saúde, constantemente são consultadas no posto 

de saúde local muitas pessoas com doenças oriundas da veiculação hídrica, devido à 

falta de condições sanitárias. As enfermidades mais comuns são amebíase, 

disenterias infecciosas e alergias respiratórias e de pele, doenças essas que 

acometem principalmente crianças e idosos. 

Figura 5 – Residências às margens da Lagoa do Batoque, Aquiraz/CE 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor (abril/2012). 

Em relação ao lixo da comunidade, segundo moradores, os dejetos sólidos 

são coletados uma vez por semana, e dispostos em aterro sanitário localizado no 

próprio município. Foi esclarecido que a baixa visita das caçambas coletoras de lixo 

se deve à falta de acesso à comunidade, pois as estradas são vicinais (Figura 6) e no 

período de chuvas esse tipo de serviço fica estagnado, o que leva a população a 

queimar os resíduos ou a jogá-los em áreas abertas. O Gráfico 3 abaixo mostra como 

é feita a coleta e a destinação domiciliar do lixo. 

Assim, fica fácil avaliar o total descaso por parte do poder público municipal 

com o Batoque. Apesar de a comunidade ter conseguido sua autonomia de uso de 

suas terras, ainda há muito o que fazer, pois, embora ela seja uma reserva de uso 

sustentável, muitos grileiros e posseiros estão vendendo terras para especuladores 
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imobiliários sem qualquer autorização do órgão gestor que cuida da comunidade do 

Batoque. 

Figura 6 – Falta de pavimentação em logradouros na comunidade do Batoque, 
Aquiraz/CE 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor (abril/2012). 

Gráfico 3 – Destinação do lixo em domicílios na comunidade do Batoque, Aquiraz/CE 

 

 

Fonte: IBGE (2010). 

No que se refere ao setor econômico da comunidade do Batoque, a 

atividade de maior representatividade da renda das famílias ali alocadas é a pesca, 

seguida pelo comércio de varejo, para atendimento dos citadinos e veranistas, e pela 

agricultura, conforme Figuras 7 e 8. Verificou-se, também, a presença das atividades 
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da pecuária extensiva de pequeno porte e do artesanato, confeccionado pelas 

mulheres, completando o bojo das atividades produtivas da população local. Ainda em 

relação à renda local, outros tributos são oriundos de aposentadorias, assistência 

governamental (Bolsa Família) e outras prestações de serviços de terceiros (VIDAL, 

2006). 

Figuras 7 e 8 – Tipos de comércios da comunidade do Batoque, Aquiraz/CE 

 

Fonte: Próprio autor (abril/2012). 

Segundo dados da agente comunitária de saúde, cerca de 56 famílias 

recebem menos de meio salário mínimo, 83 recebem entre 1 e 2 salários, e 50 grupos 

familiares recebem 2 ou mais salários. Isso mostra que o número de famílias que 

recebem entre 1 e 2 salários é de grande significância, lembrando que nesses dados 

estão adicionados os aposentados da localidade, que são 70 idosos e 10 de outras 

especificações. Voltando a falar de renda familiar, encontraram-se grupos de 

moradores que recebem auxílio do governo federal, como o Bolsa Escola. 

No que concerne ao serviço de saúde, a localidade possui um posto cujo 

quadro profissional é composto por um médico clínico geral, que trabalha dois dias 

por semana (segundas e quartas-feiras) até o meio-dia, uma enfermeira de nível 
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superior, que acompanha o médico, um técnico em enfermagem de nível médio e um 

dentista, que presta atendimento dois dias por semana. 

Esses profissionais desempenham um papel crucial na comunidade para o 

Programa Saúde da Família (PSF), em que o médico recebe informações da ACS da 

localidade no que concerne ao cadastramento de todas as famílias. Por esse cadastro 

pode-se ter o controle da quantidade de crianças matriculadas na educação infantil e 

fundamental, do acompanhamento de vacinação de crianças e idosos, e da prevenção 

de patologias como câncer de colo do útero, anemia, hipertensão, diabetes, entre 

outras. 

A situação do posto de saúde de Batoque é semelhante à dos postos das 

demais localidades do município de Aquiraz: quadro precário em relação a 

equipamentos básicos e falta de mão de obra qualificada para os atendimentos de 

necessidades básicas hospitalares. Para um tratamento de enfermidade complexa, os 

pacientes são alocados para o hospital na sede municipal e em caso de cirurgias com 

alto grau de complexidade os doentes são enviados aos hospitais da capital cearense. 

O setor de ensino da localidade está sob a responsabilidade única da 

esfera municipal. Esse serviço conta com um número de 176 alunos matriculados no 

ensino fundamental I e II. Quem pretende concluir o ensino médio precisa se deslocar 

para a sede municipal ou procurar escolas nos municípios vizinhos, Pindoretama e 

Cascavel. 

Compõem o quadro de profissionais da escola oito professores, um diretor, 

um coordenador pedagógico, um secretário escolar, uma merendeira, um prestador 

em serviços gerais e um vigia noturno para guardar o patrimônio escolar (Figura 9). 

Deve ser salientado que o poder público é o responsável pelo ensino de qualidade 

para a população mais carente, havendo necessidade de investimento nessa área, 

em especial na qualificação profissional do seu quadro funcional, notadamente de 

professores para o desenvolvimento intelectual e tecnológico da população da 

comunidade em estudo. 

No que tange à escolaridade dos moradores da Reserva do Batoque, os 

dados coletados em campo identificaram, para os 1.133 habitantes, o seguinte 

quadro: 89 são analfabetos, isto é, não sabem ler e nem escrever um bilhete na língua-

padrão; 331 não concluíram o ensino fundamental; 474 concluíram o ensino 

fundamental; 69 não terminaram o ensino médio; 71 concluíram o ensino médio; 
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somente 4 possuem o 3º grau completo, 02 estão concluindo o ensino superior e 45 

não quiseram responder ou não sabem. Isso mostra que a questão escolar é um dos 

problemas dessa comunidade e que, com novos subsídios das esferas municipal, 

estadual e federal, pode ser alterado o quadro atual, resultado de descaso por parte 

dos órgãos gestores em geral. 

 

Figura 9 – Prédio da Escola de Ensino Fundamental (EEF) do Batoque, Aquiraz/CE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Próprio autor (abril/2012). 

Ao serem perguntados sobre as diversões da comunidade, alguns 

moradores relataram que a população local vai à praia, joga futebol e participa de 

eventos. Vale salientar que a reserva não dispõe de praças, e que os equipamentos 

de lazer são os ambientes naturais existentes na reserva. 

O evento de grande destaque na comunidade é a regata de jangadas, uma 

atividade tradicional anual que ocorre sempre no dia 5 de junho, dia internacional do 

meio ambiente e também dia da criação da Resex do Batoque. Outra forma de lazer 

é o “merol”, quando os moradores se reúnem em torno da lagoa ou na praia para 
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comer peixe, servido em uma única grande bacia, regado a bebidas e muita conversa. 

O “merol” é uma forma de descontração e de aproximação entre os moradores. 

Pode-se perceber que a reserva necessita de uma melhor infraestrutura e 

de serviços essenciais para a qualidade de vida de uma população que já é 

descaracterizada e discriminada. Medidas devem ser tomadas, pois, para que esse 

grupo minoritário de Aquiraz possa desfrutar a vida com mais dignidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 METODOLOGIA 

 
Metodologicamente a pesquisa foi estruturada em quatro momentos: o 

primeiro ocorreu com atividade de gabinete. O segundo correspondeu na pesquisa de 

campo, com aplicações de questionários semiestruturais e entrevistas, buscando-se 



70 

 

dados sobre os problemas locais, as políticas públicas e privadas, o terceiro foi 

atividades de gabinete e por último, constou da análise e integração e sistematização, 

tabulação e interpretação dos dados coletados, que levaram a teorizar o objeto e 

explicá-lo. A Figura 10 a seguir, mostra as etapas adotadas nesse capítulo.  

 
Figura 10 – Fluxograma metodológico para a análise da vulnerabilidade da 
comunidade do Batoque, Aquiraz/CE  

Fonte: Elaborado pelo autor (fevereiro/2012). 

4.1 Atividades de gabinete 

 
Essa etapa consistiu nas atividades de levantamento bibliográfico e 

cartográfico.  Na primeira atividade, trataram-se das premissas referentes à 

vulnerabilidade social e ambiental em nível nacional e internacional (artigos, 

dissertações, teses, relatórios técnicos, entre outras produções). Na segunda, 
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interpretou-se, através de imagens de satélite e de fotografias aéreas, a 

caracterização geoambiental da área onde está localizada a comunidade do Batoque, 

objeto de estudo da pesquisa. O levantamento cartográfico da comunidade tornou-se 

um item básico na compreensão de padrões organizacionais do território, 

principalmente no que se refere à ocupação populacional desordenada no entorno 

das unidades geoambientais (planície litorânea, lacustre e fluviomarinha) da 

comunidade pesquisada. Nessa perspectiva, o instrumental como o sensoriamento 

remoto e a interpretação de imagens de satélites são técnicas muito utilizadas no 

processo de identificação de problemas, ferramentas que permitem coletar 

informações em grande quantidade, bem como em curto período, contribuindo de 

forma importante para os órgãos públicos em tomadas de decisões para uso e 

ocupação de terras com aplicabilidade no planejamento territorial em todos os níveis 

e escalas. 

Outra atividade dessa etapa consistiu em visitação a sites de órgãos 

públicos, para compor um banco de dados referentes a clima, vegetação, 

caracterização dos solos, recursos hídricos, condições socioeconômicas do município 

de Aquiraz. As páginas visitadas foram do IBGE, do Ipece, da Semace, da Companhia 

de Gestão e Recursos Hídricos (COGERH), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 

e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), do Incra, da Prefeitura Municipal de 

Aquiraz (PMA). 

 

4.2 Atividades de campo 

 

Nessa etapa, visitou-se a Resex semestralmente; a primeira visita ocorreu 

em outubro de 2011; a segunda, em abril de 2012; a terceira, em outubro de 2012; a 

quarta, em abril de 2013. Primeiramente foram realizadas conversas formais com os 

presidentes das associações comunitárias e com moradores, para a coleta de dados 

socioeconômicos e ambientais da comunidade estudada. Nessa entrevista, foram 

analisadas diversas variáveis que refletem a vulnerabilidade em diferentes dimensões: 

1) social, com as variáveis: demografia, habitação, saúde, educação, consumo de 

alimentos, participação em projetos governamentais – bolsa família; 2) econômica, 

com as variáveis: produção vegetal, animais de trabalho, animais de produção, crédito 

e rendimento; 3) tecnológica, com as variáveis: tecnologia, máquinas e verticalização; 

4) ambiental, com as variáveis climatológicas, recursos hídricos, produção e manejo 
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da vegetação, redução do rebanho, etc. Essa variáveis ajudaram para o 

reconhecimento da comunidade pesquisada tanto no aspecto ambiental como no 

social. 

Ainda na visita de campo, foram coletadas amostras de água para a análise 

de balneabilidade da Lagoa do Batoque, tal parâmetro foi proposta pois a população 

utiliza tal manancial para lazer tanto pelas pessoas da localidade como por veranistas. 

Tal procedimento serviu para se observar a qualidade da água desse manancial 

hídrico, bastante utilizado pela população local.  

 

4.3 Atividades de laboratório 

 

4.3.1 Das análises de água 

 

Essa atividade foi realizada semestralmente, em outubro de 2011, em abril 

de 2012, em outubro de 2012 e em abril de 2013, períodos esses escolhidos para a 

coleta da amostra de água da lagoa devido à mudança de estação outono/inverno, 

estações seca e chuvosa, para fins de identificação de agentes bacteriológicos nesse 

reservatório natural. 

Para a análise da balneabilidade desse recurso hídrico, foram feitas 

análises da qualidade da água do corpo hídrico, em quatro pontos de amostragem 

(Figura 6). O primeiro ponto (B1), localizado ao lado do posto de saúde, no extremo 

leste da lagoa, é bastante utilizado pela comunidade para a pesca. O ponto (B2), nas 

proximidades de residências, localiza-se do lado oposto ao posto de saúde. O ponto 

(B3) fica defronte à barraca da Odete, área utilizada para lazer da comunidade local e 

de veranistas. Nessa região da lagoa existe uma pequena lâmina livre e o restante 

desse manancial é ocupado pelo estande de tabubal. O ponto (B4) fica mais na porção 

oeste da lagoa, próximo à nascente desse sistema hídrico da Resex do Batoque. Para 

a determinação desses pontos levaram-se em consideração as regiões de superfície 

de águas livres, visto que cerca de 70% da lagoa está coberta por estandes de tabuba.  

Figura 11 – Localização dos pontos da coleta das amostras de águas para análise 
bacteriológica da Lagoa do Batoque, Aquiraz/CE 
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Fonte: Elaborado pelo autor (outubro/2011). 

 

Além da localização dos pontos, deve-se salientar que as amostras foram 

realizadas semestralmente: em outubro de 2011, abril de 2012, outubro de 2012 e 

abril de 2013. Tal procedimento teve a intenção de verificar a influência das estações 

do ano na produção de coliformes termotolerantes, que são grupos de bactérias 

indicadoras de contaminação de microorganismos patogênicos responsáveis pela 

transmissão de doenças (febre tifoide, febre paratifoide, disenteria bacilar e cólera) 

pelo uso ou pela ingestão da água. Os resultados dessas análises encontram-se nos 

resultados propostos nesta pesquisa. 

Nos pontos de coleta foram utilizados Global Positioning Systems (GPS) 

da marca Garmim, para posteriormente georreferenciar tais pontos para a confecção 

de uma figura de localização deles no sistema hídrico pesquisado. 

Vale lembrar que a escolha dos pontos de coleta de água não foi aleatória, 

tendo sido selecionados: a entrada do tributário; a margem direita; a margem 

esquerda; o sangradouro. Esses pontos foram de suma importância para verificar se 
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esse manancial está ou não em processo de eutrofização e qual o grau de 

balneabilidade. 

A análise da água teve como único objetivo o exame do grau de 

balneabilidade da Lagoa do Batoque, pois a população local a utiliza para diversos 

fins (pesca, lazer, agricultura, entre outros). A análise fundamentou-se na 

caracterização de balneabilidade proposta na resolução do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA, 274), de 29 de novembro de 2000, onde se encontram 

padronizados a forma de coleta, a quantidade de análises a ser realizada, o intervalo 

de tempo permitido entre elas, bem como são apresentados os principais conceitos 

de interesse na área. Com os resultados obtidos, o corpo hídrico pôde ser enquadrado 

em classes, de acordo com a qualidade de suas águas para balneabilidade. 

Para a coleta das amostras de água da lagoa utilizaram-se frascos de 

polipropileno com tampas rosquiáveis, previamente autoclavados. A coleta foi feita a 

uma profundidade de aproximadamente 20 cm da superfície; em seguida, cada 

amostra foi etiquetada e colocada em caixa de isopor com gelo para refrigeração até 

sua chegada ao Laboratório de Microbiologia do Departamento de Tecnologia de 

Alimentos da Universidade Federal do Ceará (UFC). As análises foram realizadas de 

acordo com as padronizações descritas no Standart Methods for Water and Wastwater 

Examination (1998). Os dados obtidos foram confrontados com a legislação vigente 

(CONAMA 274, 2000). 

O método utilizado para a quantificação de Escherichia coli e de coliformes 

totais foi a técnica da membrana filtrante, a qual se baseia na filtração de um volume 

conhecido da amostra (100 ml), através de uma membrana filtrante estéril com 

porosidade de 0,45 μm. Foram feitas três diluições, para facilitar a quantificação das 

bactérias e também dar mais segurança aos resultados. A filtração é realizada em um 

kitassato munido de aparato para filtração e bomba de vácuo. 

As bactérias a serem detectadas, por apresentarem maiores dimensões 

que o tamanho dos poros do papel de filtro, ficam retidas na superfície da membrana, 

a qual é então transferida para uma placa de Petri, contendo um meio de cultura 

(Chromocult Coliform Agar) seletivo e diferencial. O preparo desse meio de cultura é 

realizado dissolvendo-se 26,5 g do meio desidratado em 1 litro de água destilada e 

aquecendo em banho-maria, sempre agitando o conteúdo para que ocorra a 

dissolução, não deixando ocorrer superaquecimento. Após esse preparo, com o 

auxílio de uma pipeta graduada, transfere-se 10 ml da solução para as placas de Petri, 
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previamente autoclavadas. Quando em contato com as membranas, o meio de cultura 

nas placas de Petri se difunde por capilaridade, desenvolvendo-se assim colônias com 

características típicas, que poderão ser observadas e contadas. 

Para a determinação de coliformes totais e E. coli após a filtração da 

amostra, a membrana transferida anteriormente para o meio Chromocult Coliform 

Agar é encaminhada para incubação a 35 +/- 0,5º C, durante 24 h +/- . Após esse 

período, efetua-se a contagem das colônias (multiplicando-se pelo valor da diluição) 

de coliformes totais, que apresentaram coloração de rosa a vermelha escura, e de E. 

coli, com coloração azul escura. 

 

4.3.2 Da confecção dos materiais cartográficos utilizados para fins de estudo da 
comunidade do Batoque, Aquiraz/CE 
 

 

Para a confecção dos mapas de localização e das unidades geoambientais 

e suas fragilidades, baseou-se no levantamento de dados e na correlação entre as 

características físicas e socioeconômicas da comunidade, visando detectar os locais 

com maior fragilidade e/ou vulnerabilidade socioambiental.  

Os instrumentais utilizados nas confecções foram imagens de satélite 

QuickBird, escala local de 1:30.000, ano 2008, e o Google Earth (2009), bem como 

carta base do município de Aquiraz, compreendida entre o meridiano de 3º54’05” e no 

paralelo 38º23’28”, englobando parte das folhas topográficas Aquiraz (SA. 24-Z-C-V) 

e Beberibe (SB. 24-X-A-II), do Ipece, tais matérias foram em formatos digitais.   

Após levantamento, identificação e hierarquização dos dados, utilizou-se o 

Software Arcgis 9.3, de direito autorais do Departamento de Geografia da UFC. 

Tanto os sistemas computacionais quanto o material geocartográfico foram 

úteis para a elaboração do mapa de unidades geoambientais, bem como, mapa de 

vulnerabilidade/fragilidade sociombiental. 

 

4.4 Construção do IVSA da comunidade do Batoque, Aquiraz-Ce 
 

Para categorizar as classes de vulnerabilidade para o Batoque referencia-

se o modelo do Índice Final de Vulnerabilidade Socioambiental (IFSA) proposto pela 

Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária no ano de 2010 (Embrapa, 2010). 

Esse método foi a referência central para a proposta do arcabouço inicial deste 
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trabalho em que foram criados critérios e indicadores para se chegar ao resultado 

final, o qual se denominou IVSA, procedimento contribuidor para se responder a 

hipótese da pesquisa: a comunidade do Batoque está passando por processo de 

vulnerabilidade e/ou de fragilidade  no âmbito social ou ambiental? A seguir seguem 

três fases utilizadas para elaboração dos indicadores da pesquisa proposta. 

 

4.4.1 Seleção dos critérios 

 

A noção de estudos de vulnerabilidade socioambiental é importante na 

análise e nas questões ambientais e socioeconômicas relacionadas às atividades que 

estão sendo realizadas, na área da pesquisa. Para complementar a metodologia 

adotada para o estudo da vulnerabilidade da Resex do Batoque, utilizou-se também o 

método de Adger (2006), procedimento que se divide em três critérios: a) A exposição 

do sistema – em que foram avaliados os indicadores que mostram a pressão 

antropogênica exercida no sistema, como o de uso e ocupação do solo; b) A 

sensibilidade do sistema às pressões exercidas, avaliada pelo uso de indicadores 

que mostram as características do meio físico (clima, solo, vegetação, hidrografia) que 

já ocorrem antes de qualquer perturbação e que interagem com as pressões; c) A 

capacidade de resposta do meio, avaliada pela adoção de ações de conservação 

ou preservação ambiental que mitigam ou reduzem os possíveis efeitos das pressões 

exercidas na área analisada. 

O autor considera que quanto maior for a exposição e as pressões que o 

ambiente esteja sofrendo ou venha a sofrer, maior será a sua sensibilidade e menor 

a sua capacidade de resposta, o que indica que a área em estudo está susceptível a 

problemas tanto de cunho social como ambiental. 

 

4.4.2 Seleção dos indicadores 

 

Para a criação do IVSA, foi imprescindível verificar quais deles eram 

realmente importante para se parametrizar. Há consenso em um grupo de estudiosos 

da temática abordada de que alguns fatores influenciam diretamente a vulnerabilidade 

social, entretanto outros teóricos não veem a existência de vulnerabilidade ambiental, 

mas essa conceituação precisa ser analisada porque não existe sociedade sem meio 

ambiente e nem meio ambiente sem sociedade. 
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Em relação à criação de indicadores de vulnerabilidade social, são exemplo 

de fatores que influenciam esse tipo de vulnerabilidade: status ou classe social, etnia, 

gênero, faixa etária, infraestrutura precária, educação, serviços médicos dentre 

outros. São alguns dos indicadores mais utilizados na literatura das ciências sociais e 

ambientais que denotam condições de desvantagem social (DAVIS, 1994, p. 13). 

A título da pesquisa, os indicadores de qualidade ambiental, são 

apresentado, a seguir, no Quadro 1, alguns indicadores, porém destacada importância 

de que devem ser medidas, além das condições físicas dos sistemas, aqueles 

relativos a saúde, acessibilidade e condições econômicas reais. 

O uso dos recursos naturais provoca a perda de equilíbrio do meio 

ambiente. Da racionalidade da forma e quantidade desse uso poderia resultar um 

equilíbrio sustentável. Assim, o desempenho ambiental poderia ser medido com o 

resultado da relação entre os recursos financeiros obtidos e consequentes perdas 

ambientais. 

Evidentemente, o desempenho que interessa, do ponto de vista ambiental, 

é aquele que maxiiza os resultados financeiros obtidos, ao mesmo tempo que 

minimiza as perdas ambientais. 

Uma proposição para avaliar esse desempenho seria o uso de indicadores, 

estruturados de forma que seus índices medissem esses efeitos na economia e no 

meio ambiente. 

 

Quadro 1 – Estrutura de organização dos Indicadores em seu respectivo critério para 
análise da Vulnerabilidade da comunidade do Batoque, Aquiraz/CE 

Questões 
Socioambientais 

Indicadores Critérios 

 
 
Climatológica 
 
 
 
 
Pedológica 
 
 
 
 
Biogeográfica 

1.1 Ocupação da 
Faixa de Praia 

 
 

1. Exposição 1.2 Ocupação da 
Planície lacustre  
1.3 Ocupação do 
Complexo 
Vegetacional 
  
2.1 Áreas 
Prioritárias para 
Conservação 

 
 
 

2. Sensibilidade 2.2 Aptidão 
Agrícola 

Índice de 

Vulnerabilidade 

Socioambiental 
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Recursos Naturais 
 
 
 
 
Social 
 
 
 
 
 

2.3 Índice de 
Aridez  
2.4 Qualidade de 
Água 
3.1 Área em 
Unidade de 
Conservação 

 
 
 
 
 
 
3. Capacidade de 

resposta 

3.2 Conservação 
do Solo 
3.3 Acesso à Rede 
Abastecimento de 
Água  
3.4 Acesso à 
Coleta Adequada 
do Lixo                      
3.5 Acesso à Rede 
de Esgotamento 
Sanitário 
3.6 Taxa de 
Analfabetismo 
3.7 Proporção da 
Renda Familiar 
3.8 Doenças de 
Veiculação Hídrica 
3.9 Taxa de 
Desemprego 

Fonte: Figueredo et. al (2012). 

 

 

Cada critério e cada indicador foram normalizados de acordo com 

equações lineares, em que o valor escalar varia de 0,00 (valor mínimo) e 1,00 (valor 

máximo), conforme mostra a Tabela 3 abaixo. A normalização dos critérios e 

indicadores proposta nessa pesquisa recebe uma escala única foi necessária para 

mensurar os resultados em diferentes unidades de medida possam ser agregados. 

 

Tabela 3 – Classes de Vulnerabilidade Socioambiental (CVSA) 

Nível Valor 

Nula 0,00 – 0,20 

Muito Baixa 0,21 – 0,40 

Baixa  0,41 – 0,60 

Média  0,61 – 0, 80 
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Alta 0,81 – 1,00 

Muito Alta 1,00 

Fonte: Figueredo et. al (2012). 

 

 

4.4.3 Operacionalização dos indicadores 
 

 
Para a seleção dos indicadores e sua operacionalização o primeiro passo 

foi a construção de marcos teóricos e metodológicos sobre o tema vulnerabilidade, e 

em seguida ocorreu a coleta de dados do censo 2000 do IBGE, como também 

pesquisas in loco nos órgãos da Prefeitura Municipal de Aquiraz e na comunidade do 

Batoque. Seguem os 16 indicadores que foram agregados aos critérios adotados no 

trabalho. 

 

 

a) Indicadores relativos ao critério “EXPOSIÇÃO” 
 

 
O conceito central relacionado a esse critério para análise da 

vulnerabilidade, de modo geral, refere-se ao grau, à duração e/ou à extensão do 

contato de um dado sistema com o sujeito ou com a perturbação (ADGER, 2006; 

KASPERSON et al., 2005). A seguir listam-se os indicadores selecionados para esse 

critério. 

Para a mensuração dos valores para os indicadores desse critério foi 

utilizado o sotware arcgis 10.0, o mapa de fragilidade das unidades geomabinetais, foi 

o produto cartográfico utilizado para a delimitação dos indicadores (faixa de praia, 

planície lacustre e fluviomarinha), onde a partir da identificação visual das áreas 

ocupadas por residências e equipamentos utilizados pela comunidade contribuíram 

para o cálculo da vulnerabilidade de cada área para os indicadores desse critério. A 

seguir segue os indicadores mensurados. 

 

i) Ocupação da Faixa de Praia (OFP) 
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Esse indicador avalia a força exercida pela ocupação inadequada na faixa 

de praia, onde o aumento de empreendimentos e o adensamento de segunda 

residência é um fator preocupante de pressão nessa área da comunidade, uma vez 

que construções indevidas acarretam problemas tais como: perda da vegetação 

natural; redução da biodiversidade; instalação de processos erosivos; alteração da 

ciclagem natural de nutrientes, ampliando as ofertas de nitrogênio e fósforo, que 

podem reduzir a qualidade das águas.  

Assim, quanto menor o percentual da área ocupada menor será a pressão 

na faixa de praia menor será a vulnerabilidade. Considera-se que esse indicador varie 

de acordo com a escala 0,00 (valor mínimo) e 1,00 (valor máximo). A proporção da 

área ocupada na faixa de praia da área sob análise foi obtida considerando-se a razão 

entre a área ocupada por construções e a área total da faixa de praia (Equação 1). 

 

OFP = 
Á    çõ   ��   �

Á    ��   �                      (1) 

 

Assim, é atribuído um valor para cada classe de vulnerabilidade encontrada 

no indicador de ocupação da faixa de praia, possível de ser encontrada na localidade 

investigada: 

 

 

  OFP = 0,00, vulnerabilidade nula  

 0,00 < OFP ≤ 0,20, vulnerabilidade muito baixa 

 0,21 ≤ OFP ≤ 0,40,vulnerabilidade baixa 

 0,41 ≤ OFP ≤ 0,60, vulnerabilidade média 

 0,61 ≤ OFP ≤ 0,80, vulnerabilidade alta 

 0,81≤ OFP ≤ 1,00, vulnerabilidade muito alta   

 

 

ii) Ocupação da Planície Lacustre (OPL) 

 

No caso dessa variável, considerou-se toda a área ocupada por edificações 

(domicílios particulares e coletivos) no entorno do sistema hídrico – a Lagoa do 
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Batoque. Esse indicador é importante para verificar como a população que se 

encontra às margens desse manancial conserva e/ou protege essa lâmina d’água, 

visto que o aglomerado de residências e outros tipos de ocupação encontrados sobre 

a planície lacustre não é beneficiado por infraestrutura básica de serviços, como 

abastecimento de rede geral de água, esgotamento sanitário e coleta adequada de 

lixo.  

Foram atribuídos a esse indicador valores conforme a relação de que 

quanto maior for a área ocupada por domicílios maior será a vulnerabilidade. Esse 

indicador varia na escala de 0 (valor mínimo) e 1 (valor máximo). A proporção da área 

ocupada na faixa litorânea foi obtida considerando-se a razão entre a área ocupada 

por construções no entorno da Lagoa do Batoque e a área total do sistema hídrico 

local, conforme Equação 2 a seguir: 

 

OPFL = 
Á    çõ   í  �  
Á    ��  �                                              (2) 

 

 Assim, é atribuído um valor para cada classe de vulnerabilidade 

encontrada no indicador de ocupação da planície lacustre possível de ser encontrada 

na comunidade do Batoque: 

 

 OPFL = 0,00, vulnerabilidade nula 

 0,00 < OPFL ≤ 0,20, vulnerabilidade muito baixa  

 0,21 ≤ OPFL ≤ 0,40,vulnerabilidade baixa 

 0,41 ≤ OPFL ≤ 0,60, vulnerabilidade média 

 0,61 ≤ OPFL ≤ 0,80, vulnerabilidade alta 

 0,81≤ OPFL ≤ 1,00, vulnerabilidade muito alta   

 

 

iii) Ocupação do Complexo Vegetacional (OCV) 

 

 Para a análise desse indicador foram utilizados valores da área ocupada por 

vegetação na localidade. O indicador tem a função de mostrar a relação que a 

vegetação tem, como componente do meio físico, de preservar os recursos hídricos, 
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a paisagem, a estabilidade geológica/geomorfológica, a biodiversidade, o fluxo 

genético da fauna e flora, bem como de proteger o solo e de garantir o bem-estar da 

comunidade local. 

Para essa variável de exposição, a mensuração serviu para mostrar que 

quanto menor for o percentual das áreas desmatadas menor será a pressão ambiental 

e menor a vulnerabilidade da comunidade. Considera-se que esse indicador varie 

entre 0 (valor mínimo) e 1 (valor máximo). A proporção da área ocupada por vegetação 

foi calculada pela razão entre a área ocupada por construções e a área total da 

localidade, conforme Equação 3. 

 

 

OCV = 
Á     çã   �

Á    �                                (3) 

 

Assim, é atribuído um valor para cada classe de vulnerabilidade para esse 

indicador: 

 

 0,00 ≤ OCV ≤ 0,20, vulnerabilidade muito alta 

 0,21 ≤ OCV ≤ 0,40,vulnerabilidade alta 

 0,41 ≤ OCV ≤ 0,60, vulnerabilidade média 

 0,61 ≤ OCV ≤ 0,80, vulnerabilidade baixa 

 0,81≤ OCV < 1,00, vulnerabilidade muito baixa 

 OCV =1,00, vulnerabilidade nula  

 

 

b) Indicadores relativos ao critério de “SENSIBILIDADE” 

 

A sensibilidade é o grau em que um sistema é afetado, seja negativamente 

ou beneficamente, por estímulos relacionados com o clima, por exemplo. Estímulos 

relacionados com o clima abranger todos os elementos da mudança climática, 

incluindo as características médias do clima, da variabilidade climática e da frequência 

e magnitude dos extremos. O efeito pode ser direto (por exemplo, uma mudança na 

produtividade da cultura em resposta a uma alteração no meio, ou gama de 

variabilidade da temperatura) ou indireta (por exemplo, os danos causados por um 
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aumento na frequência de inundações costeiras devido à subida do nível do mar ).  A 

seguir, seguem as variáveis agrupadas nesse critério. 

 

i) Áreas Prioritárias para Conservação (APC) 

 

Essas variáveis avaliam a existência de áreas consideradas prioritárias 

para conservação da biodiversidade, áreas classificadas em quatro classes de 

prioridade: área sem prioridade, e áreas com prioridade baixa, média e alta. O grau 

de prioridade foi definido para cada unidade geoambiental identificado na localidade, 

considerando aspectos relacionados à importância biológica e às pressões antrópicas 

existentes nas diferentes unidades.  

As unidades geoambientais considerados foram: 

 planície litorânea; 

 planície lacustre;  

 planície fluviomarinha 

 

Entre os aspectos considerados para delimitação do grau de prioridade das 

áreas, foram utilizados tipos de ocorrências supostamente encontradas na 

comunidade, destacando-se: de endemismo, de espécies raras e ameaçadas, de 

espécies migratórias, de interesse econômico e locais de uso cultural ou tradicional. 

O Quadro 2, abaixo, apresenta a operacionalização do nível de prioridade identificado 

nas unidades geomabientais. A pontuação obtida em cada unidade é atribuída pela 

soma das variáveis consideradas, sendo atribuído o valor 0,25 a cada constatação da 

existência da variável no local e 0,00 à não constatação de ocorrências. Assim, o 

máximo valor possível será 1,00. O Indicador de Prioridade (IP) foi obtido a partir da 

média aritmética das pontuações observadas em cada unidade geoambiental. 

 

Quadro 2 – Classificação das ocorrências para a obtenção do valor do indicador de 
prioridade para a área de conservação 
 

Geossistema Ocorrência 
de 
endemism
o (0,25) 

Ocorrência 
de 
espécies 
raras e 
migratória
s (0,25) 

Interesse 
econômic
o 
(0,25) 

Locais de 
uso 
tradiciona
l 
(0,25) 

Indicador de 
Área 
Prioridade 
para 
Conservaçã
o (APC)  



84 

 

Faixa de 
Praia 

0,00 – 
Ausência 
0,25 – 
Presença 

0,00 – 
Ausência 
0,25 – 
Presença 

0,00 – 
Ausência 
0,25 – 
Presença 

0,00 – 
Ausência 
0,25 - 
Presença 

Pontuação 
obtida = 0,00 
a 1,00 

Planície 
Lacustre 
 

0,00 – 
Ausência 
0,25 – 
Presença 

0,00 – 
Ausência 
0,25 – 
Presença 

0,00 – 
Ausência 
0,25 – 
Presença 

0,00 – 
Ausência 
0,25 - 
Presença 

Pontuação 
obtida = 0,00 
a 1,00 

Planície 
Fluviomarinh
a 

0,00 – 
Ausência 
0,25 – 
Presença 

0,00 – 
Ausência 
0,25 – 
Presença 

0,00 – 
Ausência 
0,25 – 
Presença 

0,00 – 
Ausência 
0,25 - 
Presença 

Pontuação 
obtida = 0,00 
a 1,00 

Elaborado pelo autor (junho de 2013). 

 

Áreas de importância biológica são as mais ricas em termos de 

biodiversidade e, dessa forma, as mais sensíveis, consideradas aqui como mais 

vulneráveis. 

A partir de Adger (2006) foi atribuído um valor de vulnerabilidade para cada 

uma das quatro classes de prioridade possíveis de ser encontradas na localidade 

pesquisada: 

 

 APC = 0,00, área sem prioridade biológica, vulnerabilidade nula 

 0,00 < APC ≤ 0,20, área de prioridade biológica muito baixa, vulnerabilidade 

muito baixa 

 0,21 ≤ APC ≤ 0,40, área de prioridade biológica baixa, vulnerabilidade baixa 

 0,41 ≤ APC ≤ 0,60, área de prioridade biológica média, vulnerabilidade média 

 0,61 ≤ APC ≤ 0,80, área de prioridade biológica alta, vulnerabilidade alta 

 0,81 ≤ APC ≤ 1,00, área de prioridade biológica muito alta, vulnerabilidade 

muito alta 

 

ii) Aptidão Agrícola (AA) 

 
 

A aptidão agrícola da terra avalia a potencialidade do solo ao uso agrícola. 

O uso adequado da terra deve ser o primeiro passo em direção não apenas a uma 

agricultura correta e sustentável, mas também à conservação dos recursos naturais, 

especialmente o solo, a água e a biodiversidade. Os cuidados, portanto, com o uso 

equilibrado desses recursos devem prevalecer, de modo a evitar ou amenizar as 



85 

 

causas, ao invés de correr atrás do prejuízo, combatendo os efeitos.  Além do mais, o 

uso de ações corretivas dos impactos ambientais e sociais negativos onera 

sobremaneira o custo de sustentabilidade, reduzindo o poder de competitividade e 

lucros no agronegócio.  

Para a comunidade do Batoque, agruparam-se as terras em cinco classes 

de aptidão: boa para lavoura; boa, regular ou restrita para pastagem plantada; regular 

para lavouras; restrita para lavouras; inapta para uso agrícola. Assim, a aptidão para 

a agricultura, no sentido amplo, foi classificada para os diversos usos sejam eles para 

lavouras, pastagens plantadas e pastagem natural, silvicultura e preservação 

ambiental.  

Outro importante procedimento para o cálculo da aptidão agrícola na 

localidade teve como elemento contribuidor a classificação dos seguintes fatores 

limitantes a) deficiência de fertilidade; b) deficiência de água; c) excesso de água ou 

deficiência de oxigênio; d) suscetibilidade à erosão; e) impedimentos à mecanização. 

Esses fatores, conforme Ramalho Filho e Beek (1995) foram qualificados e definidos 

de acordo com os seguintes critérios: 

 

a) Deficiência de Fertilidade (DF)  avaliada por: saturação de bases (V%), 

saturação com alumínio (100 Al/Al + S); soma de bases trocáveis (S); 

capacidade de troca de cátions (T); relação C/N; fósforo assimilável; saturação 

com sódio; condutibilidade, método feito em laboratório. Mas existe outra 

maneira de se analisar essa variável, bastando ter conhecimento prévio sobre 

profundidade e condição de drenagem do solo, atividade biológica, tipo de 

vegetação, uso da terra, qualidade de pastagem, comportamento das culturas 

e rendimentos para a população. Com isso, o grau de limitações pode ser: nulo, 

ligeiro, moderado, forte e muito forte. 

 Nulo (N): solo que apresenta o seguinte perfil: mais de 80% de saturação 

de bases; soma de base acima de 6 meq/100 g de solo; livre de alumínio 

trocável (Al +++) na camada arável. A condutibilidade elétrica é de menos 

de 4 mmhos/cm a 25ºC. 

 Ligeiro (L): solo sem presença de toxidez por excesso de sais solúveis 

ou sódio trocável, devendo apresentar: saturação de bases (V%) maior 

que 50%; saturação de alumínio menor que 30%; soma de bases 

trocáveis (S) sempre acima de 3 meq/100 g de Terra Fina Seca ao Ar. A 
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condutividade elétrica do extrato de saturação deve ser menos de 4 

mmhos/cm a 25ºC, e a saturação com sódio inferior a 6%. 

 Moderado (M): solo que pode conter sais tóxicos capazes de afetar 

certas culturas. A condutividade elétrica pode situar-se entre 4 e 8 

mmhos/cm a 25ºC, e a saturação com sódio entre 8 e 20%. 

 Forte (F): solo de terras com reservas muito limitadas de um ou mais 

elementos nutrientes, ou contendo sais tóxicos em quantidades tais que 

permitem apenas o desenvolvimento de plantas com tolerância. 

Normalmente, caracterizam-se pela baixa soma de bases trocáveis (S), 

podendo estar a condutividade elétrica quase sempre entre 8 e 15 

mmhos/cm a 25ºC, e a saturação de sódio acima de 15%.  

 Muito Forte (MF): solo de terras mal providas de nutrientes, com remotas 

possibilidades de serem exploradas com quaisquer tipos de sais 

solúveis, chegando até à forma de desertos salinos. 

 

Os escores atribuídos a cada classe foram mensurados da seguinte forma:  

 Área com DF, valor limitante, 0,00 = Nulo 

 Área com DF, valor limitante, 0,25 = Ligeiro 

 Área com DF, valor limitante, 0,50 = Moderado 

 Área com DF, valor limitante, 0,75 = Forte 

 Área com DF, valor limitante, 1,00 = Muito Forte 

 

b) Deficiência de Água (DA)  definida pela quantidade de água armazenada no 

solo, possível de ser aproveitada pelas plantas e dependente de condições 

climáticas (especialmente precipitação e evapotranspiração) e de condições 

edáficas (capacidade de retenção de água). A capacidade de armazenamento 

de água disponível, por sua vez, é decorrente de características inerentes ao 

solo, como textura, tipo de argila, teor de matéria orgânica, quantidade de sais 

e profundidade efetiva. Para se mensurar o grau de limitações, foram levadas 

em conta as seguintes características de solo: 

 

 Nulo (N): terra em que não há falta de água no decorrer do ano. 
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 Nulo/Ligeiro (NL): terra ainda sujeita à deficiência de água durante um 

período de 1 a 2 meses. 

 Ligeiro (L): terra em que ocorre uma deficiência de água pouco 

acentuada, durante um período de 3 a 5 meses por ano. 

 Moderado (M): terra na qual ocorre uma acentuada deficiência de água, 

durante um longo período, normalmente de 4 a 6 meses, com 

precipitações oscilando de 700 a 1.000 mm por ano. 

 Forte (F): terra com forte deficiência de água durante um período seco, 

que oscila de 7 a 9 meses, com precipitação de 500 a 700 mm anuais.  

 Muito Forte (MF): terra com severa deficiência de água, que pode durar 

mais de 9 meses, com precipitação abaixo de 500 mm/ano. 

 

Nesse item, os escores atribuídos a cada classe foram assim mensurados:  

 

 Área com DA, valor limitante, 0,00 = Nulo 

 Área com DA, valor limitante, 0,20 = Nulo/Ligeiro 

 Área com DA, valor limitante, 0,40 = Ligeiro 

 Área com DA, valor limitante, 0,60 = Moderado 

 Área com DA, valor limitante, 0,80 = Forte 

 Área com DA, valor limitante, 1,00 = Muito Forte 

 

c) Excesso de Água ou Deficiência de Oxigênio (EA ou DO)  normalmente 

relacionado com a classe de drenagem natural do solo, que, por sua vez, é 

resultante da interação de vários fatores (precipitação, evapotranspiração, 

relevo local e propriedades do solo). Estão incluídos na análise desse aspecto 

os riscos, a frequência e a duração das inundações a que pode estar sujeita a 

área. O grau de limitação para essa variável foi assim determinado: 

 

 Nulo (N): terras que não apresentam problemas de aeração no sistema 

radicular da maioria das culturas durante todo o ano. São classificadas 

como bem e excessivamente drenadas. 
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 Ligeiro (L): terras que apresentam certa deficiência de aeração às 

culturas sensíveis ao excesso de água durante a estação chuvosa. São 

em geral moderadamente drenadas. 

 Moderado (M): terras nas quais a maioria das culturas sensíveis não se 

desenvolve satisfatoriamente, em decorrência da eficiência de aeração 

durante a estação chuvosa. São consideradas imperfeitamente 

drenadas e sujeitas a riscos ocasionais de inundações; 

 Forte (F): terras que apresentam sérias deficiências de aeração, só 

permitindo o desenvolvimento de culturas adaptadas. Demanda 

intensos trabalhos de drenagem artificial que envolvem obras ainda 

viáveis em nível de agricultor.  

 Muito Forte (MF): terras que apresentam praticamente as mesmas 

condições de drenagem do grau anterior, porém os trabalhos de 

melhoramento compreendem grandes obras de engenharia, em nível de 

projetos, fora do alcance do agricultor, individualmente. 

 

Os escores atribuídos a cada classe foram mensurados da seguinte forma:  

 Área com EA, valor limitante, 0,00 = Nulo 

 Área com EA, valor limitante, 0,25 = Ligeiro 

 Área com EA, valor limitante, 0,50 = Moderado 

 Área com EA, valor limitante, 0,75 = Forte 

 Área com EA, valor limitante, 1,00 = Muito Forte 

 

d) Suscetibilidade à Erosão (SE)  diz respeito ao desgaste que a superfície do 

solo poderá sofrer, quando submetida a qualquer uso, sem medidas 

conservacionistas. Está na dependência das condições climáticas 

(especialmente do regime pluviométrico), das condições do solo (textura, 

estrutura, permeabilidade, profundidade, capacidade de retenção de água, 

presença ou ausência de camada compacta e pedregosidade), das condições 

do relevo (declividade, extensão da pendente e microrrelevo) e da cobertura 

vegetal. O grau de limitação é mensurado de acordo com os seguintes fatores: 
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  Nulo (N): terras não suscetíveis à erosão. Geralmente ocorrem em solos 

de relevo plano ou quase plano (0 a 3% de declive), e com boa 

permeabilidade. Quando cultivadas por 10 a 20 anos, podem apresentar 

erosão ligeira, que pode ser controlada com práticas simples de manejo; 

 Ligeiro (L): terras que apresentam pouca suscetibilidade à erosão. 

Possuem, geralmente, boas propriedades físicas, variando os declives 

de 3 a 8%. Quando utilizadas com lavouras, por um período de 10 a 20 

anos, mostram normalmente uma perda de 25% ou mais do horizonte 

superficial. Práticas conservacionistas simples podem prevenir contra 

esse tipo de erosão. 

  Moderado (M): terras que apresentam moderada suscetibilidade à 

erosão. Seu relevo é normalmente ondulado, com declive de 8 a 13%, 

podendo esses níveis variar para mais de 13%, quando as condições 

físicas forem muito favoráveis, ou para menos de 8%, quando muito 

desfavoráveis, como é o caso de solos com horizonte B, com mudança 

textural abrupta. Se utilizadas fora dos princípios conservacionistas, 

essas terras podem apresentar sulcos e voçorocas, requerendo práticas 

de controle à erosão desde o início da utilização agrícola. 

  Forte (F): terras que apresentam forte suscetibilidade à erosão. 

Ocorrem em relevo de ondulado a forte ondulado, com declive 

normalmente e 13 a 20%, os quais podem ser maiores ou menores, 

dependendo de suas condições físicas. Na maioria dos casos, a 

prevenção à erosão depende de práticas intensivas e de controle;  

  Muito Forte (MF): terras com suscetibilidade maior que a do grau forte, 

tendo o uso agrícola muito restrito. Ocorrem em relevo forte ondulado, 

com declives entre 20 e 45%. Na maioria dos casos, o controle à erosão 

é dispendioso, podendo ser antieconômico. 

  Extremamente Forte (EF): terras que apresentam severa suscetibilidade 

à erosão. Não são recomendáveis para o uso agrícola, sob pena de 

serem totalmente erodidas em poucos anos. Trata-se de terras ou 

paisagens com declives superiores a 45%, nas quais deve ser 

estabelecida uma cobertura vegetal de preservação ambiental. 
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Os escores atribuídos a cada classe foram mensurados da seguinte forma:  

 Área com SE, valor limitante, 0,00 = Nulo 

 Área com SE, valor limitante, 0,20 = Ligeiro 

 Área com SE, valor limitante, 0,40 = Moderado 

 Área com SE, valor limitante, 0,60 = Forte 

 Área com SE, valor limitante, 0,80 = Muito Forte 

 Área com SE, valor limitante, 1,00 = Extremamente Forte 

 

e) Impedimentos à Mecanização (IM)  como o próprio nome indica, refere-se às 

condições apresentadas pelas terras para o uso de máquinas e implementos 

agrícolas. São esses os fatores que condicionam o uso ou não de 

mecanização: extensão e forma das pendentes; condições de drenagem; 

profundidade; textura; tipo de argila; pedregosidade; rochosidade superficial. 

Esses fatores são relevantes no nível de manejo C, ou seja, o mais avançado, 

para o qual está previsto o uso de máquinas e implementos agrícolas nas 

diversas fases da operação agrícola. 

 

Abaixo, listam-se os graus de limitação para esse critério: 

 

  Nulo (N): terras que permitem, em qualquer época do ano, o emprego 

de todos os tipos de máquinas e implementos agrícolas ordinariamente 

utilizados. São, geralmente, de topografia plana e praticamente plana, 

com declividade inferior a 3%, e não oferecem impedimentos relevantes 

à mecanização. O rendimento do trator (número de horas de trabalho 

usadas efetivamente) é superior a 90%. 

  Ligeiro (L): terras que permitem, durante quase todo o ano, o emprego 

da maioria das máquinas agrícolas. São quase sempre de relevo suave 

ondulado, com declives de 3 a 8%, de profundas a moderadamente 

profundas, podendo ocorrer em áreas de relevo mais suave, 

apresentando, no entanto, outras limitações (textura muito arenosa ou 

muito argilosa, restrição de drenagem, pequena profundidade, 

pedregosidade, sulcos de erosão, e outras). O rendimento do trator varia 

de 75 a 90%. 
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  Moderado (M): terras que não permitem o emprego de máquinas 

ordinariamente utilizadas durante todo o ano. Essas terras apresentam 

relevo variando de moderadamente ondulado a ondulado, com 

declividade de 8 a 20%, ou topografia mais suave no caso de ocorrência 

de outros impedimentos à mecanização (pedregosidade, rochosidade, 

profundidade exígua, textura muito arenosa ou muito argilosa do tipo 2:1, 

grandes sulcos de erosão, drenagem imperfeita, entre outros). O 

rendimento do trator normalmente varia de 50 a 75%. 

  Forte (F): terras que permitem apenas, em quase sua totalidade, o uso 

de implementos de tração animal ou máquinas especiais. Caracterizam-

se pelos declives acentuados 20 a 45%, em relevo forte ondulado. 

Sulcos e voçorocas podem constituir impedimentos ao uso de máquinas, 

bem como pedregosidade, rochosidade, pequena profundidade, má 

drenagem, entre outras características. O rendimento do trator é inferior 

a 50%. 

  Muito Forte (MF): terras que não permitem o uso de maquinaria, sendo 

difícil até mesmo o uso de implementos de tração animal. Normalmente, 

são de topografia montanhosa, com declives superiores a 45% e com 

impedimentos muito fortes devido à pedregosidade, à rochosidade, à 

profundidade ou aos problemas de drenagem. 

 

Os escores atribuídos a cada classe foram assim mensurados:  

 Área com IM, valor limitante, 0,00 = Nulo 

 Área com IM, valor limitante, 0,25 = Ligeiro 

 Área com IM, valor limitante, 0,50 = Moderado 

 Área com IM, valor limitante, 0,75 = Forte 

 Área com IM, valor limitante, 1,00 = Muito Forte 

 

Assim, a classe de aptidão agrícola das terras, de acordo com os diferentes 

níveis de manejo, é obtida em função do grau limitativo mais forte, referente a qualquer 

um dos fatores que influenciam a sua utilização agrícola: Deficiência de Fertilidade 

(DF), Deficiência de Água (DA), Excesso de Água (EA), Suscetibilidade à Erosão (SE) 

e Impedimentos à Mecanização (IM). 
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A adoção dos cinco fatores limitantes mencionados tem por finalidade 

representar as condições agrícolas das terras, no que concerne às suas propriedades 

físicas e químicas e suas relações com o ambiente. 

Portanto, para a mensuração do Índice de Aptidão Agrícola utilizou-se a 

Equação 4: 

 

AA = 
∑ + ∑ �+ ∑ �+∑ + ∑��                                                      (4) 

 

Conforme a equação, a aptidão agrícola é calculada pelo somatório dos 

fatores limitantes divididos pelo número dos fatores. 

No caso da área da pesquisa, foi calculada a aptidão agrícola para cada 

unidade geoambiental (faixa de praia, lacustre e fluviomarinha). Após esse cálculo, 

somaram-se todos os valores e dividiu-se o total pelo número de unidades ambientais 

analisados, tendo o valor final classificado a vulnerabilidade, conforme a escala 0 a 1, 

abaixo: 

 

  AA = 0,00, vulnerabilidade nula 

 0,00 < AA ≤ 0,20, área boa para lavoura, vulnerabilidade muito baixa 

 0,21 ≤ AA ≤ 0,40, área boa, regular ou restrita para pastagem plantada, 

vulnerabilidade baixa 

 0,41 ≤ AA ≤ 0,60, área regular para lavouras, vulnerabilidade média 

 0,61 ≤ AA ≤ 0,80, área restrita para lavouras, vulnerabilidade alta 

 0,81 ≤ AA ≤ 1,00, área inapta para uso agrícola, vulnerabilidade muito alta 

 

iii) Índice de Aridez (IA) 

 

Esse indicador é expresso pela precipitação histórica de um determinado 

ponto dividida pela evapotranspiração potencial (máximo de evaporação que se pode 

ter em um determinado ponto, conforme Equação 5, conforme UNEP(1991). Valores 

acima de 1 ocorrem para precipitação histórica superior à evapotranspiração 

potencial, indicando menor grau de aridez. Assim, quanto menor o índice, mais árida 

é a região. O Índice Municipal de Alerta (IMA) é calculado para os 184 municípios do 
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estado do Ceará a partir de um conjunto de 12 indicadores selecionados, sendo um 

deles o IA. (FUNCEME, 2012) 

 

IA = 
� � � çã  � é �� çã  �                                                             (5) 

 

A definição dos valores de vulnerabilidade de cada classe de aridez 

considera que quanto mais árida é uma região maior será a sua sensibilidade e 

vulnerabilidade à aridez do clima. Para esse indicador foi considerado o valor do IA 

do município de Aquiraz, onde a comunidade analisada está inserida: 

 
 0,00 < IA ≤ 0,20, vulnerabilidade muito alta 

 0,021 ≤ IA ≤ 0,40, vulnerabilidade alta  

 0,41 ≤ IA ≤ 0,60, vulnerabilidade média 

 0,61 ≤ IA ≤ 0,80, vulnerabilidade baixa 

 0,81 ≤ IA < 1,00, vulnerabilidade muito baixa 

 IA = 1,00, vulnerabilidade nula 
 

A fonte de informação sobre aridez no Brasil é o Programa de Ação 

Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca (PAN-Brasil), 

(BRASIL, 2004), que contém a lista dos municípios brasileiros de clima semiárido e 

subúmido seco. Esses dados estão georreferenciados no Mapa de Áreas Susceptíveis 

à Desertificação no Semiárido, bem como se utilizou o já mencionado Índice Municipal 

de Alerta do Estado do Ceará, de 2012, do Ipece. 

 

iv) Qualidade da Água (QA) 

 

A água é o recurso natural essencial para a vida de qualquer ser vivo. As 

mudanças de estado físico da água (sólido, líquido e gasoso), no ciclo hidrológico, são 

essenciais e influenciam os processos que operam na superfície do nosso planeta, 

incluindo o desenvolvimento e a manutenção da vida. Tal indicador serviu para a 

análise de como a população está utilizando esse recurso, pois ele está relacionado 

com à saúde, já que diversas doenças que afetam muitas comunidades são 

acarretadas por organismos que se desenvolvem na água ou que têm parte do seu 
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ciclo de vida em vetores que crescem em sistemas aquáticos. Abaixo segue a 

classificação da balneabilidade de água de acordo com a Resolução do CONAMA 

274, de 2000, com adaptações.  

A QA encontra-se representada pela balneabilidade, sendo adotada a 

classificação a seguir: 

 

 Água com balneabilidade excelente: quando 80% do número de amostras 

coletadas nas cinco semanas anteriores, em um mesmo local, apresentarem 

um limite de: 250 coliformes fecais, 200 Escherichia coli ou 25 enterococos por 

100 mililitros; 

 Água com balneabilidade muito boa: quando em 80% ou mais de um 

conjunto de amostras obtidas em cada uma das cinco semanas anteriores, 

colhidas no mesmo local, houver, no máximo, 500 coliformes fecais 

(termotolerantes) ou 400 Escherichia coli ou 50 enterococos por 100 mililitros; 

 Água com balneabilidade boa: quando em 80% ou mais de um conjunto de 

amostras obtidas em cada uma das cinco semanas anteriores, colhidas no 

mesmo local, houver, no máximo, 750 coliformes fecais (termotolerantes) ou 

600 Escherichia coli ou 75 enterococos por 100 mililitros; 

 Água com balneabilidade satisfatória: quando em 80% ou mais de um 

conjunto de amostras obtidas em cada uma das cinco semanas anteriores, 

colhidas no mesmo local, houver, no máximo, 1.000 coliformes fecais 

(termotolerantes) ou 800 Escherichia coli ou 100 enterococos por 100 mililitros. 

 Água com balneabilidade imprópria: quando não há enquadramento em 

nenhuma das categorias anteriores, por elas terem ultrapassado os índices 

bacteriológicos nelas admitidos, sendo o valor obtido na última amostragem 

superior a 2.500 coliformes fecais ou 2000 Escherichia coli ou 400 enterococos 

por 100 mililitros. A balneabilidade imprópria instala-se quando houver a 

evidência das seguintes características: incidência elevada ou anormal, na 

região, de enfermidades transmissíveis por via hídrica, indicada pelas 

autoridades sanitárias; presença de resíduos ou despejos, sólidos ou líquidos, 

inclusive esgotos sanitários, óleos, graxas e outras substâncias, capazes de 

oferecer riscos à saúde ou tornar a recreação desagradável; floração de algas 
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ou outros organismos, até que se comprove que não ofereçam riscos à saúde 

humana. 

 

Essa classificação é a mesma adotada pela Resolução do CONAMA 274 

de 2000. Ressalta-se que na pesquisa foram considerados apenas os valores 

referentes aos coliformes termotolerantes, analisados nas amostras coletadas da 

água na comunidade.  

A classificação da vulnerabilidade a partir da QA foi obtida considerando-

se a média dos valores observados nas amostras coletadas e a seguinte 

padronização: 

 

 QA = 0, vulnerabilidade nula  

 0 < QA ≤ 250, vulnerabilidade muito baixa  

 251 ≤ QA ≤ 500, vulnerabilidade baixa 

 501 ≤ QA ≤ 750, vulnerabilidade média  

 751 ≤ QA ≤ 1.000, vulnerabilidade alta  

 > 2.500, vulnerabilidade muito alta  

 

c) Indicadores relativos à “CAPACIDADE DE RESPOSTA” 

 

A capacidade adaptativa é a habilidade do sistema de se ajustar a um 

dano ocorrido, de fazer uso de recursos ou oportunidades ou de responder a 

mudanças ambientais que venham a ocorrer. Abaixo, são analisados, para fins de 

mensuração desse critério, os seguintes indicadores: 

 

i) Área em Unidade de Conservação (AUC) 

 
 

Essa variável avalia o compromisso do município com a conservação da 

biodiversidade, pela delimitação de UCs definidas pela legislação federal, estadual e 

municipal. De acordo com o Snuc (BRASIL, 2000), as UCs podem pertencer a duas 

categorias: de “proteção integral” e de “uso sustentável”. O objetivo básico das 

unidades de proteção integral é preservar a natureza, com admissão apenas de uso 

indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos em lei. Essa 
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categoria é composta pelas seguintes UCs: Estação Ecológica, Reserva Biológica, 

Parque Nacional, Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre. As unidades de uso 

sustentável têm como objetivo compatibilizar a conservação da natureza com o uso 

sustentável de parcela dos seus recursos naturais. Fazem parte dessa categoria as 

UCs: Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta 

Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural. A comunidade do Batoque 

está inserida nesse contexto. 

Assim, a proteção da vegetação natural é maior em unidades de proteção 

integral do que em áreas de uso sustentável. O percentual da área de um ecossistema 

que está protegido em UCs é um indicador de resposta social a problemas de perda 

de biodiversidade, utilizado pela Organization For Economic Cooperation and 

Development (1993). Esse indicador pondera o percentual de cada área de 

conservação por um peso que representa a vulnerabilidade de cada tipo de área à 

degradação ambiental. 

O Snuc (2000) classifica as áreas em três tipos: área em UC de proteção 

integral; área em UC de uso sustentável; áreas sem proteção. Para atribuir valores 

pertinentes a esse indicador, adaptaram-se para a pesquisa os critérios adotados pelo 

Snuc. Para a comunidade, classificaram-se as áreas da seguinte forma: área em UC 

de “proteção integral”; área em UC de “uso sustentável”; área em UC de “proteção 

integral sem fiscalização”; área em UC de “uso sustentável sem fiscalização”; área 

“sem proteção”. Deve ser ressaltado que essa classificação foi feita para fins de 

mensuração do indicador, não significando que existam todas essas áreas na 

comunidade. Abaixo, segue os atributos que serviram de referência para a 

mensuração dessa variável:   

 

 área de proteção integral, vulnerabilidade muito baixa = 0,20 

 área de uso sustentável, vulnerabilidade baixa = 0,40 

 área de proteção integral sem fiscalização, vulnerabilidade média = 0,60 

 área de uso sustentável sem fiscalização, vulnerabilidade alta = 0,80 

 área sem proteção, vulnerabilidade muito alta = 1,00 
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As fontes de informação sobre a área ocupada pelas UCs federais e sua 

localização são o Ibama (1999), o IBGE (2010) e a Semace (2012). 

 

ii) Conservação do Solo (CS) 

 

Esse indicador avalia o compromisso da comunidade com a conservação 

do solo, pela prática das seguintes ações, as quais repercutem diretamente na 

qualidade do solo agrícola, com benefícios a todo o ambiente: 1) combate à 

salinização do solo ou controle dela; 2) combate aos processos erosivos e/ou controle 

deles; 3) fiscalização ou controle do uso de fertilizantes e agrotóxicos; 4) incentivo à 

promoção de uso agrícola; 5) práticas de agricultura orgânica e recuperação de áreas 

degradadas.  

Avaliou-se o compromisso da Resex do Batoque com a conservação do 

solo pela Equação 6, que realiza uma média do número de ações de conservação 

adotadas na comunidade.  

 

 

CS = 
º  çõ  �   ��                                               (6) 

 

 

A definição dos valores de vulnerabilidade desse indicador é apontada logo 

a seguir: 

 

 0,00 ≤ CS ≤ 0,20, vulnerabilidade muito alta  

 0,21 ≤ CS ≤ 0,40,vulnerabilidade alta 

 0,41 ≤ CS ≤ 0,60, vulnerabilidade média 

 0,61 ≤ CS ≤ 0,80, vulnerabilidade baixa 

 0,81≤ CS < 1,00, vulnerabilidade muito baixa   

  CS = 1,00, vulnerabilidade nula   

 

Compreende-se que quanto maior for o número de ações de conservação 

do solo adotadas pela comunidade maior será a resposta social e menor a 

vulnerabilidade. Considera-se que esse indicador varie entre 0,00 (valor mínimo) e 
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1,00 (valor máximo). Essa informação foi obtida por meio de entrevista com os 

agricultores da RESEX do Batoque.  

 

iii) Acesso à Rede de Abastecimento de Água (AAA) 

 
 

O indicador estima o acesso da população da localidade à rede de 

abastecimento de água, fundamental à saúde da população, em especial o acesso 

em locais onde as águas encontram-se poluídas pelo lançamento de esgotos e pela 

poluição difusa oriunda de atividades industriais ou agrícolas. 

Dessa forma, é necessário considerar o volume de água que recebe 

tratamento convencional, que reduz a quantidade de sólidos suspensos e a 

contaminação bacteriológica encontrada em águas receptoras de dejetos humanos e 

animais, minimizando a pressão exercida pela geração de esgoto pela população 

local. O acesso à água e ao seu tratamento adequado é um indicador de 

desenvolvimento sustentável utilizado pelo IBGE e pela Comissão para o 

Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, e é avaliado pela relação entre o 

total de pessoas com acesso a um sistema de abastecimento e o total da população 

de um município ou comunidade (Equação 7).  

 

 

AAA = 
º  í � �     �   á  � í �   �                                               (7) 

 

 

A pontuação atribuída à vulnerabilidade para esse indicador foi 

operacionalizada da seguinte forma: 

 

 0,00 ≤ AAA ≤ 0,20, vulnerabilidade muito alta  

 0,21 ≤ AAA ≤ 0,40, vulnerabilidade alta 

 0,41 ≤ AAA ≤ 0,60, vulnerabilidade média 

 0,61 ≤ AAA ≤ 0,80, vulnerabilidade baixa 

 0,81≤ AAA < 1,00, vulnerabilidade muito baixa 
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 AAA = 1,00, vulnerabilidade nula 

 

A definição das classes de vulnerabilidade considerou que quanto maior o 

acesso à rede de abastecimento de água maior a resposta social à problemática do 

saneamento básico e menor a vulnerabilidade da comunidade. Considera-se que o 

percentual de acesso à rede de água varie entre 0,00 (valor mínimo) e 1,00 (valor 

máximo). Essa informação para a localidade foi retirada do censo do IBGE de 2010. 

 

iv) Acesso à Coleta Adequada do Lixo (ACL) 

 

Esse indicador avalia o acesso da população da comunidade à coleta e ao 

destino adequado do lixo coletado. Resíduos não coletados ou coletados e 

encaminhados a locais inadequados acarretam problemas de saúde pública, além de 

contaminação ambiental. O acesso à coleta e ao destino adequado do lixo é um 

indicador de desenvolvimento sustentável utilizado pelo IBGE e pela Comissão para 

o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. 

Esse acesso, no Batoque, é calculado utilizando-se a Equação 8. 

 

 

ACL= 
º  � í �  �   �ç   ��  � í �   �                                    (8) 

 

 

A pontuação atribuída à vulnerabilidade para esse indicador foi 

estabelecida do seguinte modo: 

 0,00 ≤ ACL ≤ 0,20, vulnerabilidade muito alta  

 0,21 ≤ ACL ≤ 0,40, vulnerabilidade alta 

 0,41 ≤ ACL ≤ 0,60, vulnerabilidade média 

 0,61 ≤ ACL ≤ 0,80, vulnerabilidade baixa 

 0,81≤ ACL < 1,00, vulnerabilidade muito baixa 

 ACL = 1,00, vulnerabilidade nula 
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A definição das classes de vulnerabilidade considerou que quanto maior o 

acesso à coleta do lixo, maior a resposta social à problemática dos resíduos sólidos e 

menor a vulnerabilidade da comunidade. Considera-se que o percentual de acesso à 

coleta de lixo varie entre 0,00 (valor mínimo) e 1,00 (valor máximo). Essa informação 

tem como fonte dados do último censo do IBGE. 

 

v) Acesso à rede de Esgotamento Sanitário (AES) 

 

Esse indicador examina o acesso à rede coletora de esgoto (pública e fossa 

séptica) na comunidade. Esse acesso mostra uma resposta efetiva da sociedade para 

a melhoria das condições de saneamento básico e a redução da carga poluidora nos 

corpos hídricos. Apesar de um grande acesso à coleta de esgoto não significar que o 

volume coletado foi devidamente tratado, são escassas as informações sobre o 

volume de esgoto coletado e sobre o tratamento sanitário recebido na maioria dos 

municípios brasileiros. O acesso a esgotamento sanitário é um indicador utilizado pela 

Comissão para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. A Equação 9 

avalia a quantidade da população assistida pela rede de esgotamento. 

 

 

AES= 
º  � í �  �   �ç  � á �  � í �   �                                    (9) 

 

A pontuação atribuída à vulnerabilidade para esse indicador foi 

operacionalizada da seguinte forma: 

 0,00 ≤ AES ≤ 0,20, vulnerabilidade muito alta  

 0,21 ≤ AES ≤ 0,40, vulnerabilidade alta 

 0,41 ≤ AES ≤ 0,60, vulnerabilidade média 

 0,61 ≤ AES ≤ 0,80, vulnerabilidade baixa 

 0,81≤ AES < 1,00, vulnerabilidade muito baixa 

 AES = 1,00, vulnerabilidade nula 

 

Para a definição das classes de vulnerabilidade, leva-se em conta que 

quanto maior for o acesso a esgotamento sanitário, maior será a resposta social à 
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problemática dos efluentes líquidos e menor será a vulnerabilidade da comunidade 

pesquisada. Pondera-se que o percentual de acesso a esgotamento sanitário varie 

entre 0,00 (valor mínimo) e 1,00 (valor máximo).  

 

vi) Taxa de Analfabetismo (TA) 

 
 

Segundo o conceito do IBGE, essa variável aponta a porcentagem das 

pessoas analfabetas de um grupo etário em relação ao total de pessoas do mesmo 

grupo etário. Foram consideradas analfabetas as pessoas que se declararam não 

saber ler e escrever um bilhete simples no idioma que conhecessem. Aquelas que 

aprenderam a ler e escrever, mas esqueceram, e as que apenas assinam o próprio 

nome foram consideradas analfabetas. Pela Equação 10, calcula-se tal variável. Os 

dados foram extraídos do censo do IBGE de 2010. 

 

 

TA = 
    �

º  � � í      �                                              (10) 

 

A classificação quanto à vulnerabilidade seguiu a seguinte parametrização. 

 

 TA = 0,00, vulnerabilidade nula 

 0,00 < TA ≤ 0,02, vulnerabilidade muito baixa  

 0,03 ≤ TA ≤ 0,05, vulnerabilidade baixa 

 0,05 ≤ TA ≤ 0,09, vulnerabilidade média 

 0,10 ≤ TA ≤ 0,19, vulnerabilidade alta 

 TA ≥ 0,20, vulnerabilidade muito alta 

 

A definição dos limites de cada classe considerou as seguintes estatísticas: 

 

 Meta para a taxa de analfabetismo em adultos no Brasil para o ano de 2015, 

conforme o relatório de “Educação para Todos”, ano 2012, publicado pela 

UNESCO: 5%. 
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 Taxa de analfabetismo no Brasil entre pessoas de 15 a 24 anos, em 2012: 

8,6%. 

 Taxa mínima de analfabetismo verificada entre os cinco estados brasileiros 

com maiores taxas de analfabetismo1: 0,19%. 

 

 

vii)  Proporção de Domicílios com Renda Familiar per capita inferior a 1 salário 

mínimo (PRF) 

 

Esse indicador considerou como rendimento mensal familiar a soma dos 

rendimentos mensais dos componentes da família, exclusive os das pessoas cuja 

condição na família fosse pensionista, empregado doméstico ou parente do 

empregado doméstico. A renda familiar per capita foi obtida com a divisão do 

rendimento mensal familiar pelo total de pessoas no domicílio2. 

Na comunidade do Batoque, a renda familiar mensal dos residentes ou 

salário mínimo (SM), varia de meio salário mínimo até 3 salários ou mais. 

 

 

PRF = 
º  � í �    � �   � < �� 1 �� á �  í �  í �   �                                                         (11) 

 

A pontuação atribuída à vulnerabilidade foi definida tendo como parâmetro 

a proporção da população extremamente pobre no estado do Ceará em 2010, 

divulgada pelo Ipece, no Anuário Estatístico de 2012, a qual corresponde a 17,78%. 

 PRF  20,0%, vulnerabilidade muito alta 

 15,0% < PRF ≤ 20,0%, vulnerabilidade alta 

 10,0% < PRF ≤ 15,0%, vulnerabilidade média 

 5,0% < PRF ≤ 10,0%, vulnerabilidade baixa 

 0,0% < PRF ≤ 5,0%, vulnerabilidade muito baixa 

                                                           
1 A taxa de analfabetismo teve como base o Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, publicado 

pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 
2 O Brasil utiliza como parâmetro para dimensionar a pobreza o valor correspondente a meio salário 

mínimo de renda per capita, conforme o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 2007. 
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 PRF = 0,0%, vulnerabilidade nula 

 

 

viii) Doenças por Veiculação Hídrica (DVH) 

 

A mensuração desse indicador para a comunidade do Batoque teve um 

apoio das equipes do PSF e do ACS, que forneceram dados atualizados sobre a 

ocorrência de doenças de veiculação hídrica entre os moradores. De maneira 

genérica, esse grupo de doenças é chamado de “doenças relacionadas à água”, cujo 

agente patogênico está presente, logicamente, na água.  

As DVH foram: Cólera, Febre Tifóide, Salmonelose, Amebíase, Giardíase, 

Hepatite A e Leptospirose.  À constatação de ocorrência de doença entre os 

moradores da comunidade foi atribuído o escore 1(um). À não ocorrência, o escore 0 

(zero). Assim, o valor do DVH foi obtido por meio da expressão 12:  

 

DVH= 
º  ç  �   ��                             (12) 

 

Compreende-se que quanto maior o número de doenças por veiculação 

hídrica confirmadas maior a vulnerabilidade da comunidade a esse indicador. Até 1 

(uma) doença constatada, considerou-se vulnerabilidade muito baixa.  Por outro lado, 

mais de três doenças sugerem alta vulnerabilidade da comunidade a DVH. Assim, a 

classificação quanto à vulnerabilidade segundo o indicador analisado seguiu o 

seguinte critério: 

 

 DVH = 0,00 vulnerabilidade nula  

 0,00 < DVH ≤ 0,15, vulnerabilidade muito baixa  

 0,16 ≤ DVH ≤ 0,30, vulnerabilidade baixa 

 0,31 ≤ DVH ≤ 0,45, vulnerabilidade média 

 0,46 ≤ DVH ≤ 0,60, vulnerabilidade alta 

 DVH > 0,60, vulnerabilidade muito alta 

ix) Taxa de Desemprego (TD) 
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Esse indicador mostra a proporção da população residente e 

economicamente ativa que se encontra sem trabalho. Define-se como população 

economicamente ativa (PEA) o contingente de pessoas de 10 e mais anos de idade 

que está trabalhando ou procurando trabalho. A Equação 13 abaixo mostra como se 

faz o cálculo desse indicador. 

 

 

 

TD =  

º  �  �     �   �           ê �º  �  �  � ��  á �         (13) 

 

A classificação atribuída à vulnerabilidade segundo o indicador analisado 

se deu a partir da seguinte parametrização: 

 

 TD = 0,00, vulnerabilidade nula  

 0,00 < TD ≤ 0,03, vulnerabilidade muito baixa 

 0,03 <TD ≤ 0,05, vulnerabilidade baixa 

 0,05 <TD ≤ 0,07, vulnerabilidade média 

 0,07 ≤ TD ≤ 0,09, vulnerabilidade alta 

 TD > 0,09, vulnerabilidade muito alta 

 

Para a definição das classes de vulnerabilidade, considerou-se que quanto 

maior for a taxa de desemprego da localidade mais serão os problemas sociais 

enfrentados. Considerou-se como vulnerabilidade média aquela associada à taxa de 

desemprego média do Brasil nos últimos cinco anos (2008 a 2012), que, segundo 

dados do IBGE, foi de 6,8%.   

As informações relativas à população desempregada da comunidade foram 

extraídas da base de dados do IBGE, na pesquisa Censo Demográfico (IBGE, 2010) 

e da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad). 
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4.4.3 A mensuração da vulnerabilidade 

A vulnerabilidade foi analisada em cada dimensão individualmente, ou seja, 

de exposição, sensibilidade e capacidade de resposta, levando em consideração os 

indicadores de cada critério, e, em seguida, em termos globais, por meio do índice 

agregado – IVSA. A seguir, descreve-se a mensuração da vulnerabilidade. 

 

a) Vulnerabilidade de Exposição 

 

A vulnerabilidade à exposição foi quantificada pelo IVSAe. 

Matematicamente, o cálculo do IVSAE consistiu na média aritmética dos valores 

atribuídos aos indicadores: ocupação da faixa de praia, ocupação do complexo 

vegetacional e ocupação da planície fluviolacustre, conforme Quadro 3 abaixo: 

 

Quadro 3 – Descrição da mensuração do Índice de Vulnerabilidade Socioambiental 
relativo ao critério de exposição (IVSAe) 

Indicador Valor mensurado do 
Indicador (%) 

Classificação do nível 
de vulnerabilidade 

 
Ocupação da Faixa de 
Praia 

OFP = 0,00  Nula 
0,00 < OFP ≤ 0,20 Muito baixa 
0,21 ≤ OFP ≤ 0,40 Baixa 
0,41 ≤ OFP ≤ 0,60 Média 
0,61 ≤ OFP ≤ 0,80  Alta 
0,81≤ OFP ≤ 1,00 Muito Alta 

 
Ocupação da Planície 
Lacustre  

OPFL = 0,00  Nula 
0,00 < OPL ≤ 0,20 Muito Baixa 
0,21 ≤ OPL ≤ 0,40 Baixa 
0,41 ≤ OPL ≤ 0,60 Média 
0,61 ≤ OPL ≤ 0,80  Alta 
0,81≤ OPL ≤ 1,00 Muito Alta 

 
Ocupação do Complexo 
Vegetacional 

0,00 ≤ OCV ≤ 0,20 Muito Alta 
0,21 ≤ OCV ≤ 0,40 Alta 
0,41 ≤ OCV ≤ 0,60 Média 
0,61 ≤ OCV ≤ 0,80  Baixa 
0,81≤ OCV < 1,00 Muito Baixa 
OCV =1,00  Nula 

Fonte: Elaborado pelo autor (abril de 2013). 

 

O IVSAe corresponde à média aritmética dos valores atribuídos a cada 

indicador. A classificação do nível de vulnerabilidade segundo o critério de exposição 

seguiu a sequência, onde a ocupação da faixa de praia e a planície fluviolacutre foram 

mensuradas da seguinte forma: 0,00, descrita como vulnerabilidade nula; 0,00 – 0,20, 
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como vulnerabilidade muito baixa; 0,21 – 0,40, para vulnerabilidade baixa; 0,41 – 0,60, 

para vulnerabilidade mediana; 0,61 – 0,80, para vulnerabilidade alta; 0,81 – 1,00, para 

vulnerabilidade muito alta, entretanto o indicador ocupação do complexo vegetacional 

mensurou-se como: 0,00 – 0,20, descrita como vulnerabilidade muito alta; 0,21 – 0,40, 

para vulnerabilidade alta; 0,41 – 0,60, para vulnerabilidade média; 0,61 – 0,80, para 

vulnerabilidade baixa; 0,81 – 1,00, como vulnerabilidade muito baixa e igual a 1,00, 

vulnerabilidade nula. 

 

b) Vulnerabilidade de Sensibilidade 

 

A vulnerabilidade à sensibilidade foi quantificada através do IVSAs. Esse 

índice consistiu na média aritmética dos valores atribuídos aos indicadores: áreas 

prioritárias para conservação; aptidão agrícola; aridez do clima; qualidade de água, 

conforme apresentado no Quadro 4 abaixo: 

 
 
Quadro 4 – Descrição da mensuração do Índice de Vulnerabilidade Socioambiental 
relativo ao critério de sensibilidade (IVSAs) 
Indicador Valor mensurado do 

Indicador (%) 
Classificação do nível 
de vulnerabilidade 

 
Áreas Prioritárias para 
Conservação 

APC=0,00 Nula 
0,00 ≤ APC ≤ 0,20 Muito Baixa 
0,21 ≤ APC ≤ 0,40 Baixa 
0,41 ≤ APC ≤ 0,60 Média 
0,61 ≤ APC ≤ 0,80  Alta 
0,81 ≤ APC ≤ 1,00 Muito Alta 

 
 
Aptidão Agrícola 

AA=0,00 Nula 
0,00 ≤ AA ≤ 0,20 Muito baixa 
0,21 ≤ AA ≤ 0,40 Baixa 
0,41 ≤ AA ≤ 0,60 Média 
0,61 ≤ AA ≤ 0,80  Alta 
0,81 ≤ AA ≤ 1,00 Muito Alta 

 
Índice de Aridez 
 

0,00 ≤ AC ≤ 0,20 Muito Alta 
0,21 ≤ AC ≤ 0,40 Alta 
0,41 ≤ AC ≤ 0,60 Média 
0,61 ≤ AC ≤ 0,80  Baixa 
0,81 ≤ AC ≤ 1,00 Muito Baixa 

AC=1,00 Nula 
 
Qualidade da Água 

QA=0,00 Nula 
0,00 ≤ QA ≤ 0,20 Muito baixa 
0,21 ≤ QA ≤ 0,40 Baixa 
0,41 ≤ QA ≤ 0,60 Média 
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0,61 ≤ QA ≤ 0,80  Alta 
0,81 ≤ QA ≤ 1,00 Muito Alta 

Fonte: Elaborado pelo autor (abril de 2013). 

O IVSAs corresponde à média aritmética dos valores atribuídos a cada 

indicador. A classificação do nível de vulnerabilidade segundo esse critério seguiu a 

sequência adotada para cada indicador, o que se verifica no Quadro, exposto acima.  

 

c) Vulnerabilidade de Capacidade de Resposta 

 

A vulnerabilidade à capacidade de resposta foi quantificada através do 

IVSACR. Matematicamente, o cálculo para esse indicador consistiu na média aritmética 

dos valores atribuídos para as variáveis: áreas em UC; conservação do solo; acesso 

ao abastecimento de água; acesso à coleta do lixo; acesso a esgotamento sanitário; 

taxa de analfabetismo; percentual da renda familiar; doenças por veiculação hídrica; 

taxa de desemprego. O Quadro 5 abaixo apresenta essa descrição: 

 

Quadro 5 – Descrição da mensuração do Índice de Vulnerabilidade Socioambiental 
relativo ao critério de capacidade de resposta (IVSAcr) 

Indicador Valor mensurado do 
Indicador (%) 

Classificação do nível 
de vulnerabilidade 

 
 
Área em UC 

0,00 ≤ AUC ≤ 0,20  Muito Baixa 
0,21 ≤ AUC ≤ 0,40 Baixa 
0,41 ≤ AUC ≤ 0,60 Média 
0,61 ≤ AUC ≤ 0,80 Alta 
0,81≤ AUC ≤ 1,00 Muito Alta 
AUC=1,00 Nula 

 
Conservação do Solo 

0,00 ≤ CS ≤ 0,20  Muito Alta 
0,21 ≤ CS ≤ 0,40 Alta 
0,41 ≤ CS ≤ 0,60 Média 
0,61 ≤ CS ≤ 0,80 Baixa 
0,81≤ CS ≤ 1,00 Muito Baixa 
CS=1,00 Nula 

 
Acesso ao Abastecimento 
de água 

0,00 ≤AAA  ≤ 0,20  Muito Alta 
0,21 ≤ AAA ≤ 0,40 Alta 
0,41 ≤ AAA ≤ 0,60 Média 
0,61 ≤ AAA ≤ 0,80 Baixa 
0,81≤ AAA ≤ 1,00 Muito Baixa 
AAA=1,00 Nula 

 
 
Acesso à Coleta de Lixo 

0,00 ≤ ACL ≤ 0,20  Muito Alta 
0,21 ≤ ACL ≤ 0,40 Alta 
0,41 ≤ ACL ≤ 0,60 Média 
0,61 ≤ ACL ≤ 0,80 Baixa 
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0,81≤ ACL ≤ 1,00 Muito Baixa 
ACL=1,00 Nula 

Continuação do Quadro 5 
 
Acesso a Esgotamento 
Sanitário 

0,00 ≤ AES ≤ 0,20  Muito Alta 
0,21 ≤ AES ≤ 0,40 Alta 
0,41 ≤ AES ≤ 0,60 Média 
0,61 ≤ AES ≤ 0,80 Baixa 
0,81≤ AES ≤ 1,00 Muito Baixa 
AES=1,00 Nula 

 
 
 
Taxa de Analfabetismo 

TA=0,00 Nula 
0,00 ≤ TA ≤ 0,02  Muito Baixa 
0,03 ≤ TA ≤ 0,05  Baixa 
0,05 ≤ TA ≤ 0,09  Média 
0,10 ≤ TA ≤ 0,19  Alta 
TA ≥ 0,20  Muito Alta 

 
 
Proporção da Renda 
Familiar 

PRF  20,0%  Muito Alta 
15,0 < PRF ≤ 20,0  Alta 
10,0 < PRF ≤ 15,0  Média 
5,0 < PRF ≤ 10,0  Baixa 
PRF ≤ 5,0  Muito Baixa 
PRF=5,0 Nula 

 
Doenças por Veiculação 
Hídrica 

DVH=0,00 Nula 
0,00 ≤ DVH ≤ 0,15 Muito Baixa 
0,0,16 ≤ DVH ≤ 0,30  Baixa 
0,31 ≤ DVH ≤ 0,45  Média 
0,46 ≤ DVH ≤ 0,60  Alta 
DVH > 0,60  Muito Alta 

 
Taxa de Desemprego 

TD=0,00 Nula 
O,00 < TD ≤ 0,03 Muito Baixa 
0,03 <TD ≤ 0,05 Baixa 
0,05 <TD ≤ 0,07  Média 
0,07 ≤ TD ≤ 0,09  Alta 
TD > 0,09  Muito Alta 

Fonte: Elaborado pelo autor (abril de 2013). 

 

O IVSAcr corresponde à média aritmética dos valores atribuídos a cada 

variável indicada. A classificação do nível de vulnerabilidade segundo esse critério 

seguiu a sequência de valores de mensuração adotada para cada indicador, conforme 

Quadro 5, apresentado acima. 

 

d) O cálculo do IVSA 

 

O IVSA foi calculado a partir da média aritmética dos índices de 

vulnerabilidade em cada dimensão, conforme a Equação 14, abaixo: 
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IVSA = 
�����+���� +�����3                                                 (14) 

 

Tal proposta foi desenvolvida com o intuito de oferecer subsídios para que 

o poder público estadual e municipal possa direcionar ações eficazes de 

desenvolvimento para a comunidade sob investigação. Espera-se que se estabeleça 

um prognóstico de provável evolução da paisagem local, projetando-se as tendências 

futuras de ocupação e expansão das formas de uso e ocupação das terras da Resex 

do Batoque, bem como que sejam implementados serviços de infraestrutura básica. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Para obter os resultados do trabalho elaborou-se o Índice de 

Vulnerabilidade Socioambiental – IVSA para a Resex do Batoque, metodologia 

baseada em Adger (2006), que ao tratar da definição de vulnerabilidade, usualmente, 

atrelam esse conceito a um ou mais dos seguintes fatores: exposição, sensibilidade e 

capacidade adaptativa ou de resposta do sistema. O estudo desses fatores permite a 

avaliação da maior ou menor vulnerabilidade de um sistema a determinadas questões 

ambientais. A exposição significa o grau, duração ou extensão em que o sistema está 

em contato com perturbações. A sensibilidade está relacionada à extensão ou ao grau 

em que um sistema pode absorver as pressões sem sofrer alterações no longo prazo. 

A capacidade adaptativa é a habilidade do sistema de se ajustar a um dano ocorrido, 

fazer uso de recursos ou oportunidades ou responder a mudanças ambientais que 

venham a ocorrer. Nesse contexto, um sistema é mais vulnerável quanto maiores as 

pressões, maior a sensibilidade do meio e menor sua capacidade adaptativa. 

As análises dos indicadores nos levou a considerar que quanto maior for a 

exposição do sistema ambiental às pressões que ocorrem ou venham a ocorrer maior 

será a sua sensibilidade e menor a sua capacidade de resposta, elevando 

consequentemente a suscetibilidade da área a problemas tanto de cunho social como 

ambiental. 

 

5.1 Análise da Vulnerabilidade Socioambiental da comunidade do Batoque, 
Aquiraz/CE 
 

O IVSA do Batoque não permitiu a descrição detalhada dos critérios e dos 

seus respectivos indicadores, bem ainda não permitiu a percepção de quais deles 

acarretam mais problemas sociais ou ambientais à localidade. Desse modo, a 

atividade de trabalho de campo, com aplicação de questionários em todas as 

residências para um reconhecimento da área, foi imprescindível para compor um 

banco de dados útil à mensuração dos indicadores adequados propostos nos critérios 

bem como ao fortalecimento e à atualização dos dados mensurados pelo IBGE. Após 

compilações estatísticas e matemáticas dos dados, foi elaborado o índice final de 
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vulnerabilidade socioambiental da Resex do Batoque. A Tabela 4 mostra os dados 

obtidos na comunidade para o valor final do IVSA. 

Tabela 4 – Análise do IVSA* da comunidade do Batoque, Aquiraz/CE 
Critério Indicador Socioambiental Vulnerabilidade 

Socioambiental 
Valor do 
Indicador 

Valor 
do 

Critério 

Valor 
do 

IVSA 

 

1.
 E

xp
os

iç
ão

 

 

1.1 Ocupação da Faixa de 

Praia 

0,00  

 

0,33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,53 

1.2 Ocupação da Planície 

Lacustre  

1,00 

1.3 Ocupação do Complexo 

Vegetacional 

0,00 

    
 2

. S
en

si
bi

lid
ad

e 

2.1 Áreas Prioritárias para 

Conservação 

1,00  

 

0,50 2.2 Aptidão Agrícola 0,60 

2.3 Índice de Aridez 0,20 

2.4 Qualidade da Água 0,20 

 

3.
 C

ap
ac

id
ad

e 
de

 r
es

po
st

a 

3.1 Área em Unidade de 

Conservação 

0,40  

3.2 Conservação do Solo 0,00  

 

 

 

 

0,76 

3.3 Acesso ao Abastecimento 
de Água 

1,00 

3.4 Acesso à Coleta de Lixo      0,80 

3.5 Acesso ao Esgotamento 
sanitário 

1,00 

3.6 Taxa de Analfabetismo 0,60 

3.7 Proporção de Renda 

Familiar 

1,00 

3.8 Doenças ocasionadas por 

Veiculação Hídrica 

1,00 

3.9 Taxa de desemprego 1,00 

Fonte: Figueredo (2010). 
 *IVSA – Índice de Vulnerabilidade Socioambiental. 
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Ressalta-se que os critérios mencionados acima foram divididos, e em cada 

um foram alocados indicadores, que totalizaram 16, os quais foram imprescindíveis 

para a mensuração do resultado final do índice da pesquisa. A seguir, é feita a análise 

detalhada dos critérios e seus indicadores para fins do cálculo final do IVSA da 

comunidade do Batoque, em que foi levada em consideração a variação de alguns 

indicadores, pois alguns receberam valores conforme a classe de vulnerabilidade; 

dependendo da variável, a mensuração foi de nula a muito alta ou vice-versa.  

 

5. 2 Resultados do critério de exposição 

 

O critério “exposição” avaliou a pressão exercida pelo uso e ocupação 

inadequada nos principais sistemas ambientais da localidade, como a faixa de praia e 

a planície lacustre. A área ocupada por vegetação também foi levada em 

consideração para a análise desse critério.  

A invasão de empreendimentos e o adensamento são importantes fatores 

de pressão no litoral cearense e essa comunidade também sofreu essa problemática. 

Há preocupação com a especulação imobiliária, uma vez que ela acarreta o 

desmatamento – com perda da vegetação natural e redução da biodiversidade –, 

contribui para a ocorrência de processos erosivos e altera a ciclagem natural de 

nutrientes, ampliando as ofertas de nitrogênio e fósforo, que podem comprometer a 

qualidade das águas. 

 Nesse critério, os indicares apresentaram os seguintes valores, de acordo 

com a escala de 0 a 1, foram: 1) a área ocupada no entorno da planície lacustre, com 

valor mensurado de 1,00, classificando a vulnerabilidade como muito alta; 2) a área 

da faixa de praia, valor de 0,00, de vulnerabilidade nula; 3) a área ocupada pelo 

complexo vegetacional, valor de 0,00, de vulnerabilidade nula.  

Esses valores nos mostram que a planície lacustre é que mais sofre com a 

questão de uso e ocupação de terras, nessa área da comunidade que as residências 

estão fixadas. No que concerne a ocupação da faixa de praia, não foram encontradas 

nenhum tipo de construção. Em relação a ocupação da vegetação não se chegou a 

uma mensuração precisa já que a imagem utilizada não permitiu a real situação de tal 

indicador. 

 

 Ocupação da Faixa de Praia (OFP) 
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O indicador ocupação da faixa de praia teve valor final de 0,00, para o 

critério de exposição, tendo sido o de menor valor em relação aos outros indicadores. 

Essa diferença deu-se principalmente devido a essa parte da comunidade não possuir 

empreendimentos residenciais. A comunidade do Batoque, em décadas pretéritas, era 

uma vila de difícil acesso, desbravada somente por alguns aventureiros. Nos anos 

1980/90 começaram a surgir as primeiras residências de veraneio. A população, 

contra esses novos “residentes”, lutou para que novas ocupações não acontecessem 

na faixa litorânea. Somente a partir de 2005 a comunidade conseguiu o que almejava, 

e a localidade foi decretada a primeira unidade de conservação de uso sustentável, a 

Resex, do estado do Ceará, onde para qualquer construção que viesse a ser 

implementada deveria ter uma autorização do órgão competente,no caso o Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), com o permissão da 

comunidade, onde a população se reuni para discutir se é conveniente a construção 

de qualquer tipo de empreendimento. Daí, o valor do indicador ser de 0,00, mostrando 

a classificação de vulnerabilidade nula, onde nessa unidade geoambiental não 

encontramos nenhum tipo de construção, seja ela moradia, de laser como barracas 

de praia ou de contenção como muros de contenção etc . 

 

 Ocupação da Planície Lacustre (OPL) 

 

A ocupação de planície lacustre foi o indicador de maior valor para o critério 

de exposição, mensurado em 1,00. Esse indicador mostrou uma vulnerabilidade muito 

alta, confirmando que no entorno dessa área está concentrado um maior número de 

residências, implicando um grande adensamento populacional, onde a comunidade é 

composta de 221 residências. Esse resultado mensurado é verídico, visto que é nessa 

unidade geoambiental que está localizada a lagoa, principal reservatório hídrico da 

comunidade, cujas águas são utilizadas pelos habitantes para os mais diversos usos. 

 

 Ocupação do Complexo Vegetacional (OCV) 

 

Para a análise do indicador ocupação do complexo vegetacional foi traçada 

a diferenciação da classe, em que a escala teve a variação de muito alta a nula, se 

analisarmos a classe de vulnerabilidade (vide tabela 3), sua variação é de nula a muito 
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alta. Esse indicador teve a função de mostrar a importância da vegetação como 

componente do meio físico e sua relação de preservar os recursos hídricos, a 

paisagem, a estabilidade geológica/geomorfológica, a biodiversidade, o fluxo genético 

da fauna e da flora, proteger o solo e garantir o bem-estar da comunidade local. 

Entretanto, esse indicador não teve uma mensuração exata devido a 

dificuldade de mapeamento. Com isso, o valor de 0,00 mostrou que, de acordo com a 

classificação em que baseia, a vulnerabilidade foi classificada como muito alta. 

 

5.3 Resultados do critério de sensibilidade 

 

A média do critério de sensibilidade foi de 0,50. O indicador que teve maior 

grau de vulnerabilidade foi o da área prioritária para conservação, com valor 1,00. A 

aptidão agrícola teve o valor de 0,60, o índice de aridez, de 0,60, e a qualidade da 

água, de 0,20. Abaixo segue a análise desse critério com seus respectivos indicadores 

e a classificação das vulnerabilidades de cada um. 

 

 Área Prioritária para Conservação (APC) 

 

O indicador de área prioritária para conservação avaliou as unidades 

geoambientais da comunidade que estão em melhor e em pior estágio 

conservacionista. Entretanto, utilizou-se nessa variável, para a mensuração do 

resultado, conforme o quadro 5 abaixo, que foi dividido em unidades geoambientais 

para mensuração do grau de prioridade. Como método de cálculo, foi atribuído pela 

soma das variáveis consideradas o valor 0,25 a cada constatação da existência da 

variável no local. Assim, o máximo valor possível é 1,00. O Indicador de Prioridade 

(IP) foi obtido a partir da soma das pontuações observadas em cada unidade 

ambiental. 

 

 

 

Quadro 6- Mensuração dos valores para o indicador área prioritária para conservação 
da comunidade do Batoque, Aquiraz/CE 
Unidades 

Geoambientais 
Ocorrência 
de 

Ocorrência 
de 
espécies 

Interesse 
econômico 
(0,25) 

Locais de 
uso 
tradicional 

Indicador 
de 
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endemismo 
(0,25) 

raras e 
migratórias 
(0,25) 

(0,25) Prioridade 
(IP)  

Planície 
litorânea 

0,25  0,25 0,25 0,25 1,00 

Planície 
Lacustre 

0,25 0,25 0,25 0,25 1,00 

Planície 
Flúviomarinha 

0,25 0,25 0,25 0,25 1,00 

 Elaborado pelo autor (junho de 2013). 

 

O resultado mostrou que todas as unidades geoambientais tiveram 1,00 

como valor de prioridade, indicando que todos os sistemas ambientais possuem 

vulnerabilidade muito alta. Isso demonstra que todas as unidades da Resex devam ter 

prioridades de conservação em seus mais diversos usos. 

 

 Aptidão Agrícola (AA) 

 

O indicador aptidão agrícola avaliou a capacidade agrícola da localidade 

do Batoque, examinando as unidades geoambientais (planícies litorânea, lacustre e 

fluviomarinha) da área. O resultado indicou as qualidades dos sistemas ambientais 

como também os fatores limitantes (deficiência de fertilidade, de água, excesso de 

água, suscetibilidade à erosão e implementação de mecanização). Por meio da 

estimativa das limitações das terras para uso agrícola foi calculado o valor final para 

esse indicador e classificada a sua vulnerabilidade, conforme a escala de 0 - 1. Abaixo 

segue o quadro 7 para a aptidão agrícola do Batoque.  

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 7 – Mensuração dos fatores limitantes e atributos para aptidão agrícola da 
comunidade do Batoque, Aquiraz/CE 
 
 Fatores limitantes e atributos diagnósticos 
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Unidade 

Geoambientai

s 

DF* DA** EA*** SE**** IM***** Valo

r da 

AA 

Planície 

Litorânea 

Moderad

o = 0,50 

Muito 

Forte = 

1,00 

Nulo = 

0,00 

Forte = 

0,60 

Moderad

o = 0,60 

0,54 

Planície 

Lacustre 

 Ligeira = 

0,25 

Ligeiro = 

0,40 

Moderad

o = 0,50 

Moderad

o = 0, 40 

Forte = 

0,75 

0,46 

Planície 

Fluviomarinha 

Muito 

Forte = 

1,00 

Moderad

a = 0,20 

Muito 

Forte = 

1,00 

Forte = 

0,60 

Forte = 

1,00 

0,76 

TOTAL 0,58 

Elaborado pelo autor (junho de 2013). 

Símbolo: DF = Deficiência de Fertilidade; DA = Deficiência de Água; EA = Excesso 
de Água; SE = Suscetibilidade à Erosão; IM = Implementação de Mecanização. 
 

Após a verificação dos respectivos valores dos fatores limitantes e atributos 

diagnósticos para cada unidade geoambiental verificou-se que a planície 

fluviomarinha tem maior valor de aptidão agrícola (0,76), o que demonstra que esse 

tipo de solo é inapto à agricultura. A planície litorânea vem logo a seguir, com 0,54, 

indicando um solo restrito para a aptidão, e o valor para a planície lacustre ficou em 

torno de 0,46, mostrando que, apesar dos vários fatores negativos (deficiência de 

fertilidade moderada, deficiência de água ligeira e excesso de água nulo), essa 

unidade geoambiental foi caracterizada como regular para a aptidão agrícola. 

Em relação à classe de vulnerabilidade desse indicador, o valor ficou em 

torno de 0,58, mensurado como vulnerabilidade mediana, pela escala de 0 - 1, 

revelando que, se não houver um cuidado conservacionista nesses ambientes, 

futuramente poderá ocorrer problemas com os solos agricultáveis do Batoque. 

 

 Índice de Aridez (IA) 

 

O Indicador aridez do clima acusou uma vulnerabilidade baixa.  Para se 

mensurar essa variável foi utilizado o Programa de Ação Nacional de Combate à 

Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca PAN-BRASIL (BRASIL, 2004), 
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documento que dá a ideia da aridez do clima. Ainda outro trabalho sobre o índice de 

aridez utilizado foi o Índice Municipal de Alerta de 2012, do Ipece, onde o valor 

atribuído para o município de Aquiraz, onde está localizada a comunidade do Batoque 

é de 0,83. Isso nos levou a considerar que o município foi considerado como área de 

entorno das regiões áridas e semiáridas, em que o valor é de 0,20, conforme a escala 

de trabalho, apontando vulnerabilidade muito baixa. 

 

 Qualidade da Água (QA) 

 

Para obter o indicador da qualidade de água, foram realizadas análises 

bacteriológicas das águas da lagoa do Batoque a fim de verificar o grau de 

microorganismos patogênicos nesse manancial. O gráfico 4 a seguir mostra o 

resultado da análise das amostras. 

 

Gráfico 4– Quantidade de coliformes termotolerantes encontrados nas amostras de 
águas coletadas na Lagoa do Batoque, semestralmente entre outubro de 2011 à abril 
de 2013 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (maio/2013). 

 

Conforme o gráfico acima, no ponto (B1), verificou-se que o número de 

coliformes fecais chegou a 36 NPM/100 ml em outubro de 2011, a 32 NPM/100 ml no 

mês de abril de 2012, e a 35 NPM/100 ml nos meses de outubro de 2012 e abril de 

2013. No ponto (B2), em outubro de 2011 o valor foi de 65 NPM/100 ml; de 60 

NPM/100 ml em abril de 2012; de 62 NPM/100 ml em outubro de 2012 e em abril de 

2013. Nas amostras do ponto (B3), foram verificados os seguintes resultados: em 

B1 B2 B3 B4

Outubro de 2011 36 65 35 69

Abril de 2012 32 60 33 71

Outubro de 2012 35 62 32 67

Abril de 2013 35 62 31 68

0
10
20
30
40
50
60
70
80

To
ta

l d
e

 C
o

lif
o

rm
e

s 
Te

rm
o

to
le

ra
n

te
s 

(N
P

M
/1

0
0

m
L)

Número de CTTs nas amostras 

analisadas.



118 

 

outubro de 2011, valor de 35 NPM/100 ml; em abril de 2012, valor de 33 NPM/100 ml; 

em outubro de 2012, valor de 32 NPM/100 ml; em abril de 2013, valor de 31 NPM/100 

ml. Por fim, no ponto (B4), ponto com maior valor de coliformes termotolerantes, tem-

se o seguinte: em outubro de 2011, valor de 69 NPM/100 ml; em abril de 2012, valor 

de 71 NPM/100 ml; em outubro de 2012, valor de 67NPM/100 ml; em abril de 2013, 

valor de 68 NPM/100 ml. 

O valor mensurado para esse indicador foi de 0,20, pois foram encontradas 

ainda algumas colônias de bactérias nas amostras coletadas. Com esse valor, a 

vulnerabilidade foi classificada como muito baixa. 

 

5.4 Resultados do critério de capacidade de resposta 

 

A capacidade de resposta teve valor de 0,76 e deveu-se, principalmente, à 

falta de uma infraestrutura básica adequada para a comunidade. Os valores 

relacionados para cada indicador mostram a realidade de critério com seus 

respectivos indicadores. O indicador de menor vulnerabilidade foi o de área em 

unidade de conservação, que recebeu valor 0,40; o indicador conservação do solo 

atingiu o valor 0,00; o acesso ao abastecimento de água teve valor 1,00; o acesso à 

coleta de lixo foi avaliado em 0,80; o acesso a esgotamento sanitário ficou com 1,00; 

a taxa de analfabetismo registrou valor 0,60; a proporção de renda familiar teve valor 

1,00; as doenças de veiculação hídrica atingiram valor 1,00 e a taxa de desemprego 

mensurada no valor 1,00. 

 

 Área em Unidade de Conservação (AUC) 

 
Essa variável avalia como a comunidade conserva a biodiversidade local, 

pela delimitação de UC definida pela legislação federal, estadual e municipal. O 

objetivo das UCs de uso sustentável, a resex, é compatibilizar a conservação da 

natureza com a parcela dos seus recursos naturais. No caso da comunidade 

pesquisada, esse indicador recebeu o valor de 0,40, tendo a vulnerabilidade ficando 

classificada como baixa. Devamos salientar que a comunidade é uma resex, e de 

acordo com o Sistema Nacional de Unidade de Conservação (SNUC) ela está 

classificada como unidade de conservação de uso sustentável. 
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 Conservação do Solo (CS) 

 
O indicador conservação do solo avaliou o compromisso da comunidade 

com a conservação do solo: a prática de ações, a maneira de uso do solo pelos 

agricultores, e as medidas sustentáveis utilizadas para obter uma melhor 

produtividade. O valor correspondente a esse indicador foi de 0,00, que classificou a 

vulnerabilidade como muito alta, lembrando que nesse caso essa variável variou de 

muito alta a nula. Como já foi mencionado anteriormente, de acordo com relatos dos 

agricultores da comunidade todas as ações (combate à salinização, combate a 

processos erosivos, fiscalização ao uso de agrotóxicos e fertilizantes, promoção de 

uso agrícola, práticas de agricultura orgânica e recuperação de áreas degradadas do 

solo) são práticas assumidas e adotadas pela comunidade. 

 

 Acesso à rede de Abastecimento de Água (AAA) 

 

O acesso à rede de abastecimento de água mostrou o valor de 1,00, 

relacionado à vulnerabilidade muito alta. Esse resultado é explicado pelo fato de a 

comunidade ser composta de 221 residências nestas condições: somente 3 domicílios 

são contemplados pela rede de distribuição geral de abastecimento de água fornecida 

pelo órgão competente do Estado, a Cagece; 204 são abastecidas por poços ou 

nascentes; 14 utilizam outras formas de abastecimento. 

  

 Acesso à Coleta Adequada do Lixo (ACL) 

 

Em relação à coleta de lixo, das 221 residências 73 são beneficiadas por 

coleta feita por serviços de limpeza pela Prefeitura de Aquiraz. O restante das 

residências utilizam outras formas de descarte do lixo: 137 queimam os resíduos 

sólidos e 11 o enterram. Isso mostra o total descaso quanto a esse serviço tão 

essencial para qualquer habitante. A coleta adequada, além de deixar os locais mais 

apreciáveis, é importante para a diminuição de insetos e roedores, o que minimizaria 

substancialmente o número de doenças causadas por esses animais. 

O valor desse indicador foi mensurado em 0,80, classificado como de 

vulnerabilidade alta.  
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 Acesso à rede de Esgotamento Sanitário (AES) 

 

No que concerne ao serviço de esgotamento sanitário, a vulnerabilidade 

recebeu uma classificação muito alta, recebendo o maior valor 1,00, visto que 

nenhuma residência possui esse tipo de serviço. Cerca de 97,3% das 211 residências 

possuem banheiros ou sanitários de uso exclusivo dos moradores e 2,7% não 

possuem banheiros ou sanitários de uso exclusivo. Os resíduos fecais são lançados 

em fossas sépticas geralmente encontradas nos quintais das propriedades, e a maior 

parte das águas residuárias, isto é, as águas que saem de pias de cozinhas e 

banheiros, é levada por canos para valas que se encontram nos quintais, a céu aberto. 

O valor desse indicador foi de 1,00, mostrando a classificação da vulnerabilidade 

como nula, na escala de muito alta a nula. Isso mostra que quanto maior o acesso a 

esse serviço básico, maior será a resposta social a esse problema, com isso a 

vulnerabilidade é menor. 

 

 Taxa de Analfabetismo (TA) 

 

Para a comunidade esse indicador está relacionado à escolarização. A 

situação educacional indica a proporção de pessoas (de um grupo etário) 

frequentando escola (cursos regulares de educação pré-escolar, ensino fundamental 

– antigo 1º grau –, ensino médio ou 2º grau, graduação e de pós-graduação) em 

relação ao total da população (do mesmo grupo etário).  

Do total de 1.133 habitantes da localidade, 48 frequentam creche, 474 

concluíram o ensino fundamental, 331 não concluíram o ensino fundamental, 71 

concluíram o ensino médio, 69 não concluíram o ensino médio, 4 possuem ensino 

superior e 2 estão em conclusão, enquanto 89 estão no grau de analfabetismo e 45 

não quiseram informar ou não sabiam. Isso demonstra o descaso por parte dos órgãos 

competentes em relação à educação, pois esse indicador (mensurado em 0,60) 

mostra que a vulnerabilidade é muito alta em relação à taxa de analfabetismo da 

localidade. 

 

 Proporção de Renda Familiar (PRF) 
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Em relação à renda familiar, o valor foi de 1,00, de vulnerabilidade muito 

alta. Nesse indicador, levou-se em consideração o número de famílias totais da 

comunidade, que é de 189. Assim, foi traçado o rendimento familiar, considerado 

como a soma dos rendimentos mensais dos componentes da família, inclusive os das 

pessoas cuja condição na família fosse pensionista, empregado doméstico ou parente 

do empregado doméstico. 

Desse modo, viu-se que 56 famílias recebem menos de um salário mínimo; 

83 famílias, de um a dois salários mínimos; acima de 50 famílias, mais de dois salários 

mínimos. Observou-se que, apesar de muitas famílias serem beneficiárias de 

programas sociais e uma boa parte delas composta de aposentados, as famílias ainda 

reclamam que essa renda familiar não é suficiente para se ter uma vida digna. 

 

 Doenças por Veiculação Hídrica (DVH) 

 

O indicador revela a presença significativa de patologias de veiculação 

hídrica na comunidade, apesar de a balneabilidade da água da lagoa ter sido 

classificada com excelente, ainda encontra-se doenças por esse indicador. Entretanto, 

segundo o médico da comunidade, muitas vezes é preciso levarmos em consideração 

não somente a água utilizada desse manancial, outros fatores como alimentos 

desprovidos de higienização, também pode acarretar algumas doenças de veiculação 

hídrica. De 2010 a 2012, de acordo com o serviço de saúde (posto de saúde e agente 

comunitário de saúde), foram registrados e confirmados os seguintes males: 8 casos 

de cólera em 2010 e 3 casos em 2011; 13 casos de amebíase em 2010, 7 em 2011 e 

11 em 2012; 34 casos giardíase, em 2010, 18 em 2011 e 24 em 2012; 1 caso de 

Hepatite A em 2012; 1 caso de Leptospirose em 2010 e 1 caso em 2012. A seguir, 

expõe-se o quadro 8 o utilizado para a mensuração do valor desse indicador. 

 

 

 

Quadro 8 – Tipos de doenças por veiculação hídrica verificadas na comunidade do 
Batoque, entre os anos de 2010 à 2013 
 

Doenças de Veiculação 
hídrica 

Escore 
Sim = valor 1 Não = valor 0 

Cólera 1  
Febre Tifoide  0 
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Salmonelose  0 
Amebíase 1  
Giardíase 1  
Hepatite A 1  
Leptospirose 1  
Total de doenças 5  

Elaborado pelo autor (junho de 2013). 

 

O resultado desse indicador (1,00) foi obtido pela média aritmética do 

número de doenças com escores de valor 1 dividida pelo número das doenças 

pesquisadas na comunidade, mostrando que esse indicador, na escala de 0-1, definiu 

a vulnerabilidade como muito alta. 

 Taxa de Desemprego (TD) 

 

O indicador taxa de desemprego foi verificado pela percentagem das 

pessoas economicamente ativas que estão sem trabalhar em relação às pessoas de 

10 anos ou mais de idade. Do total de 117 pessoas de idade entre 10 e 14 anos, 

somente 21 confirmaram que exerciam alguma atividade de trabalho; das 689 

pessoas de idade entre 15 e 59 anos, somente 217 trabalham em alguma atividade; 

das 114 pessoas de idade entre 60 anos e mais, apenas 44 exercem alguma atividade 

laboral. Do total de 920 pessoas economicamente ativa de idade de 10 anos ou mais, 

somente 226 trabalham em alguma atividade remunerada, 70 possuem 

aposentadoria, restando assim 624 fora do mercado de trabalho. Esse indicador foi 

mensurado com valor 1,00 e colocou a vulnerabilidade em grau muito alto. 

Após a descrição de cada critério com seus respectivos indicadores se 

chegou ao resultado final do IVSA. A mensuração adotou o mesmo procedimento 

utilizado para os critérios e variáveis: por meio de uma média aritmética chegou-se ao 

resultado esperado de 0,76, considerado na escala de 0 a 1, que apontou 

vulnerabilidade média.  

Isso revela que Batoque, apesar de ser uma unidade de uso sustentável 

que objetiva compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável dos 

recursos disponíveis, a área ainda possui problemas de cunho socioambiental, 

principalmente relacionado à falta de infraestrutura básica de serviços (indicadores 

alocados no critério de capacidade de resposta). 
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Ademais, a Resex padece das mesmas dificuldades inerentes a todas as 

reservas extrativistas existentes no Brasil: funcionários indisponíveis, falta de recursos 

financeiros, de equipamentos, de organização e mobilização por parte de toda a 

população local. 

Portanto, ao analisar o litoral do município de Aquiraz, pode-se perceber 

que é na comunidade do Batoque onde os ambientes estão mais preservados. A 

comunidade ainda guarda ambientes pouco modificados pela ação antrópica e 

dotados de espetacular beleza cênica. Foram possivelmente essas características 

que atraíram para o Batoque o olhar dos especuladores imobiliários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 CONCLUSÕES  
 
 

A avaliação dos indicadores para o estudo da vulnerabilidade 

socioambiental da comunidade do Batoque foi de uma importância fundamental, onde 

os mesmo forneceram uma estrutura para entender onde e por que certas unidades 
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geoambientais é/ou está passando pelo processo de vulnerabilidade, bem como para 

identificar as causas sociais, econômicas e ambientais de diferentes impactos, por 

exemplo, a ocupação desordenada, a falta de infraestrutura, o desemprego dentre 

outros. 

De acordo com os resultados obtidos neste estudo, constatou-se que a 

comunidade sob investigação, localizada dentro de uma UC de uso sustentável, 

apresenta, predominantemente, vulnerabilidade natural baixa a média decorrente de 

fatores sociais e ambientais, onde a mensuração final do IVSA foi de 0,53. A área 

naturalmente de maior vulnerabilidade do critério de exposição foi a que margeia a 

planície lacustre. Essa unidade geoambiental, bem ainda a faixa de praia, 

fluviomarinha, de deflação e dunas móveis são consideradas frágeis em decorrência 

do seu dinamismo e por terem papel decisivo na manutenção da diversidade biológica 

e no suporte biofísico para as diversidades encontradas nesses sistemas ambientais. 

São áreas de alimentação, abrigo e repouso de aves migratórias, de retenção de 

sedimentos, de concentração de nutrientes, e são responsáveis pela geração de 

serviços ambientais de grande importância socioambiental. A necessidade de análise 

desses sistemas ambientais no Batoque é fundamental, visto que são nessas áreas 

que a antropização é mais evidente.  

Por isso, o presente estudo foi desenvolvido para analisar a relação entre 

as unidades geoambientais e ver sua importância para a manutenção e equilíbrio 

ambiental da comunidade, devendo prevalecer medidas de proteção e recuperação, 

associadas à gestão de preservação desses ambientes. 

As definições de vulnerabilidade, usualmente, atrelam esse conceito a um 

ou mais dos seguintes fatores: exposição, sensibilidade e capacidade adaptativa ou 

de resposta do sistema. O estudo desses fatores permite a avaliação da maior ou 

menor vulnerabilidade de um sistema a determinadas questões ambientais. A 

exposição significa o grau, duração ou extensão em que o sistema está em contato 

com perturbações. A sensibilidade está relacionada à extensão ou ao grau em que 

um sistema pode absorver as pressões sem sofrer alterações no longo prazo. A 

capacidade adaptativa é a habilidade do sistema de se ajustar a um dano ocorrido, 

fazer uso de recursos ou oportunidades ou responder a mudanças ambientais que 

venham a ocorrer. Nesse contexto, um sistema é mais vulnerável quanto maiores as 

pressões, maior a sensibilidade do meio e menor sua capacidade adaptativa. 
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Os indicadores não foram escolhidos aleatoriamente. Primeiramente foram 

feitas visitações in loco e aplicações de questionários variáveis que mais encaixariam 

com a pesquisa. Os indicadores uso e ocupação das unidades geoambientais, 

infraestrutura básica, características socioeconômicas e qualidade do domicílio, foram 

os geradores que permitiram traçarmos um perfil da comunidade e elencarmos os 

indicares que seriam trabalhados para o estudo de vulnerabilidade do Batoque.  

A comunidade em questão é carente, os moradores são menos 

escolarizados, sem acesso a serviços públicos, principalmente de equipamento básico 

de saneamento, ficando, assim, mais expostos a vetores de doenças como rato, 

baratas e mosquitos em geral. 

Criam-se, assim, situações em que justamente os grupos sociais com 

níveis de pobreza e privação social mais elevado (e, portanto, com menor capacidade 

de reação às situações de fragilidade) vão residir nas áreas com maior exposição ao 

risco e à degradação ambiental, configurando condições de alta vulnerabilidade 

socioambiental.  

Colocam-se à disposição algumas recomendações observadas durante o 

reconhecimento das unidades geoambientais, por ocasião das visitas realizadas na 

comunidade do Batoque e das conversas mantidas com os moradores:  

 

 Realizar levantamentos específicos sobre o meio físico da Resex do Batoque, 

principalmente no que diz respeito ao solo e à água. Estudos de pedologia 

podem ajudar a definir estratégias mais eficazes para o uso do solo, buscando 

ganhar produtividade nas atividades agrícolas em geral, e a análise periódica 

do manancial hídrico pode proporcionar a utilização adequada desse ambiente 

lêntico. 

 Fazer levantamentos sobre a vegetação e a fauna por equipes especializadas, 

isto é, buscar melhores informações sobre esses aspectos, avaliando o seu 

potencial de uso pelos moradores da unidade. Pode ser uma das prioridades 

em termos de pesquisa. 

 Envolver a gestão da UC com o projeto intitulado “Recuperação da Lagoa do 

Batoque, Aquiraz-CE”, garantindo uma maior participação da população, 

inserindo-a nas discussões, nos diálogos e nas decisões do projeto. 

 Buscar mais informações sobre a área de preservação definida no 

zoneamento, se caso houver; 
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 Estudar amplamente o impacto das atividades humanas dentro das unidades 

geoambientais, buscando formas de melhor adequar essas ações às limitações 

ambientais da região. O acompanhamento anual do avanço das áreas 

antropizadas na unidade, através de sensoriamento remoto e verificações no 

campo, se faz essencial para entender como ocorre a dinâmica do uso do solo 

na Reserva e propor medidas para mitigar os impactos. 

 Conhecer as unidades geoambientais da região é muito importante para a 

gestão da unidade, a fim de acompanhar as atividades extrativistas dos 

moradores e as possíveis invasões que possam ocorrer pelas vias de acesso.  

 Buscar alternativas econômicas que priorizem os produtos extrativistas para a 

unidade é essencial. Dar condições às famílias residentes, trazer alternativas 

de renda viáveis com base em produtos da comunidade e na pequena 

agricultura é primordial para diminuir a pressão sobre os recursos naturais da 

UC. 

 Estudar as cadeias produtivas dos insumos já explorados na Unidade ou com  

potencial é muito importante, com vistas a torná-las mais eficientes aos 

moradores, eliminando os gargalos na comercialização. 

 Capacitar a população local, principalmente as crianças e os jovens, por meio 

de cursos de educação ambiental, para que eles sejam agentes 

multiplicadores.  

 Realizar parcerias entre a escola do Batoque e as universidades, bem como 

propor a implantação de programas ambientais para o currículo escolar local, 

com o objetivo de orientar e motivar a percepção da comunidade sobre a 

importância da conservação do meio ambiente.  

 
Acredita-se, portanto, que grande parte do esforço de planejamento e de 

formulação de políticas públicas contribuirá substancialmente para a redução da 

vulnerabilidade socioambiental. Além disso, seria importante que os órgãos gestores 

que lidam com as situações de vulnerabilidade (políticas de habitação, saneamento e 

meio ambiente) formulassem (e implementassem) políticas públicas conjuntamente e 

de maneira integrada, com a população local levando em conta as fragilidades e 

potencialidades que a comunidade possui. 

Com isso, concluímos que os indicares propostos nesse estudo é um 

grande suporte para entendermos a questão da vulnerabilidade como uma nova 
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maneira de olhar para um velho problema. Em vez de se concentrar apenas sobre o 

que vem acontecendo de errado no passado e os efeitos dos riscos, a vulnerabilidade 

nos dá a oportunidade de se analisar o que podemos repensar e contribuir para o 

futuro. Como uma abordagem focada no futuro, a vulnerabilidade é uma maneira de 

usar os pontos fortes e melhorar estrategicamente fraquezas. 
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ANEXO A 

 

Questionário para ser aplicado na comunidade do Batoque em Aquiraz-Ce 

 

Entrevistado:__________________________ 

Idade:______________________________ 

Profissão:___________________________________ 

Data:___/____/______ 

 

1. Nº de pessoas que residem na residência. 

Criança(s): _______ 

Jovens:________ 

Adultos:________ 

Idosos:_________ 

 

2. Nº de pessoas por sexo. 

Feminino: ________ 

Masculina:_________ 

 

3. Nº de pessoas com aposentadorias. 

Idosos:_______ 

Outros:________ 

4. Nº de famílias com benefício da Bolsa Família 

Família:________ 

Crianças:________ 

 

5. Principais patologias identificadas na comunidade. 
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Feminino:___________ 

Masculino:__________ 

 

Droga:________ Masculino:_______ Feminino:_________ 

Alcoolismo:________ Masculino: ________ Feminino:__________ 

Diabetes:__________ Masculino:________ Feminino:___________ 

Hipertensão:________ Masculino:________ Feminino:____________ 

Outros:_____________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________ 

 

6. Tipos de patologias infantis. 

 

N°:_______ Masculino:________ Feminino: 

 

7. Como é o acompanhamento da vacinação infantil? 

 

 

 

8. Quais são as vacinas e as diferentes faixas etárias? 

 

 

9. E a relação ao Pré-Natal? 
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10. Em relação à gravidez na adolescência? 

 

11. Óbitos parturiente e de recém-nascido. 

 

12. Como é feito os partos? 

 Maternidade (   ) 

 Parteira (   ) 

 

13.  Há violência na família? 

Criança:________ Mulheres:________ 

 

14.  Forma de abastecimento de água nas residências? 

 

15. As casas possuem encanamento para água? 

16. Se as casas possuem caixas d’água? 

 

 

17.  A comunidade foi beneficiada por cisternas? Qual o projeto? Todos os 
domicílios foram contemplados? 

 

 

18.  Todas as casas possuem sanitários e fossas? 

 

 

19.  Os dejetos que vão para as fossas são também o que saem das pias da 
cozinha, banho, por exemplo? 
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20.  As águas de banho e da pia da cozinha vai para onde? 

 

 

 

21.  Onde os dejetos das fossas deságuam? 

 

 

22.  Infra-estrutura das casas 

 

a) Taipa:_______ b) alvenaria: ________ outro:________ 

 

 

23. Em média quantos cômodos possuem as casas? 

 

 

24. Todas as casas possuem fornecimento de energia? 

 

 

25. Quais os eletrodomésticos existentes nas casas? 

 

 

26.  Na comunidade existe possuem telefonia Fixa? 

 Doméstica:________ 

 Pública:__________ 
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27. Telefonia móvel. 

 

28. Qual(is) a(s0 operadora(s): 

 

29. Se a população utiliza o sistema de comunicação virtual (internet) 

 

30.  Fonte de renda: 

 

Agrícola:_________ Pecuária:__________ aves: _________  Outros:________ 

 

Em média o tamanho de propriedade de terras? 

 

 

 O que é cultivado? 

 A colheita é mais para consumo ou é comercializado e onde? 

 

 E quais os produtos que são comercializados? 

 

31.  Quais os comércios da comunidade? 

 

32.  Possuem caixa de correio? Posto de saúde? 

 

 Tipos de atendimento? 

 Quantos médicos? 

 Enfermeira de Nível superior:______ Técnico:______Fundamental_____ 

 

33. Possuem Benzedeira:__________ 
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34. Transporte Público: 

Vans: 

Horário: 

 

Ônibus: 

Horário: 

 

35.  Atrativos: Como é utilizado a lagoa ou o rio? 

 

 Quem visita? 

 

36. Existe coleta de lixo? 

 

 Quem coleta? Dias de coleta, para onde ele vai? 

 

37.  Segurança: possui problema e como é resolvido? 

 

 

38.  E a questão da religiosidade; 

 

 

 Católicas:_______ Padre:_______ 

 Evangélica:______ Pastor:______ 

 

39.  Escolaridade 
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 Número de alunos: 

 Fundamental I:_________ 

 Fundamental II:_________ 

 Ensino Médio:_______________ 

 Ensino Superior:_________________ 

 

40. De onde são os professores? 

 

 Todos possuem ensino superior?  

 Qual a Instituição? 

 Funciona o Pró-Jovem? 

 Possui muita evasão? 

 Que projetos a escola promove? 

 Há merenda escolar? 

 

41. Perguntar ao Líder comunitário. 

 

 Depois que foi criada a reserva como está a aceitação da população em 
relação ao direito de uso em relação ao direito de posse da terra? 

 

42. Quais os desejos da comunidade? 

 

43. Que ideia você tem para promover o desenvolvimento da área? 

 

44. Como é a relação da comunidade com a prefeitura? 

 

45. Quantas pessoas fazem parte da associação? 
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