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RESUMO 

 

A bacia hidrográfica foi tomada como o ponto de partida desse estudo, pois pode ser abordada 

sobre diversos aspectos devido à abundância e complexidade dos usos que se pode fazer dos 

recursos naturais que a constitui, e pela influência direta nas populações que vivem no entorno 

destas bacias ou que dependem do seu abastecimento de água. A área da pesquisa compreende 

a sub-bacia hidrográfica do riacho Jubaia que pertence a bacia hidrográfica do rio Pacoti e 

está localizada na vertente a sotavento da Serra da Aratanha/Pacatuba e se estende por Lages, 

Jubaia e Cachoeira que são distritos do município de Maranguape. Possui uma extensão 

aproximada de 12 km e uma área de 26 km
2
 localizada a 04º00‟46,4” de Latitude Sul e 

038º40‟32,9” de Longitude Oeste. Dentro da sua área de abrangência possui algumas 

barragens localizadas ao longo do curso do riacho em propriedades particulares, como 

também poços e açudes, dentre eles o açude da Comissão que é público. Diante destas 

informações o objetivo geral da pesquisa é realizar uma análise geoambiental de uso e 

ocupação do solo, na sub-bacia hidrográfica do riacho Jubaia, para elaborar o diagnóstico da 

qualidade das águas superficiais, disponível para o abastecimento público. Para esta pesquisa 

a base metodológica será a sistêmica utilizando-se a análise geossistêmica e os dados sobre 

Índice do Estado Trófico e o Índice de Qualidade da água, disponibilizados pela ANA e pela 

CETESB, como também, nas seguintes etapas metodológicas: levantamento bibliográfico, o 

trabalho de campo, coleta de água, sistematização das informações e elaboração do 

diagnóstico socioambiental. A partir deste estudo, foram identificadas quatro unidades 

geoambientais: o Geossistema representado pela sub-bacia hidrográfica do riacho Jubaia e 

como Geofácies o platô úmido, vertente leste úmida/sub-úmida, vertente oeste 

úmida/subúmida e depressão intermontana sub-úmida e semi-árida. As categorias de análise 

de maior relevância foram: bacia hidrográfica, saneamento rural e qualidade da água e como 

ferramenta básica o sensoriamento remoto utilizando-se a imagem de satélite SRTM–

Topodata do INPE (04S39) resolução de 30 metros, onde a área em estudo foi representada 

em uma escala de 1:40.000. O riacho Jubaia apresentou problemas relacionados à qualidade 

da água, principalmente devido à falta de esgotamento sanitário, além de áreas usadas para a 

agricultura que se encontram degradadas propiciando o avanço da caatinga. Assim a análise 

geoambiental, se mostrou adequada para o estudo da sub-bacia riacho Jubaia, pois possibilitou 

a elaboração de diagnósticos e prognósticos que auxiliarão no manejo adequado. 

 

Palavras-chave: Bacia hidrográfica. Saneamento rural. Qualidade de água. 
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RESUMEN 

 

La cuenca se tomó como punto de partida de este estudio, se puede abordar en varios aspectos 

debido a la abundancia y la complejidad de los usos que se pueden hacer de los recursos 

naturales, es decir, y el impacto directo sobre las personas que viven alrededor de estas 

cuencas o dependen de su suministro de agua. El área de estudio comprende la cuenca del 

arroyo Jubaia que pertenece a la cuenca del río Pacoti y se encuentran en el lado de sotavento 

de la Sierra de la Aratanha / Pacatuba y abarca Lages, Jubaia y Cachoeira son distritos de la 

ciudad de Maranguape . Tiene una longitud aproximada de 12 km y una superficie de 26 km2 

situada 04º00'46,4 "Latitud Sur y 038º40'32,9" Longitud Oeste. Dentro de su área de 

cobertura tiene algunas presas situadas a lo largo del curso del arroyo en la propiedad privada, 

así como pozos y embalses, incluido el embalse de la Comissão y de la presa San José de que 

son público. En esta información, el objetivo general de la investigación es realizar un análisis 

geoambiental de uso y ocupación del suelo, en la cuenca del arroyo Jubaia para elaborar el 

diagnóstico de la calidad del agua superficial disponible para el abastecimiento público. Para 

esta investigación es la base metodológica sistémica mediante el análisis geosystemic y datos 

en el Índice de Estado trófico y el Índice de Calidad del Agua, proporcionado por ANA y 

CETESB, así como en los siguientes pasos metodológicos: la literatura, la trabajo de campo, 

recolección de agua, sistematización de información y preparación de diagnóstico ambiental. 

A partir de este estudio, hemos identificado cuatro unidades geoambientales: el geosistema 

representado por la sub-cuenca del arroyo Jubaia como geofacies la meseta húmeda, lado 

húmedo del este / sub-húmedo y húmedo vertiente occidental / sub-húmedo y InterMontana 

depresión sub-húmedo y semi -árida. Las categorías más relevantes de análisis fueron: 

cuencas, saneamiento rural y la calidad del agua y como la teledetección herramienta básica 

utilizando una resolución de imagen de satélite SRTM-TOPODATA INPE (04S39) de 30 

metros, donde el área de estudio Fue representado en una escala de 1: 40.000. La corriente 

Jubaia presenta problemas relacionados con la calidad del agua, debido principalmente a la 

falta de saneamiento, así como las áreas dedicadas a la agricultura que se degrada fomentar el 

progreso de la sabana. Así que el análisis geoambiental resultó adecuada para el estudio de la 

sub-cuenca del arroyo Jubaia, porque hizo posible el desarrollo de diagnósticos y pronósticos 

que le ayudarán en la gestión adecuada. 

 

Palabras clave: Cuenca. Saneamiento Rural. Calidad del Agua. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A água sempre foi importante para as pessoas e para o desenvolvimento das 

sociedades, pois é um elemento natural vital para o ser humano. Ao longo da história da 

humanidade muitas comunidades surgiram e se desenvolveram próximas a um corpo hídrico, 

na maioria das vezes, próximas a um rio que permitisse saciar as necessidades básicas como 

beber, realizar higiene pessoal e plantar. Para Bacci e Pataca (2008, p.211) “a presença ou 

ausência de água escreve a história, cria culturas e hábitos, determina a ocupação de 

territórios, vence batalhas, extingue e dá vida às espécies, determina o futuro de gerações”. 

Quando existe escassez de água essa dependência sobre os recursos hídricos se torna maior.  

A região semi-árida do Nordeste do Brasil faz parte desta realidade exposta e 

devido as suas características climáticas que lhe conferem apenas duas estações bem 

definidas, uma quadra chuvosa e uma longa estação seca, e grande parte do seu território 

formado por material rochoso cristalino de baixa permeabilidade, possui sérias restrições no 

uso dos recursos hídricos. Essa característica climática e geológica promove uma escassez 

hídrica para grande parte desta região que mesmo não apresentando uma homogeneidade, de 

modo geral, essa escassez predomina, tornando a população desta região dependente das 

chuvas e de rios e açudes perenes. Essa situação se torna grave porque os rios nordestinos, em 

sua maioria, são intermitentes.  

De acordo com a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos – COGERH 

(2015) “o Estado do Ceará, segundo o Plano Estadual dos Recursos Hídricos, está dividido 

em 12 Bacias Hidrográficas”, com destaque para a Bacia Metropolitana, onde se localiza a 

área de estudo desta pesquisa, que segundo o Comitê das Bacias Hidrográficas da Região 

Metropolitana de Fortaleza – CBH – RMF (2015) é “formada por 16 sub-bacias distribuídas 

por 31 municípios cearenses localizados à nordeste do estado”, responsáveis pelo 

abastecimento de água de toda a Região Metropolitana de Fortaleza. Enfrenta a escassez 

hídrica como grande parte da Região Nordeste. Esses aspectos favorecem primeiro, uma 

irregularidade das chuvas, concentrada numa quadra chuvosa que se estende de fevereiro a 

maio e pelo escoamento e evaporação rápida destas águas.  

Apesar de a Bacia Metropolitana possuir 16 sub-bacias hidrográficas, a maioria é 

de pequena dimensão, reduzindo o abastecimento a pequenas áreas. Quando se trata de 

abastecimento hídrico é importante salientar que não abrange grande parte das áreas rurais, ou 

áreas afastadas dos centros urbanos. Este fato torna uma parcela da população muito 

vulnerável à falta de chuva afetando principalmente, às atividades de pecuária extensiva e a 
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lavoura de subsistência e muitas vezes a escassez hídrica conduz ao uso de água imprópria 

para o consumo humano, podendo acarretar graves problemas de saúde causados por 

veiculação hídrica. 

Atrelada a estas questões, a qualidade da água é de extrema importância, pois a 

sociedade faz diferentes usos, como o doméstico, agrícola, para o lazer e para a produção 

industrial. A qualidade da água é fundamental para a proteção da saúde e para o meio 

ambiente. Segundo o CONAMA (2005) na Resolução nº 357 em seu Artigo 3º “As águas 

doces, salobras e salinas do Território Nacional são classificadas, segundo a qualidade 

requerida para os seus usos preponderantes, em treze classes de qualidade”. Destas classes 

interessa para a pesquisa as águas doces, especificamente, as da classe 1 composta pelas águas 

que podem ser destinadas, entre outros, ao abastecimento para consumo humano, após 

tratamento simplificado. 

Para que a população possa usufruir de água potável é preciso que sejam 

realizados estudos e monitoramento constantes, principalmente pelos órgãos públicos 

responsáveis pela gestão dos recursos hídricos. Para que esta gestão seja adequada às 

demandas, torna-se necessário um planejamento ambiental voltado à gestão das bacias 

hidrográficas, pois cada bacia possui características diferenciadas, com demandas específicas. 

Portanto, o planejamento ambiental é “... encaminhado a estabelecer a organização funcional 

e espacial, de determinadas áreas, em dependência das características dos sistemas naturais 

(principalmente os ecos e os geossistemas)” (RODRÍGUEZ; SILVA; LEAL, 2011, p.34). 

Para Bertrand (2004, p.146) é na escala do geossistema que “se situa a maior parte dos 

fenômenos de interferência entre os elementos da paisagem e que evoluem as combinações 

dialéticas mais interessantes para o geógrafo”. É necessário conhecer as características 

geoambientais e o uso e ocupação do solo de cada bacia para que se entendam as 

características apresentadas por cada corpo hídrico e para que seja possível a intervenção 

adequada a partir de medidas mitigadoras em curto prazo e por medidas futuras que venham 

conservar a potabilidade destas águas para que sejam atendidas suas demandas, “enfim, o 

geossistema constitui uma boa base para os estudos de organização do espaço porque ele é 

compatível com a escala humana (BERTRAND, op. cit.). Para Cirilo (2008, p.61) “do ponto 

de vista social, para tanto, necessita-se de políticas públicas adequadas para que a criação de 

emprego e renda aconteça concomitantemente com outras políticas que assegurem a desejada 

racionalidade dos usos da água e dos recursos naturais de forma geral”. 

A má qualidade da água e em alguns casos, a escassez hídrica, são gerados pela 

ação antrópica e podem afetar muitos aspectos da vida humana, perpassando pelos aspectos 
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individuais, sociais, culturais, econômicos e políticos. Associando estes aspectos é possível 

encontrar uma zona de interferência entre eles, o que possibilita um melhor entendimento 

desta problemática de modo mais completo e sistemático. Assim, não podem ser encarados 

como problemas somente de cunho ambiental, ou em reduzidas vezes, no âmbito social, mas 

deve ser visto como um problema gerado pela interferência da sociedade na natureza e esta 

por sua vez vai responder de diversas formas. Contudo, podemos designá-lo de problema 

socioambiental. “O termo “sócio” aparece, então, atrelado ao termo “ambiental” para 

enfatizar o necessário envolvimento da sociedade enquanto sujeito, elemento, parte 

fundamental dos processos relativos à problemática ambiental contemporânea” 

(MENDONÇA, 2001, p.117). 

A bacia hidrográfica foi tomada como o ponto de partida deste estudo, pois pode 

ser abordada sobre diversos aspectos devido a abundancia e complexidade dos usos que se 

pode fazer dos recursos naturais que a constitui.  

 

A bacia hidrográfica, mesobacia (sub-bacia) e a microbacia, unidade básica de 

intervenção e entendida como uma área fisiográfica, drenada por um curso d‟água 

ou por um sistema de cursos de água conectados e que convergem, direta ou 

indiretamente, para um leito ou para um espelho d`água, constituindo uma unidade 

ideal para o planejamento integrado do manejo dos recursos naturais no meio 

ambiente por ela definido (CEARÁ-SRH, 2010, p.15). 

 

Partindo da definição que a Secretaria de Recursos Hídricos – SRH do Estado do 

Ceará faz de bacia hidrográfica é necessário enfatizar seus aspectos geoambientais e atrelar a 

esta definição o uso e ocupação da bacia e em seu entorno que, muitas vezes, causam 

transformações constantes em sua dinâmica, devendo assim estudá-la a partir de múltiplas 

abordagens. Dentre as abordagens possíveis encontra-se o enfoque sistêmico que está presente 

em muitos estudos relacionados à temática de bacias hidrográficas. 

Diante destas informações, o objetivo geral desta pesquisa é realizar uma análise 

geoambiental e de uso e ocupação solo, na sub-bacia hidrográfica do riacho Jubaia (Mapa 01), 

para elaborar um diagnóstico da qualidade das águas superficiais, disponíveis para o 

abastecimento público.  

Para alcançar este objetivo geral foram propostos os seguintes objetivos 

específicos: (I) Identificar e caracterizar as características geoambientais locais, os usos da 

terra e os aspectos socioeconômicos presentes; (II) Identificar os recursos hídricos disponíveis 

e verificar a qualidade da água; (III) Elaborar um diagnóstico da qualidade das águas 

superficiais da área de drenagem do riacho Jubaia a partir de características geoambientais e 

do uso e ocupação do solo, como também, das condições de saneamento básico da população;  
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Mapa 01: Localização da Sub-bacia do riacho Jubaia. 

Fonte: Fonte: Lima e Soares (2015). 
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e (IV) Propor medidas de otimização dos usos dos recursos hídricos e de mitigação dos 

possíveis impactos ambientais. 

O estudo se justifica porque compreende que o recurso hídrico é um bem natural 

limitado e a sociedade a partir de seus usos atribui valores à água, tornando-a um bem 

econômico. Por ser também um bem de domínio público, é preciso conservá-la e colocá-la a 

disposição de todos de forma igualitária e em perfeito estado de uso.  

Na elaboração da dissertação foram desenvolvidos sete capítulos: 

O primeiro capítulo é a introdução aborda todo o conteúdo tratado durante a 

pesquisa e enfatiza a importância da água para a sociedade; a questão da escassez hídrica que 

torna a população dependente de uma quadra chuvosa e de bacias hidrográficas intermitentes 

na região semi-árida do Nordeste e, por conseguinte, no Estado do Ceará; a potabilidade da 

água; e a bacia hidrográfica como elemento fundamental para o planejamento ambiental vista 

como um recurso natural constituído por diversos elementos naturais que se integram de 

modo sistêmico. 

O segundo capítulo trata da fundamentação teórica e da metodologia utilizada na 

pesquisa mostrando a importância da abordagem sistêmica baseada no geossistema; a relação 

entre as questões ambientais e a sociedade; abordando de modo enfático a importância do 

arcabouço legislativo envolvendo os recursos hídricos que se estende desde uma política 

nacional voltada para os recursos hídricos até uma política por bacia hidrográfica levando em 

conta as peculiaridades de cada uma delas; a importância do saneamento básico para a 

população, enfocando tanto aspectos sociais como ambientais, como também, a potabilidade 

da água consumida pela população. Ainda no capítulo foi abordada a metodologia construída 

nas seguintes etapas: levantamento bibliográfico; trabalho de campo e coleta de água; 

sistematização das informações; elaboração do diagnóstico socioambiental do sub-bacia 

hidrográfica do riacho Jubaia; discussões sobre os resultados e proposições voltadas a 

melhoria da qualidade de vida a partir do uso correto da água. 

O terceiro capítulo versa sobre a caracterização geoamboiental e socioeconômica 

presentes na área que compreende a sub-bacia hidrográfica do riacho jubaia com informações 

sobre a sua localização e área de abrangência, além de informações sobre Geologia, 

Geomorfologia, Clima,condições hidrográficas, Solo, cobertura vegetal, balanço hídrico, 

dados morfométricos e usos destes recursos e as inter-relações destas informações buscando 

uma visão que considere a interação destas informações geoambientais. Já os aspectos 

socioeconômicos contemplam informações sobre a contextualização histórica da área, dados 

sobre população, educação, saúde, emprego e renda. 
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O quarto capítulo aborda sobre o uso e ocupação e os impactos ambientais nas 

áreas ribeirinhas da sub-bacia hidrográfica do riacho Jubaia com informações pertinentes ao 

saneamento básico, especialmente no que concerne a medidas de saneamento rural com 

enfoque em três ações: abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza e 

manejo de resíduos sólidos; além das características dos núcleos habitacionais em torno do 

riacho como as construções, o desmatamento, o acúmulo de lixo, a agricultura, entre outros. 

O quinto capítulo discorre sobre a qualidade da água da sub-bacia hidrográfica do 

riacho Jubaia a partir de dados sobre o Índice de Qualidade da Água – IQA e o Índice do 

Estado Trófico – IET e a qualidade da água de poços a partir do Ministério da Saúde. 

O sexto capítulo fala sobre o diagnóstico socioambiental da sub-bacia hidrográfica 

do riacho Jubaia e está constituído pelos resultados e discussões das informações encontradas 

e sistematizadas sobre os dados geoambientais, socioeconômicos, saneamento básico e 

qualidade da água. Além das considerações sobre as propostas de medidas de mitigação para 

os impactos ambientais decorrentes, buscando contribuir para melhorar a qualidade de vida 

destas populações, como também a qualidade ambiental da área em estudo indicando medidas 

que favoreçam e facilitem a convivência entre a satisfação das necessidades hídricas da 

população e a natureza. 

O sétimo capítulo é composto pela conclusão que se deu após todas as discussões 

sobre o tema em estudo a partir das considerações finais. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E METODOLÓGICA 

 

2.1 Fundamentação teórica e aplicada 

 

Para esta pesquisa a abordagem geográfica será a sistêmica baseada em Bertrand 

(2004) que concebe um sistema de classificação das paisagens em seis níveis divididos em 

unidades superiores e unidades inferiores. As unidades inferiores são compostas pelo 

gessitema, geofáceis e geótopo. Destas, farão parte do estudo o “geo “sistema” acentua o 

complexo geográfico e a dinâmica de conjunto; geo “facies” insiste no aspecto fisionômico” 

(BERTRAND, 2004, p.145). Segundo Christofoletti (1936) “a aplicação da teoria dos 

sistemas aos estudos geográficos serviu para melhor focalizar as pesquisas e para delinear 

com maior exatidão o setor de estudo desta ciência, além de propiciar oportunidade para 

reconsiderações críticas de muito dos seus conceitos”. As categorias de análise de maior 

relevância a serem abordadas serão: bacias hidrográficas, saneamento rural e qualidade da 

água.  

 

2.1.1 Abordagem sistêmica para o planejamento ambiental de bacias hidrográficas 

 

As inter-relações que se dão entre a sociedade e a natureza exigem a compreensão 

do espaço geográfico que as constituem porque possibilita à busca de melhorias da qualidade 

de vida. O entendimento do espaço geográfico a partir das transformações decorrentes destas 

inter-relações pressupõe o uso de metodologias adequadas a cada realidade como também o 

planejamento e aplicação eficaz dos resultados obtidos. Dentre estas abordagens se incluem as 

advindas da Teoria Geral dos Sistemas. 

A abordagem sistêmica está presente na maioria dos estudos relacionados a esta 

temática, que de acordo com Capra (1996, apud, TROPPMAIR; GALINA, 2006, p. 80) “foi 

Ludwig Von Bertalanfy (1975) o autor da primeira formulação de um arcabouço teórico sobre 

sistemas, porém, Alexander Bogdanov, 20 a 30 anos antes já publicara os primeiros artigos 

sobre esse assunto”.  Esta Teoria segundo Rodrigues (2001, p.72) “visava tanto à investigação 

científica dos sistemas em várias ciências quanto sua aplicação tecnológica e, ainda, a própria 

filosofia dos sistemas, no sentido de promover a discussão desse novo paradigma científico”. 

 

A visão sistêmica também foi um importante acontecimento para a Geografia. O 

direcionamento para a sistematização e a integração do meio ambiente com seus 
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elementos, conexões e processos como um potencial a ser utilizado pelo homem, 

adquire importância crescente (TROPPMAIR; GALINA 2006, p. 80). 

 

A partir da Teoria Geral dos Sistemas surgiram alguns sistemas de referências 

teórico-conceituais, dentre eles a Ecodinâmica de Tricart (1977), os esquemas de classificação 

de Sotchava (1977, 1978) e por Bertrand (1972), citados por Rodrigues (2001, p.72), como 

também segundo Rodriguez e Silva (2011, p.18) “a concepção da Ecologia da Paisagem 

elaborada por Forbes e Naveh e a concepção da Geoecologia da Paisagem (baseada em 

Alexander von Humboldt, [...] e interpretada sistemicamente por V. B. Sochava)”. Dentre 

estas referências, a classificação da paisagem proposta em 1972 por Bertrand traz uma divisão 

em seis níveis hierárquicos em que o geossistema (Figura 01) é definido como “uma unidade 

dimensional compreendida entre alguns quilômetros quadrados e algumas centenas de 

quilômetros quadrados” em que 

 

O geossistema corresponde a dados ecológicos relativamente estáveis. Ele resulta da 

combinação de fatores geomorfológicos (natureza das rochas e dos mantos 

superficiais, valor do declive, dinâmica das vertentes...), climáticos (precipitações, 

temperatura...) e hidrológicos (lençóis freáticos epidérmicos e nascentes, pH das 

águas, tempos de ressecamento do solo...). É o “potencial ecológico” do 

geossistema. (BERTRAND, 2004, p.146). 

 

                                     Figura 01: Definição teorética de geossistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fonte: Bertrand (2004). 

 

Para Bertrand (2004, p.147) devido a “essa dinâmica interna, o geosistema não 

apresenta necessariamente uma grande homogeneidade fisionômica. Na maior parte do 

tempo, ele é formado de paisagens diferentes que representam os diversos estágios da 

evolução do geossistema”. O geofáceis também é importante para o entendimento da 

dinâmica da paisagem e “corresponde então a um setor fisionomicamente homogêneo onde se 

desenvolve uma mesma fase de evolução geral do geossistema. [...] representa assim uma 
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malha na cadeia das paisagens que se sucedem no tempo e no espaço no interior de um 

mesmo geossistema” (BERTRAND, 2004, p.147). 

 

Embora os geossistemas sejam fenômenos naturais, todos os fatores econômicos e 

sociais, influenciando sua estrutura e peculiaridades espaciais, são tomados em 

consideração durante o seu estudo e suas descrições verbais ou matemáticas. 

Modelos e gráficos de geossistemas refletem parâmetros econômicos e sociais 

influenciando as mais importantes conexões dentro do geossistema, sobretudo no 

que se refere às paisagens grandemente modificadas pelo homem (SOTCHAVA, 

1977, p.6). 

 

Não é possível estudar, analisar e compreender a relação que existe entre a 

sociedade e a natureza buscando a origem dos problemas socioambientais como meio para 

elaborar diagnósticos e prognósticos que mitiguem ou findem os mesmos, se tratarmos a 

sociedade como um elemento a parte neste processo, como se a natureza fosse apenas palco 

das atividades humanas e que reage apenas para dar uma resposta às ações sofridas. “Por isso, 

opor um “meio natural” a um “meio modificado pelo homem” nos parece não ter significado. 

Constitui má colocação do problema, leva à discussão falsa” (TRICART, 1977, p.17).  

O modo de vida em sociedade é cultural, é algo criado pelo homem, mais isto não 

o torna destituído de ser, um ser natural, e que independente da época em questão, continua 

dependendo dos recursos naturais em toda a sua completude. Esta premissa vem ao encontro 

da afirmação de Tricart (1977, p.15) quando diz que “um homem pode viver sem aço ou sem 

petróleo, mas não sem água, sem ar, sem alimento”. Essas afirmações caminham para a 

construção de uma visão sistêmica onde cada elemento possui um papel específico, mas cada 

ação realizada por estes elementos interfere direta ou indiretamente nos demais elementos, 

construindo um todo que se relaciona de modo interdependente na formação de um sistema 

dinâmico. Tricart (1977, p.19) define sistema como, 

 
Um conjunto de fenômenos que se processam mediante fluxos de matéria e energia. 

Esses fluxos originam relações de dependência mútua entre os fenômenos. Como 

conseqüência, o sistema apresenta propriedade que lhe são inerentes e diferem da 

soma das propriedades dos seus componentes. Uma delas é ter dinâmica própria, 

específica do sistema. 

 

Esta concepção de sistema se adéqua aos estudos relacionados ao uso e ocupação 

dos espaços e possibilita abordar os problemas socioambientais provenientes da degradação 

relacionada a estes usos. Ou seja, permite a realização de uma abordagem sistêmica, 

entendendo as transformações ocorridas ao longo do tempo na natureza e que posteriormente 

passarão a refletir nas atividades humanas. Para Tricart (1977, p.19) o conceito de sistemas é 

um instrumento lógico adequado aos problemas do meio ambiente, pois, 
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Ele permite adotar uma atitude dialética entre a necessidade da análise – que resulta 

do próprio progresso da ciência e das técnicas de investigação – e a necessidade, 

contrária, de uma visão de conjunto, capaz de ensejar uma atuação eficaz sobre esse 

meio ambiente. Ainda mais, o conceito de sistema é, por natureza, de caráter 

dinâmico e por isso adequado a fornecer os conceitos básicos para uma atuação - o 

que não é o caso de um inventário, por natureza estático. 

 

Para que estes estudos possam contribuir para uma melhoria das ações humanas 

relacionadas aos recursos naturais e para uma melhor qualidade de vida, é preciso que haja 

um planejamento específico voltado para cada aspecto que se deseja estudar. Para os 

problemas socioambientais voltados para o uso e ocupação de uma bacia hidrográfica é 

adequado o Planejamento Ambiental, porque tem o enfoque para as ações humanas e para os 

impactos que essas ações podem causar numa bacia hidrográfica.  Os estudos voltados para o 

planejamento e gestão de bacias hidrográficas contemplam este enfoque e exigem uma visão 

integrada, capaz de compreender a estrutura e a dinâmica existente entre os elementos 

naturais, ditos também como sistemas ambientais, e entre estes e a sociedade. Para Rodríguez 

e Silva (2011, p.17) os “sistemas ambientais naturais foram caracterizados por componentes 

naturais, os quais podem estar em diferentes estados de modificação e transformação, em 

dependência das características dos sistemas modificados e transformados pelas ações 

humanas”. 

 
Em geral, foi aceito que o Planejamento Ambiental, como base do Planejamento 

Territorial, visa que o alicerce para o desenho dos processos de construção e 

conquista do Desenvolvimento Sustentável deve estar na identificação, classificação 

e cartografia a dos sistemas ambientais naturais e na determinação de suas 

características e propriedades (RODRÍGUEZ; SILVA, 2011, p.17). 

 

O estudo integrado das bacias hidrográficas contribui para que se alcance o 

equilíbrio desejável quanto ao uso deste recurso pela sociedade, contribuindo para que as 

populações, especialmente as rurais, que dependem, muitas vezes, integralmente dos recursos 

hídricos locais, consigam realizar um manejo adequado e supram suas necessidades básicas e 

econômicas, sem degradar os recursos hídricos disponíveis. A partir disso, fazem-se 

necessários estudos que venham garantir uma relação equilibrada entre sociedade e natureza. 
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2.1.2 A bacia hidrográfica como unidade de planejamento 

 

O planejamento e a gestão de bacias hidrográficas no Brasil perpassam por todo o 

processo de reconhecimento da importância que tem um recurso hídrico. Este reconhecimento 

se deu principalmente pelo imenso conjunto de legislação que trata dos usos destes recursos 

pela sociedade. O Brasil, devido a sua extensão territorial, diversidade e quantidade de 

recursos hídricos, buscou ao longo dos anos descentralizar o planejamento e a gestão destes 

recursos. Para Braga et al (2008, p.17) “vários países já dispõem de arranjos institucionais e 

administrativos que possibilitam o tratamento adequado da gestão de águas. Nosso país não é 

exceção. Pelo contrário, o Brasil dispõe de um dos mais modernos sistemas de gestão de 

recursos hídricos”.  

Seguindo esta linha, é possível destacar a Lei Nº 9.433, de 8 de Janeiro de 1997, 

que criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SINGREH, como 

parte importante desta legislação para tentar compreender como se dá o planejamento e a 

gestão dos recursos hídricos em vários âmbitos. Esta Lei tem como fundamentos, entre outros, 

o Inciso V do Artigo 1º, “a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da 

Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos” e o Inciso VI “a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e 

contar com a participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades”. Deixando clara 

a importância da bacia hidrográfica como unidade de gestão e planejamento do território e 

explicitando a ação participativa da população neste processo. Os objetivos buscam assegurar 

água suficiente tanto em quantidade, quanto em qualidade mostrando uma preocupação com o 

desenvolvimento sustentável e com as gerações futuras. Nas diretrizes se observa no artigo 4º, 

uma preocupação, dentre outras, com as particularidades de cada corpo hídrico quando afirma 

que “A União articular-se-á com os Estados tendo em vista o gerenciamento dos recursos 

hídricos de interesse comum”. Um exemplo é o Plano de Recursos Hídricos por Bacia 

Hidrográfica definido pela COGERH (2015) como um “instrumento de planejamento local 

onde se define como conservar, recuperar e utilizar os recursos hídricos da Bacia”, ou seja, é 

“a ação definida em fases de atuação com o objetivo principal de melhorar ou manter a oferta 

hídrica, contemplando os múltiplos usos de forma que abasteça racionalmente a todos 

usuários, tendo como prioridade primeira o abastecimento humano”. O Ceará possui este 

plano na tentativa de minimizar os problemas relacionados à falta de água, ao abastecimento e 

a qualidade da água. O Plano de Recursos Hídricos por Bacia Hidrográfica do Ceará foi 

dividido em três fases: a primeira fase é a dos estudos básicos e diagnóstico, a segunda é a do 
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planejamento ou prognóstico e a terceira fase é a dos programas de ações. Estas fases tratam 

da produção de informações técnicas e da articulação política com os Comitês de Bacias 

Hidrográficas – CBHs. 

A Lei nº 9.433 em seu Capítulo IV, Título I, versa sobre os instrumentos da 

Política Nacional de Recursos Hídricos: I - os Planos de Recursos Hídricos; II - o 

enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água; III - 

a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos; IV - a cobrança pelo uso de recursos 

hídricos; V - a compensação a municípios (vetado); VI - o Sistema de Informações sobre 

Recursos Hídricos. Estes instrumentos requerem uma atenção especial porque comportam 

muitas legislações que regulam os usos da água. 

 

 Planos de Recursos Hídricos 

 

 Os Planos de Recursos Hídricos são definidos como planos diretores que visam a 

fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos – PNRH e 

o gerenciamento dos recursos hídricos. Para ANA (2015), 

 
O Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) foi aprovado pelo Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos - CNRH em 30 de janeiro de 2006, após amplo 

processo de planejamento participativo. É constituído pelos seguintes documentos 

principais: Síntese Executiva; Panorama e Estado dos Recursos Hídricos no Brasil 

(volume 1); Águas para o Futuro - Uma Visão para 2020 (volume 2); Diretrizes 

(volume 3); Programas Nacionais e Metas (volume 4). 

 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente – MMA (2006, p.37) o Plano 

Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) tem como objetivo geral estabelecer um pacto 

nacional para a definição de diretrizes e políticas públicas voltadas para a melhoria da oferta 

de água, em qualidade e quantidade e a partir deste objetivo geral, com base em outras 

diretrizes definiu a estrutura programática do PNRH em 13 programas principais, divididos 

em subprogramas, para conduzir o alcance dos objetivos estratégicos do Plano: melhoria das 

disponibilidades hídricas, superficiais e subterrâneas, em qualidade e em quantidade; redução 

dos conflitos reais e potenciais de uso da água, bem como dos eventos hidrológicos críticos; 

percepção da conservação da água como valor socioambiental relevante. “O Plano Nacional 

de Recursos Hídricos foi desenvolvido com uma visão de processo, objetivando subsidiar o 

SINGREH na construção do ciclo virtuoso do planejamento–ação–indução–controle–

aperfeiçomento” (MMA, 2006, p.37). 
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 Enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes 

da água 

 

O enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes 

da água visa: I - assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que 

forem destinadas; II - diminuir os custos de combate à poluição das águas, mediante ações 

preventivas permanentes. 

 

Mais do que uma simples classificação, o enquadramento dos corpos d‟água deve 

ser visto como um instrumento de planejamento ambiental, pois o enquadramento 

dos corpos d'água deve estar baseado não necessariamente no seu estado atual, mas 

nos níveis de qualidade que deveriam possuir ou ser mantidos para atender às 

necessidades estabelecidas pela comunidade (ANA, 2005, p.1). 

 

De acordo com a Leeuwestein e Monteiro (2000 apud ANA, 2005, p.4), as 

entidades envolvidas no processo decisório de enquadramento são: Conselho Nacional do 

Meio Ambiente – CONAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis – IBAMA/MMA, Conselhos Nacional e Estaduais de Recursos Hídricos, 

Secretaria dos Recursos Hídricos – SRH/MMA, Agência Nacional de Águas – ANA/MMA, 

Comitês de Bacias Hidrográficas – CBH, Agências de Água, órgãos estaduais de recursos 

hídricos e de meio ambiente, representantes dos usuários de água e da sociedade civil.  

 

 Outorga dos direitos de uso de recursos hídricos 

 

A outorga dos direitos de uso de recursos hídricos é definida pela ANA (2005, 

p.10) “como o instrumento da Política Nacional de Recursos Hídricos que tem como objetivos 

assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos 

direitos de acesso à água”.  

O primeiro diploma que dispôs sobre águas no país foi o Código de Águas de 

1934, Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934 (ANA, 2005, p.10). O Código de Águas 

considerava que o uso das águas no Brasil tinha-se regido até aquele dia por uma legislação 

obsoleta, em desacordo com as necessidades e interesse da coletividade nacional. 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 em seu Artigo 21º, 

Inciso XIX, afirma que Compete à União - instituir sistema nacional de gerenciamento de 

recursos hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2024.643-1934?OpenDocument
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
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De acordo com a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, em seu Artigo 11º, afirma 

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

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

acesso à água. 

Quanto ao Estado do Ceará a Secretaria de Recursos Hídricos e Companhia de 

Gestão dos Recursos Hídricos são os responsáveis pela outorga da água. Quanto à legislação 

referente à outorga da água no Ceará pode ser citada a Lei Estadual nº 11.996 de 24 de julho 

de 1992, que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos – PERH, institui o 

Sistema Integrado de Gestão de Recursos Hídricos – SIGERH e dá outras providências. 

Em seu art. 2º afirma que a Política Estadual de Recursos Hídricos tem como um 

dos princípios fundamentais: sendo os Recursos Hídricos bens de uso múltiplo e competitivo, 

a outorga de direitos de seu uso é considerada instrumento essencial para o seu 

gerenciamento. Cita ainda um conjunto de legislações referente à outorga dos Recursos 

Hídricos: Decreto nº 23.067/94; Decreto nº 23.068/94; Decreto nº 25.443/99; Decreto nº 

26.398/2001; Portaria SRH nº 345/2001; Portaria SRH nº 048/2002; Portaria SRH nº 

220/2002; Portaria SRH nº 221/2002; entre outros. 

 

 Cobrança pelo uso de recursos hídricos  

 

A cobrança pelo uso de recursos hídricos objetiva, segundo a Lei nº 9.433, de 8 

de janeiro de 1997 em seu Art. 19º: reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário 

uma indicação de seu real valor; incentivar a racionalização do uso da água e obter recursos 

financeiros para o financiamento dos programas e intervenções contemplados nos planos de 

recursos hídricos.  

 
O sucesso da implementação da cobrança tem na integração com os outros 

instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos sua base. Como a cobrança 

se dá sobre os usos outorgáveis, é direta a inter-relação entre os dois instrumentos e 

deles com os Planos de Recursos Hídricos. Além disso, o texto legal é explícito ao 

imprimir o caráter de negociação social ao instrumento da cobrança, o que impede a 

adoção, pela administração, de um caráter meramente arrecadador, (MMA, 2006, 

p.61). 

 

O dinheiro arrecadado com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos segundo seu 

Artigo 22º será aplicado prioritariamente na bacia hidrográfica em que foram gerados e serão 

utilizados tanto no financiamento de estudos, programas, projetos e obras incluídos nos 

Planos de Recursos Hídricos quanto no pagamento de despesas de implantação e custeio 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.433-1997?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.433-1997?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.433-1997?OpenDocument
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administrativo dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos. 

 
Nesse mesmo contexto, a cobrança poderá ser entendida e aplicada como 

instrumento eficaz de política pública quanto ao ordenamento territorial, 

especialmente considerando o caráter estruturante da atividade econômica que têm 

as águas, fortemente impulsionador de desenvolvimento e ao mesmo tempo 

assegurador de qualidade de vida das comunidades de uma bacia hidrográfica 

(MMA, 2006, p.61). 

 

 Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos 

 

Segundo o Art. 25º da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997,  o Sistema de 

Informações sobre Recursos Hídricos é um sistema de coleta, tratamento, armazenamento e 

recuperação de informações sobre recursos hídricos e fatores intervenientes em sua gestão. “O 

Sistema de Informações de Recursos Hídricos vai além do Sistema de Informações 

Hidrológicas idealizado pelo Dnaee, abrangendo também o Cadastro Nacional de Usuários de 

Recursos Hídricos (CNARH)” (MMA, 2006, p.62). 

 
Vale registrar a importância desse instrumento em um modelo de gestão pautado na 

participação da sociedade no processo decisório. Além de as informações sobre os 

recursos hídricos serem basilares para a aplicação de todos os instrumentos da 

política, a disseminação de informações confiáveis será peça fundamental para a 

tomada de decisões seguras e responsáveis por parte das comunidades, dos usuários 

e do poder público (MMA, 2006, p.62). 

 

 Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

 

Integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos segundo a 

Lei Nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. I – o Conselho Nacional de Recursos Hídricos; I-A. – a 

Agência Nacional de Águas; II – os Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito 

Federal; III – os Comitês de Bacia Hidrográfica; IV – os órgãos dos poderes públicos federal, 

estaduais, do Distrito Federal e municipais cujas competências se relacionem com a gestão de 

recursos hídricos; e V – as Agências de Água.  

O Conselho Nacional e os Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos incluindo o 

do Distrito Federal, também fazem parte do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos (SINGREH) que de acordo com a Lei Nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, também o 

constituem a Agência Nacional de Águas que foi criada como desdobramento da Lei nº 

9.443/97 (também conhecida como Lei das Águas). A legislação atribuiu ao Poder Executivo 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.433-1997?OpenDocument
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Federal a tarefa de implementar o SINGREH e a Política Nacional de Recursos Hídricos 

(ANA, 2015). 

As “leis estaduais de recursos hídricos foram implantadas e previram [...] a 

criação de organismos colegiados como os comitês de bacia hidrográfica e os conselhos de 

recursos hídricos. À luz dessas experiências, foi promulgada a Lei nº 9.433/1997” (ANA, 

2011, p.18). 

As Agências de Água integram o SINGREH e a sua criação deve ser solicitada 

pelo Comitê de Bacia Hidrográfica e autorizada pelo respectivo Conselho de Recursos 

Hídricos. A viabilidade financeira de uma Agência deve ser assegurada pela cobrança pelo 

uso de recursos hídricos em sua área de atuação (ANA, 2015). Além dos órgãos dos poderes 

públicos federal, estaduais, do Distrito Federal e municipais cujas competências se relacionem 

com a gestão de recursos hídricos. 

A bacia hidrográfica a partir da lei nº 9433 que institui a Política Nacional de 

Recursos Hídricos do Brasil passou a ser reconhecida como unidade territorial para 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos como também de sua gerência. 

Além disso, deu a responsabilidade a União e aos estados para realizar a gestão das águas. 

Mas não seria possível adotar a bacia hidrográfica como unidade de planejamento e gestão 

territorial se não tivesse características naturais suficientes para este estudo e se não tivesse 

influência direta na sociedade, principalmente, nas populações que vivem no entorno destas 

bacias ou que dependem do seu abastecimento (Quadro 01). Conhecendo as inter-relações que 

podem ocorrer numa bacia hidrográfica e a sociedade a partir dos usos que se faz deste 

recurso natural é ter uma visão do todo a partir de suas partes, portanto, “considerar a bacia 

como um todo, como um sistema ambiental implica, portanto, entender que as relações entre 

os diversos componentes naturais e socioeconômicos que se manifestam na bacia, interagem 

de forma complexa.” (RODRIGUEZ; SILVA; LEAL, 2011, p.32). 

 Quadro 1 – Características de uma Bacia Hidrográfica 

A bacia hidrográfica pode se caracterizar de 

acordo com os seguintes traços: 

Do ponto de vista do planejamento e da gestão, a 

bacia se caracteriza por: 

É a superfície terrestre drenada por um sistema 

fluvial contínuo e bem definido. 

Abranger parte de um conjunto de feições ambientais 

homogêneas (paisagens, ecossistemas) ou de diversas 

unidades territoriais. 

As águas escolhem outro sistema fluvial ou outros 

objetos hídricos. 

Considera-se como a unidade mais apropriada para o 

estudo quantitativo e qualitativo do recurso água, e dos 

fluxos de sedimentos e de nutrientes. 

Seus limites estão geralmente determinados pela 

divisão principal, segundo o relevo. 

Assume-se como a unidade preferencial para o 

planejamento e a gestão ambiental. 

É o conjunto de terras drenadas por um corpo 

principal de águas. 

 

É um espaço físico-funcional.  

 Fonte: Adaptada de Rodriguez, Silva e Leal (2011). 
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O planejamento e a gestão das bacias hidrográficas, desde a sua elaboração até a 

sua implantação, devem considerar todas as peculiaridades dos aspectos naturais da bacia que 

se deseja trabalhar e para que ela vai se destinar, como também, conhecer todos os aspectos 

socioeconômicos e socioculturais dos usuários desta bacia para entender como se dá estes 

usos, identificar e compreender quais as transformações ocasionadas na bacia e buscar meios 

de ajudar a população a utilizar os recursos hídricos disponíveis sem degradá-los. Para 

Rodriguez, Silva e Leal (2011, p.33) “Essas razões conduzem a pensar que a bacia como 

sistema ambiental deverá ser analisada por uma concepção, que articule e integre os 

momentos fundamentais de sua formação e organização”. 

 

2.1.3 Saneamento básico e saneamento rural 

 

O estudo das condições de saneamento básico as quais uma população está sujeita 

é imprescindível para conhecer e compreender a qualidade da água ofertada e os prejuízos que 

podem ser causados a saúde, implicando diretamente na qualidade de vida desta população. 

O Saneamento Básico é definido pela Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que 

estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, como um conjunto de serviços, 

infra-estruturas e instalações operacionais de:  

 

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infra-estruturas e 

instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação 

até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição; 

b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infra-estruturas e instalações 

operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos 

esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio 

ambiente; 

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infra-

estruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e 

destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de 

logradouros e vias públicas; 

d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, infra-

estruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de 

transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, 

tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas. 

 

Para o IBGE (2008, p.209) o Saneamento Básico é definido como: 

 

Conjunto de ações com o objetivo de alcançar níveis crescentes de salubridade 

ambiental, nas condições que maximizem a promoção e a melhoria das condições de 

vida dos meios urbano e rural, compreendendo o abastecimento de água, o 

esgotamento sanitário, o manejo de águas pluviais e o manejo de resíduos sólidos. 
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O saneamento básico no Brasil passou por algumas etapas que influenciam a sua 

atuação atualmente e segundo o Ministério do Meio Ambiente (2006, p. 19) esta área passou 

por uma reorganização na década de 1970 com a implantação do Plano Nacional de 

Saneamento – PLANASA e como mudanças é possível destacar a transferência da maioria 

dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário que eram da responsabilidade 

dos municípios para as mãos das companhias estaduais através de contratos de concessão, 

como também foi implementada uma fonte de financiamento público o “Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço – FGTS”. O PLANASA foi implantado em um período em que o 

perímetro urbano passava por um momento considerado como uma “revolução urbana” 

devido a fatores como um elevado crescimento da população e a um intenso êxodo rural para 

as grandes cidades. A área de saneamento se associou a diversos âmbitos como o da área da 

saúde no final do século XIX e no final do século XX vincula-se a uma visão de prestação de 

serviços imprimindo uma ótica de serviços públicos. Em 1986 ocorreu a extinção do Banco 

Nacional de Habitação – BNH que era agente financeiro do PLANASA. Em 1988, após a 

Constituição Federal houve um fortalecimento a nível municipal relacionado ao saneamento 

básico. No plano legal foi apresentado pelo Congresso Nacional em 1993, a Política Nacional 

de Saneamento e seus instrumentos - PLC 199, mas foi integralmente vetado, com a 

justificativa de que esta Política Nacional de Saneamento era contrária aos interesses públicos. 

Mas, em substituição ao PLC 199 o governo apresentou outro projeto denominado Projeto de 

Modernização do Setor de Saneamento – PMSS. Quanto ao plano ambiental, neste período 

ocorreram grandes impactos sobre os recursos hídricos, pois a política de saneamento vigente 

não priorizava a dimensão ambiental. Em uma trajetória mais recente se verificam os grandes 

impactos sobre os recursos hídricos, pois prioriza mais a questão do abastecimento de água do 

que do esgotamento sanitário e no âmbito institucional a nível federal o saneamento encontra-

se em uma esfera diferente da esfera dos recursos hídricos e o nível estadual e municipal se 

eximem de suas responsabilidades quanto ao saneamento básico e esta omissão se reflete na 

dificuldade em universalizar estas ações tanto em quantidade quanto em qualidade. 

A Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, em seu capítulo I, Artigo 2º afirma que 

os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base em princípios 

fundamentais, dentre eles a universalização do acesso e a integração das infra-estruturas e 

serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos. O acesso por toda a população ao 

saneamento básico exige uma série de medidas por parte da gestão pública, pois esta deverá 

se preocupar tanto com a quantidade dos serviços prestados, já que engloba um conjunto de 

ações que devem abarcar toda a população, seja esta rural ou urbana, quanto com a qualidade 
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das mesmas, pois devem ser contínuas e caso estejam em más condições podem acarretar 

problemas sérios a saúde da população como ao meio ambiente. Para o Plano Nacional de 

Saneamento Básico – PLANSAB (2013, p.28) “As políticas públicas não foram capazes de 

propiciar a universalização do acesso às soluções e aos serviços públicos de saneamento 

básico de qualidade, [...] para melhorar as condições de vida [...], reduzindo as desigualdades 

sociais, e a qualidade ambiental do País”. 

 

Diversos problemas ambientais estão associados à falta ou à precariedade do 

saneamento, tais como: poluição ou contaminação na captação de água para o 

abastecimento humano, poluição de rios, lagos, lagoas, aquíferos, doenças, erosão 

acelerada, assoreamento, inundações frequentes, com as consequentes perdas 

humanas e materiais, para mencionar apenas alguns exemplos, (KRONEMBERGER 

et al., 2011, p.1). 

 

Mas, Já em 1988 a Constituição da República Federativa do Brasil em seu Artigo 

23º, Inciso IX afirma que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios: promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições 

habitacionais e de saneamento básico. Passados, quase 30 anos, percebe-se que a deficiência 

na oferta de saneamento básico persiste principalmente no que concerne a universalização do 

acesso a este serviço, pois a realidade de muitos brasileiros quase não mudou especialmente 

dos que residem nas áreas rurais, pois não dispõem do saneamento básico em todo o seu 

conjunto de ações e, afeta diretamente a qualidade de vida destas pessoas e os recursos 

naturais, especialmente os recursos hídricos. A sustentabilidade dos recursos hídricos requer 

uma gestão ambiental integrada, que possibilite os usos múltiplos sem provocar a queda na 

qualidade e a redução da quantidade de água (KRONEMBERGER et al., 2011, p.2). 

 

Assim, além da existência e da abrangência dos sistemas de saneamento, 

informações sobre os tipos de tratamento da água utilizada, melhoria e manutenção 

das redes, frequência dos serviços, racionamento e perdas de água faturada podem 

revelar o grau de eficiência do sistema de abastecimento de água oferecido à 

população (GUERRA, 2011, p.1). 

 

Segundo o IBGE (2008, p.40) “a oferta de saneamento básico é fundamental em 

termos de qualidade de vida, pois sua ausência acarreta poluição dos recursos hídricos, 

trazendo prejuízo à saúde da população, principalmente o aumento da mortalidade infantil”. A 

água é essencial para a manutenção da vida e os seres humanos dependem dela para 

sobreviver, assim o seu consumo deve ser acompanhado de cuidados desde a sua captação até 

a ingestão feita pela população. Estes cuidados são em sua essência a oferta de saneamento 

básico que pode prejudicar ou favorecer o abastecimento público de água. Para o Ministério 
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da Saúde (2006, p.18) “O abastecimento público de água em termos de quantidade e 

qualidade é uma preocupação crescente da humanidade, em função da escassez do recurso 

água e da deterioração da qualidade dos mananciais”.  

Todas as ações que compõem o saneamento básico quando não são ofertadas ou a 

oferta é precária acarretam como resultados prejuízos diretos a saúde dos seres humanos e de 

acordo com o Ministério da Saúde (2006, p.23) “tanto a qualidade da água quanto a sua 

quantidade e regularidade de fornecimento são fatores determinantes para o acometimento de 

doenças no homem”, como também a natureza e, especialmente segundo o Ministério do 

Meio Ambiente (2006, p.16) as ações de saneamento relacionadas às demandas mostradas no 

(Quadro 02) podem causar impactos nos recursos hídricos. 

 

Quadro 02 - Demandas e impactos das ações de saneamento sobre os recursos hídricos. 

Fonte: Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Recursos Hídricos – MMA (2006). 

 

O saneamento básico influencia diretamente na qualidade da água disponível, pois 

a maior parte dos usos que são feitos da água resultam em impactos sobre os recursos hídricos 

existentes. A ação que constitui o próprio saneamento básico ao atender as necessidades da 

população gera resíduos que impactam diretamente na água disponível. “Avaliando o 

saneamento como serviço destinado às populações e os recursos hídricos a partir de uma 

perspectiva ambiental, pode-se pensar que as ações de saneamento atuam, nessa relação, ora 

como demandas ora como impactos nos recursos hídricos” (MMA, 2006, p.16). Este fato gera 

uma precariedade na oferta dos serviços de saneamento básico, pois quanto mais degradado 

um corpo hídrico, menos ações de saneamento básico podem ser ofertadas, pois quanto mais 

distante encontra-se a água potável mais onerosa fica a sua oferta, dificultando o acesso destes 

serviços por uma parcela significativa da população, principalmente a que se localiza distante 

dos grandes centros urbanos, a população rural. De acordo com o PLANSAB (2013, p.28): 

Ação de 

saneamento 
Demanda sobre os recursos hídricos Impacto sobre os recursos hídricos 

Abastecimento 

de água 
Demanda para abastecimento às populações. 

Impactos devido às atividades 

desenvolvidas (resíduos do tratamento, 

etc). 

Esgotamento 

sanitário 

Pequenas demandas para a operação e 

manutenção dos sistemas, porém a mesma 

demanda do abastecimento de água, ao se 

considerar o “esgotamento de água, após sua 

utilização”. 

Impactos potencialmente elevados, sendo 

função do sistema de esgotamento 

sanitário minimizá-los por meio de uma 

disposição adequada dos efluentes. 

Limpeza 

pública 

Pequenas demandas para a operação e 

manutenção dos sistemas. 

Impactos potencialmente elevados, sendo 

função do manejo dos resíduos sólidos 

minimizá-los por meio de uma disposição 

adequada dos efluentes. 

Drenagem 

pluvial 

Pequenas demandas para a operação e 

manutenção dos sistemas. 

Impactos pela elevação da concentração 

das águas pluviais e fluviais. 
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Observa-se que, embora a maioria da população brasileira, em 2010, tivesse acesso a 

condições adequadas de abastecimento de água potável e de manejo de resíduos 

sólidos, o deficit ainda é bastante significativo em todos os componentes do 

saneamento básico e representa milhões de pessoas vivendo em ambientes 

insalubres e expostos a diversos riscos que podem comprometer a sua saúde.  

 

O saneamento básico como foi ressaltado anteriormente é essencial a vida em seus 

múltiplos aspectos e ao serem desenvolvidas suas ações, necessita que se insira a dimensão 

ambiental, pois é oferecido a população um serviço que provêm totalmente dos recursos 

naturais, os recursos hídricos, é também para eles que são devolvidos os resíduos e é nestes 

ambientes insalubres que as populações que não dispõem das ações do saneamento básico 

satisfazem suas necessidades relacionadas ao suprimento de água. Para as áreas rurais pode 

ser oferecido o saneamento rural que está sob a responsabilidade da Fundação Nacional de 

Saúde – FUNASA que “é o órgão do Governo Federal responsável pela implementação de 

ações de saneamento em áreas rurais de todos os municípios brasileiros, inclusive no 

atendimento às populações remanescentes de quilombos, assentamentos rurais e populações 

ribeirinhas” (FUNASA, 2012). Segundo a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, em seu 

Artigo 48º afirma que  “A União, no estabelecimento de sua política de saneamento básico, 

observará [...] diretrizes”, dentre elas cabe destacar o Inciso VII – “garantia de meios 

adequados para o atendimento da população rural dispersa, inclusive mediante a utilização de 

soluções compatíveis com suas características econômicas e sociais peculiares”.  

Neste sentido para a FUNASA (2012) a proposta do Programa Nacional de 

Saneamento Rural deverá levar em conta a compreensão das características de cada tipo de 

população e ser compatível com as necessidades e realidades encontradas em cada uma dessas 

comunidades nas diferentes regiões brasileiras. De acordo com o PLANSAB (2013, p.155) 

“são previstos três programas para a operacionalização da Política Federal de Saneamento 

Básico. A proposta [...] baseia-se no princípio da máxima convergência das ações dos 

diversos atores institucionais com atuação em saneamento básico”. Estes três programas são 

compostos pelo Saneamento Básico Integrado, Saneamento Rural e Saneamento Estruturante.   

No Estado do Ceará as ações relacionadas ao Saneamento Rural são realizadas 

pelo Sistema Integrado de Saneamento Rural – SISAR.  Este sistema “Surgiu, em 1996, como 

uma alternativa de gestão para garantir a continuidade e a qualidade dos sistemas de 

abastecimento de água em localidades rurais do Estado do Ceará” (SISAR, 2015). Segundo a 

Cagece (2015) o Sisar “funciona em oito unidades no Ceará, distribuídas entre as onze bacias 

hidrográficas do Estado, totalizando 727 sistemas, em 1082 localidades rurais atendidas com 

sistema de abastecimento de água, em 135 municípios”. 
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O Programa beneficia pequenas comunidades e visa garantir, a longo prazo, o 

desenvolvimento e manutenção dos sistemas implantados pela Companhia de forma 

autossustentável. Cada um desses sistemas constitui uma Organização Não 

Governamental sem fins lucrativos, formada pelas associações comunitárias 

representando as populações atendidas, com a participação e orientação da Cagece 

(CAGECE, 2015). 

 

 

2.1.4 Consumo e qualidade da água: recurso natural indispensável à vida 

 

A humanidade já se desenvolveu muito, mas suas descobertas e experimentos não 

a tornaram independente do consumo de água, elemento indispensável à vida e que exige 

ótimas condições de potabilidade para que se tenha saúde.  “é o que comumente se chama de 

essencialidade, por ser a água um elemento essencial e insubstituível” (MACHADO; 

TORRES, 2012, p.3). Foi essa essencialidade que atraiu as primeiras civilizações a se 

desenvolverem próximas a corpos hídricos e onde após a satisfação de suas necessidades 

desenvolveram, entre outros, inúmeras técnicas voltadas para o abastecimento e para a 

irrigação de plantações. Assim, a água, 

 

Teve implicação direta na organização social da humanidade, uma vez que a 

passagem do estágio humano da caça e coleta para o da agricultura e criação de 

animais só se tornou possível graças ao seu controle, tanto para a irrigação (como na 

Suméria, na Mesopotâmia e no Egito) quanto para a dessedentação de animais, fato 

que possibilitou nossa sedentarização e viabilizou a implantação das primeiras 

cidades, que tinham (e ainda mantêm) uma localização preferencialmente marginal 

aos cursos d‟água (o Egito é uma dádiva do Nilo) (MACHADO; TORRES, 2012, 

p.3). 

 

Mas, esse controle, que ainda é exercido pela sociedade sobre a água para 

satisfazer suas inúmeras necessidades esbarra constantemente na má qualidade que se 

encontram os corpos d‟água atualmente, com isso, segundo Machado e Torres (2012, p.4) 

“felizmente, também, vem-se difundindo a percepção de que a água é um recurso finito e que 

há limites para sua utilização. É a desejável desmistificação de sua inesgotabilidade”. A 

quantidade de água potável disponível vem reduzindo ao longo dos anos e se analisada sob 

uma ótica planetária essa afirmação é de extrema importância, pois “cerca de 97,5% de toda a 

água na Terra são salgadas. Menos de 2,5% são doces [...] apenas 1% da água doce é um 

recurso aproveitável pela humanidade, o que representa 0,007% de toda a água do planeta”, 

(TEIXEIRA et al., 2008, p.422). 

 

Podemos sobreviver vários dias sem comer, mas não conseguimos passar mais do 

que 2 ou 3 dias sem ingerir água, pois ela participa de todas as reações químicas que 

ocorrem dentro de nosso corpo. Por isso, a busca por água sempre foi uma grande 
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preocupação para os grupos sociais. Foi e continua sendo um fator determinante para 

fixação humana (MACHADO; TORRES, 2012, p.12). 

 

A água enquanto uma substancia vital para o desenvolvimento da humanidade 

veio passando por um processo de degradação intenso em que a má qualidade da água e sua 

escassez em algumas áreas a exemplo do Brasil, como na região semi-árida no Nordeste se 

tornam uma preocupação que afeta diversos âmbitos da sociedade como a gestão pública, os 

estudiosos de diversas áreas científicas, como também a sociedade em geral que sofre com a 

constante falta de água. 

   Grande parte destes problemas relacionados à água, estão ligados a uma visão 

de bem econômico que é retratado na Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, em seu Parágrafo  

1º, Inciso II – “a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico” e para 

Lanna (2008, p.113) “a escassez faz da água um dos interesses da economia e, em razão disso, 

é atribuído a ela valor econômico”. 

 
O valor econômico decorre de que todo recurso escasso acaba por afetar as relações 

econômicas, e dessas pode-se estimar seu valor econômico. A água escassa para as 

primeiras necessidades da vida humana onera os que por essa condição são afetados, 

ônus derivado da necessidade de buscar água cada vez mais longe e, por isso, com 

custos cada vez maiores (LANNA, 2008, p.113). 

 

A água com o passar dos tempos se tornou um bem econômico de extrema 

importância para o crescimento e desenvolvimento de um país e deixou de ser visto apenas 

como aquele “velho” elemento natural essencial apenas a manutenção da vida humana. Para 

Machado e Torres (2012, p.5) “pode-se dizer que a água é um elemento natural, quando sem 

uso ou utilização (como a chuva, o escoamento, a infiltração. Mas quando a ela se atribui ou 

se agrega um valor econômico qualquer, pode-se então considerá-la como um recurso”. 

 

Na sociedade em que vivemos, a água passou a ser vista como recurso hídrico e não 

mais como um bem natural, disponível para a existência humana e das demais 

espécies. Passamos a usá-la indiscriminadamente, encontrando sempre novos usos, 

sem avaliar as conseqüências ambientais em relação à quantidade e qualidade da 

água (BACCI; PATACA, 2008, p.211). 

 

A qualidade e a quantidade de água disponível para a população são dados 

importantes que devem constituir todas as ações do saneamento básico, “então a obtenção de 

boas condições de saneamento requer o gerenciamento adequado dos recursos hídricos que, 

por sua vez, engloba ações de saneamento básico” (KOBIYAMA et al., 2008, p.28). A 

Fundação Nacional de Saúde – FUNASA (2012) dispõe de alguns exemplos dos efeitos das 

ações de saneamento na saúde: 
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Água de boa qualidade para o consumo humano e seu fornecimento contínuo 

asseguram a redução e controle de: diarréias, cólera, dengue, febre amarela, tracoma, 

hepatites, conjuntivites, poliomielite, escabioses, leptospirose, febre tifóide, 

esquistossomose e malária.  

Coleta regular, acondicionamento e destino final adequado dos resíduos sólidos 

diminuem a incidência de casos de: peste, febre amarela, dengue, toxoplasmose, 

leishmaniose, cisticercose, salmonelose, teníase, leptospirose, cólera e febre tifóide. 

Esgotamento sanitário adequado é fator que contribui para a eliminação de vetores 

da: malária, diarréias, verminoses, esquistossomose, cisticercose e teníase. 

Melhorias sanitárias domiciliares estão diretamente relacionadas com a redução de: 

doença de Chagas, esquistossomose, diarreias, verminoses, escabioses, tracoma e 

conjuntivites. 

 

Quando a água disponível ao abastecimento da população se encontra em 

péssimas condições de armazenamento e/ou está em constante processo de degradação pelos 

usos incorretos que são feitos dela é possível através da gestão pública a realização de um 

conjunto de procedimentos que colaborem para o conhecimento da qualidade da água e para 

posterior adoção de medidas de mitigação dos problemas encontrados e recuperação da 

qualidade da água. 

Os indicadores da qualidade de água que podem ser escolhidos para ajudar a 

conhecer as características do corpo hídrico em um determinado momento, de colaborar com 

medidas preventivas e para melhorar a qualidade da água podem ser o Índice de Qualidade 

das Águas – IQA baseado nos dados fornecidos pela Agência Nacional de Águas – ANA 

(2015) e o Índice do Estado Trófico baseado na CETESB (2015). 

“O IQA foi desenvolvido para avaliar a qualidade da água bruta visando seu uso 

para o abastecimento público, após tratamento. Os parâmetros utilizados no cálculo do IQA 

são em sua maioria indicadores de contaminação causada pelo lançamento de esgotos 

domésticos” (ANA, 2015). 

 

O Índice de Qualidade das Águas foi criado em 1970, nos Estados Unidos, 

pela National Sanitation Foundation. A partir de 1975 começou a ser utilizado pela 

CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo). Nas décadas seguintes, 

outros Estados brasileiros adotaram o IQA, que hoje é o principal índice de 

qualidade da água utilizado no país (ANA, 2015). 

 

O IQA de acordo com a ANA (2015) é composto por nove parâmetros, com seus 

respectivos pesos (w), que foram fixados em função da sua importância para a conformação 

global da qualidade da água e podem ser visualizados na (Tabela 01). 
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    Tabela 01: Parâmetros de Qualidade da Água do IQA e respectivo peso. 

PARÂMETRO DE QUALIDADE DA ÁGUA PESO (w) 

Oxigênio dissolvido  0,17 

Coliformes termotolerantes  0,15 

Potencial hidrogeniônico - pH  0,12 

Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO5,20  0,10 

Temperatura da água  0,10 

Nitrogênio total  0,10 

Fósforo total  0,10 

Turbidez 0,08 

Resíduo total 0,08 

      Fonte: adaptada de ANA (2015). 

 

Além das características citadas acima como o peso (w) de cada um dos 

parâmetros, cada um possui um valor de qualidade (q). 

Devido à grande extensão do território brasileiro e consequentemente da 

diversidade de suas características geoambientais a ANA (2015) adaptou os valores do IQA 

para cada Estado, ou seja, são classificados em faixas, que variam entre os estados 

brasileiros de acordo com a (Tabela 02) abaixo. 

 

Tabela 02 – Faixas de IQA utilizadas nos Estados brasileiros. 

Faixas de IQA utilizadas nos seguintes 

Estados: AL, MG, MT, PR, RJ, RN, RS 

Faixas de IQA utilizadas nos seguinte 

Estados: BA, CE, ES, GO, MS, PB, PE, SP 

Avaliação da 

Qualidade da 

Água 

 

91-100 80-100 Ótima 

71-90 52-79 Boa 

51-70 37-51 Razoável 

26-50 20-36 Ruim 

0-25 0-19 Péssima 
 

Fonte: adaptada da ANA (2015). 

 

Quanto ao Índice do Estado Trófico é importante destacar que “a eutrofização é o 

aumento da concentração de nutrientes, especialmente fósforo e nitrogênio, nos ecossistemas 

aquáticos, que tem como conseqüência o aumento de suas produtividades” Esteves (1988 

apud ANA, 2015).  Segundo a ANA (2015) a eutrofização ocorre principalmente em lagos e 

represas, pois são ambientes lênticos condicionando a água há ficar muito tempo em um 

mesmo local propiciando este processo. A ocorrência em rios é mais rara, pois são ambientes 

lóticos, ou seja, as águas tendem a se movimentar, dificultando, assim, ao desenvolvimento do 

processo de eutrofização. O Índice do Estado Trófico tem por finalidade classificar corpos 

d‟água em diferentes graus de trofia, ou seja, “avalia a qualidade da água quanto ao 

enriquecimento por nutrientes e seu efeito relacionado ao crescimento excessivo das algas ou 

ao aumento da infestação de macrófitas aquáticas” (CETESB, 2015). 

http://portalpnqa.ana.gov.br/indicadores-indice-aguas.aspx
http://portalpnqa.ana.gov.br/indicadores-indice-aguas.aspx
http://portalpnqa.ana.gov.br/indicadores-indice-aguas.aspx
http://portalpnqa.ana.gov.br/indicadores-indice-aguas.aspx
http://portalpnqa.ana.gov.br/indicadores-indice-aguas.aspx
http://portalpnqa.ana.gov.br/indicadores-indice-aguas.aspx
http://portalpnqa.ana.gov.br/indicadores-indice-aguas.aspx
http://portalpnqa.ana.gov.br/indicadores-indice-aguas.aspx
http://portalpnqa.ana.gov.br/indicadores-indice-aguas.aspx
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De todos os fenômenos poluidores da água, a eutrofização é aquele que apresenta as 

mais complexas características, em função de sua base essencialmente biológica. O 

conceito de eutrofização relaciona-se com uma superfertilização do ambiente 

aquático, em decorrência da presença de nutrientes. Etimologicamente o termo 

eutrófico significa “muito alimentado” ou “alimentado em excesso”. [...] Em razão 

da presença de nutrientes em excesso, os organismos vegetais encontram condições 

favoráveis ao seu crescimento, o qual pode atingir proporções intensas, 

caracterizando-se, assim, o estabelecimento da eutrofização (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2006, p.60). 

 

Neste índice, os resultados correspondem ao fósforo - IET(P) e à clorofila a - 

IET(CL). O fósforo é um nutriente presente nos processos biológicos e quando sua presença 

na água excede colabora no processo de eutrofização. A presença do fósforo na água 

(CETESB, 2015) deve ser entendida como “uma medida do potencial de eutrofização, já que 

este nutriente atua como o agente causador do processo”. Para a ANA (2015) “Entre as fontes 

de fósforo destacam-se os esgotos domésticos, pela presença dos detergentes superfosfatados 

e da própria matéria fecal. A drenagem pluvial de áreas agrícolas e urbanas também é uma 

fonte significativa de fósforo para os corpos d‟água”. A presença de fósforo na água, segundo 

o Ministério da Saúde (2006, p.52) “está relacionada a processos naturais (dissolução de 

rochas, carreamento do solo, decomposição de matéria orgânica, chuva) ou antropogênicos 

(lançamento de esgotos, detergentes, fertilizantes, pesticidas)”. 

Já a clorofila para o Ministério da Saúde (2006, p.62) está entre os parâmetros que 

são freqüentemente utilizados para subsidiar a avaliação do grau de trofia, sendo definido 

como um pigmento verde presente nas plantas. A presença da clorofila a - IET(CL), de acordo 

com a (CETESB, 2015) “deve ser considerada como uma medida da resposta do corpo hídrico 

ao agente causador, indicando de forma adequada o nível de crescimento de algas que tem 

lugar em suas águas. Assim, o índice médio engloba, de forma satisfatória, a causa e o efeito 

do processo”.  
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2.2 Metodologia 

 

A metodologia consiste na realização de algumas etapas realizadas, algumas 

vezes, de modo concomitante para atender as necessidades surgidas no decorrer da pesquisa. 

Cada etapa buscou alcançar um dos objetos específicos para que fosse possível chegar aos 

objetivos da pesquisa. 

 

2.2.1 Levantamento bibliográfico 

 

A primeira etapa envolveu a fase do levantamento e seleção das informações 

sobre a área de estudo envolvendo desde informações relacionadas ao meio físico quanto aos 

aspectos socioeconômico. Esta etapa envolveu a busca da bibliografia a partir de livros, 

artigos, revistas, legislações e documentos on-line e em órgãos e instituições públicas 

responsáveis pela gestão dos Recursos Hídricos no Brasil, Saneamento básico e rural e 

qualidade da água (ANA, CONAMA, COGERH, SEMACE, IPECE, IBGE, CPRM, DNOCS, 

FUNCEME, CETESB, FUNASA, SISAR), além da documentação cartográfica existente.  

 

2.2.2 Trabalho de Campo e coleta de água 

 

A segunda fase foi a da realização dos trabalhos de campo para reconhecimento e 

delimitação total da área de estudo e para realizar as coletas para a análise da qualidade de 

água (Mapa 02). Os pontos de coleta que foram selecionados para a análise da potabilidade da 

água estão distribuídos ao longo do curso do riacho Jubaia e dentro de sua área de drenagem 

(Fotografias 01, 02, 03, 04, 05, 06). No alto curso a coleta foi realizada na nascente do riacho 

(açude, ponto 01); no médio curso a coleta foi realizada em: um trecho do médio curso do 

riacho Jubaia (ponto 02), em dois poços (um particular (ponto 03) e outro público (ponto 04)) 

e em um açude público (ponto 05);e no baixo curso a coleta foi realizada na foz do riacho 

(açude público, ponto 06). As coletas de água foram concentradas no médio curso do riacho 

porque é a área que possui a maior concentração populacional próxima ao riacho Jubaia. 
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Foto 01 – Nascente riacho Jubaia.         Foto 02 – Médio Curso riacho Jubaia.  Foto 03 – Poço particular. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: LIMA, A.A.G. de. (2014-2015). 

 

Foto 04 – Poço particular.                    Foto 05 – Açude público.                       Foto 06 – Açude público – Foz. 

 

 

  

 

 

 

Fonte: LIMA, A.A.G. de. (2014-2015). 

 

 

     Tabela 03: Pontos de coleta da análise da água do Riacho Jubaia e a localização geográfica de cada ponto. 

Sequência dos Pontos 

 

 

Pontos de Coletas 

 

 

Coordenadas Geográficas 

 

 

Latitude 

 

 

Longitude 

Ponto 01 

Alto curso 

(nascente do riacho Jubaia – 

açude particular). 

 

04º00‟46,4‟‟S 038º40‟32,9”W 

Ponto 02 
Médio curso do riacho Jubaia. 

 
04º03‟007”S 038º42‟40,6”W 

Ponto 03 

Poço particular localizado no 

médio curso do riacho Jubaia. 

 

04º02‟55,8”S 038º42‟42,0”W 

Ponto 04 

Poço Público – propriedade particular – 

localizado no médio curso do riacho Jubaia. 

 

04º03‟03,0”S 038º42‟58,6”W 

Ponto 05 

Açude público 

(açude da Comissão) – localizado 

no médio curso do riacho Jubaia. 

 

04º03‟13,0”S 038º42‟49,2”W 

Ponto 06 

Baixo curso 

(foz do riacho Jubaia – 

açude público – açude São José). 

 

04º04‟04,6”S 038º45‟13,4”W 

      Fonte: LIMA, A.A.G. de. (2015). 
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Mapa 02: Pontos de coleta de água na sub-bacia hidrográfica do riacho Jubaia. 

 

Fonte: Lima e soares (2015). 
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Os laboratórios responsáveis pelas análises da água coletada durante toda a 

pesquisa foram: o Laboratório de Geologia Marinha e Aplicada do curso de Geologia da UFC 

e o Laboratório de Microbiologia de Alimentos do curso de Engenharia de Alimentos da 

UFC. As coletas foram realizadas pela responsável pela pesquisa com as orientações de cada 

laboratório que realizou as análises, como também, os materiais utilizados para as coletas das 

amostras de água foram disponibilizados por cada laboratório.  

Os resultados obtidos nas análises da qualidade da água superficial da área que 

compreende a sub-bacia hidrográfica do riacho Jubaia subsidiaram o diagnóstico ambiental. 

Os indicadores da qualidade de água escolhidos foram o Índice de Qualidade das 

Águas – IQA e o Índice do Estado Trófico – IET baseados nos dados fornecidos pela Agência 

Nacional de Águas – ANA e pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental – 

CETESB.  

Quanto ao IQA os parâmetros utilizados foram: 

 Oxigênio dissolvido 

 Coliformes termotolerantes 

 Potencial hidrogeniônico – pH 

 Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO5,20 

 Temperatura da água 

 Nitrogênio total 

 Fósforo total 

 Turbidez 

 Resíduo total 

 

Dos nove parâmetros trabalhados pela ANA (2015), oito parâmetros foram 

realizados, pelo Laboratório de Geologia Marinha e Aplicada do curso de Geologia da UFC, 

apenas o parâmetro referente aos Coliformes Termotolerantes foi realizado pelo o Laboratório 

de Microbiologia de Alimentos do curso de Engenharia de Alimentos da UFC. A metodologia 

usada em cada parâmetro foi descrita na (Quadro 03). 
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        Quadro 03: Parâmetros da qualidade da água e a método utilizado. 

 

PARÂMETRO DE QUALIDADE DA ÁGUA 

 

 

MÉTODO 

Químico Oxigênio dissolvido  Método Winkler 

Biológico Coliformes termotolerantes  NMP/UFC 

Químico Potencial hidrogeniônico - pH  Potenciometria 

Químico Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO5,20  Frascos Padrões 

Físico Temperatura da água  CETESB, 2004 (valor constante – 94 ) 

Químico Nitrogênio total  Digestão com Persulfato 

Químico Fósforo total  Digestão com Persulfato 

Físico Turbidez Nefelométrico 

Físico Resíduo total  Seco a 105 ºC 

        Fonte: LIMA, A.A.G de. (2015). 

 

O IQA foi calculado a partir de um software denominado de BasIQA 

desenvolvido pelo Departamento de Engenharia Sanitária da Universidade do Estado de Santa 

Catarina – UDESC. O BasIQA se baseia no IQA desenvolvido pela National Sanitation 

Foundation – NSF em 1970 nos Estados Unidos adaptado pela Companhia Ambiental do 

Estado de São Paulo – CETESB.  

 

Para facilitar a interpretação dos dados e realizar os cálculos dos modelos, faz-se a 

implementação de um software, que através de uma interface WEB permite ao 

usuário leigo realizar o cálculo do IQA, e gerar um relatório técnico da amostra. 

Além de classificar a amostra pelo IQA a ferramenta web também realiza a 

classificação de cada parâmetro segundo a Resolução do CONAMA 357/2005. 

(GRUNITZKI et al., 2013, p.2). 

 

O cálculo do IQA é feito por meio do produtório ponderado dos nove parâmetros, 

segundo a seguinte fórmula (ANA, 2015): 

 
 

 

 

 

Cada componente desta fórmula está descrito abaixo: 

IQA = Índice de Qualidade das Águas. Um número entre 0 e 100; 

qi = qualidade do i-ésimo parâmetro. Um número entre 0 e 100, obtido do 

respectivo gráfico de qualidade, em função de sua concentração ou medida (resultado da 

análise); 

http://portalpnqa.ana.gov.br/indicadores-indice-aguas.aspx
http://portalpnqa.ana.gov.br/indicadores-indice-aguas.aspx
http://portalpnqa.ana.gov.br/indicadores-indice-aguas.aspx
http://portalpnqa.ana.gov.br/indicadores-indice-aguas.aspx
http://portalpnqa.ana.gov.br/indicadores-indice-aguas.aspx
http://portalpnqa.ana.gov.br/indicadores-indice-aguas.aspx
http://portalpnqa.ana.gov.br/indicadores-indice-aguas.aspx
http://portalpnqa.ana.gov.br/indicadores-indice-aguas.aspx
http://portalpnqa.ana.gov.br/indicadores-indice-aguas.aspx
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wi = peso correspondente ao i-ésimo parâmetro fixado em função da sua 

importância para a conformação global da qualidade, isto é, um número entre 0 e 1, de forma 

que: 

 

 

 

 

Onde o n representa o número de parâmetros que entram no cálculo do IQA. 

Os valores encontrados em todas as análises realizadas referentes aos nove 

parâmetros indicados pela ANA foram inserido no BasIQA e o cálculo foi realizado 

rapidamente, gerando também um relatório que ajudou nos resultados da pesquisa. 

Quanto aos cálculos do Índice do Estado Trófico – IET foram baseados nos dados 

fornecidos pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental – CETESB (2015). 

O Estado Trófico – IET foi calculado a partir dos resultados encontrados para a 

Clorofila a e para o Fósforo Total e podem ser vistos no (Quadro 04). 

 

   Quadro 04: Parâmetros da qualidade da água e a metodologia utilizada. 

 

PARÂMETRO DE QUALIDADE DA ÁGUA 

 

 

MÉTODO 

Biológico Clorofila a Espectrofométrico 

Químico Fósforo Total Digestão com Persulfato 

  Fonte: Elaborada pela autora (2015). 

 

O Índice do Estado Trófico apresentado pela CETESB (2015) está composto pelo 

Índice do Estado Trófico para o fósforo – IET(PT) e o Índice do Estado Trófico para a 

clorofila a – IET(CL), modificados por Lamparelli (2004), sendo estabelecidos para 

ambientes lóticos, segundo as equações: 

Rios: 

IET (CL) = 10x(6-((-0,7-0,6x(ln CL))/ln 2))-20 

IET (PT) = 10x(6-((0,42-0,36x(ln PT))/ln 2))-20 

Reservatórios: 

IET (CL) = 10x(6-((0,92-0,34x(ln CL))/ln 2)) 

IET (PT) = 10x(6-(1,77-0,42x(ln PT)/ln 2)) 

onde: 

PT: concentração de fósforo total medida à superfície da água, em μg.L-1; 

http://portalpnqa.ana.gov.br/indicadores-indice-aguas.aspx
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CL: concentração de clorofila a medida à superfície da água, em μg.L-1; 

ln: logaritmo natural. 

As fórmulas foram colocadas no Microsolft Office Excel 2007 havendo a distinção 

das fórmulas para rios e reservatórios. 

 A partir dos valores obtidos foi calculada a média aritmética simples dos índices 

relativos ao fósforo total e a clorofila a, pois “nos meses em que estejam disponíveis dados de 

ambas variáveis, o resultado apresentado nas tabelas do IET será a média aritmética simples 

dos índices relativos ao fósforo total e a clorofila a, segundo a equação (CETESB, 2015): 

IET = [ IET ( PT ) + IET ( CL) ] / 2 

Após o cálculo da média aritmética simples de cada ponto, foi calculado IET 

anual que está baseada na equação da média acima. Os cálculos foram realizados a partir das 

4 coletas realizadas. 

IET anual = ((IETmédia)+(IETmédia)+(IETmédia)+(IETmédia))/4 

Os resultados encontrados para a Clorofila a e para o Fósforo Total nas análises 

da água e cálculo das médias foram classificados a partir da Classificação do Estado Trófico 

para rios segundo Índice de Carlson Modificado e da Classificação do Estado Trófico para 

reservatórios segundo Índice de Carlson Modificado propostas pela (CETESB, 2015). Os 

limites estabelecidos para as diferentes classes de trofia para rios e reservatórios estão 

descritos nas (Tabelas 04 e 05). Os dados de transparência não foram utilizados porque não 

interferem de modo direto dos resultados relacionados à trofia, pois segundo a Cetesb (2015) 

“uma vez que os valores de transparência muitas vezes não são representativos do estado de 

trofia, pois esta pode ser afetada pela elevada turbidez decorrente de material mineral em 

suspensão e não apenas pela densidade de organismos planctônicos”. “Por trofia entende-se a 

intensidade da produção primária (fotossíntese). Quanto maior a população de plantas 

aquáticas, maior a atividade fotossintética e conseqüentemente mais elevado o grau de trofia” 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006, p.62). 

 

          Tabela 04: Classificação do Estado Trófico para rios segundo Índice de Carlson Modificado. 

Classificação do Estado Trófico - Rios 

Categoria 

( Estado Trófico) 
Ponderação Secchi – S (m) P-total – P (mg.m

-3
) Clorofila a (mg.m

-3
) 

Ultraoligotrófico IET ≤ 47  P ≤ 13 CL ≤ 0,74 

Oligotrófico 47 < IET ≤ 52  13 < P ≤ 35 0,74 < CL ≤ 1,31 

Mesotrófico 52 < IET ≤ 59  35 < P ≤ 137 1,31 < CL ≤ 2,96 

Eutrófico 59 < IET ≤ 63  137 < P ≤ 296 2,96 < CL ≤ 4,70 

Supereutrófico 63 < IET ≤ 67  296 < P ≤ 640 4,70 < CL ≤ 7,46 

Hipereutrófico IET > 67  640 < P 7,46 < CL 

         Fonte: CETESB (2015). 
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Tabela 05: Classificação do Estado Trófico para reservatórios segundo Índice de Carlson Modificado. 

Classificação do estado Trófico - Reservatórios 

Categoria 

(Estado Trófico) 
Ponderação Secchi – S (m) P-total – P (mg.m

-3
) Clorofila a (mg.m

-3
) 

Ultraoligotrófico IET ≤ 47 S ≥ 2,4 P ≤ 8 CL ≤ 1,17 

Oligotrófico 47 < IET ≤ 52 2,4 > S ≥ 1,7 8 < P ≤ 19 1,17 < CL ≤ 3,24 

Mesotrófico 52 < IET ≤ 59 1,7 > S ≥ 1,1 19 < P ≤ 52 3,24 < CL ≤ 11,03 

Eutrófico 59 < IET ≤ 63 1,1 > S ≥ 0,8 52 < P  ≤ 120 11,03 < CL ≤ 30,55 

Supereutrófico 63 < IET ≤ 67 0,8 > S ≥ 0,6 120 < P ≤ 233 30,55 < CL ≤ 69,05 

Hipereutrófico IET > 67 0,6 > S 233 < P 69,05 < CL 

Fonte: CETESB (2015). 

 

 

Ao final foi realizada a classificação do IET a partir das categorias do Estado 

Trófico e suas ponderações que vão de 0,5 até 5 e pode ser observado na (Tabela 06). 

 

 

 

Tabela 06: A classificação do Índice do Estado Trófico - IET. 

Categoria 

(Estado Trófico) 
Ponderação 

Ultraoligotrófico 0,5 

Oligotrófico 1 

Mesotrófico 2 

Eutrófico 3 

Supereutrófico 4 

Hipereutrófico 5 

                                          Fonte: CETESB (2015). 

 

 

 

2.2.3 Sistematização das Informações 

 

A terceira fase consistiu em sistematizar as informações conseguidas 

anteriormente para a realização de uma análise temática com base na identificação e 

caracterização dos fatores geoambientais (Geologia e Geomorfologia, Clima e Condições 

hidrográficas, Balanço hídrico, dados Morfométricos, Solo e Cobertura vegetal), como 

também dos usos do solo e dos aspectos socioeconômicos presentes e a elaboração da 

cartografia básica. 

Para a análise dos fatores geoambientais foram utilizadas as seguintes referências: 

Geologia e geomorfologia: Souza et al. (1986); Lima (2014); FUNCEME (2009); 

Lima et al., (2000); Souza e Oliveira (2006); Brandão (1995); CPRM (2013) e Sales (2003).  
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Clima e condições hidrológicas: IPECE (2013); Souza e Oliveira (2006, p.88); 

Lima (2014); Monteiro (1971, p. 12); Nimer (1964) Serra (1945); Ferreira e Mello (2005); 

FUNCEME (2014); Souza e Oliveira (2006); Pereira, Angelocci, Sentelhas (2007); ANA 

(2013). Para realizar o balanço hídrico do distrito de Jubaia foram utilizados os dados 

pluviométricos da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos – FUNCEME e 

os de temperatura foram encontrados a partir do software CELINA 1.0 (Estimativa de 

Temperaturas Para o Estado do Ceará) da Universidade Federal do Ceará/Departamento de 

Geografia, desenvolvido por Gessivaldo Costa (2007). A análise do Balanço Hídrico foi 

realizada com base em um programa de Balanço Hídrico Normal por Thornthwaite e Mather 

(1955), elaborado por Glauco de Souza Rolim e Cesar Paulo Sentelhas (1999), professores do 

Departamento de Ciências Exatas Área de Física e Meteorologia – DCE-ESALQ/USP – 

Bhseq V6. 1999 e o CAD de 80mm. Os dados foram obtidos a partir da seleção de anos-

padrão em uma série de 10 anos, ou seja, de 2001 a 2010. Desta série foram selecionados os 

anos de 2002 (ano normal), 2009 (ano chuvoso) e 2010 (ano seco) como anos-padrão para o 

distrito de Jubaia para calcular o balanço hídrico. 

Solos e cobertura vegetal: EMBRAPA (2006); Brandão (1995); Souza e Oliveira 

(2006); Lima et al. (2000); IPECE (2013); BRASIL-SNUC (2000) e SEMACE (2010).   

Para a caracterização dos geofáceis presentes no na sub-bacia do riacho Jubaia 

foram usadas as seguintes referências: Souza e Oliveira (2006, p.91); Guerra e Guerra (2008); 

Lima et al., (2000, p.83); Souza et al. (1986) e Brandão (1995). 

Quanto aos dados socioeconômico será dada ênfase a contextualização histórica 

da área e aos dados sobre população, educação, saúde e renda a partir de informações 

provenientes do IBGE (2015) e da Prefeitura de Maranguape (2015). Dos 17 distritos que 

compõem atualmente o município de Maranguape, três compreendem a área da bacia 

metropolitana do riacho Jubaia, os distritos de Lages, Jubaia e Cachoeira. Destes, serão 

abordados com mais detalhes apenas os distritos de Jubaia e Cachoeira por constituírem o 

núcleo habitacional próximo ao riacho Jubaia, enquanto a população do distrito de Lages se 

encontra distante desta sub-bacia e não utiliza às águas do riacho Jubaia que possui o alto 

curso próximo a divisa entre os distritos de Lages e Jubaia, além da população do distrito de 

Lages residir em outro setor da serra da Aratanha, precisamente a sotavento da vertente 

ocidental do riacho Jubaia. Os dados sobre saneamento básico foram sistematizados a partir 

do IBGE (2010), PLANSAB (2013), Razzolini e Günther (2008). 

A produção cartográfica foi iniciada com a utilização do Software ArcGIS 10.1 e 

como ferramenta básica o sensoriamento remoto utilizando-se a imagem de satélite SRTM–
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Topodata do INPE (04S39) resolução de 30 metros, onde a área em estudo foi representada 

em uma escala de 1:40.000. A projeção foi a Universal Transverso de Mercato - UTM e o 

datum geodésico Sirgas 2000 - IBGE. A escolha da escala de 1:40.000 se deu em detrimento 

do tamanho da área que era necessário destacar, neste caso, a sub-bacia hidrográfica do riacho 

Jubaia.  Como os mapas serão impressos em A3 que apresenta na vertical a dimensão de 29,7cm e 

na horizontal 42 cm (Figura 02). A partir destes valores e da extensão do rio do topo ao vale que é de 

aproximadamente 12km,  e a distância de uma vertente a outra que é de aproximadamente 8km, mas 

como foi calculada a área de influência da bacia, tem que ver quantos quilômetros ficou. 

 

Figura 02: Dimensões das folhas A4 e A3. 

 

 

 

 

 
Fonte: LIMA, A.A.G. de. (2015). 

 

Ao realizar o cálculo usando as dimensões de 8km e 12km (Figura 03) os valores 

encontrados respectivamente para a escala foi de 1:31.128 e 1:40.000. Então foi escolhida a 

menor escala capaz de mostrar o maior número de informações necessárias a pesquisa.  

 
            Figura 03: Dimensões para o cálculo da escala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: LIMA, A.A.G. de. (2015). 
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2.2.4 Elaboração do diagnóstico socioambiental 

 

Após a análise temática, foi realizada uma análise integrada dos fatores 

geoambientais e socioeconômico que possibilitou a elaboração do diagnóstico socioambiental 

a partir dos resultados da qualidade da água e informações sobre o saneamento básico. A 

elaboração deste diagnóstico forneceu os elementos indispensáveis para a proposição de 

medidas de otimização dos usos dos recursos hídricos e de mitigação dos possíveis impactos 

ambientais. 
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3 CARACTERIZAÇÃO GEOAMBIENTAL E SÓCIOECONÔMICA DA SUB-BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIACHO JUBAIA  

 

3.1 Localização e área de abrangência da sub-bacia  

 

Dentre as bacias hidrográficas com compõem o estado do Ceará está à bacia 

hidrográfica metropolitana (COGERH, 2010, p.46) que “Recebe a denominação de Bacias 

Metropolitanas, refletindo a situação de proximidade e abrangência da Região Metropolitana 

de Fortaleza (RMF), região de maior densidade demográfica e principal pólo econômico do 

Estado do Ceará”. 

A bacia do rio Pacoti está incluída na bacia metropolitana e tem uma de suas 

maiores representatividades, pois é um rio de grande porte. Possui como principal 

característica, segundo a (COGERH, 2010, p.50) é o principal manancial da Região 

Metropolitana de Fortaleza – RMF.  

O rio Pacoti tem como afluência importante pela sua margem esquerda, 

principalmente, do riacho Baú e do riacho Água Verde. “Em seu baixo curso observa-se a 

presença de lagoas - perenes e intermitentes. Todos os cursos d'água da bacia são 

intermitentes; no seu baixo curso, sofre a influência das marés, apresentando um estuário 

composto por 160 ha de manguezais” (COGERH, 2010, p.50). 

Esta bacia possui muitas sub-bacias, dentre elas a do riacho Jubaia (Mapa 03), 

área de estudo desta pesquisa, e como todos os cursos de água do rio Pacoti é intermitente. 

Esta sub-bacia se localiza na serra da Aratanha que foi denominada pela (COGERH, 2010, 

p.118) como Serras Úmidas e Serras Pré-Litorâneas.  

A sub-bacia do riacho Jubaia é responsável pelo abastecimento direto da 

população dos distritos de Jubaia e de Cachoeira que em anos com poucas chuvas necessita de 

uma intervenção do poder público. 

A área que compreende a sub-bacia hidrográfica do riacho Jubaia pertence 

administrativamente ao município de Maranguape. O alto curso se localiza no distrito de 

Lages a 04º00‟46,4” de Latitude Sul e 038º40‟32,9” de Longitude Oeste; O  médio curso no 

distrito de Jubaia 04º03‟00” de Latitude Sul e 038º42‟40,6” de Longitude Oeste; e o baixo 

curso no distrito de Cachoeira a 04º04‟04,6” de Latitude Sul e 038º45‟13,4” de Longitude 

Oeste. A área que compreende a sub-bacia possui como principal via de acesso a CE-065 e 

está aproximadamente a 27 km da sede de Maranguape e a 47 km de Fortaleza tendo como 

ponto de referência o distrito de Jubaia, onde se localiza o médio curso do riacho Jubaia.  



57 
 

Sua nascente está localizada na vertente a sotavento da Serra da 

Aratanha/Pacatuba, também denominada de enclave úmido. 

 
As áreas aqui consideradas como enclaves úmidos e sub-úmidos se distribuem de 

modo disperso pelos sertões semi-áridos e configuram verdadeiros sub-espaços de 

exceção. Tratam-se, via de regra, de superfícies topograficamente elevadas de 

relevos serranos com dimensões variadas e que são submetidos às influências de 

mesoclimas de altitude (SOUZA; OLIVEIRA, 2006, p.86). 

 

O riacho Jubaia possui aproximadamente 12 km de extensão e uma área de 26 km² 

e apesar de ser intermitente alimenta muitos poços, usados pela população e algumas 

barragens em propriedades particulares, além dos açudes. Entre eles está o açude da Comissão 

em Jubaia que é público, é central e o único que sempre está à disposição de toda a população 

e está na latitude 04º03‟13,0”S e longitude 038º42‟49,2”W. 
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Fonte: Lima e Soares (2015). 

Mapa 03: Localização e delimitação da sub-bacia hidrográfica do riacho Jubaia. 
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3.2 Caracterização geoambiental da sub-bacia hidrográfica do riacho Jubaia 

 

3.2.1 Geologia e Geomorfologia  

 

A geologia da área é composta “por rochas do embasamento cristalino 

Précambriano. Dentre as litologias predominantes destacam-se os granitos, migmatitos, 

gnaisses, pegmatitos, quartzitos, leptinitos, anfibolitos, diabásios, calcários, entre outras” 

(SOUZA; OLIVEIRA, 2006, p.90).  

 

Nos setores de sotavento (voltados para oeste), as condições ambientais são mais 

agressivas, sendo o intemperismo físico o principal processo modelador da 

paisagem. Nessas vertentes secas, predominam os solos litólicos, rasos, com 

freqüentes afloramentos rochosos, condicionando o desenvolvimento de uma 

vegetação arbórea, intermediária entre a caatinga e a floresta plúvio - nebular 

(BRANDÃO, 1995, p.20). 

 

O riacho Jubaia encontra-se em uma área do complexo granítico-migmatítico - 

(P∈gr-mg). Algumas características geológicas segundo a CPRM (2013) foram descritas no 

(quadro 05).  

 

A disponibilidade dos recursos naturais reflete diretamente as condições 

geoambientais diversas que constituem a região. Nas áreas do embasamento 

cristalino sob extensas superfícies rebaixadas interplanálticas, concentra-se uma rede 

de drenagem com grande freqüência de cursos d'água intermitentes e sazonais com 

baixo potencial de águas subterrâneas. É também nestas áreas que ocorrem solos de 

elevada fertilidade (SALES, 2003, p.9). 

 

Quadro 05: informações geológicas da área que compreende a sub-bacia hidrográfica do riacho Jubaia. 

Fonte: adaptado da CPRM (2013). 

Relações Tectonoestratigráficas Precambriano-Eofanerozoicas 

Província Borborema 

Sub-Província Setentrional 

Domínio Ceará Central - DCC 

Cronoestratigrafia 

Era Período Idade (Ma) 

Neoproterozoico 

(NP) 

Ediacariano 

(NP3) 
541 a 635 

   

Litoestratigrafia 

Complexo Tamboril-Santa Quitéria 

Magmatismo sin a pós-colisional 

NP3γtsq – Granitóide Santa Quitéria 

Subordinadamente, cinza, granulação fina a média, textura porfirítica com fenocristais de k-feldspato 

de até 3 cm e estrutura variando de gnáissica, augen-gnaisse até tectonito-L, com fácies isotrópicos de 

textura equigranular. Contem localmente enclaves e diques sin-plutônicos máficos. Quimismo pera a 

metaluminoso e cálcio-alcalino de alto potássio. 
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Sobre as características geomorfológicas do riacho Jubaia é possível destacar os 

maciços residuais e a depressão sertaneja (Mapa 04). De acordo com Souza (1978 apud 

SOUZA; OLIVEIRA, 2006, p.90) quanto ao aspecto geomorfológico esta área integra “o 

domínio dos Escudos e Maciços Antigos, correspondentes às subunidades dos planaltos 

residuais”.  

Quanto aos maciços residuais, o riacho Jubaia se situa na serra da Aratanha no 

setor a sotavento, com relevo mais rebaixado e apresentado características de mata seca, com 

associação direta a depressão sertaneja e a relevos presentes nesta área como os inselbergs.  

“Os inselbergs são como que resíduos da pediplanação, em climas áridos quentes e semi-

áridos” (GUERRA; GUERRA, 2008, p.353). O alto curso do riacho possui cotas Altimétricas 

de aproximadamente 650m e chegam a cotas de 120m em apenas 12 km de extensão (Mapa 

05). A diferença de altitude e a localização a sotavento condicionam esta área a condições 

diferenciadas quanto às condições climáticas, de vegetação, de solos e hidrográficas. 

A serra da Aratanha está entre “os setores morfologicamente mais elevados, [...] 

as quais apresentam uma constituição dominantemente granitóide e podem ser entendidas 

como relevos residuais, formados a partir da erosão diferencial que rebaixou as áreas 

gnáissicas circundantes” (BRANDÃO, 1995, p.10). Nos setores mais elevados se encontram 

as áreas com declividade (Mapa 06) muito acentuada de aproximadamente 45% a 75% 

apresentando características de um relevo montanhoso e escarpado com forte suscetibilidade à 

erosão. Em algumas áreas do topo e grande parte das vertentes possui uma inclinação de 20% 

a 45% onde o relevo ainda se mostra fortemente ondulado e a suscetibilidade a erosão é forte. 

Nas áreas mais rebaixadas das vertentes esse valor fica entre 8% a 20% onde a ondulação do 

relevo se mostra moderadamente suscetível à erosão e nas áreas pediplanadas próximas ao 

sopé da serra da Aratanha essa declividade apresenta um relevo plano a suavemente ondulado 

e pouco suscetível a erosão. Quanto às áreas correspondentes ao vale do riacho apresentam 

valores entre 3% e 0% com relevo plano e pouco propenso a erosão. O vale é uma área que 

faz parte da depressão sertaneja que  

 

Corresponde a uma superfície de aplainamento, desenvolvida sobre as rochas 

cristalinas, onde o trabalho erosivo truncou indistintamente variados tipos 

litológicos. A morfologia da depressão sertaneja é representada por extensas rampas 

pedimentadas que se iniciam na base dos maciços residuais e se inclinam 

suavemente em direção aos fundos de vales e ao litoral. Verifica-se a predominância 

de uma topografia plana ou levemente ondulada, cartografada como superfície 

pediplanada (BRANDÃO, 1995, p.20). 
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Mapa 04: Categorias de altitude da bacia hidrográfica do riacho Jubaia. 

 

Fonte: Lima e Soares (2015). 
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Mapa 05: Cotas altimétricas da bacia hidrográfica do riacho Jubaia. 

 

 

 

Fonte: Lima e Soares (2015). 
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Mapa 06: Classes de declividade da bacia hidrográfica do riacho Jubaia. 

 

 

 

Fonte: Lima e Soares (2015). 
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3.2.2. Clima e condições hidrográficas 

 

De acordo com o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE 

(2013) o Clima preponderante é o Tropical Quente Úmido e para Souza e Oliveira (2006, 

p.88) “as condições climáticas tendem a interferir através do rítmo têmporo-espacial das 

chuvas. Elas impõem a renovação das reservas hídricas, e, como fonte fundamental de 

suprimento, tendem a modificar, de modo temporário, a água disponível em superfície e no 

sub-solo”. O modo temporário citado anteriormente se dá “em função da quase total 

dominância de terrenos do embasamento cristalino” e também se a acentua porque “os 

regimes fluviais são intermitentes sazonais e têm dependência direta da distribuição 

pluviométrica” (SOUZA; OLIVEIRA, 2006, passim). “os recursos hídricos de superfície 

denotam as influências das condições climáticas e morfo-estruturais” (LIMA, 2014, p.98). 

Por possuir uma altitude elevada favorece a diminuição da insolação devido ao 

acúmulo de nuvens e consequentemente a diminuição da temperatura no platô que é a parte 

mais elevada da serra. A altitude também vai colaborar com a quantidade de chuvas, pois 

favorece as chuvas orográficas. 

Para compreender a dinâmica climática, presente na área que compreende a sub-

bacia hidrográfica do riacho Jubaia, destacou-se inicialmente uma pequena caracterização 

sobre os sistemas atmosféricos e os efeitos oceânicos que interferem no regime climático do 

Estado do Ceará, concebendo então a escala regional. Para a escala local, o foco foi no distrito 

de Jubaia, pois dos três distritos que compreendem o riacho é o único que possui os dados, 

necessários. A proposta de caracterização compreendeu a eleição de anos-padrão a partir do 

método de Tavares (1976) e o cruzamento de dados de precipitação e temperatura, 

desenvolvendo ao final a identificação do período seco e chuvoso para a área de estudo. 

Pela dinâmica climática regional, torna-se possível evidenciar a participação dos 

sistemas atmosféricos. Em Monteiro (1971, p. 12) há uma maior apreciação da escala 

regional, pois “os mecanismos da circulação atmosférica [...] individualizam-se em „sistemas‟ 

que se definem sob a influência dos fatores geográficos continentais e se expressam 

regionalmente através do ritmo de sucessão dos tipos de tempo”. No Ceará, a circulação 

regional é responsável por sistemas convectivos de baixa pressão, responsáveis por 

enxurradas e desvios positivos pluviais, como a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), 

Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCAN), que concentra em seu centro uma área de 

subsidência do ar, caracterizado, de acordo com a posição deste centro, como sistema 

causador de tempo seco, e as Ondas de Leste (OL); e por um sistema de alta pressão, a massa 
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Equatorial atlântica (mEa) (NIMER, 1964; SERRA, 1945), que dita o tempo seco e os 

períodos de estiagem. 

Os Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis – VCANS segundo Ferreira e Mello 

(2005, p, 20) são um conjunto de nuvens, que tem uma forma aproximada de um círculo com 

sua trajetória no sentido horário. Nas suas bordas tem a presença de nuvens causadoras de 

chuvas e no centro um ramo subsidente que inibe a formação de nuvens.  

 

Os Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCANS) que penetram na região Nordeste 

do Brasil formam-se no oceano Atlântico, principalmente entre os meses de 

novembro e março, e sua trajetória normalmente é de leste para oeste, com maior 

freqüência entre os meses de janeiro e fevereiro, conforme demonstrado por Gan e 

Kouste (1982). O tempo de vida desses sistemas varia em média, entre 7 a 10 dias 

(FERREIRA; MELLO, 2005, p, 20). 

 

Quanto a Zona de Convergência Intertropical – ZCIT, Ferreira e Mello (2005, p, 

18) a definem como uma banda de nuvem que circunda a faixa equatorial do globo terrestre. 

Ela se forma com a confluência dos ventos alísios do hemisfério norte, com os ventos alísios 

do hemisfério sul, sob condições de baixos níveis, baixas pressões, altas Temperaturas da 

Superfície do Mar – TSM, atividade convectiva e precipitação. 

 
De maneira simplista, pode-se dizer, que a convergência dos ventos faz com que o 

ar, quente e úmido ascenda, carregando umidade do oceano para os altos níveis da 

atmosfera ocorrendo a formação das nuvens. A ZCIT é mais significativa sobre os 

Oceanos e por isso, a Temperatura da Superfície do Mar-TSM é um dos fatores 

determinantes na sua posição e intensidade. (FUNCEME, 2014). 

 

Para Ferreira e Mello (2005, p, 19) Sazonalmente a ZCIT migra tanto para o 

hemisfério norte quanto para o hemisfério sul. Entre os meses de agosto a outubro ela migra 

para o hemisfério norte e se localiza entre 14ºN e entre os meses de fevereiro a abril se 

desloca para o hemisfério sul e se localiza aproximadamente entre 2º a 4ºS. 

A ZCIT juntamente com as características apresentadas pelas águas dos oceanos 

Pacífico e Atlântico influencia no clima da região Nordeste do Brasil. Devido a sua maior 

representatividade ser sobre o oceano é justamente a TSM que influencia tanto a sua posição 

quanto a intensidade. A ZCIT se localiza no chamado equador térmico, ou seja, se localiza 

sempre no hemisfério que estiver mais quente e depende do dipolo do Atlântico. Quanto este 

estiver negativo o oceano Atlântico no hemisfério sul estará com suas águas com temperaturas 

mais elevadas favorecendo as chuvas. Quando o dipolo do Atlântico estiver positivo as águas 

do oceano Atlântico no hemisfério sul estarão mais frias, portanto, desfavoráveis as chuvas no 

Nordeste brasileiro. 
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O El Niño também influencia a ZCIT e consequentemente, as chuvas no Nordeste. 

Em anos de El Niño, quando as águas do pacífico estão mais aquecidas, há uma alteração na 

célula de Walker. Após essa alteração na célula de Walker a região próxima ao Peru e ao 

Equador passa a ser um ramo de ascendência da célula, ou seja, a formação de nuvens e chuva 

nesta região. Já para o Pacífico oeste, para a Austrália, como também, para leste da Amazônia 

e o norte do Nordeste passam a ser um ramo de subsidência impedindo a formação de nuvens 

e de chuvas nestas regiões. Esse fato associado ao dipolo positivo do Atlântico inibe a 

formação de nuvens e chuvas para o Nordeste. Já em anos de La Niña as águas do Oceano 

Pacifico estão mais frias o que favorece ao Nordeste um ramo de ascendência da célula de 

Walker e a consequente formação de nuvens e de chuvas. 

 
O El Niño, quando acontece conjuntamente com o dipolo positivo do Atlântico 

(Dipolo do Atlântico: diferença entre a anomalia da Temperatura da Superfície do 

Mar-TSM na Bacia do Oceano Atlântico Norte e Oceano Atlântico Sul), que é 

desfavorável às chuvas, causam anos secos ou muito secos no NEB. O fenômeno La 

Niña (resfriamento anômalo das águas do Oceano Pacífico) associado ao dipolo 

negativo do Atlântico (favorável às chuvas), é normalmente responsável por anos 

considerados normais, chuvosos ou muito chuvosos na região. Por fim, quando as 

águas do Pacífico estão em condições normais e o dipolo do Atlântico negativo 

(positivo), a probabilidade de se ter um ano normal ou chuvoso (seco) também é alta 

(FERREIRA; MELLO, 2005, p, 26). 

 

A ZCIT influencia em uma maior intensidade das linhas de instabilidade – LI. “As 

Linhas de Instabilidade são bandas de nuvens causadoras de chuva, normalmente do tipo 

cumulus, organizadas em forma de linha, daí o seu nome” (FUNCEME, 2014) e as LI se 

intensificando pode influenciar os Complexos Convectivos de Mesoescala – CCMs “são 

aglomerados de nuvens que se formam devido às condições locais favoráveis (temperatura, 

relevo, pressão, etc) e provocam chuvas fortes e de curta duração. Normalmente as chuvas 

associadas a este fenômeno meteorológico ocorrem de forma isolada” (FUNCEME, 2014), ou 

seja, a presença da ZCIT pode influenciar na formação de sistemas secundários favorecendo 

as chuvas no Nordeste. 

As Ondas de Leste – OL de acordo com Ferreira e Mello (2005, p, 22) são ondas 

que se formam no centro de pressão atmosférica, na faixa tropical do globo terrestre, na área 

de influência dos ventos alísios. Sua trajetória é de oeste (África) para o Leste (Brasil). 

 
O Estado do Ceará também recebe chuvas nos meses de junho, julho e agosto, que 

são influenciadas por esse sistema atmosférico denominado Ondas de Leste. Este 

sistema provoca chuvas principalmente na Zona da Mata que se estende desde o 

Recôncavo Baiano até o litoral do Rio Grande do Norte. Quando as condições 

oceânicas e atmosféricas estão favoráveis as Ondas de Leste também provocam 

chuvas no Estado do Ceará, principalmente na parte centro-norte do Estado. 

(FUNCEME, 2014). 



67 
 

Dos fatores geográficos influentes na dinâmica climática do Estado do Ceará, 

destacam-se a latitude, a considerar as altas taxas de temperatura durante todo o ano, o relevo, 

principalmente, se tratando das áreas de planaltos sedimentares do Araripe e Ibiapaba, bem 

como algumas serras de altitude considerável que são áreas de exceção na depressão 

sertaneja, de domínio climático semiárido. Esta dinâmica regional ainda sofre influencia 

direta da interação entre oceano e atmosfera, a partir dos efeitos advindos dos desvios 

presentes nos valores normais das Temperaturas de Superfície do Mar (TSM), sendo estes o 

El Niño Oscilação Sul (ENSO) e o Dipolo do Atlântico, bem como efeitos associados a 

fatores geográficos como maritimidade e continentalidade.  

Com relação à Jubaia, seus fatores geográficos locais, permitem uma circulação 

bem particularizada, que interferem diretamente nos valores precipitados na região. O distrito 

se localiza a sotavento do maciço residual da Serra da Aratanha, em uma área de fundo de 

vale, cujo entorno é marcado por algumas serras de altitudes que variam entre 300 e 600 

metros, distante 47 km, aproximadamente, do litoral de Fortaleza. 

A delimitação do período seco e chuvoso para o distrito de Jubaia foi possível a 

partir da investigação por meio dos anos padrão. O método adotado para a eleição de tais anos 

foi o de Tavares (1976), a partir da escala temporal entre os anos de 2001 a 2010. 

Compreendendo 10 anos sequenciais de dados de precipitação, algo válido pelo método 

adotado. Portanto a partir de Tavares (1976), considera-se a eleição de anos padrão pelo 

agrupamento do desvio percentual da precipitação, delimitando assim os anos secos (cujos 

fortes desvios são negativos), normais (próximo à zero) e chuvosos (cujos fortes desvios são 

positivos), a partir da elaboração de um dendograma (ver figura 04). 
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Fonte dos dados: Tavares (1976), FUNCEME (2014). 

Organização: LIMA, A. A. G. da. (2015). 

Fonte dos dados: CELINA (2007), FUNCEME (2014). 

Organização: LIMA, A. A. G. da. (2015). 

Figura 05- Jubaia (Maranguape): Climogramas. 

 Figura 04 – Gráfico de Jubaia (Maranguape): Dendograma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pela eleição dos anos padrão, delimitou-se como seco o ano de 2010, normal o 

ano de 2002 e chuvoso 2009 (Figura 05). Percebe-se que Jubaia tem sua temporada de chuvas 

concentrada no primeiro semestre do ano, enquanto o período seco é observado para a 

segunda metade do ano. Esses estados temporais são caracterizados pela atuação de Vórtices 

Ciclônicos, principalmente em janeiro, da ZCIT, de fevereiro a maio, das OL de junho a 

julho, e compreendendo os períodos secos a mEa.  
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O ano padrão seco de 2010, concentrou valores muito baixos de precipitação total 

mensal, com uma quadra chuvosa muito irregular apresentando fevereiro com valores 

irrisórios de 18,6mm e abril com 158,2mm. O desvio da precipitação para este ano foi de -

320mm conforme a média dos 10 anos.  

Quanto ao ano padrão normal de 2002, concentrou seus valores precipitados de 

janeiro a maio, sem a atuação direta de Ondas de Leste, caracterizando assim um ano normal 

cuja distribuição da precipitação anual é reduzida a valores positivos para os 5 primeiros 

meses do ano, concentrando o seu extremo mensal de precipitação em abril com 371,8mm, 

contudo sua distribuição anual é defeituosa pois não apresenta precipitação no período de pós-

quadra chuvosa, mais precisamente nos meses de junho e julho. Portanto, os valores mais 

secos são observados no segundo semestre do ano, concentrando um período de altas 

temperaturas com precipitação nula. 

O ano padrão chuvoso de 2009 se mostrou em sua quantificação mensal de 

precipitação e temperatura como um ano chuvoso, pois além de apresentar precipitação mais 

abundante, tem uma melhor distribuição entre os meses, apresentando de forma satisfatória os 

valores precipitados em 7 meses, compreendendo a atuação de todos os sistemas 

atmosféricos, desde os vórtices, em janeiro, a ZCIT de fevereiro a maio, as Ondas de Leste 

em junho e julho e a mEa no período seco. O desvio positivo para este ano foi de 546mm, 

contrastando com o ano de 2010 que teve precipitação negativa de -320mm. 

Com relação às condições oceânicas, observou-se a classificação desenvolvida 

pelo CPTEC para o El Niño e a classificação para Dipolo do Atlântico feita pela FUNCEME. 

O ano de 2010, não se mostrou favorável à precipitação devido à combinação El Niño e 

Dipolo Neutro. 2002 se mostrou positiva a precipitação apenas para as características do 

Atlântico, no Pacífico a marcação foi El Niño, não favorável a precipitação. E finalmente, o 

ano de 2009, que assim como 2002, concentrou no Atlântico um Dipolo Negativo favorável a 

precipitação e um El Niño no Pacífico desfavorável a tal variável climática. 

Sobre o quadro hidrológico da sub-bacia do riacho Jubaia por se tratar de uma 

área de serra sua drenagem é exorreica e “considera-se que o escoamento fluvial depende da 

influência conjugada de fatores como o clima, a natureza dos terrenos, os condicionamentos 

geomorfológicos e a densidade da cobertura vegetal” (SOUZA; OLIVEIRA, 2006, p.88). 

Apesar de apresentarem uma constituição litológica muito resistente [...], esse material 

apresenta fendilhamento, fissuras [...], permitem a entrada d‟água formando aqüíferos que, em 

ponto de saturação, geram fontes d‟água subperenes, alimentando rios e riachos temporários 

(LIMA, 2014, p.92). 
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A abundância de chuva impõe maior permanência ao escoamento fluvial, 

intensificando, por conseqüência, a capacidade de escavamento dos vales pelos rios. 

Isso faz com que haja uma maior declividade do relevo pelos processos erosivos 

lineares (rios) que originam feições morfológicas aguçadas (cristas), convexas 

(colinas) e de topos planos (interflúvios tabulares). Essas feições são intercaladas 

por vales estreitos (em forma de V) ou ligeiramente alargados nos setores de 

suavização topográfica (SOUZA; OLIVEIRA, 2006, p.88). 

 

Para Lima (2014, p.92) “essa água armazenada e corrente acontece em períodos 

chuvosos, sendo limitada por ação dos processos da semiaridez. Esse período não vai além de 

cinco meses, com raras exceções chegando a seis; todavia, com variações tanto no tempo 

quanto no espaço”. Isto ocorre porque o Nordeste do Brasil apresenta grande parte seu do 

território formado por rochas cristalinas, apresentando com isso solos que impossibilitam a 

infiltração da água no subsolo e facilita o escoamento rápido da água. “[...] o posicionamento 

geográfico do semiárido brasileiro [...] sujeita essa região a um forte processo de insolação 

que tem como consequências altas taxas de evapotranspiração e temperaturas médias altas” 

(ANA, 2013, p.17).  

 

3.2.3 Balanço hídrico do distrito de Jubaia 

 

A partir da caracterização climática da área foi realizado o balanço hídrico. A 

dinâmica existente no ciclo hidrológico depende de muitos fatores, dentre eles do tipo de 

clima, do tipo de solo e de vegetação que serão preponderantes para o cálculo do Balanço 

Hídrico. “O balanço hídrico é a contabilização da água do solo, resultante da aplicação do 

Princípio de Conservação de Massa num volume de solo vegetado” (PEREIRA; 

ANGELOCCI; SENTELHAS, 2007, p. 92). A interação destes fatores juntamente com a 

geologia e a topografia caracterizam a hidrologia de cada área.  

Assim, verifica-se abaixo (ver tabela 07) que a precipitação no distrito de Jubaia 

em 2002 ocorreu entre os meses de janeiro a maio. Nos meses correspondentes a janeiro, 

março, abril e maio a Precipitação foi superior a Evapotranspiração. O mês de Janeiro 

apresentou uma Precipitação de 211,60mm, um total de 117,1mm de Evaporação Efetiva, 0,0 

de Deficiência Hídrica e 14,5mm de Excedente Hídrico. Os meses de março, abril e maio 

apresentaram índices pluviométricos superiores a janeiro, não possuem Deficiência Hídrica e 

possuem um Excedente Hídrico respectivamente de 122,3mm; 274,6mm e 173,2mm. A 

exceção foi o mês de fevereiro, mês que se inicia a chamada quadra chuvosa do Nordeste 

brasileiro, com uma Precipitação de 91,20mm inferior a Evapotranspiração de 113,25mm 
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apresentando uma elevada Evaporação Efetiva de 127,1, uma Deficiência Hídrica de 11,8 e 

um Excedente Hídrico de 0,0mm. 

Nos sete meses seguintes, de junho a dezembro, não ocorreu Precipitação, 

observando-se um índice de Evapotranspiração elevado com 87,83mm em junho e 111,49mm 

em dezembro. Os meses de novembro e dezembro não mostraram Armazenamento. Os sete 

meses compreenderam uma estação seca, contribuído para um total anual de Deficiência 

Hídrica de 787,8mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo T P ETP P-ETP ARM ALT ERT DEF EXC 

MESES °C mm 
Thornthwaite  

1948 
mm mm mm mm mm mm 

Jan 25,20 211,60 117,12 94,5 80,0 80,0 117,1 0,0 14,5 

Fev 27,10 91,20 138,86 -47,7 44,1 -35,9 127,1 11,8 0,0 

Mar 27,30 314,60 156,36 158,2 80,0 35,9 156,4 0,0 122,3 

Abr 24,00 371,80 97,20 274,6 80,0 0,0 97,2 0,0 274,6 

Mai 23,40 264,60 91,39 173,2 80,0 0,0 91,4 0,0 173,2 

Jun 23,40 0,00 87,83 -87,8 26,7 -53,3 53,3 34,5 0,0 

Jul 21,60 0,00 69,27 -69,3 11,2 -15,5 15,5 53,8 0,0 

Ago 23,40 0,00 91,04 -91,0 3,6 -7,6 7,6 83,4 0,0 

Set 25,50 0,00 118,61 -118,6 0,8 -2,8 2,8 115,8 0,0 

Out 29,60 0,00 204,17 -204,2 0,1 -0,8 0,8 203,4 0,0 

Nov 28,40 0,00 173,61 -173,6 0,0 -0,1 0,1 173,6 0,0 

Dez 24,60 0,00 111,49 -111,5 0,0 0,0 0,0 111,5 0,0 

TOTAIS 303,5 1253,8 1456,9 -203,1  0,0 669,2 787,8 584,6 

  Tabela 07: Dados do Balanço Hídrico para o ano de 2002 do distrito de Jubaia. 

(Maranguape). 
 

Fonte: organizada pelas autoras a partir de dados da FUNCEME (2014), Celina (2007), Rolim e Sentelhas (1999). 

 

Nota: a legenda usada na tabela acima é baseada em Rolim e Sentelhas (1999): 

(T) temperatura; (P) precipitação; (ETP) evapotranspiração; (ARM) armazenamento; (ALT) variação do 

armazenamento; (ETR) evaporação efetiva; (EXC) excedente hídrico; (DEF) deficiência hídrica. 
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Na Tabela 08 apresentada abaixo é possível verificar que no ano de 2009, 

considerado um ano chuvoso, a Precipitação ocorreu entre os meses de janeiro a julho. O mês 

de janeiro apresentou uma Evapotranspiração de 117,12mm superior à precipitação que foi de 

111,80mm e uma Deficiência Hídrica de 5,3mm. Os meses de março, abril, maio, junho e 

julho não apresentaram Deficiência Hídrica, mas um Excedente Hídrico respectivamente de 

118,5mm, 218,0mm, 117,6mm, 88,8mm e 67,7mm. O mês de abril foi o mais chuvoso com 

uma Precipitação de 315,20mm e uma Evapotranspiração de apenas 97,20mm e com o maior 

Excedente Hídrico ao longo do ano que foi de 218,0mm. Este índice foi inferior ao mês de 

abril de 2002 que foi de 274,6mm. 

Os meses de agosto a dezembro não tiveram Precipitação, nem Excedente Hídrico 

e apresentaram Deficiência Hídrica de 36,7mm em agosto e 111,4mm em dezembro. A 

estação seca deste ano foi menor que a de 2002, compreendendo apenas 5 meses. A 

Evaporação Efetiva total foi de 624,2mm, enquanto a de 2002 foi de 787.8mm. Os meses de 

outubro e novembro apresentaram as Temperaturas mais elevadas durante o ano 2009, 

característica que também ocorreu em 2002. Já a Evaporação Efetiva apresentou um índice de 

832,7mm, maior que a Evaporação Efetiva de 2002 com um total de 669,2mm. 
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Tabela 08: Dados do Balanço Hídrico para o ano de 2009 do distrito de Jubaia (Maranguape). 

 

 

 

 

 

O ano de 2010 foi um ano considerado seco. A Tabela 09 mostra que a 

Precipitação ocorreu entre os meses de fevereiro a junho. O mês de janeiro não apresentou 

Precipitação, diferentemente, dos anos de 2002 e 2009 e com uma Evapotranspiração elevada 

de 117,12mm e Deficiência Hídrica de 117,1mm. Dos meses que ocorreu Precipitação 

somente o mês de abril apresentou uma Evapotranspiração de 97,20mm inferior à 

Precipitação que foi de 158,20mm, mesmo assim, sem Excedente Hídrico. A precipitação nos 

meses de ferreiro e junho mostrou índices muito baixos 18,60mm e 14,60mm 

respectivamente. 

A estação seca compreendeu os meses de julho a dezembro período em que não 

ocorreu Precipitação. Os meses de outubro e novembro se mostraram mais uma vez com as 

Temperaturas mais elevadas. O mês de outubro foi o que apresentou o maior índice de 

Evaporação Efetiva durante os três anos estudados. Em 2002 a Evaporação Efetiva foi de 

203,4mm, em 2009 foi de 198,8mm e em 2010 foi de 203,8mm. Com exceção do mês de abril 

Tempo T P ETP P-ETP ARM ALT ERT DEF EXC 

MESES °C mm 
Thornthwaite 

1948 
mm mm mm mm mm mm 

Jan 25,20 111,80 117,12 -5,3 0,0 0,0 111,8 5,3 0,0 

Fev 27,10 211,90 138,86 73,0 73,1 73,0 138,9 0,0 118,5 

Mar 27,30 281,80 156,36 125,4 80,0 6,9 156,4 0,0 218,0 

Abr 24,00 315,20 97,20 218,0 80,0 0,0 97,2 0,0 117,6 

Mai 23,40 209,00 91,39 117,6 80,0 0,0 91,4 0,0 88,8 

Jun 23,40 176,60 87,83 88,8 80,0 0,0 87,8 0,0 67,7 

Jul 21,60 137,00 69,27 67,7 80,0 0,0 69,3 0,0 0,0 

Ago 23,40 0,00 91,04 -91,0 25,6 -54,4 54,4 36,7 0,0 

Set 25,50 0,00 118,61 -118,6 5,8 -19,8 -19,8 98,8 0,0 

Out 29,60 0,00 204,17 -204,2 0,5 -5,4 5,40 198,8 0,0 

Nov 28,40 0,00 173,61 -173,6 0,1 -0,4 0,4 173,2 0,0 

Dez 24,60 0,00 111,49 -111,5 0,0 0,0 0,0 111,4 0,0 

TOTAIS 303,5 1443,3 1456,9 -13,6  0,0 832,7 624,2 610,6 

Fonte: organizada pelas autoras a partir de dados da FUNCEME (2014), Celina (2007), Rolim e Sentelhas (1999). 

 

Nota: a legenda usada na tabela acima é baseada em Rolim e Sentelhas (1999): 

(T) temperatura; (P) precipitação; (ETP) evapotranspiração; (ARM) armazenamento; (ALT) variação do 

armazenamento; (ETR) evaporação efetiva; (EXC) excedente hídrico; (DEF) deficiência hídrica. 
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que não possui deficiência hídrica, os 11 meses do ano de 2010 apresentaram deficiência 

hídrica com um valor anual de 1093,5mm, índice superior aos anos de 2002 e 2009. 

 

Tabela 09: Dados do Balanço Hídrico para o ano de 2010 do distrito de Jubaia (Maranguape). 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura 06 referente ao Extrato do Balanço Hídrico de Jubaia, exposta abaixo, 

mostra que a dinâmica climática influencia na quantidade de água disponível. Mesmo em 

anos com índices pluviométricos diferentes associados a temperaturas médias anuais de 25º C, 

entre temperaturas que vão de 21ºC em meses que estão dentro da quadra chuvosa, a 29ºC em 

meses característicos da estação seca, os índices pluviométricos se apresentam muito 

semelhantes, com chuvas concentradas, na sua maioria, nos meses de fevereiro a maio. 

Mesmo no ano de 2010, considerado um ano seco com apenas o mês de abril com índices 

pluviométrico superiores a Evapotranspiração é possível perceber que os meses de fevereiro a 

maio estão entre os que apresentaram os menores índices de Deficiência Hídrica. 

 

Tempo T P ETP      P-ETP ARM ALT ERT DEF EXC 

MESES °C mm 
Thornthwaite 

1948 
mm mm mm mm mm mm 

Jan 25,20 0,00 117,12 -117,1 0,0 0,0 0,0 117,1 0,0 

Fev 
   

27,10 
18,60 138,86 -120,3 0,0 0,0 18,6 120,3 0,0 

Mar 
   

27,30 
128,60 156,36 -27,8 0,0 0,0 128,6 27,8 0,0 

Abr 24,00 158,20 97,20 61,0 61,0 61,0 97,2 0,0 0,0 

Mai 23,40 43,40 91,39 -48,0 33,5 -27,5 70,9 20,5 0,0 

Jun 23,40 14,60 87,83 -73,2 13,4 -20,1 34,7 53,2 0,0 

Jul 21,60 0,00 69,27 -69,3 5,6 -7,8 7,8 61,5 0,0 

Ago 
   

23,40 
0,00 91,04 -91,0 1,8 -3,8 3,8 87,2 0,0 

Set 25,50 0,00 118,61 -118,6 0,4 -1,4 1,4 117,2 0,0 

Out 29,60 0,00 204,17 -204,2 0,0 -0,4 0,4 203,8 0,0 

Nov 28,40 0,00 173,61 -173,6 0,0 0,0 0,0 173,6 0,0 

Dez 24,60 0,00 111,49 -111,5 0,0 0,0 0,0 111,5 0,0 

TOTAIS 303,5 363,4 1456,9 -1093,5  0,0 363,4 1093,5 0,0 

Fonte: organizada pelas autoras a partir de dados da FUNCEME (2014), Celina (2007), Rolim e Sentelhas (1999). 

 

Nota: a legenda usada na tabela acima é baseada em Rolim e Sentelhas (1999): 

(T) temperatura; (P) precipitação; (ETP) evapotranspiração; (ARM) armazenamento; (ALT) variação do 

armazenamento; (ETR) evaporação efetiva; (EXC) excedente hídrico; (DEF) deficiência hídrica. 
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Figura 06: Extrato do Balanço Hídrico de Jubaia para os anos de 2002, 2009 e 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura 07, sobre o Balanço Hídrico Normal de Jubaia mostra a relação entre os 

índices de Precipitação, Evapotranspiração e Evaporação Efetiva. O ano de 2002 mostra as 

chuvas concentradas na quadra chuvosa e a Evaporação Efetiva menor que a 

Evapotranspiração. Para o ano de 2009 as chuvas se estendem por um período maior e a 

Evaporação efetiva é menor que a Evapotranspiração. Quanto ao ano de 2010, considerado 

seco, a Precipitação foi reduzida, mesmo assim, se concentrando na quadra chuvosa e com 

uma evapotranspiração elevada durante todo o ano. 

 

Figura 07: Balanço Hídrico Normal de Jubaia para os anos de 2002, 2009 e 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O clima influencia o regime hídrico de uma região e, afeta de modo direto a vida da 

população. Assim, o estudo do clima inter-relacionado com outros componentes ambientais, 

juntamente com o uso e ocupação do solo permite a identificação dos aspectos 

Fonte dos dados: FUNCEME (2014), Celina (2007), Rolim e Sentelhas (1999). 

Organização: Lima e Celina (2015). 

 

Balanço Hídrico 

Normal de Jubaia - 2002 
Balanço Hídrico 

Normal de Jubaia - 2010 

Balanço Hídrico 

Normal de Jubaia - 2009 

Fonte dos dados: FUNCEME (2014), Celina (2007), Rolim e Sentelhas (1999). 

Organização: Lima e Celina (2015). 

 

Extrato do Balanço 

Hídrico de Jubaia 2010 

Extrato do Balanço 

Hídrico de Jubaia 2009 

Extrato do Balanço 

Hídrico de Jubaia 2002 
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socioambientais e socioeconômicos, contribuí para o entendimento da dinâmica climática e 

possibilita à tomada de decisões adequadas a demanda hídrica de cada local por meio do 

planejamento e da gestão pública dos territórios. Neste processo de conhecimento dos 

aspectos naturais deve ser almejada a otimização dos recursos naturais existentes, a mitigação 

de problemas socioambientais e a proposição de prognósticos que auxiliarão nos usos destes 

recursos a partir da realidade de cada área. Para tanto estudos sobre o clima associados ao 

balanço hídrico, que segundo Sentelhas e Angelocci (2009, p.2) é “o computo das entradas e 

saídas de água de um sistema. Várias escalas espaciais podem ser consideradas para se 

contabilizar o balanço hídrico.”, são importantíssimos, pois será possível conhecer e 

compreender a dinâmica climática de uma determinada área e desenvolver e aplicar políticas 

públicas que garantam água de qualidade e em quantidade suficiente para toda a população.  

 

3.2.4. Solos e cobertura vegetal 

 

Os solos presentes nos enclaves úmidos do Nordeste “chegam a apresentar 

algumas diferenças de associações. Mas nessas associações, particularmente em relação aos 

maciços cristalinos, há sempre uma significativa predominância espacial dos Argissolos 

(eutróficos ou distróficos) e dos solos Neossolos Litólicos eutróficos” (SOUZA; OLIVEIRA, 

2006, p.88). 

Os Argissolos são definidos pela EMBRAPA (2006, p.76) como “Solos 

constituídos por material mineral com argila de atividade baixa ou alta conjugada com 

saturação por bases baixa ou caráter alítico e horizonte B textural imediatamente abaixo de 

horizonte A ou E” e os Neossolos como “solos constituídos por material mineral, ou por 

material orgânico com menos de 20 cm de espessura, não apresentando qualquer tipo de 

horizonte B diagnóstico” (op. cit., p.84). 

 

O solo que classificamos é uma coleção de corpos naturais, constituídos por partes 

sólidas, líquidas e gasosas, tridimensionais, dinâmicos, formados por materiais 

minerais e orgânicos que ocupam a maior parte do manto superficial das extensões 

continentais do nosso planeta, contém matéria viva e podem ser vegetados na 

natureza onde ocorrem e, eventualmente, terem sido modificados por interferências 

antrópicas (EMBRAPA, 2006, p.32). 

 

“As associações de solos são bastante diversificadas, normalmente rasos ou medianamente 

profundos, com grande incidência de afloramentos rochosos e pavimentos detríticos” 

(BRANDÃO, 1995, p.20). As classes de solos presentes nas feições morfológicas do riacho 

Jubaia podem ser vistas no (Quadro 06). 
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Quadro 06: Presença das classes de solos nas feições morfológicas do riacho Jubaia. 

Fonte: adaptado de Souza e Oliveira (2006); EMBRAPA (2006); Lima et al. (2000). 

 

 

Segundo a IPECE (2013) as unidades fitoecológicas estão distribuídas em três 

classes: no platô da serra da Aratanha desenvolve-se a UM – Floresta subperenifólia tropical 

plúvio-nebular (matas úmidas, serranas), nas áreas de vertentes há a ocorrência de MS – 

Floresta subcaducifólia tropocal pluvial (mata seca) e nas áreas rebaixadas correspondentes a 

depressão sertaneja predomina a CAD – Caatinga arbustiva densa (Quadro 07). Para Souza e 

Feições 

Morfológicas 

Classes de 

solos 

Elemento 

Formativo 

Termos de 

conotação e 

de memorização 

Presença das classes de 

solo 

Associações 

De solos 

Topo Argissolos ARGI 

“Argilla”. 

Acumulação de 

argila Tb ou Ta 

(baixa ou alta 

atividade da 

fração argila), 

dessaturado de 

bases. 

Predominam no platô da 

Serra e estão associados 

aos relevos colinosos, 

lombas alongadas e aos 

estreitos interflúvios 

tabulares, sendo 

medianamente profundos e 

muito profundos com 

fertilidade natural de 

média e alta. 

Associação 

de 

podzólicos 

vermelho-

amarelos 

eutróficos e 

distróficos 

(topos e 

altas 

vertentes), 

afloramento 

de rochas e 

aluviais 

(fundos de 

vales 

estreitos). 

Vertentes 
Neossolos 

Litólicos 
NEO 

Novo. Pouco 

desenvolvimento 

genético. 

Assentam-se sobre as áreas 

de cristas ou vertentes mais 

íngremes onde é comum a 

sua ocorrência associada 

aos afloramentos rochosos. 

São rasos e muito rasos, 

pedregosos e têm média a 

alta fertilidade natural. 

Planície 

fluvial 

Neossolos 

Flúvicos 
NEO 

Novo. Pouco 

desenvolvimento 

genético. 

Ocupam as planícies 

fluviais alongadas e os 

alvéolos com fertilidade 

natural que varia de média 

a alta. 

Vale Planossolo PLANO 

“Planus”. 

Horizonte B 

plânico. 

Ocupam as baixas 

vertentes e os setores 

planos dos pedimentos 

sertanejos 

Associações 

de 

planossolos 

(baixas 

vertentes, 

solonetz, 

solodizado 

(setores 

planos dos 

pedimentos 

sertanejos), 

vertissolos, 

litólicos e 

afloramento 

de rochas. 
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Oliveira (2006, p.88) Tratando-se de enclaves úmidos, onde há sensível melhoria do potencial 

natural, particularmente no que tange às condições edafo-climáticas e hidrológicas, o 

recobrimento vegetal primário é composto principalmente por formações florestais.  

 

As características fito-ecológicas e de uso do solo, ficam na dependência do papel 

que elas exercem como elementos protetores da superfície do solo. Nos setores em 

que a vegetação é mantida, ela serve de anteparo contra os efeitos do escoamento e 

dificulta a concentração do lençol de escoamento superficial. Nesse caso, estão 

incluídas as florestas perenifólia ou matas serranas plúvio-nebulares, 

subperenifólias, florestas subcaducifólias ou matas secas, os cerrados e cerradões, 

além das faixas de transição entre caatinga hipoxerófila/cerrado e cerrado/ floresta 

(SOUZA; OLIVEIRA, 2006, p.88). 

 

A vegetação é típica dos sertões semiáridos, onde predomina a caatinga, com seus 

padrões fisionômicos e florísticos heterogêneos (BRANDÃO, 1995, p.20). 

 
Quadro 07: Composição florística presentes na área do riacho Jubaia. 

Composição Florística Localização 
Fatores 

condicionantes 

Feições 

morfológicas 

do riacho 

Jubaia 

Algumas espécies  

floresta plúvio – nebular 

(árvores que alcançam 

até 30 metros, com 

espécies que conservam 

75 a 100% das folhas 

durante o ano) 

Platô da 

Serra 

A altitude e a 

exposição aos 

ventos úmidos, que 

favorecem as 

chuvas orográficas 

Topo 

babaçu (Orbignya 

martiana), potumuju 

(Centrolobium robustum), 

jatobá (Hymenaea 

courbarie), tuturubá 

(Lucuna grandiflora), piroá 

(Basiloxylom brasiliensis) 

etc. 

Mata seca -Vegetação 

arbória 

(porte arbóreo, 

intermediária entre a 

floresta úmida e a 

caatinga que circunda 

esses relevos. A maioria 

das espécies apresenta 

queda das folhas nos 

períodos de estiagem.) 

inferiores 

(meia 

encosta) e 

vertentes 

de sotavento 

Solos rasos, do tipo 

litólico, onde os 

afloramentos 

rochosos 

são freqüentes e a 

temperatura mais 

elevadas. 

Vertentes 

angico (Anadenanthera 

macrocarpa), aroeira 

(Astronium urundeuva), 

gonçalo alves (Astronium 

fraxinifolium), mulungu 

(Erythrina velutina) e 

sipaúba (Thiloa 

glancocarpa). 

Caatinga 
Áreas 

rebaixadas 

Solos rasos, do tipo 

litólico, onde os 

afloramentos 

rochosos são 

freqüentes e a 

temperatura mais 

elevadas. 

Vale 

pinhão bravo (Jatropha 

molissima), juazeiro 

(Ziziphus joazeiro), jurema 

preta (Mimosa tenuifolia) 

(Caesalpínia férrea) jucá, 

etc. 

Fonte: adaptado de Brandão (1995) e Lima et al. (2000). 
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3.2.5 Dados morfométricos da sub-bacia hidrográfica do riacho Jubaia 

 

A dinâmica ambiental que cada relevo possui sofre desequilíbrios constantes 

provocados pelo uso indiscriminado e manejo incorreto do solo a partir do seu uso e 

ocupação. Para conhecer como uma bacia hidrográfica pode reagir a possíveis danos é 

importante conhecer algumas características morfométricas listadas por Machado e Torres 

(2012, p.47), pois “abrange um grande número de parâmetros que permitem melhor 

caracterizar o ambiente de uma bacia, sua predisposição à ocorrência de alguns eventos e sua 

incompatibilidade com certas atividades humanas e/ou com alguns modelos de uso e 

ocupação do solo”.  

A sub-bacia do riacho Jubaia apresenta os seguintes dados morfométricos: 

O riacho Jubaia se classifica como um curso d‟água intermitente e o padrão de 

drenagem é o dentrítico, pois se assemelha a uma árvore;  

O divisor de águas do riacho Jubaia são as vertentes ocidental e oriental da serra 

da Aratanha;  

O riacho Jubaia possui uma área de 25, 79 km
2
 e o perímetro é de 32,72 Km²; 

Possui rios até a quarta ordem e a hierarquia adotada para a classificação da 

hierarquia de canais do riacho Jubaia foi à de Artur Strahler (1952);  

O comprimento do canal do riacho Jubaia é de aproximadamente 12 km;  

O riacho Jubaia possui uma densidade de drenagem de 2,06, ou seja, para 

Beltrame (1994) possui uma alta densidade de drenagem, já para a classificação de Silva, 

Schulz e Camargo (2003), possui baixa densidade de drenagem;  

Apresenta um coeficiente de manutenção de 0,48 m² para a manutenção de um 

metro de canal de escoamento permanente;  

O riacho apresenta um índice de circularidade de 0,78; Para Rocha e Kurtz (2001, 

apud MACHADO; TORRES, 2012, p.60) “nesse tipo de bacia recomenda-se manter 

abundante cobertura vegetal para facilitar o processo de infiltração da água, bem como aplicar 

práticas de conservação do solo”;  

A relação de bifurcação do riacho Jubaia é de 2,79. 
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Quadro 8: Dados morfométricos da sub-bacia hidrográfica do riacho Jubaia. 

Fonte: LIMA, A.A.G. DE. (2015) adaptado de Machado e Torres (2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados morfométricos da sub-bacia hidrográfica do riacho Jubaia  

Cursos d‟água  Intermitente  

Padrão de drenagem  Dentrítica  

Divisos divisor de águas  Vertentes da serra da Aratanha  

Perímetro da bacia  32,72 Km²  

Área da bacia  25, 79 km
2
  

Hierarquia fluvial  
Rios a até a 4ª ordem -   

Artur Strahler (1952)  

Comprimento do rio principal  12 km  

Densidade de drenagem  2,06  

Coeficiente de manutenção  0,48 m²  

Forma da bacia  0,78   (varia de 0,0 à1,0)  

Relação de bifurcação  2,79  (não pode ser menor do 2)  
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3.3 Compartimentação geoambiental da sub-bacia hidrográfica do riacho Jubaia 

 

As unidades geoambientais foram delimitas compreendendo como Geossistema a 

sub-bacia hidrográfica do riacho Jubaia que se apresenta com características peculiares 

distribuídas em três níveis: o topo, as vertentes e o vale. O topo corresponde ao platô úmido 

da serra da Aratanha, na parte intermediária da serra se localiza as vertentes e na depressão 

sertaneja se encontra o vale do riacho (Mapa 07). “A delimitação não deve nunca ser 

considerada como um fim em si, mas somente como um meio de aproximação em relação 

com a realidade geográfica. Em lugar de impor categorias pré-estabelecidas, trata-se de 

pesquisar as descontinuidades objetivas da paisagem” (BERTRAND, 2004, p.144). 

O riacho Jubaia está localizado em uma área que compreende o maciço residual 

da serra da Aratanha/Pacatuba, com uma área formada por cristas e colinas abrangendo o topo 

e as vertentes do riacho Jubaia e a depressão sertaneja que é uma área de pedimentos onde se 

verifica o vale do riacho. Por se localizar na porção a sotavento, apresenta características 

ambientais mais severas que se verificam mais nitidamente nas vertentes e no vale do riacho 

Jubaia onde se desenvolve uma vegetação de transição de porte médio e a caatinga arbustiva 

densa, diferente do topo que desenvolve uma vegetação de floresta plúvio-nebular.  

 

Nas vertentes ocidentais ao abrigo dos ventos úmidos, se estabelecem as áreas de 

“quebradas” onde apesar de se verificarem processos de dissecação promovidos pela 

drenagem, a morfogênese guarda semelhanças com certas áreas das depressões 

sertanejas em especial com os relevos ondulados revertidos por caatingas 

hiperxerófilas (SOUZA et al., 1986, p.83). 

 

Segundo Lima (2014, p.92) dentre as Unidades de Paisagens do Estado do Ceará 

encontra-se os “Relevos cristalinos mais elevados: Maciços e Serras Altas com altitudes 

superiores a 1.200m: Maciço de Baturité, Uruburetama, Meruoca, Aratanha, Marangape, das 

Matas, Caloji” e as “Superfícies de aplainamento (Depressão Sertaneja)”.  

 

Nos vastos aplainamentos que caracterizam o sertão cearense, surgem, de quando 

em quando, áreas de exceção que representam verdadeiras “ilhas” de umidade no 

contexto geral semi-árido. Trata-se dos maciços antigos constituídos por rochas 

metamórficas ou intrusivas revestidos primeiramente por florestas perenifólicas ou 

subperenifólicas com morfogênese química e evolução associada com os processos 

de dissecação do relevo (SOUZA et al., 1986, p.83). 
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Fonte: Lima e Soares (2015) 

Mapa 07: Unidades Geomorfológicas da sub-bacia hidrográfica do riacho Jubaia. 
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A depressão sertaneja é a unidade que circunda as áreas mais elevadas como os 

maciços residuais e apresenta “níveis altimétricos variáveis entre 100 – 350m, com topografia 

expressivamente aplainada ou ligeiramente ondulada recoberta por caatingas de porte e flora 

bastante diferenciáveis conforma a localização” (SOUZA et al., 1986, p.80). Segundo a 

FUNCEME (2009, p.31) apresenta uma “Crono-litoestratigrafia de litotipos variados do 

Complexo cristalino com predominância de rochas mais resistentes ao trabalho da erosão [...] 

ambiente de transição com tendência à instabilidade”. É possível destacar algumas 

características peculiares da depressão sertaneja presentes no quadro 09: 

 

Quadro 09: Conjunto de características que predominam na depressão sertaneja. 

Fonte: Adaptado de Souza et al., (1986, p.81) e Lima et al., (2000, p.56-57). 

 

A partir das informações geoambientais gerais sobre a área que está inserida a 

sub-bacia hidrográfica do riacho Jubaia apresentadas acima caracterizando o geossitema em 

estudo foi possível delimitar as geofáceis. 

 

 

 

 

 

 

Pronunciada diversificação litológica pela 

ocorrência de rochas cristalinas, cristalofilianas e 

sedimentares, de diferentes origens e idades;  

Preponderam grandes variações 

litológicas e edáficas; 

Condições climáticas semi-áridas responsáveis por 

processos físicos de alteração das rochas e pela 

ação dos escoamentos difuso e concentrado com 

elevado poder no transporte de detritos finos;  

Coeficientes térmicos elevados e fortes 

taxas de evapotranspiração, tipificando o 

clima semi-árido; 

Os processos erosivos chegam a truncar 

indistintamente litologias e estruturas, conduzindo 

à elaboração das superfícies erosivas (pedimentos), 

que identificam o sertão;  

Superfícies aplainadas e fracamente 

entalhadas pela rede de drenagem; 

Revestimento generalizado de caatinga que tem 

papel irrelevante para deter ou atenuar os efeitos 

da ação erosiva; 

As caatingas com variados padrões 

fisionômicos e florísticos tendem a 

prevalecer onde as condições dos sertões 

se estabelecem; 

Pequena espessura do manto de alteração das 

rochas, com grande freqüência de solos 

pedregosos;  

Solos rasos e eventualmente pedregosos 

com grande freqüência de afloramentos 

rochosos; 

Capacidade diminuta da incisão linear promovida 

pela rede de drenagem. 

Rede de drenagem ramificada e de rios 

intermitentes. 
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3.3.1 Características geoambientais das geofáceis: sub-bacia hidrográfica do riacho Jubaia  

 

A sub-bacia hidrográfica do riacho Jubaia foi delimitada como o geossistema e 

como geofácies o platô úmido (topo), vertente leste úmida/sub-úmida, vertente oeste 

úmida/subúmida (vertentes), depressão intermontana sub-úmida e semi-árida (vale) 

representadas no (mapa 08). “Na superfície de um geosistema, os geofácies desenham um 

mosaico mutante cuja estrutura e dinâmica traduzem fielmente os detalhes ecológicos e as 

pulsações de ordem biológica. O estudo dos geofácies deve sempre ser recolocado nessa 

perspectiva dinâmica” (BERTRAND, 2004, p.147).  

 

 Topo 

 

O Platô Úmido corresponde à superfície de cimeira em nível médio de 600 metros 

com feições dissecadas em colinas e interflúvios estreitos alternados por vales em “V”, e 

eventualmente com fundos planos alveolares. Segundo Souza e Oliveira (2006, p.91) “[...] nos 

platôs das serras os vales são profundos e estreitos em função da maior umidade”.  

 

Como característica geomorfológica comum, as serras exibem uma dissecação 

pronunciada do relevo, derivada do forte aprofundamento proporcionado pela rede 

fluvial. Destacam-se a ocorrência de cristas, lombas alongadas, colinas, interflúvios 

tabulares estreitos, vales em V ou de fundos planos semi-circulares. Nesse último 

caso se configuram as pequenas planícies alveolares cuja cobertura sedimentar se 

dispõe discordantemente sobre o embasamento cristalino (SOUZA; OLIVEIRA, 

2006, 91). 
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Mapa 08: Compartimentação Geoambiental: Geofáceis da sub-bacia hidrográfica do riacho Jubaia. 

Fonte: Lima e Soares (2015) 
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O vale em V fica evidente na (fotografia 07). É uma área onde a vegetação é de 

grande porte, ainda está preservada, mas em alguns trechos é possível verificar o cultivo da 

bananeira. 

 

Fotografia 07: Alto curso do riacho Jubaia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: LIMA, A.A.G. de. (2015). 
 

 

A drenagem é densa e de padrão dendrítico, semelhante a uma árvore, com canais 

que chegam a até a 4ª ordem (Mapa 09), com solos espessos Argissolos Vermelho-amarelo 

distrófico e solos aluviais, recobertos por floresta tropical plúvio-nebular caracterizada por 

mata úmida, fechada e declivosa. Segundo Lima et al., (2000, p.83) o “revestimento vegetal 

com remanescentes florestais ao lado de lavouras variadas prevalecem nas encostas úmidas e 

no platô das serras” (Fotografia 08). 

 

Considerando-se que nessas áreas mais úmidas dos maciços residuais, a dissecação 

do relevo ocorre na forma de topos aguçados ou convexos e os declives das encostas 

superam a 25%, há que considerar a preocupação pela adoção de técnicas agrícolas 

que impeçam ou atenuem os efeitos degradacionais (SOUZA, et al.,1986, p.83). 
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 Mapa 09: Hierarquia de canais da bacia hidrográfica do riacho Jubaia. 

Fonte: Lima e Soares (2015). 
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Fotografia 08: Plantação de bananeira no alto curso do riacho Jubaia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: LIMA, A.A.G. de. (2015). 

 

 

A área de topo (platô) que compreende o alto curso do riacho Jubaia se apresenta 

com considerável nível suspenso de pedimentação. É uma área de escavação aonde as 

adjacências vão se decompondo e planeando. As condições da estrada são ruins e em período 

de chuva a dificuldade de circulação de veículos se acentua. A população residente nesta área 

é reduzida e dispersa com apenas três casas próximas a nascente do riacho Jubaia.  

O alto curso do riacho Jubaia se encontra inserido em uma Área de Proteção 

Ambiental – APA, instituída a partir do Decreto nº 24.959 de 05 de junho de 1998. É uma 

área de conservação estadual. 

De acordo com a Lei nº 9.985, de julho de 2000 em seu Artigo 14º a Área de 

Proteção Ambiental - APA constitui o Grupo das Unidades de Uso Sustentável. E em seu 

Artigo 15º define a APA como “uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação 

humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente 

importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas”. 

                                    
§1º A Área de Proteção Ambiental é constituída por terras públicas ou privadas. 

§2º Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e 

restrições para a utilização de uma propriedade privada localizada em uma Área de 

Proteção Ambiental. 



89 
 

§3º As condições para a realização de pesquisa científica e visitação pública nas 

áreas sob domínio público serão estabelecidas pelo órgão gestor da unidade. 

§4º Nas áreas sob propriedade privada, cabe ao proprietário estabelecer as condições 

para pesquisa e visitação pelo público, observadas as exigências e restrições legais. 

§5º A Área de Proteção Ambiental disporá de um Conselho presidido pelo órgão 

responsável por sua administração e constituído por representantes dos órgãos 

públicos, de organizações da sociedade civil e da população residente, conforme se 

dispuser no regulamento desta Lei (BRASIL-SNUC, 2000). 

 

A Área de Proteção Ambiental da serra da Aratanha está localizada entre os 

municípios de Guaiúba, Maranguape e Pacatuba, todos pertencentes à Região Metropolitana 

de Fortaleza. Para a SEMACE (2010) “Trata-se de uma Unidade de Conservação de Uso 

Sustentável, ocupando uma área de 6.448,29 hectares, criada pelo Decreto Estadual de n.º 

24.959/99”. “As UCs cumprem um papel fundamental na conservação dos recursos hídricos, 

especialmente em áreas de nascentes, matas ciliares e áreas de recargas de aquíferos que são 

de extrema importância para a garantia do fornecimento de água em qualidade e quantidade”. 

(ANA, 2013, p.71). Os objetivos básicos as Unidades de Conservação de acordo com o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC (2000) e a SEMACE (2010) 

estão no (Quadro 10). 

 

Quadro 10:  Objetivos básicos das Unidades de Conservação. 

Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação 

da Natureza - SNUC 

(2000) 

SEMACE (2010) – APA da serra da Aratanha 

Proteger a diversidade 

biológica; 

 

Proteger as comunidades bióticas nativas, as nascentes dos rios, as 

vertentes; 

Disciplinar o processo de 

ocupação; 

Proporcionar a população regional métodos e técnicas apropriadas ao uso 

do solo, de maneira a não interferir no funcionamento dos refúgios 

ecológicos, assegurando a sustentabilidade dos recursos naturais e 

respeito às peculiaridades histórico-culturais, econômicas e paisagísticas 

da região com ênfase na melhoria da qualidade de vida dessas 

populações;  

Assegurar a 

sustentabilidade do uso 

dos recursos naturais. 

A conservação de remanescentes da Mata Atlântica, dos leitos naturais 

das águas pluviais e das reservas hídricas; 

Ordenar o turismo ecológico, científico e cultural e as demais atividades 

econômicas compatíveis com a conservação ambiental; 

Desenvolver na população regional uma consciência ecológica e 

conservacionista. 
Fonte: SNUC (2000); SEMACE (2010). 
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A APA da serra da Aratanha é considerada um importante refúgio biológico por 

possuir resquício de Mata Atlântica em meio à caatinga predominante nas áreas rebaixadas do 

Estado do Ceará que compreendem a depressão sertaneja. Segundo a SEMACE (2010) 

“podemos citar três unidades de vegetação: vegetação caducifólia – Caatinga; vegetação semi-

caducifólia-mata seca e vegetação perenifólia-mata úmida”. 

 

A mata úmida ocupa as áreas mais úmidas da serra, abrangendo o platô e as cotas 

mais altas das encostas, mantendo sempre acima de 600m. A mata seca ocupa 

preferencialmente as áreas altimétricas entre 300m e 600m. Trata-se de uma 

cobertura vegetal intermediária entre a mata úmida e a caatinga (op. cit.). 

 

De acordo com a SEMACE (2010) a APA da serra da Aratanha (Mapa 10) possui 

alguns atrativos naturais que estão distribuídos em Maranguape tais como “Pico da 

Rajada/Grandes diversidades de orquidías e bromélias, Cachoeiras, Cascatinha; Pontos mais 

altos da Serra em Maranguape: Serra do Lajedo, Horto Florestal”. Em Pacatuba se encontra a 

“Serra da Aratanha, Bica das Andréia, Recanto do Bispo; Trilhas ecológicas; Lagoa do 

Pirapau e lago do Boaçu, sendo este, a nascente do Rio Cocó”. Quanto a Guaiúba os trativos 

Naturais encontrados são “Serra da Aratanha, Cachoeira dos Urubus”. 

A SEMACE atualmente é responsável pela realização da fiscalização, 

monitoramento e pela educação ambiental na APA da Serra da Aratanha, como realização de 

ações que constitui os aspectos citados anteriormente, com as parcerias das Prefeituras 

Municipais, da comunidade, da Emater e da Defesa Civil, entre outros. 
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 Mapa 10: Área de Proteção Ambiental na sub-bacia hidrográfica do riacho Jubaia. 

Fonte: Lima e Soares (2015). 
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 Vertentes   

 

No trecho que corresponde às vertentes, o gradiente de erosão é mais elevado no 

curso do riacho devido ao perfil longitudinal, a erosão é entendida aqui como a “destruição 

das saliências ou reentrâncias do relevo [...] conjunto de ações que modelam a paisagem” 

(GUERRA; GUERRA, 2008, p.229), que ocorre tanto pela erosão diferencial “trabalho 

desigual dos agentes erosivos ao devastarem a superfície do relevo” (op. cit., p.231), com 

materiais mais simples, como pela erosão remontante que é o mesmo que erosão regressiva “é 

a que se verifica no leito de um rio, sendo o trabalho de desgaste do fundo feito a partir de 

jusante para montante, isto é, da foz para a cabeceira” (op. cit., p.236), ocasionando o 

afloramento da rocha, ou seja, do gnaisse (granito que sofreu intemperismo) e aumentando a 

velocidade da água. 

 

Fotografia 09: Granito que sofreu intemperismo no riacho Jubaia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: LIMA, A.A. de. (2015). 

 

A Vertente Leste úmida/sub-úmida se estende em cotas desde 195 metros, 

próximo a desembocadura do riacho Jubaia em níveis dissecados em cristas e colinas com 

largura dos interflúvios variando entre 200 metros em áreas mais elevadas à montante e 380 – 

450, mais a jusante e é mais preservada que a Vertente oeste. São áreas que se mostram quase 
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que em sua totalidade preservadas e apresentam solos do tipo argissolos vermelho-amarelo 

com profundidade aproximada de 2,50m (Fotografia 10) e mata de transição entre a mata 

úmida e a caatinga.  

 

As cristas representam formas simétricas aguçadas, com vertentes retilíneas extensas 

e com classes de declives superiores a 35%. Ocorrem em função da existência de 

rochas cuja composição mineralógica mais homogênea tem granulação fina, como 

nos migmatitos e quartzitos. Elas se associam, comumente, às colinas e lombas 

alongadas. Essas últimas feições possuem topos convexos e vertentes curtas com 

declives entre 15 e 25%. [...] As colinas, verificadas nos setores sub-úmidos dos 

compartimentos serranos, são mais suaves e têm vertentes com declives menores, 

entre 10 e 15%. Isso se deve a uma menor capacidade de entalhamento da superfície 

pela rede de drenagem. As lombas se alongam em sentido paralelo aos fundos de 

vales (SOUZA; OLIVEIRA, 2006, p.91). 

 

                                        Fotografia10: Perfil de solo na vertente oriental da serra da Aratanha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                 Fonte: LIMA, A.A.G. de. (2015). 
 

A Vertente Oeste úmida/subúmida possui formas erosivas dissecadas em colinas 

intercaladas por vales em “V”, drenagem densa com possível controle estrutural com riachos 

intermitentes sazonais “nos fundos dos vales, os alvéolos têm solos aluviais e coberturas 

coluviais” (LIMA et al., 2000, p.83), e as vertentes apresentam solos do tipo Argissolos 

vermelho-amarelo revestidos por mata úmida. 
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Nesta vertente há a predominância de babaçu (Orbignya phalerata) no topo 

(Fotografia 11), cultivo da banana (Musa) logo abaixo do babaçu, em seguida floresta, banana 

novamente e vegetação de floresta. 

 

         Fotografia11: Presença de babaçu (Orbignya phalerata) no topo e nas vertentes na  

           serra da Aratanha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          
 

 

 

  

           Fonte: LIMA, A.A.G. de. (2015). 

 

 

Na vertente oeste encontra-se uma quantidade significativa do cultivo da banana 

(Musa) que é uma plantação irregular para o terreno, esta fruta é vendida pelos proprietários 

de terras, nas localidades mais próximas como Jubaia, em feiras e nas Centrais de 

Abastecimento do Ceará – CEASA.  

 

Nas serras úmidas, a utilização do solo se dá através de técnicas não recomendadas 

para áreas que possuem aclives e declives bastante acentuados. São utilizadas 

ferramentas rudimentares como: machado, foice etc., sem a menor preocupação de 

evitar desmatamentos e, consequentemente, erosões comprometedoras para esse 

ambiente (LIMA, 2014, p.93).                                    

 

Encontra-se também o babaçu (Orbignya phalerata) tanto no topo quanto nas 

vertentes, esta planta possui um fruto com sementes oleaginosas usada para a fabricação de 

óleo e sabão por uma fábrica que funciona no município de Maranguape. Além de outras 
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frutas como o cajá (Spondias mombin) que são coletas por moradores que residem em áreas 

de vertentes ou no topo para a produção de polpas que são produzidas por eles mesmos ou são 

vendidas para produtores de polpa que residem no distrito de Jubaia. Nas vertentes e no topo 

são encontradas samambaias (Nephrolepis cordifolia), maniçoba (Manihot esculenta Crantz) 

e bromélia (Bromeliacea) que são bioindicadores de áreas preservadas e equilibradas. 

Quanto às características do riacho Jubaia a uma altitude de 180 metros, inicia-se 

um canal mais largo, uma planície alveolar instalada nas áreas de vertentes mais íngremes. Na 

(Fotografia 12) se verifica a presença de vegetação de floresta no topo, o dossel da vegetação 

arbustiva e próximo ao canal do riacho uma vegetação de capoeira. Esta área conta com a 

presença da jurema preta (Mimosa tenuifolia), catingueira (Ceasalpinia bracteosa), pau-

branco (Auxemma oncocalyx), sabiá (Mimosa caesalpiniaefolia), marmeleiro preto (Croton 

sonderianus), ou seja, é uma área de transição para a caatinga. 

 

Essas áreas têm sido exploradas agricolamente, embora haja restrições de uso devido 

aos riscos de erosão. Em conseqüência dos desmatamentos, alguns setores das 

vertentes secas estão sendo amplamente colonizados pela vegetação de caatinga, a 

qual já atinge níveis topográficos elevados (BRANDÃO, 1995, p.37). 

 

                Fotografia 12: Alargamento do canal do riacho Jubaia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

                 Fonte: LIMA, A.A.G. (2015). 
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 Vale 

 

A Depressão Intermontana Sub-úmida/semiárida da serra da Aratanha é uma              

superfície intercalada por vales abertos e estreitos em forma de “V” drenagem espessa, com 

associação de solos argissolos Vermelho-amarelo eutrófico e luvissolos revestidos por 

caatinga arbórea/arbustiva à montante, vale mais aberto e planície fluvial do riacho Jubaia  

com solos de aluvião à jusante (Fotografia 13 e 14). “os vales e encostas secas compreendem 

setores locais de caatingas esparsas em vales com elevados déficits de umidade ou encostas de 

sotavento” (LIMA et al., 2000, p.72). 

 

              Fotografia13: Vale do riacho Jubaia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

                Fonte: LIMA, A.A.G. de. (2015). 

 

              Fotografia14: Vale do riacho Jubaia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

            
              Fonte: LIMA, A.A.G. de. (2015). 
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Abaixo de 180m a jusante a planície alveolar se mostra com um alargamento do 

vale, ou seja, constitui a “planície marginal de alargamento ou leito maior” (GUERRA; 

GUERRA, 2008, p.494), se instalando um processo de sedimentação. No sopé da serra existe 

a predominância de ondulações, colinas, capim, criação de animais, descaracterização da mata 

de galeria para plantar bananeira. A ocupação se dar mais na margem esquerda. 

 

O alargamento dos vales em pontos de suavização daqueles perfis contribui para a 

deposição dos sedimentos carreados com a conseqüente formação de alvéolos. Estas 

pequenas formas semicirculares são simultaneamente colmatadas por colúvios finos 

provinientes das encostas de declives íngremes das cristas e colonas (LIMA et al., 

2000, p.70). 

 

A foz por se apresentar como uma área mais aplainada e com uma cota altimétrica 

de 120m é muito utilizada para a criação de gado e para plantação de acerola e o uso e 

ocupação são mais intensos, principalmente as construções próximas ao riacho Jubaia. 
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3.4 Aspectos socioeconômicos dos distritos de Jubaia e Cachoeira  

          

3.4.1 Contextualização histórica da área dos distritos de Jubaia e Cachoeira 

 

O município de Maranguape tem suas origens no século XVII por volta de 1649 

com a expedição de Matias Beck. Ao tomar conhecimento da existência da presença de 

minerais preciosos na serra da Aratanha até então conhecida como monte Itarema próximo a 

serra de Maranguape “A expedição holandesa ao Monte Itarema constitui a primeira 

penetração do homem branco nas terras do atual município de Maranguape, àquela época 

habitadas por índios potiguaras, que dilatavam seus domínios na faixa litorânea, desde o Rio 

Grande do Norte até a barra do Ceará e daí ao Piauí” (MARANGUAPE, 2015). 

As terras de Maranguape tiveram alguns donatários durante o século XVII, mas 

sem muito sucesso, foi somente com a chegada de Joaquim Lopes de Abreu no século XIX 

que Maranguape passou por algum progresso relacionado ao seu povoamento.  Segundo 

Maranguape (2015) “Com Abreu nasceu o núcleo original da atual cidade de Maranguape, um 

arruado à margem esquerda do riacho Pirapora, ao lado de uma capelinha de Nossa Senhora 

da Penha, erguida pelo colonizador lusitano para que os moradores das suas terras pudessem 

rezar”.  

 
Em breve surgiu o arruado à margem do riacho Pirapora, em torno de uma 

capelinha, construída para atender às necessidades religiosas dos moradores, que se 

ocupavam nas atividades agrícolas, especialmente na cultura do café. Em 1851-1852 

a produção de café da província era obtida quase toda nas serras de Maranguape 

(MARANGUAPE, 2015). 

 

No início recebeu o nome de Alto da Vila que atualmente se chama Outra Banda e 

em 1760 passou a se chamar Maranguape e foi elevado à categoria de Vila em 17 de 

novembro de 1851. Já em 1869, Maranguape se transforma em cidade e se emancipa a cidade 

de Fortaleza. 

Segundo o IBGE (2014) quanto à formação administrativa, Maranguape foi criado 

como distrito por uma Provisão em 01 de janeiro de 1760 e foi subordinado ao município de 

Fortaleza pelo Ato Provincial de 18 de março de 1842.  Passados 91 anos, em 17 de novembro 

de 1851, Maranguape é elevado à categoria de vila pela Lei Provincial nº 533 e foi 

desmembrado de Fortaleza. Após 10 anos da elevação de Maranguape a vila é criado o 

distrito de Jubaia através do Ato Provincial de 07 de novembro de 1861 e após a sua criação 

foi anexado ao município de Maranguape. Após 130 anos da criação do distrito de Jubaia foi 
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criado o distrito de Cachoeira através da Lei Municipal nº 1.074 de 18 de fevereiro de 1991. 

Em 28 de outubro de 1869 Maranguape foi elevada à condição de cidade pela Lei Provincial 

nº 1.282.  

Atualmente o município de Maranguape é composto por 17 distritos. Segundo 

IBGE (2014) “Maranguape, Amanari, Antônio Marques, Cachoeira, Itapebussu, Jubaia, 

Ladeira Grande, Lages, Lagoa do Juvenal, Manoel Guedes, Papara, Penedo, Sapupara, São 

João do Amanari, Tanques, Umarizeiras e Vertentes do Lagedo”. 

 

3.4.2 População 

 

De acordo com o IBGE (2010) o distrito de Jubaia possui uma população de 2.184 

habitantes (Tabela 10). Deste total 1.447 pessoas residem no centro de Jubaia ou próximo dele 

e cerca de 730 pessoas moram distante deste centro. Jubaia apresenta um número maior de 

mulheres, 1.113, já a população masculina fica em torno de 1.071. A concentração de 

mulheres vai ser maior do que a dos homens tanto no centro do distrito quanto afastado deste 

centro. 

 

 Tabela 10: População do distrito de Jubaia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

             

 

       Fonte: IBGE (2010).   

  

A população do distrito de Cachoeira segundo o IBGE (2010) é de 1.549 

habitantes (Tabela 11). A sua população é menor do que a do distrito de Jubaia. Deste total 

apenas 534 pessoas residem no centro do distrito ou próximo a ele e 1.015 moram distante 

Distrito = Jubaia - Maranguape - CE 

Variável = População residente (Pessoas) 

Ano = 2010 

Sexo Situação do domicílio   

Total 

Total 2.184 

Urbana 1.457 

Rural 727 

Homens 

Total 1.071 

Urbana 716 

Rural 355 

Mulheres 

Total 1.113 

Urbana 741 

Rural 372 
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deste centro. Cachoeira possui uma população mais dispersa pela sua área, enquanto Jubaia 

está mais concentrada em um núcleo habitacional. Cachoeira possui 768 homens e 781 

mulheres. Mesmo a quantidade de homens sendo menor do que a de mulheres, nas áreas 

afastadas do núcleo habitacional do distrito a concentração de homens é maior do que a de 

mulheres, já no centro a quantidade de mulheres é maior. 

 

                              Tabela 11: População do distrito de Cachoeira. 

Distrito = Cachoeira - Maranguape - CE 

Variável = População residente (Pessoas) 

Ano = 2010 

Sexo Situação do domicílio   

Total 

Total 1.549 

Urbana 534 

Rural 1.015 

Homens 

Total 768 

Urbana 252 

Rural 516 

Mulheres 

Total 781 

Urbana 282 

Rural 499 

                             Fonte: IBGE (2010).   

 

Os distritos de Jubaia e Cachoeira estão passando por um processo de crescimento 

de sua população, dentre outros motivos, devido à quantidade de fábricas presente no 

município de Maranguape, quanto em suas adjacências, como no município de Maracanaú, 

onde a população não precisa mais ir morar na sede do município ou mesmo em outros 

municípios, principalmente, em Fortaleza. Além da permanência da população, estes distritos 

costumam receber migrantes de outros municípios, especialmente de Fortaleza, que alegam 

como principal causa da migração a violência urbana. Estes fatores contribuem para o 

aumento da população ao longo dos anos. Se for comparada a evolução da população do 

município de Maranguape com a evolução populacional do Ceará e do Brasil (Figura 08 e 

Tabela 12), de acordo com o IBGE (2010) o crescimento da população de Maranguape ficou 

próximo dos valores do Ceará e do Brasil. 
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  Figura 08: Evolução Populacional Maranguape, Ceará e Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fonte: IBGE (2010). 

 

Com base nos dados da figura acima e dos dados apresentados na (Tabela 12) que 

apresenta a evolução populacional de Maranguape, Ceará e Brasil ao longo de 20 anos, a 

situação atual é que a população brasileira cresceu aproximadamente 77%, a do Estado do 

Ceará cresceu aproximadamente 75% e a de Maranguape cresceu 63%. 

 

 

                         Tabela12: Evolução Populacional Maranguape, Ceará e Brasil. 

 

 

 

 

 

 

                     
                       Fonte: IBGE (2010). 

 

A população do município de Maranguape não está apenas crescendo está 

passando por processos parecidos com os que ocorrem no Ceará e no Brasil. Ao observar a 

(Tabela 13) os dados mostram que em Maranguape a quantidade de homens de zero a 29 anos 

Ano Maranguape Ceará Brasil 

1991 71.705 6.366.647 146.825.475 

1996 81.613 6.781.621 156.032.944 

2000 88.135 7.430.661 169.799.170 

2007 102.982 8.185.286 183.987.291 

2010 113.561 8.452.381 190.755.799 
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se apresenta em maior número e dos 30 anos a mais de 100 anos o número de mulheres é 

maior. Esta é a mesma realidade apresentada pelo Estado do Ceará onde o número de homens 

de zero a 4 anos é maior do que o de mulheres, mas a situação muda na faixa etária entre os 5 

anos a mais de 100 anos onde a predominância é de mulheres. Quanto ao Brasil esses valores 

oscilam ao longo das faixas etárias, pois de zero a 24 anos a quantidade de homens é maior, 

entre 25 a 44 anos a quantidade de mulheres supera a de homens, já de 45 a 49 anos a 

predominância é de homens e dos 50 anos a mais de 100 anos as mulheres são maioria. Esta 

predominância da quantidade de mulheres sobre a de homens mostra que as mulheres além de 

estarem na frente em quantidade, também estão ganhando em qualidade de vida, pois estão 

vivendo mais. 

 

    Tabela13: Evolução Populacional (diferença - homens e mulheres) Maranguape, Ceará e Brasil. 

Idade Maranguape Ceará Brasil 

 Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres 

0 a 4 anos 3.866 3.508 264.522 254.143 5.638.154 5.444.151 

5 a 9 anos 4.938 4.542 354.622 341.621 7.623.749 7.344.867 

10 a 14 anos 6.242 5.599 431.154 416.153 8.724.960 8.440.940 

15 a 19 anos 6.033 5.858 425.466 421.375 8.558.497 8.431.641 

20 a 24 anos 6.179 6.130 406.534 416.303 8.629.807 8.614.581 

25 a 29 anos 5.264 5.238 364.393 378.499 8.460.631 8.643.096 

30 a 34 anos 4.375 4.383 319.976 337.965 7.717.365 8.026.554 

35 a 39 anos 3.642 3.845 277.797 298.631 6.766.450 7.121.722 

40 a 44 anos 3.524 3.991 258.829 282.318 6.320.374 6.688.585 

45 a 49 anos 3.178 3.234 228.511 250.729 5.691.791 6.141.128 

50 a 54 anos 2.142 2.245 173.702 200.514 4.834.828 5.305.231 

55 a 59 anos 1.517 1.835 143.692 169.422 3.902.183 4.373.673 

60 a 64 anos 1.363 1.676 123.545 144.374 3.040.897 3.467.956 

65 a 69 anos 1.271 1.362 93.990 111.093 2.223.953 2.616.639 

70 a 74 anos 992 1.046 75.849 95.031 1.667.289 2.074.165 

75 a 79 anos 541 693 48.627 63.394 1.090.455 1.472.860 

80 a 84 anos 399 486 35.242 47.651 668.589 998.311 

85 a 89 anos 194 313 19.597 26.181 310.739 508.702 

90 a 94 anos 70 105 7.279 10.482 114.961 211.589 

95 a 99 anos 17 52 2.160 3.709 31.528 66.804 

Mais de 100 anos 2 9 429 842 7.245 16.987 
    Fonte: IBGE (2010). 

 

 

Sobre a pirâmide etária (Figura 09) fica evidente que a base das pirâmides está 

mais estreita do que a parte intermediária, ou seja, a quantidade de pessoas que está nascendo 

vem diminuindo com o passar do tempo, pois as famílias estão reduzindo o número de filhos. 

Já a parte intermediária da pirâmide passa por um processo de alargamento que é reflexo da 
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quantidade de pessoas na fase adulta e que posteriormente irão ocupar o topo da pirâmide 

provocado pelo aumento da expectativa de vida da população brasileira. 

 

  Figura 09: Pirâmide Etária de Maranguape, Ceará e Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 
   Fonte: IBGE (2010). 

 

 

3.4.3 Educação 

 

O distrito de Jubaia possui duas escolas, a Escola Manoel Domingos Filho e a 

Escola Leonor de Castro Borges e o distrito de Cachoeira possui a Escola José de Moura.  

 

 Escola Manoel Domingos Filho (distrito de Jubaia) 

 

No ano de 1954 a Escola Manoel Domingos Filho iniciou suas atividades e 

recebeu o nome de Escola Isolada de São Pedro. Em 1962 passou a se chamar Escola Rural de 

Jubaia e funcionava no prédio estadual que foi construído naquele mesmo ano. Em seguida 

passou a se chamar Escolas Reunidas de Jubaia e suas atividades se davam tanto no prédio 

estadual como em um salão alugado, pois o prédio estadual não possuía estrutura física 

porque tinha apenas uma sala de aula.  

 

Em 1978 houve uma ampliação e construíram mais duas salas de aula, desde então 

se passou a chamar Escola de 1 Grau de Jubaia. Teve como primeira professora 

Maria Mecês de Castro Pereira, diretora e regente de 3° e 4° série, Maria de Lurdes 

da Silva, Hildacir de Castro Holanda e Francisca Apolinário de Sousa. (ESCOLA 

MANOEL DOMINGOS FILHO, 2015). 
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Em 1991 o Sr. Manoel Domingos doou o terreno para a construção da escola no 

local que funciona até os dias atuais.  A documentação referente ao nome da escola foi 

mudada para que o Sr. Manoel Domingos fosse homenageado em 1995. Quando a Escola 

Manoel Domingos passou para a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, se 

tornou anexo da Escola Municipal Leonor de Castro Borges. 

Segundo a Escola Manoel Domingos Filho (2015), no ano de 2014 passou a ser de 

tempo integral atendendo as crianças da pré-escola até o 1° ano e se tornando um Centro de 

Educação Infantil-CEI. Nesse mesmo ano passou a atender crianças de dois anos na nova 

turma de infantil II. A escola funciona em tempo integral nos turnos manhã e tarde das 7:00 as 

17:00 horas , atendendo desde a Educação infantil de dois anos ao primeiro ano do ensino 

fundamental dos anos iniciais e a noite funciona o EJA IV, totalizando 162 alunos. 

Atualmente a escola funciona (Tabela 14) com 05 salas de aula, 01 pátio que 

funciona como refeitório, 01 almoxarifado, 01 arquivo estático, 01 sala de leitura, 01 sala de 

Recursos – Atendimento Educacional Especializado – AEE, 01cantina, 01 despensa, 01 

diretoria com banheiro e 02 banheiros com chuveiro para alunos. O Centro de Educação 

Infantil, conta com a parceria do Centro Cultural Iquinha de Castro Pereira onde funciona a 

brinquedoteca e a horta com plantação de coentro, cebola, alface e pimentão. 

 

                          Tabela 14: Número de funcionários da Escola Manoel Domingos Filho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fonte: Escola Manoel Domingos Filho (2015). 

 

 

 

 

CARGO QUANTIDADE 

PROF°. ED.INFANTIL 05 

PROF°. PLANEJAMENTO 01 

PROF°. RECREAÇÃO 01 

PROF°. EJA 01 

PROF°. SALA DE LEITURA 01 

PROF°. SALA DE RECURSOS 01 

PROF°. APOIO DE SALA 02 

DIRETOR (A) 01 

SECRETÁRIA (O) 01 

CORDENADOR PEDAGOGICO 01 

AUX. SERV.PEDAGOGICOS 02 

AUX. SERV. GERAIS 03 

VIGIA 02 
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 Escola Leonor de Castro Borges 

 

A escola municipal de ensino Fundamental Leonor de Castro Borges foi fundada 

na comunidade de Jubaia, no ano de 1962, com o nome de Escola Municipal Marechal de 

Alencar Castelo Branco e em de 23 de outubro de 1987, passou a se chamar Escola Municipal 

Leonor de Castro Borges em homenagem a doadora do terreno onde se situa a escola. 

Atualmente a escola se localiza na Rua Antônia Botelho S/N no mesmo distrito, a 24 km da 

sede do Município (Tabela 15). 

Atualmente a Escola possui 249 alunos do 2° ao 9° ano, distribuídos pelos turnos 

da manhã e da tarde. 

                                   

                                Tabela 15: Número de funcionários da Escola Leonor de Castro Borges. 
 

 

 

 

 

 

 
 

                                  Fonte: Escola José de Moura (2015). 
 

 

 Escola José de Moura (distrito de Cachoeira) 

 

A Escola José de Moura é pública e está sobre a responsabilidade do município de 

Maranguape e foi inaugurada no dia 29 de setembro de 1959. A comunidade atendida 

inicialmente era constituída por uma população cujas opções ocupacionais eram 

essencialmente a agricultura e o bordado. 

 

A escola tem este nome em homenagem a um antigo proprietário das terras da 

comunidade conhecido como coronel José de Moura, que se sobressaiu nas letras e 

na política, chegando a ser intendente de Maranguape. A escola foi inaugurada na 

administração do então Prefeito Municipal, Antônio Botelho Câmara e é fruto da 

luta de seu primeiro professor Elias Cavalcante de Andrade, falecido em 12 de abril 

de 2002 (ESCOLA JOSÉ DE MOURA, 2015). 

 

Desde a década de 1970 que a escola José de Moura passa por transformações em 

seu espaço físico e em 2009 houve a incorporação da área total do terreno que compreende 

CARGO QUANTIDADE 

PROF°. ED.BÁSICA 11 

PROF°. ED.FÍSICA 01 

DIRETORA 01 

SECRETÁRIA 01 

CORDENADOR (A) 01 

BIBLIOTECÁRIA  01 

AUX. SERV. GERAIS 09 

VIGIA 02 
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1.305 m². A escola passou a ter a seguinte estrutura física: 06 salas de aula, sendo uma para 

educação infantil, uma sala de recursos multifuncionais, sala de leitura, sala de informática, 

secretaria, diretoria, cantina, deposito para alimentos, dois almoxarifados, pátio coberto e 

espaço livre para atividades agroecológicas. A escola foi contemplada, no mesmo ano com 

quadra poliesportiva. 

A partir do ano de 2013 a nova organização se estabeleceu nas escolas do 

município, retornando a autonomia das antigas escolas anexas e a escola José de Moura 

(Tabela 16), vem atendendo uma clientela de 251 alunos, distribuídos entre o turno da manhã 

com 126 alunos e o turno da tarde com 125 alunos. 

 

                  

 

                                Tabela 16: Número de funcionários da Escola José de Moura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

                            Fonte: Escola José de Moura (2015). 

 

 

As escolas dos distritos de Jubaia e de Cachoeira estão com o quadro de 

professores completo, sendo metade dos professores temporários. As escolas possuem um 

quadro de professores com diversos níveis escolares que vão desde o ensino superior 

completo, ensino superior incompleto e superior completo com especialização na área de 

educação. Quase todos os professores lecionam disciplinas de suas áreas de formação. De 

acordo com o (Figura 10 e Tabela 17) a quantidade de professores em Maranguape é maior 

para o ensino fundamental, provavelmente porque a quantidade de escolas tem relação direta 

com a demanda que neste nível escolar é elevada. Esta realidade está presente em Jubaia que 

CARGO QUANTIDADE 

PROF°. ED.INFANTIL 03 

PROF°. ED.BÁSICA 11 

PROF°. ED.FÍSICA 01 

EDU. INSTRUTOR. LIBRAS 01 

EDU. INTER. LIBRAS 01 

DIRETORA 01 

SECRETÁRIA 01 

AUX. SERV. GERAIS 06 

VIGIA 03 
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possui apenas duas escolas, uma de ensino fundamental e a outra de pré-escola e em 

Cachoeira que possui uma escola e oferece a pré-escola e ensino fundamental, mas os dois 

distritos não possuem escola de ensino médio. 

 

   Figura 10: Dados sobre docentes por nível de ensino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: IBGE (2010). 

 

                                       

                                     Tabela17: Dados sobre docentes por nível de ensino. 

 
       

 

 

 

 

                                        

                                      

                                      

                                     Fonte: IBGE (2010). 
                        

     

 

A quantidade de escolas oferecidas ao ensino pré-escolar e ao ensino fundamental 

é maior do que a ofertada para o ensino médio (Figura11 e Tabela18), provavelmente porque 

muitos alunos deixam os estudos para trabalhar, mesmo não tendo ainda a idade mínima 

exigida, neste caso os alunos trabalham meio expediente, passam a frequentar o turno da noite 

e em alguns casos abandonam a escola. Quando já possuem idade para trabalhar, na maioria 

das vezes, largam os estudos em detrimento do trabalho e quando retornam para a escola, 

Variável Maranguape Ceará Brasil 

Pré-escolar 210 145,94 2.812,32 

Fundamental 609 622,36 15.412,47 

Médio 135 190,56 5.388,60 
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geralmente, não é mais para o ensino regular, e sim para o turno da noite voltado para alunos 

fora da faixa etária. Em Jubaia e em Cachoeira é oferecido à população o ensino noturno para 

o Ensino de Jovens e Adultos - EJA. 

 
 

Figura 11: Números de escolas por nível de ensino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE (2010). 

 

 

                             Tabela 18: Números de escolas por nível de ensino. 

 

 

  

 

                              Fonte: IBGE (2010). 

 

De acordo com o IBGE (2010) o número de matrículas do ensino fundamental é 

superior ao do ensino médio e da pré-escola (Figura 12 e na Tabela 19). Os dois distritos 

apresentam um maior número de matrículas no ensino fundamental seguido pelo número de 

matrículas no ensino médio. O número de matrículas do ensino fundamental se torna elevado 

em detrimento do ensino médio porque a maioria dos alunos ainda não começou a trabalhar e 

ainda se dedica somente aos estudos. Quanto ao ensino médio, apresentam um número de 

matrículas maior que a pré-escola, principalmente porque as fábricas passaram a exigir o 

Variável Maranguape Ceará Brasil 

Pré-escolar 71 63,20 1.077,91 

Fundamental 73 68,47 1.447,05 

Médio 11 9,04 271,64 
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ensino médio, então muitos alunos que abandonam o ensino médio para trabalhar retornam a 

ele no turno da noite. Quanto à pré-escola o número de crianças com idade mínima para 

iniciar os estudos é menor em relação ao ensino fundamental e ao médio, mas em Jubaia essa 

diferença diminuiu, após implantação do ensino pré-escolar integrado oferecido também a 

alunos de apenas 2 anos.   

 

Figura12: Matrículas por nível de ensino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE (2010). 
 

 

                       Tabela19: Matrículas por nível de ensino 
 

 

 

 

 

                    

                     

                      Fonte: IBGE (2010). 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Variável Maranguape Ceará Brasil 

Pré-escolar 2.848 2.481,26 47.547,21 

Fundamental 14.926 13.762,76 297.024,98 

Médio 5.304 4.065,67 83.768,52 
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3.4.4 Saúde 

 

 

O distrito de Jubaia (Tabela 20) e o de Cachoeira (Tabela 21) possuem apenas um 

posto de saúde denominado Posto de Saúde da Família - PSF. Este tipo de posto possui 

programas específicos de atendimento com dias estabelecidos para as grávidas, crianças, 

idosos, hipertensos e diabéticos, etc. Em caso de emergência a prefeitura de Maranguape 

disponibiliza uma ambulância para que estes pacientes sejam levados a sede de Maranguape 

para as Unidades de Pronto Atendimento – UPAs ou ao Hospital e Maternidade Doutor Argeu 

Braga Herbert e quando necessário encaminhado a algum hospital de Fortaleza. Em casos 

específicos em que o paciente, não queira esperar, ou não possa esperar, vai aos hospitais da 

sede de Maranguape em carros alugados, prática muito comum nos distritos, e poucas vezes 

em carro particular do paciente ou de familiares. 

 

                                                  Tabela20: Funcionários do PSF de Jubaia. 

CARGO QUANTIDADE 

Medico (a) 01 

Enfermeiro (a) 01 

Aux. Enfermagem 02 

Aux. Dentista 01 

Aux. Serviços 

Gerais 
01 

Vigia 01 

Agentes de Saúde 

 
05  

Total de Famílias  1420 

                                          Fonte: PSF Jubaia (2015). 

 

                                                         Tabela21: Funcionários do PSF de Cachoeira. 
 

 

 

 

                                       

 

 

 

 
                                                Fonte: PSF Cachoeira (2015). 

CARGO QUANTIDADE 

Medico (a) 01 

Enfermeira 01 

Auxiliar 02 

Vigia 01 

Agentes de 

Saúde 

 

02 

Total de 

Familiares 
347 
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De acordo com os dados acima Jubaia e Cachoeira possuem apenas um posto de 

saúde que está sob responsabilidade do município de Maranguape, mostrando que mais uma 

vez não foge a realidade do município a que pertencem (Tabela 22 e Figura 13), já que 

Maranguape não possui estabelecimentos de saúde a nível federal e estadual e uma quantidade 

pequena de estabelecimentos de saúde privados, apenas 6 se comparados aos municipais com 

38 estabelecimentos. 

 

Figura 13: Estabelecimentos de saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE (2010).  

 

                             

                               Tabela 22: Estabelecimentos de saúde. 

Variável Maranguape Ceará Brasil 

Federais 0 16 950 

Estaduais 0 36 1.318 

Municipais 38 3.048 49.753 

Privados 6 938 42.049 

                              Fonte: IBGE (2010). 
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3.4.5 Emprego e renda 

 

Atualmente a oferta de emprego no município de Maranguape (Figura 14 e Tabela 

23) é realizada por fábricas de calçados, roupa íntima, eletrodomésticos, móveis, portes, 

navalhas, madeireiras, etc. A oferta de emprego nos serviços também aumentou, pois este 

crescimento se deu tanto na sede como nos distritos, principalmente os mais próximos da sede 

de Maranguape. Além dos agricultores que cultivam e vendem seus produtos nos próprios 

distritos ou vendem na CEASA, há também uma parcela de trabalhadores autônomos, 

empregadas domésticas e funcionários públicos. Nos distritos de Jubaia predomina a indústria 

e em seguida os serviços. Esta inversão relacionada a oferta de emprego ocorre porque a mão-

de-obra nestes distritos encontram mais facilidades nas indústrias do que nos serviços devido 

ao transporte oferecido pelas indústrias, pois as passagens no transporte público costumam ter 

preços elevados. 

 

Figura 14: Produto Interno Bruto (Valor Adicionado).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE (2010). 
 

 

 

                            Tabela 23: Produto Interno Bruto (Valor Adicionado). 

 

 

 

 

 
 

                          Fonte: IBGE (2010). 

 

Variável Maranguape Ceará Brasil 

Agropecuária 21.760 2.179.033 105.163.000 

Indústria 248.857 8.358.061 539.315.998 

Serviços 455.897 25.686.902 1.197.774.001 
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4 USO, OCUPAÇÃO E IMPACTOS AMBIENTAIS NA SUB-BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIACHO JUBAIA 

 

4.1 Núcleos habitacionais 

 

Dois distritos ocupam a sub-bacia hidrográfica do riacho Jubaia o distrito de 

Jubaia e o de Cachoeira. São distritos que possuem populações pequenas com menos de 3000 

habitantes.  

Não usufruem de sistema de abastecimento de água e de tratamento de esgoto 

adequado. As casas são de alvenaria com algumas exceções. No distrito de Jubaia estas 

residências se encontram aglomeradas, em maioria, no centro do distrito, já em Cachoeira as 

residências são mais dispersas 

A agricultura está mais voltada para a plantação de acerola e milho, mas o 

extrativismo do babaçu ainda é importante para as populações que residem nas vertentes e 

topo da serra. 

A agricultura não é mais a única fonte de renda, atualmente uma parcela da 

população sobrevive com o trabalho em fábricas, serviços e como autônomo.  

Estes distritos dispõem de posto de saúde, escolas, transporte público, energia e 

coleta de lixo. Mesmo sendo distritos pouco povoados apresentam algumas ações que geram 

processos e impactos ambientais negativos no que se refere ao uso e ocupação do solo.  

 

4.2 Impactos ambientais diretos e indiretos  

 

A utilização indevida dos recursos naturais vem degradando os diversos tipos de 

ambientes naturais, em especial os recursos hídricos que mesmo sendo tão necessários são 

degradados por serem, na maioria das vezes receptores dos dejetos oriundo das residências, 

indústrias, calçadas, solos, entre outros, de modo que fica cada vez mais insustentável não 

buscar conhecer estes problemas e tentar mudar a realidade. As ações sem planejamento, 

realizadas pela sociedade e que agridem os recursos naturais são denominadas de impactos 

ambientais. 

 

Expressão utilizada para caracterizar uma série de modificações causadas ao meio 

ambiente, influenciando na estabilidade dos ecossistemas. Os impactos ambientais 

podem ser negativos ou positivos, mas, nos dias de hoje, quando a expressão é 

empregada, já está mais ou menos implícito que os impactos são negativos. Os 
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impactos podem comprometer a flora, fauna, rios, lagos, solos e a qualidade de vida 

do ser humano (GUERRA; GUERRA, 2008, p.350). 

 

A sub-bacia hidrográfica do riacho Jubaia apresenta alguns impactos ambientais 

que podem em longo prazo causar danos que vão influenciar diretamente no clima local, já 

que o núcleo populacional do distrito de Jubaia encontra-se a sopé da serra da Aratanha, como 

também na quantidade e qualidade da água disponível para o distrito de Jubaia e de 

Cachoeira. 

 

4.2.1 Desmatamento  

 

O desmatamento consiste na retirada da vegetação primária, na maioria das vezes 

para o plantio voltado para a agricultura familiar, quando muito, para comercializar em 

pequenas quantidades pelo próprio distrito de Jubaia ou de Cachoeira. Para a Embrapa (2010) 

“É uma operação que consiste na eliminação da vegetação existente na área, seja mata virgem 

ou suas formas de regeneração, ou, ainda, culturas perenes e semiperenes”. O desmatamento 

pode ser realizado de duas formas: o desmatamento mecânico e o desmatamento manual. O 

desmatamento realizado em Jubaia e em Cachoeira é o manual, geralmente com enxadas. 

 

Desmatamento manual - Em geral é utilizado em pequenas áreas com vegetação tipo 

capoeira, ou onde a vegetação foi retirada para aproveitamento secundário e os tocos 

remanescentes devem ser escavados e eliminados com auxílio de enxadões e 

chibancas. Este tipo de desmatamento, também, pode ser utilizado na eliminação de 

culturas arbustivas (EMBRAPA, 2010). 

 

 A prática do desmatamento se dá de modo mais efetivo nas vertentes, 

principalmente próximo ao sopé da serra e na área de depressão do vale do riacho. Esses 

desmatamentos deixam o solo exposto à ação solar, eólica e hídrica se tornando um solo 

pobre que não vai ter a mesma capacidade para repor a vegetação antes dominante neste solo. 

Um exemplo é o desmatamento para o plantio do milho (Fotografias 15 e 16) na vertente 

ocidental do riacho a uma altitude de 180 metros.  
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Fotografias 15 e 16: Plantação de milho nas vertentes e no vale da sub-bacia hidrográfica do riacho Jubaia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: LIMA, A.A.G. de. (2014; 2015) 

 

 

 

A prática da queima da vegetação, de acordo com alguns agricultores já não é 

mais tão praticada, é mais comum “brocar o solo”, retirar sua vegetação com enxadas, 

revolver o solo e em seguida realizar a plantação. O resultado é o esgotamento do solo 

(Fotografias 17 e 18). 

 

 

Fotografias 17 e 18: desmatamento nas vertentes e no vale da sub-bacia hidrográfica do riacho Jubaia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: LIMA, A.A.G. de. (2014; 2015) 

 

4.2.2 Erosão 

 

Para a CPRM (2015) a erosão “é o conjunto de processos que promovem a 

retirada e transporte do material produzido pelo intemperismo, ocasionando o desgaste do 

relevo. Seus principais agentes são a água, o vento e o gelo”.  A erosão é um processo natural 

de retirada do solo “é importante por ser responsável pela perda anual de milhões de toneladas 
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de solo fértil, devido principalmente a práticas equivocadas de ocupação e manejo do solo” 

(CPRM, 2015), mas pode ser intensificado pelas atividades antrópicas levando ao desgaste do 

solo e consequentemente da vegetação e dos recursos hídricos. A erosão é um processo que 

ocorre ao longo das vertentes devido à prática do cultivo errado de algumas culturas que 

deixam o solo exposto levando ao seu desgaste, pela retirada do solo para a construção civil, 

em grande parte da própria população ribeirinha e para o preenchimento de buracos que 

aparecem na estrada durante o período de chuva (Fotografias 19 e 20). 

 

O material transportado recebe o nome de sedimento e vai dar origem aos depósitos 

sedimentares que, através da diagênese, transformam-se em rochas sedimentares. 

Chama-se de diagênese um conjunto de transformações que, em resumo, consistem 

em compactação e cimentação dos sedimentos, dando-lhes a consistência de uma 

rocha (CPRM, 2015). 

 

 

Fotografias 19 e 20: retirada de solo nas vertentes e o processo de erosão da sub-bacia hidrográfica do riacho 

Jubaia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: LIMA, A.A.G. de. (2014; 2015). 

 

4.2.3 Acúmulo de lixo  

     

A coleta de lixo é uma ação necessária para que a população possa viver livre de 

doenças causadas pelo acúmulo de lixo (Fotografias 21, 22, 23 e 24). Quando este serviço é 

ofertado, mas a população não se organiza, pequenos lixões começam a aparecer ao longo das 

estradas e juntamente com ele vêm os animais que podem causar doenças. Armazenar o lixo 

em local inadequado é uma ação que contribui para a poluição das águas, para descaracterizar 

a natureza e empobrecer a aparência de um lugar. As populações de Jubaia e Cachoeira 

recebem o serviço de coleta de lixo oferecido à comunidade pela prefeitura de Maranguape, 

mesmo assim é possível visualizar alguns pontos onde o acúmulo de lixo irregular ocorre.  
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A sociedade moderna rompeu os ciclos da natureza: por um lado, extraímos mais e 

mais matériasprimas, por outro, fazemos crescer montanhas de lixo. E como todo 

esse rejeito não retorna ao ciclo natural, transformando-se em novas matérias-

primas, pode tornar-se uma perigosa fonte de contaminação para o meio ambiente ou 

de doenças (MMA, 2015, p.114). 

 

 

Fotografias 21 e 22: Acúmulo de lixo no açude da Comissão e no açude São José - foz do riacho Jubaia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fonte: LIMA, A.A.G. de. (2014; 2015). 

 

 

Fotografias 23 e 24: Acúmulo de lixo nas vertentes da sub-bacia hidrográfica do riacho Jubaia. 

 

 

 

 

 

 

 
 Fonte: LIMA, A.A.G. de. (2014; 2015). 
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4.3 Saneamento básico nos distritos de Jubaia e Cachoeira 

 

A falta de saneamento básico ou o saneamento ofertado de modo incompleto, com 

apenas alguns serviços gera uma série de problemas para a população, inclusive para as que 

não usufruem de nenhum destes serviços. O Plano Nacional de Saneamento Básico – 

PLANSAB (2013, p. 25) desenvolveu o conceito de deficit em saneamento básico no Brasil 

preocupando-se com a infraestrutura implantada, os aspectos socioeconômicos e culturais e, 

também, a qualidade dos serviços ofertados ou da solução empregada. O déficit em 

saneamento básico envolve uma série de dificuldades enfrentadas pela gestão pública que não 

consegue universalizar este serviço porque a infraestrutura necessária para a oferta do 

saneamento básico ainda não foi implantada em todo o território brasileiro. Ainda existem 

áreas rurais que não dispõem destes serviços, com isso a qualidade não é assegurada e os 

aspectos socioeconômicos que já se mostram precários se acentuam, muitas vezes a população 

que não dispõe destes serviços se mostra vulnerável quanto ao meio ambiente em que vive e 

em relação à própria saúde, condição contrária as garantias que o saneamento básico pode 

oferecer como “medida fundamental para a proteção do ambiente; satisfaz necessidades de 

conforto às populações e é elemento indissociável do planejamento e desenvolvimento urbano 

e rural (MMA, 2006, p.15). 

O saneamento básico é feito com vistas a garantir a saúde, a segurança e o bem-estar 

da população, evitando as ameaças decorrentes da presença de contaminantes, 

detritos, resíduos, patógenos ou substâncias tóxicas em geral. Para que o saneamento 

cumpra sua função é necessário considerar a qualidade das redes e dos serviços 

oferecidos à população e que repercutem no nível de eficiência e de resposta à 

demanda existente nesse setor (GUERRA, 2011, p.1). 

  

A maior parte da população que reside distante dos centros urbanos não tem 

acesso aos serviços de saneamento básico e se encaixa na população sem oferta de serviço 

coletivo que ou usa uma solução sanitária individual e possui uma solução sanitária precária 

(atendimento precário) ou faz parte do contingente populacional sem solução sanitária (sem 

atendimento).  

 

O deficit do saneamento básico no Brasil é fruto de muitos fatores históricos, 

políticos, econômicos e sociais e precisam ser enfrentados pela sociedade brasileira, 

visando à sua eliminação e construindo a universalização, a equidade, a 

integralidade e o controle social na gestão dos serviços públicos (PLANSAB, 2013, 

p.48). 
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É possível através de dados do IBGE (2010) e do PLANSAB (2013) visualizar 

alguns dados referentes aos serviços relacionados ao saneamento básico em áreas rurais como 

o abastecimento de água potável, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos 

importantes para esta pesquisa. 

Existe uma maior dependência da região Nordeste por formas alternativas de 

abastecimento de água, entre essas, destacam-se o abastecimento efetuado através de carros 

pipas, poços particulares, chafarizes, bicas, etc. O Nordeste (Figura15) apresenta 30,1% de 

déficit nos serviços de saneamento básico. Os distritos de Jubaia e Cachoeira são abastecidos 

por formas alternativas e em períodos secos essa dependência aumento, principalmente 

relacionada ao carro pipa. 

     

     Figura 15- Percentual de municípios que possuem formas alternativas de abastecimento de água em 2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 
     Fonte: IBGE (2010, p. 37). 
                

 

Sobre este aspecto a maioria das casas em Jubaia e Cachoeira não possuem água 

encanada. As residências que possuem água encanada pagam a donos de poços por uma água 

que não passa por tratamento. Quando chega o período de estiagem a maioria destas casas 

volta a ficar sem água encanada, porque os donos dos poços querem garantir a água para 

satisfação das próprias necessidades como também comercializar a água. 

Quando os dados da área rural são comparados com os da área urbana se percebe 

que mesmo com a ocorrência de avanços quanto à oferta dos serviços de saneamento básico 

fica evidente que a área rural encontra-se em desvantagem, ou seja, a população rural tem que 

enfrentar estas dificuldades buscando formas alternativas. Na área rural a maioria das pessoas 

não tem água canalizada no terreno ou propriedade. Uma das alternativas encontradas é 

buscar água de poços ou nascentes que muitas vezes se encontram em áreas particulares e/ou 

estão distantes dos domicílios. Este fato é importantíssimo, porque ressalta a importância que 

os recursos hídricos locais têm na vida das populações rurais e que por isso precisam ser 

conservados. Jubaia e Cachoeira ainda não dispõem de uma cobertura por rede de tratamento 
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e abastecimento de água. Em termos de esfera pública a prefeitura de Maranguape oferece a 

estas comunidades água através de carro pipa, a perfuração de poços junto ao governo, e a 

entrega de cisternas de polietileno para o armazenamento de água no período das chuvas. 

Quanto ao atendimento por uma rede geral de esgoto é possível verificar na 

(Figura16) que o Estado do Ceará encontra-se na sexta posição entre os estados que estão 

abaixo da média brasileira totalizando apenas 23,9% de sua população com acesso aos 

serviços de atendimento por uma rede geral de esgoto. Essa situação obriga as pessoas a 

buscarem medidas alternativas para não viver em um ambiente insalubre. Nos distritos de 

Jubaia e Cachoeira são construídas fossas rudimentares onde o esgoto das pias, vasos 

sanitários, chuveiros e tanques são depositados. Em alguns casos somente o esgoto do vaso 

sanitário e do chuveiro vão para as fossas rudimentares. O esgoto das pias e dos tanques com 

restos de comida e sabão são despejados a céu aberto e consequentemente vão escorrer para as 

áreas mais baixas do terreno, onde se localizam os recursos hídricos ou seus afluentes. Como 

exemplos o açude da Comissão em Jubaia e o açude que de São José foz do riacho Jubaia em 

Cachoeira, ambos recebem esgotos domésticos, resíduos das plantações, dessedentação de 

animais e Jubaia ainda tem próximo ao leito do rio a presença de granjas, vacaria, produção 

de polpa e próximo ao açude São José tem uma pocilga. Todos estes tipos de esgotos 

contribuem para a degradação dos recursos hídricos.  

 

          Figura 16- Percentual de domicílios com acesso à rede de esgotamento sanitário e taxa de crescimento  

          do número de economias residenciais, segundo as Grandes Regiões - 2000/2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Fonte: IBGE (2010, p. 41). 
 

Algumas destas alternativas como a fossa séptica, a fossa rudimentar, a vala, o rio 

tornam estas populações vulneráveis e suscetíveis a muitas doenças e podem ser definidas de 

acordo com o IBGE (2010, p.195-215): 
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Fossa rudimentar: Dispositivo destinado à disposição do esgoto no solo, revestido ou 

não, mas que permite infiltração de líquido no solo sem que haja separação da parte 

sólida. As fossas rudimentares destinam-se a receber, acumular e dispor, no solo, 

esgoto proveniente de pias, vasos sanitários, chuveiros, tanques etc., e normalmente, 

se caracterizam como sumidouros onde não foram implantadas as fossas sépticas a 

montante. 

 

Fossa séptica: Dispositivo tipo câmara, enterrado, revestido e sem possibilidade de 

infiltração no solo, destinado a receber o esgoto para separação e sedimentação do 

material sólido, transformando-o em material inerte. A parte líquida do esgoto pode 

ser encaminhada a sumidouros, valas de infiltração ou filtros biológicos. 

 

Valas a céu aberto: Valas ou valetas por onde escorre o esgoto a céu aberto em 

direção a cursos d‟água ou ao sistema de drenagem, atravessando os terrenos das 

casas ou as vias públicas. 

 

Essa situação evidencia que se a oferta de água tratada aumentou, a população 

melhorou sua qualidade de vida, mas se o acesso ao esgotamento sanitário não consegue 

acompanhar o ritmo da melhora de oferta de abastecimento de água, então há um 

comprometimento da qualidade da água dos mananciais que ficam cada vez mais poluídos 

com os despejos de dejetos domésticos e sanitários, principalmente, em áreas onde as fontes, 

de esgotamento sanitário, encontradas são alternativas. Em Jubaia e em Cachoeira há um 

déficit tanto em relação a uma rede geral de abastecimento de água quanto de uma rede geral 

de esgotamento sanitário. 

Além do abastecimento de água e de esgotamento sanitário, é importante destacar 

nesta pesquisa a oferta dos serviços de manejo dos resíduos sólidos. Para o IBGE (2010, p.59) 

“Os serviços de manejo dos resíduos sólidos compreendem a coleta, a limpeza pública bem 

como a destinação final desses resíduos, e exercem um forte impacto no orçamento das 

administrações municipais, podendo atingir 20,0% dos gastos da municipalidade”. Em Jubaia 

e em Cachoeira a prefeitura oferece o serviço de manejo de resíduos sólidos por meio de uma 

empresa terceirizada e os serviços de coleta são realizados duas vezes por semana, uma vez 

no período de segunda-feira a sexta-feira e a segunda coleta no final de semana, além dos 

serviços dos garis. Mesmo assim, ainda é possível ver lixo acumulado em alguns pontos dos 

distritos, por causa da falta de educação da população em relação à disposição final do lixo. 

Quanto ao destino final dos resíduos sólidos é possível destacar três destinos o 

vazadouro a céu aberto, o aterro controlado e aterro sanitário. O vazadouro a céu aberto é o 

“local utilizado para disposição do lixo, em bruto, sobre o terreno, sem qualquer cuidado ou 

técnica especial. O vazadouro a céu aberto caracteriza-se pela falta de medidas de proteção ao 

meio ambiente ou à saúde pública” (IBGE, 2010, p.214). O Aterro controlado apresenta uma 

melhora no modo de disposição dos resíduos sólidos e é definido como o “Local utilizado 
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para despejo do lixo coletado, em bruto, com cuidado de, diariamente, após a jornada de 

trabalho, cobrir os resíduos com uma camada de terra, de modo a não causar danos ou riscos à 

saúde pública e à segurança, bem como minimizar os impactos ambientais”. (IBGE, 2010, 

p.185).  

Sobre o aterro sanitário cabe mencionar a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, 

que Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro 

de 1998; e dá outras providências. Em seu Art. 3º, Inciso XVI define resíduos sólidos como 

 

material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em 

sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado 

a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em 

recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na 

rede pública de esgotos ou em corpos d‟água, ou exijam para isso soluções técnica 

ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. 

 

 A referida Lei ainda cita em seu Art. 15º, Inciso V, metas para a eliminação e 

recuperação de lixões, associadas à inclusão social e à emancipação econômica de catadores 

de materiais reutilizáveis e recicláveis.  

 

Aterro sanitário instalação de destinação final dos resíduos sólidos urbanos através 

de sua adequada disposição no solo, sob controles técnico e operacional 

permanentes, de modo a que nem os resíduos, nem seus efluentes líquidos e gasosos, 

venham a causar danos à saúde pública e/ou ao meio ambiente. Para tanto, o aterro 

sanitário deverá ser localizado, projetado, instalado, operado e monitorado em 

conformidade com a legislação ambiental vigente e com as normas técnicas oficiais 

que regem essa matéria (IBGE, 2010, p.185). 

 

Os aterros sanitários são exigidos por lei e isso foi reflexo de uma série de 

mudanças exigidas pela degradação do meio ambiente e das condições insalubres em que 

vivem as populações que moram próximos a lixões.  

Vale destacar os tipos de coletas dos resíduos sólidos. A coleta direta é aquela que 

é realiza em todas as casas, a coleta indireta é aquela feita em um ponto fixo, ou seja, a 

população tem que colocar os resíduos em pontos específicos para serem recolhidos e existem 

as áreas que não dispõe dos serviços de coleta. A inexistência destes serviços em áreas rurais 

juntamente com a falta de uma rede de abastecimento de água e de esgotamento sanitário 

prejudica a qualidade de vida da população rural. Em Jubaia e em Cachoeira a coleta de 

resíduos sólidos, feita duas vezes por semana ocorre tanto de modo direto, pois a população 

deixa o lixo enfrente as residências para serem coletados e de modo indireto, pois em alguns 

trechos dos dois distritos é possível verificar a presença de recipientes para o armazenamento 

de lixo. 
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Diante das informações apresentadas fica evidente que a falta de saneamento 

básico em áreas rurais é uma realidade. Os resultados são encontrados, principalmente, na 

qualidade da água utilizada pela população. A partir desta problemática, associada ao uso 

inadequado da água em áreas rurais a afirmação de Razzolini; Günther (2008, p,22) define 

bem esta situação onde “Condições adequadas de abastecimento resultam em melhoria das 

condições de vida e em benefícios como controle e prevenção de doenças, prática de hábitos 

higiênicos, conforto e bem-estar, aumento da expectativa de vida e da produtividade 

econômica.  

 

5 A QUALIDADE DA ÁGUA DISPONÍVEL PARA O ABASTECIMENTO PÚBLICO 

DA POPULAÇÃO RIBEIRINHA DO RIACHO JUBAIA 

 

A água atualmente é um recurso natural de extrema importância porque possui 

múltiplos usos, e segundo Kobiyama et al. (2008, p.10) “atualmente os diversos e numerosos 

usos da água estão contribuindo para sua escassez e contaminação. Entre eles pode-se citar: o 

abastecimento público, as práticas agrícolas, a geração de energia elétrica e as atividades de 

lazer”, mas devido à demanda cada vez mais intensa e as condições climáticas características 

de cada local, essa vem adquirindo uma imensa preocupação que não é apenas com a 

quantidade de água existente, mas desta, quanto poderá ser considerada adequada para o 

consumo. Teixeira et al. (2008, p.422) afirma que “a água como substância está presente em 

toda parte, mas o recurso hídrico, entendido como um bem econômico e que pode ser 

aproveitado pelo ser humano dentro de custos financeiros razoáveis, é mais escasso”. De 

acordo com Machado e Torres (2012, p.5) “a utilização indevida dos recursos hídricos e a 

falta de planejamento e de gestão adequada dos usos e ocupação do solo têm gerado graves 

problemas econômicos e ambientais, especialmente nas áreas dos mananciais destinados ao 

abastecimento público”. 

O uso inadequado das reservas de água potável disponíveis tem afetado a sua 

qualidade e um dos principais problemas é a quantidade de doenças caudas por veiculação 

hídrica. Segundo o Ministério da Saúde (2006, p.23) “é importante destacar que tanto a 

qualidade da água quanto a sua quantidade e regularidade de fornecimento são fatores 

determinantes para o acometimento de doenças no homem”. Assim, ainda segundo o 

Ministério da Saúde, as enfermidades causadas por meio dos usos que é feito da água pode 

ocorrer por muitos mecanismos como o da ingestão quando a água possui algum componente 
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nocivo a saúde, o da quantidade insuficiente de água que pode gerar hábitos insatisfatórios de 

higiene e o outro mecanismo é o da condição da água depositada no ambiente físico 

ocasionando a reprodução de vetores ou reservatórios de doenças. Mas, não é apenas a 

qualidade da água que é prejudicial à saúde a quantidade também interfere no estado de saúde 

de uma pessoa. 

 

[...] a insuficiente quantidade de água pode resultar em (i) deficiências na higiene; 

(ii) acondicionamento da água em vasilhames, para fins de reservação, podendo 

esses recipientes tornarem-se ambientes para procriação de vetores e vulneráveis à 

deterioração da qualidade, e (iii) procura por fontes alternativas de abastecimento, 

que constituem potenciais riscos à saúde, seja pelo contato das pessoas com tais 

fontes (risco para esquistossomose, por exemplo), seja pelo uso de águas de baixa 

qualidade microbiológica (risco de adoecer pela ingestão) (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2006, p.23). 

 

5.1 Índice do Estado Trófico 

 

Os resultados das quatro análises realizadas na sub-bacia do riacho Jubaia estão na 

(Tabela 24). Os dados são referentes à quantidade de Fósforo e de Clorofila a existente em 

cada corpo hídrico analisado. Estes dados preliminares foram à base para estabelecer o Índice 

do Estado Trófico, detalhado na análise descrita abaixo. 

 

Tabela 24 – Valores para o Fósforo (PT) e para a Clorofila (CL). 

Pontos 

Análise 01 

14/05/2014 

Análise 02 

30/09/2014 

Análise 03 

12/12/2014 

Análise 04 

04/02/2015 

PT
 

(mg P/L) 

CL
 

(μg/L) 

PT 

(mg P/L) 

CL 

(μg/L) 

PT 

(mg P/L) 

CL 

(μg/L) 

PT 

(mg P/L) 

CL 

(μg/L) 

Ponto 1 0,145 17,6 0,03 3,0 0,04 26,7 0,037 26,7 

Ponto 2 0,463 6,9 0,06 2,7 0,70 10,0 0,354 7,1 

Ponto 5 0,193 71,6 0,17 101,5 0,21 112,1 0,140 131,4 

Ponto 6 0,220 51,3 0,14 3,3 0,18 74,8 0,205 58,7 

Fonte: Elaborada pela autora (2015). 

 

De acordo com a CETESB (2015, p.1) é possível identificar duas situações 

relacionadas ao nível trófico do fósforo e da clorofila a, que foram as variáveis escolhidas 

para encontrar o Índice do Estado Trófico: 
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1. Num corpo hídrico, em que o processo de eutrofização encontra-se plenamente 

estabelecido, o estado trófico determinado pelo índice da clorofila a certamente 

coincidirá com o estado trófico determinado pelo índice do fósforo. 

 

2. Já nos corpos hídricos em que o processo esteja limitado por fatores ambientais, 

como a temperatura da água ou a baixa transparência, o índice relativo à clorofila a 

irá refletir esse fato, classificando o estado trófico em um nível inferior àquele 

determinado pelo índice do fósforo. 

 

Estas duas situações foram identificadas nas análises feitas abaixo como processo 

de eutrofização 1 e processo de eutrofização 2, respectivamente. 

Outro aspecto que foi levado em consideração foi o período em que estas análises 

foram realizadas, ou seja, os aspectos climáticos ao longo do ano, identificados pelas estações 

do ano. Segundo CETESB (2015, p.2) “em virtude da variabilidade sazonal dos processos 

ambientais que têm influência sobre o grau de eutrofização de um corpo hídrico, esse 

processo pode apresentar variações no decorrer do ano”. Dependendo do período do ano o 

processo de eutrofização pode se tornar intenso, um exemplo é a primavera que favorece uma 

maior incidência dos raios solares e incremento de matéria orgânica e existem outros períodos 

como no inverno em que o processo de eutrofização se desenvolve de forma mais limitada.  

Outro aspecto relevante para esta análise é a proximidade com os logradouros dos 

despejos de esgotos domésticos e características do solo. As principais fontes de nutrientes 

são: “a) as descargas de esgotos domésticos e industriais; b) afluência de partículas de solos, 

contendo nutrientes, em decorrência de erosão hídrica; c) presença de gado, principalmente no 

entorno do reservatório; e d) exploração de piscicultura intensiva no espelho d‟água do açude” 

(FUNCEME, 2015). Além destes fatores “outro fator que desempenha importante papel na 

eutrofização de reservatórios em território cearense é a intensidade de renovação da massa de 

água armazenada no açude, que varia a cada ano, em função da intensidade do período 

chuvoso” (FUNCEME, 2015), pois juntamente com a renovação da água vem o incremento 

da matéria orgânica e após o período chuvoso no Ceará se inicia uma longa estação seca com 

grande incidência de raios solares e altas temperaturas. 

Na análise realizada no dia 14 de maio de 2014 o ponto 1 referente a nascente e o 

ponto 6 referente a foz apresentaram a quantidade de fósforo dois níveis de trofia acima do 

nível da clorofila a. No ponto1 o  fósforo se mostrou hipereutrófico e a clorofila a no nível 

eutrófico, já no  ponto 6 o fósforo estava hipereutrófico e a clorofila a no nível supereutrófico. 

Estes pontos encontram-se no processo de eutrofização 2. Já o ponto 2 referente ao médio 

curso e o ponto 5 referente ao açude público apresentaram o mesmo nível de trofia tanta para 

o fósforo quanto para a clorofila a. O ponto 2 apresentou nas duas variáveis o nível 
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supereutrófico e o ponto 5 o nível hipereutrófico. Estes dois pontos encontram-se no processo 

de eutrofização 1. Quanto ao período do ano a análise foi realizada no outono, ou seja, na 

chamada quadra chuvosa do Nordeste brasileiro. Como a qualidade da água reflete as 

influencias sofrida em meses passados e período atual é possível afirmar que estes níveis de 

estado trófico encontram-se elevados, primeiramente, devido aos dejetos de esgotos 

domésticos, mas foram intensificados com as características climáticas do período de verão, 

estação anterior ao outono, com temperaturas mais elevadas. Já o outono é o período que as 

chuvas ocorrem em maior freqüência, à água da chuva lava o solo e contribui para a poluição 

dos corpos hídricos levando para o seu leito os dejetos domésticos, de animais e sedimentos 

como também, por ser um período em que as temperaturas se apresentam mais homogêneas. 

Os resultados podem ser verificados na (Tabela 25). 

 

Tabela 25 – Resultados da Análise 01. 

Análise 01 

14/05/2014 

Pontos PT CL IET (PT) Ponderação IET (CL) Ponderação 

Média 

Aritmética 

Simples 

(Mensal) 

Ponto 1 0,145 17,6 72,45561818 Hipereutrófico 60,7947176 Eutrófico 66,62516789 

Ponto 2 0,463 6,9 65,81820701 Supereutrófico 66,81844346 Supereutrófico 66,31832523 

Ponto 5 0,193 71,6 74,18831956 Hipereutrófico 67,67762374 Hipereutrófico 70,93297165 

Ponto 6 0,220 51,3 74,9817108 Hipereutrófico 66,04222115 Supereutrófico 70,51196598 

 Fonte: LIMA, A.A.G. de. (2015). 

 

Legenda:       

 

 

 

Na análise realizada no dia 30 de setembro de 2014, onde os dados podem ser 

vistos na (Tabela 26), o ponto 1 referente a nascente e o ponto 6 referente a foz apresentaram 

a quantidade de fósforo dois níveis de trofia acima do nível da clorofila a. No ponto 1 o  

fósforo se mostrou Eutrófico e a clorofila a no nível mesotrófico, já no  ponto 6 o fósforo 

estava Superotrófico e a clorofila a no nível mesotrófico. Estes pontos encontram-se no 

Ultraoligotrófico Oligotrófico Mesotrófico Eutrófico Supereutrófico Hipereutrófico 
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processo de eutrofização 2. Já o ponto 2 referente ao médio curso e o ponto 5 referente ao 

açude público apresentaram o mesmo nível de trofia tanto para o fósforo quanto para a 

clorofila a. O ponto 2 apresentou nas duas variáveis o nível mesotrófico e o ponto 5 o nível 

hipereutrófico. Estes dois pontos encontram-se no processo de eutrofização 1. Quanto ao 

período em que esta análise foi realizada a estação do ano foi à primavera que em seu início 

ainda vai mostrar as influências sofridas pelos meses que correspondem ao inverno, que 

mesmo não ocorrendo chuva, as temperaturas tendem a ficarem mais amenas, com isso menos 

luz e menos nutrientes. Com o passar dos meses estes índices vão se modificar, após a 

influência da primavera e início do verão. 

 

Tabela 26 – Resultados da Análise 02. 

Análise 02 

30/09/2014 

Pontos PT CL IET (PT) Ponderação IET (CL) Ponderação 

Média 

Aritmética  

Simples 

(Mensal) 

Ponto 1 0,03 3,3 62,9089405 Eutrófico 52,58359011 Mesotrófico 57,7462653 

Ponto 2 0,06 2,7 55,20548697 Mesotrófico 58,69662173 Mesotrófico 56,95105435 

Ponto 5 0,17 101,5 73,41944193 Hipereutrófico 69,38934774 Hipereutrófico 71,40439484 

Ponto 6 0,04 3,3 64,652098 Supereutrófico 52,58359011 Mesotrófico 58,61784405 

Fonte: LIMA, A.A.G. de. (2015). 

       

 

Legenda:    

 

 

 

Na análise realizada no dia 2 de dezembro de 2014 (Tabela 27) todos os pontos se 

encontram no processo de eutrofização 2, ou seja, os valores do fósforo e da clorofila a estão 

no mesmo nível trófico. O ponto 1 referente a nascente do riacho Jubaia apresentou o nível 

supereutrófico e os pontos 2 (médio curso); ponto 5 (açude público) e o ponto 6 (foz do riacho 

Jubaia) ficaram no nível hipereutrófico. Quando se trata do período do ano em que esta 

análise foi realizada, início do verão é possível verificar a influência da primavera, período 

em que a temperatura está mais elevada, maior incidência dos raios solares, maior quantidade 

de nutrientes. Quando se forma este quadro o nível trófico de todos os pontos analisados fica 

Ultraoligotrófico Oligotrófico Mesotrófico Eutrófico Supereutrófico Hipereutrófico 
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elevado e somente a nascente ficou um nível abaixo, provavelmente por se tratar de uma área 

em que a temperatura da água é menor devido à grande presença de vegetação arbórea. 

 

Tabela 27 – Resultados da Análise 03. 

Análise 03 

02/12/2014 

Pontos PT CL IET (PT) Ponderação IET (CL) Ponderação 

Média 

Aritmética 

Simples 

(Mensal) 

Ponto 1 0,04 26,7 64,652098 Supereutrófico 62,83901627 Supereutrófico 63,74555713 

Ponto 2 0,70 10,0 67,96504083 Hipereutrófico 70,03043386 Hipereutrófico 68,99773734 

Ponto 5 0,21 112,1 74,69983117 Hipereutrófico 69,87659001 Hipereutrófico 72,28821059 

Ponto 6 0,18 74,8 73,765783 Hipereutrófico 67,89209126 Hipereutrófico 70,82893713 

 Fonte: elaborada pela autora (2015). 

 

Legenda: 

 

 

 

Na análise realizada no dia 04 de fevereiro de 2015 (Tabela 28) o ponto 1 

referente a nascente do riacho e o ponto 6 referente a foz do riacho apresentaram a clorofila a 

com o grau de trofia menor que o do fósforo. Já o ponto 2 que corresponde ao médio curso do 

riacho e o ponto 5 que corresponde ao açude público apresentaram o mesmo nível de trofia do 

fósforo. O ponto 1 e 6 corresponde ao processo de eutrofização 2. Já os pontos 2 e 5 

apresentaram o processo de eutrofização 1. Quanto ao período em que a análise foi feita, 

final do verão, os pontos 2 e 5 mantiveram o mesmo nível de trofia, ou seja, um nível bem 

elevado. Já os pontos 1 e 6 reduziram um nível da clorofila a em relação ao fósforo, 

provavelmente, porque o ponto 1 que corresponde a nascente do riacho, possui uma área 

rodeada de vegetação o que favoreceu a redução da intensidade da incidência dos raios solares 

na água, como também, colaborou para amenizar a temperatura ao longo do dia. No ponto 6, 

provavelmente, o excesso de vegetação em cima do corpo hídrico impediu a incidência dos 

raios solares favorecendo uma redução do grau de trofia. 
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Tabela 28 – Resultados da Análise 04. 

Análise 04 

04/02/2015 

Pontos PT CL IET (PT) Ponderação IET (CL) Ponderação 

Média 

Aritmética 

Simples 

(Mensal) 

Ponto 1 0,037 26,7 64,17970414 Supereutrófico 62,74629 Eutrófico 63,46299622 

Ponto 2 0,354 7,1 64,42406081 Supereutrófico 67,06577943 Supereutrófico 65,74492012 

Ponto 5 0,140 131,4 72,24298867 Hipereutrófico 70,65579861 Hipereutrófico 71,44939364 

Ponto 6 0,205 58,7 74,55381642 Hipereutrófico 66,70318686 Supereutrófico 70,62850164 

Fonte: LIMA, A.A.G. de. (2015). 

                                                

Legenda: 

 

 

 

Sobre a ponderação do Índice do Estado Trófico do Fósforo (PT) ao longo das 

análises realizadas se percebe a incidência de índices elevados. Na análise (Tabela 29) 

realizada em maio de 2014, período chuvoso no outono (quadra chuvosa do Nordeste) se 

concentrou nos corpos de água o esgoto doméstico, dejetos de animais e sedimentos do solo 

favorecendo um aumento do processo de eutrofização. Em setembro os corpos hídricos 

apresentaram características da estação passada, o inverno, que mesmo não apresentando 

chuvas como em boa parte do Brasil, ainda pode apresentar chuvas provenientes das Ondas de 

Leste, como também, temperaturas mais amenas e mais homogêneas, com isso há uma 

redução do processo de eutrofização. Já nos meses de dezembro de 2014 e fevereiro de 2015 

ocorreu um aumento do processo de eutrofização porque as temperaturas e a radiação solar 

nos corpos hídricos favorecem este aumento. A exceção é o ponto 5 que corresponde ao açude 

da Comissão que é público e que devido a proximidade com os quintais, com as fossas 

rudimentares e a dessedentação de animais permaneceu com alto níveis de trofia. 
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                 Tabela 29 – Ponderação do IET do Fósforo. 

Análises 

2014/2015 

Pontos 

Ponderação 

IET (PT) 

14/05/2014 

Ponderação 

IET (PT) 

30/09/2014 

Ponderação 

IET (PT) 

02/12/2014 

Ponderação 

IET (PT) 

04/02/2015 

Ponto 1 Hipereutrófico Eutrófico Supereutrófico Supereutrófico 

Ponto 2 Supereutrófico Mesotrófico 
Hipereutrófico 

Supereutrófico 

Ponto 5 Hipereutrófico Hipereutrófico 
Hipereutrófico Hipereutrófico 

Ponto 6 Hipereutrófico Supereutrófico 
Hipereutrófico Hipereutrófico 

              Fonte: LIMA, A.A.G de. (2015). 

 

Legenda:  

 

 

Quanto à clorofila a (Tabela 30) apresentou as mesmas características do fósforo 

quanto dinâmica da mudança de trofia, nos meses de maio, setembro e dezembro, mas no mês 

de fevereiro apresentou uma redução nos níveis de trofia, com exceção do ponto 5 que 

manteve as mesmas características citadas acima. Enquanto o fósforo manteve o mesmo grau 

em 3 pontos com exceção somente no ponto 2 correspondente ao médio curso do riacho que 

reduziu de hipereutrófico para supereutrófico. A redução do grau de trofia que ocorreu no mês 

de fevereiro da clorofila a em relação ao fósforo se deu no ponto 1 que corresponde a 

nascente do riacho, uma área rodeada de vegetação que, provavelmente, devido as chuvas 

ocorridas esporadicamente favoreceu ainda mais o crescimento da vegetação e/o o brotamento 

das folhas em torno da área e, consequentemente, reduziu a intensidade da incidência dos 

raios solares na água, como também, colaborou para amenizar a temperatura ao longo do dia. 

No ponto 2 o excesso de vegetação no entorno e em cima do corpo hídrico e o no ponto 6 o 

excesso de vegetação em cima do corpo hídrico impediu a incidência dos raios solares 

favorecendo uma redução do grau de trofia. 
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               Tabela 30 – Ponderação do IET da Clorofila a. 

Análises 

2014/2015 

Pontos 

Ponderação 

IET (CL) 

14/05/2014 

Ponderação 

IET (CL) 

30/09/2014 

Ponderação 

IET (CL) 

02/12/2014 

Ponderação 

IET (CL) 

04/02/2015 

Ponto 1 Eutrófico Mesotrófico Supereutrófico Eutrófico 

Ponto 2 Supereutrófico Mesotrófico 
Hipereutrófico 

Supereutrófico 

Ponto 5 Hipereutrófico Hipereutrófico 
Hipereutrófico 

Hipereutrófico 

Ponto 6 Supereutrófico Mesotrófico 
Hipereutrófico 

Supereutrófico 

                Fonte: LIMA, A.A.G de. (2015). 

 

 Legenda: 

 

 

 

Os índices de IET encontrados nos quatro pontos analisados mostraram que a 

potabilidade da água não se encontra em boas condições (Tabela 31). No caso da nascente que 

apresentou os melhores índices de potabilidade da água o IET em estado eutrófico pode ter 

sido influenciado pelo material orgânico proveniente da própria natureza, como do solo e da 

vegetação, já que suas águas não são usadas para o abastecimento. Quanto os demais pontos 

analisados açude da Comissão em Jubaia e o açude São José (foz do riacho Jubaia) se 

encontram bastante eutrofizados devido ao acúmulo de matéria orgânica despejadas nestes 

recursos hídricos como o esgoto domestico, resíduo das plantações, resíduos presentes no solo 

e levados a estes recursos hídricos, dessedentação de animais, atividades domésticas como 

lavagem de roupa e utensílios domésticos e retirada da vegetação. 
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 Tabela 31 – Média Aritmética Simples – Mensal do IET do Fósforo e IET da Clorofila a. 

 Fonte: LIMA, A.A.G, de. (2015). 

 

 Legenda:  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Padrão de potabilidade da água de poços 

 

Dos quatorzes parâmetros relacionados aos padrões de potabilidade da água em 

poços, nove parâmetros apresentaram algum tipo de degradação na água (Tabela 32). Destes 

nove parâmetros, apenas cinco se enquadram acima do limite dos padrões exigidos e apenas a 

condutividade elétrica esteve presente em todas as análises. Apesar da pouca incidência de 

valores acima do limite permitido, estes parâmetros em conjunto podem prejudicar a 

potabilidade da água usada pela população e necessita que a água passe por um processo de 

tratamento que exige no mínimo o uso do hipoclorito de sódio e o armazenamento adequado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontos 

Análise 1 Análise 2 Análise 3 Análise 4 
Média 

Aritmética 

Simples 

(Anual) 

Classificação do IET 

Média 

Aritmética 

Simples 

(Mensal) 

Média 

Aritmética 

Simples 

(Mensal) 

Média 

Aritmética 

Simples 

(Mensal) 

Média 

Aritmética 

Simples 

(Mensal) 

Categoria 

(Estado 

Trófico) 

Ponde-

ração 

Ponto  

1 
66,625167 57,74626 63,745557 63,462996 62,894996 Eutrófico 3 

Ponto  

2 
66,318325 56,951054 68,997737 65,744920 64,503009 Supereutrófico 4 

Ponto  

5 
70,932971 71,404394 72,288210 71,449393 71,518742 Hipereutrófico 5 

Ponto  

6 
70,511965 58,617844 70,828937 70,628501 67,64681 Hipereutrófico 5 

Ultraoligotrófico Oligotrófico Mesotrófico Eutrófico Supereutrófico Hipereutrófico 
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 Tabela 32: Valores máximos exigidos dos parâmetros relacionados ao padrão de potabilidade da água. 

Fonte: elaboração, LIMA. A.A.G. de. (2015). 

Fonte: Portaria Nº 2914/11 – Ministério da Saúde; Vigilância sanitária* - Ministério da Saúde - (2006). 

 

 

Legenda:  

 

 

 

 

 A condutividade elétrica – CE (µS/cn1) 

 

Segundo o Ministério da Saúde (2006, p.47) a “condutividade elétrica da água 

indica sua capacidade de transmitir a corrente elétrica em função da presença de substâncias 

dissolvidas que se dissociam em ânions e cátions. Quanto à condutividade elétrica os dois 

poços apresentaram índices acima do recomendado nas quatro análises utilizadas. “Enquanto 

as águas naturais apresentam teores de condutividade na faixa de 10 a 100 μS/cm, em 

ambientes poluídos por esgotos domésticos ou industriais os valores podem chegar até 1.000 

Parâmetros 

Portaria Nº 

2914/11 

Ministério 

da Saúde 

Análise 1 Análise 2 Análise 3 Análise 4 

Ponto 

3 

Ponto 

4 

Ponto 

3 

Ponto 

4 

Ponto 

3 

Ponto 

4 

Ponto 

3 

Ponto 

4 

pH 
Entre 

6 e 9,5 
6,43 6,40 6,47 6,51 6,78 6,73 6,88 7,28 

CE 

(µS/cn
1
) 

10 a 100 

μS/cm* 
578 1056 553 760 723 1413 618 1288 

Alcalinidade 

Total 

30 a 500 

mg/L* 
109 154 105 152 111 180 109 242 

Cloreto 250 89 161 87 117 109 269 108 257 

Dureza 

Total 
500 144 246 134 202 146 364 136 336 

Sulfato 250 49 97 38 65 5 71 36 114 

Sódio 200 60 113 60 86 37 62 76 129 

N-Nitrato 10 1,4 5,8 0,5 3,1 7,2 1,1 <0,5 0,5 

N-Nitrito 1 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,04 <0,001 

Nitrogênio 

Amoniacal 

(Amônia) 

1,5 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 1,1 0,4 

Cor 

Aparente 

(µC) 

15 5,6 1,2 7,0 1,0 38,1 55,0 11 3 

Turbidez 

(UNT) 
5 6,7 4,8 8,5 6,7 19,7 18,7 18 9 

Ferro 

Total 
0,3 1,6 0,2 1,5 0,2 2,7 2,2 2,8 0,1 

SDT 1000 388 671 362 535 373 731 407 887 

Valores aproximados ao limite dos padrões exigidos. 

 

Valores dentro dos padrões exigidos. 

 

Valores acima do limite dos padrões exigidos. 
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μS/cm” (Ministério da Saúde, 2006, p.47). Os poços apresentaram em todas as análises 

valores acima dos exigidos. 

 

 Cloreto 

 

O cloreto é um dos principais constituintes da alcalinidade que está “associados a 

processos de decomposição da matéria orgânica e à alta taxa respiratória de microorganismos, 

com liberação e dissolução do gás carbônico (CO2) na água” (Ministério da Saúde, 2006, 

p.48) e também está entre os compostos dissolvidos na água responsáveis pelo processo de 

eutrofização. Somente um poço apresentou altas taxas de cloreto na água na análise realizada 

em dezembro e mostrou valor próximo ao limite na análise realizada em fevereiro. 

 

 Dureza total:  

 

Somente o ponto 4 apresentou valores próximos ao limite máximo exigido na 

análise realizada em dezembro e em fevereiro.  “A origem da dureza das águas pode ser 

natural (por exemplo, dissolução de rochas calcáreas, ricas em cálcio e magnésio) ou 

antropogênica (lançamento de efluentes industriais)” (Ministério da Saúde, 2006, p.49).  

Quando um corpo hídrico apresenta baixas taxas de dureza total à biota presente se torna mais 

sensível ao contado com substâncias tóxicas. 

 

 N–Nitrato:  

 

Somente o ponto 3 mostrou índices próximos aos valores exigidos para a presença 

do nitrato na análise realizada em dezembro.  No meio aquático, o elemento químico 

nitrogênio pode ser encontrado sob diversas formas, dentre elas está íon nitrato (NO3-).  

 

Forma oxidada de nitrogênio, encontrada em condições de aerobiose. O nitrogênio é 

um dos mais importantes nutrientes para o crescimento de algas e macrófitas 

(plantas aquáticas superiores), sendo facilmente assimilável nas formas de amônio e 

nitrato. Em condições fortemente alcalinas, ocorre o predomínio da amônia livre (ou 

não ionizável), que é bastante tóxica a vários organismos aquáticos (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2006, p.51). 

 

Quando o nitrato está presente na água em grandes quantidades se associa a 

doença conhecida como metaemoglobinemia associada a problemas na corrente sangüínea de 

bebês. “O nitrogênio tem uma significativa origem antropogênica, principalmente em 
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decorrência do lançamento, em corpos d‟água, de despejos domésticos, industriais e de 

criatórios de animais, assim como de fertilizantes” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006, p.52). 

 

 Nitrogênio Amoniacal (Amônia) 

 

Somente o ponto 3 apresentou valores aproximados do limite exigido para a 

presença da amônia na análise realizada em fevereiro de 2015. A amônia presente na água 

bruta ocasiona efeitos negativos para a potabilidade da água. 

 

Aumento das concentrações de nitrito e nitrato, redução do cloro residual, aumento 

das populações de bactérias heterotróficas e reduções do pH, da alcalinidade e do 

teor de oxigênio dissolvido, implicando um maior ônus para a remediação do 

problema e para o atendimento ao padrão de potabilidade.  A ausência de luz solar 

pode promover um crescimento de bactérias nitrificantes, tornando os reservatórios 

cobertos mais susceptíveis à nitrificação. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006, p.100). 

 

 Cor Aparente (µC) 

 

Quanto aos valores exigidos para a cor aparente da água para abastecimento 

público os pontos 3 e 4 apresentaram valores acima dos exigidos na análise realizada em 

dezembro de 2014 e o ponto 3 apresentou valores aproximados na análise realizada em 

fevereiro de 2015. “Na água, a cor pode ser de origem mineral ou vegetal, causada por 

substâncias metálicas, como o ferro ou o manganês, ou por substâncias húmicas, taninos, 

algas, plantas aquáticas e protozoários, ou por resíduos orgânicos ou inorgânicos de 

indústrias” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006, p.200).    

 

 Turbidez  

 

Todos os pontos apresentaram valores acima dos exigidos para a turbidez presente 

na água em todas as análises realizadas, a exceção foi o ponto 4 na análise realizada em maio 

de 2014 que apresentou valores aproximados. A turbidez segundo o Ministério da Saúde 

(2006, p. 199) “além do aspecto estético, pode reduzir a eficiência da cloração, pela proteção 

física dos microorganismos do contato direto com os desinfetantes. Adicionalmente, as 

partículas de turbidez transportam matéria orgânica adsorvida que podem provocar sabor e 

odor”. 

 

Da água é atribuída principalmente às partículas sólidas em suspensão, que 

diminuem a transparência e reduzem a transmissão da luz no meio. Pode ser 
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provocada por plâncton, algas, detritos orgânicos e outras substâncias, como zinco, 

ferro, compostos de manganês e areia, resultantes do processo natural de erosão ou 

da adição de despejos domésticos ou industriais (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006, 

p.199). 

 

 Ferro total 

 

O ponto 3 apresentou valores acima dos exigidos para o a presença do ferro total 

na água, já o ponto 4 apresentou valores aproximados nas análises realizadas em maio e 

outubro de 2014 e na análise realizada em dezembro de 2014 apresentou valores acima dos 

exigidos. A quantidade excessiva de ferro total presente nestes pontos se explica pela 

presença de canalização antiga que fica em contato direto com a água do poço. O ferro 

também se associa ao processo de eutrofização. “Caso a água tratada contenha teores de ferro 

em solução sob a forma de íon ferroso, poderão ocorrer a oxidação e a precipitação, criando-

se depósitos que, com o decorrer do tempo, aumentam de volume formando protuberâncias 

denominadas tubérculos” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006, p.106).  

 

 Sólidos Totais Dissolvidos - STD 

 

Somente o ponto 4 apresentou valores aproximados aos exigidos para a presença 

de sólidos totais dissolvidos na água nas análises realizas em dezembro de 2014 e fevereiro de 

2015. A entrada de sólidos na água pode ocorrer de forma natural e de forma antropogênica. 

Para o Ministério da Saúde (2006, p. 47) “forma natural (processos erosivos, organismos e 

detritos orgânicos) ou antropogênica (lançamento de lixo e esgotos). já que essa parcela 

reflete a influência de lançamento de esgotos, além de afetar a qualidade organoléptica da 

água”. 
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5.3 Índice de Qualidade da água 

 

Tanto a NSF, a CETESB, quanto a ANA possuem sua classificação do Índice de 

Qualidade da Água (Tabelas 33 e 34) . A classificação da NSF serviu de base para a CETESB 

e a esta serviu de base a ANA, que adaptou sua classificação levando em consideração as 

peculiaridades dos Estados brasileiros. Abaixo estão as tabelas com as respectivas 

informações sobre a representação do IQA de cada uma.  

 

 

                          Tabelas  33-  IQA – NSF. 

  

  

 

 

 

 

 
                      Fonte: adaptada de Sperling (2007, p. 257). 

 

      

             

 
                  Tabela: 34 – IQA – CETESB. 

 

 

 

 

 

 

 

                   
                  Fonte: adaptada de Sperling (2007, p. 257). 
 

 

Os parâmetros analisados para a identificação do IQA no ponto 1 – açude 

nascente, ponto 2 – médio curso do riacho Jubaia, ponto 5 – açude público localizado no 

médio curso e o ponto 6 – foz do riacho Jubaia (açude São José) estão presentes na (Tabela 

35)  

IQA – NSF 

Nível Cor Faixa do IQA 

Excelente Azul 90 < IQA ≤ 100 

Bom Verde 70 < IQA ≤ 90 

Médio Amarela 50 < IQA ≤ 70 

Ruim Laranja 25 < IQA ≤ 50 

Muito Ruim Vermelha 0 < IQA ≤ 25 

IQA – CETESB  

Classificação Cor Faixa de IQA 

Ótima Azul 80 ≤ IQA ≤ 100 

Boa Verde 52 ≤ IQA < 80 

Aceitável Amarela 37 ≤ IQA < 52 

Ruim Vermelha 20 ≤ IQA < 37 

Péssima Preta 0 ≤ IQA < 20 
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Tabela 35: Parâmetros físico-químicos e microbiológicos de amostras de água. 

Análise 04/02/2015 

Parâmetros 

Analisados 

Amostras 

Metodologia 

(APHA, 2005) 
Ponto 1 –  

açude  

nascente 

Ponto 2 – 

 rio -  

médio 

curso 

Ponto 5 –  

açude 

público 

- médio 

curso 

Ponto 6 –  

rio foz 

pH 6,86 7,00 8,05 7,10 Potenciometria 

Fósforo Total 

(mg P/L) 
0,037 0,354 0,140 0,205 

Digestão com 

Persulfato 
Nitrogênio  

Total 

 (mg N/L) 

0,01 2,89 1,32 2,90 

DBO5   

(mg/L) 
2,0 9,0 18,0 4,0 Frascos Padrões 

Oxigênio  

Dissolvido  

(mg/L) 

7,58 5,30 3,0 6,38 Método Winkler 

Temperatura da 

água 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Assumindo o 

valor constante 

de 94 pela 

CETESB, nas 

condições 

brasileiras, a 

temperatura da 

água não se 

afasta da 

temperatura de 

equilíbrio. 

Turbidez  

(UNT) 
19,4 65,0 74,0 36,0 Nefelométrico 

Sólidos  

Totais (g/L) 
10,7 14,0 32,7 2,0 

Seco a  

105 oC 

Colifrmes  

Termotolerantes 
1,1x10

2 
5,1x10

3 
2,3x10

5 
1,1x10

4 
Método 

Coliformes a 45º 

NMP/1000mL 

Fonte: elaboração, LIMA. A.A.G. de. (2015). 

Fonte: ANA (2015); CETESB (2015) e Sperling (2007). 

 

Os valores encontrados para o IQA de cada ponto analisado foram calculados pelo 

software BasIQA e os valores foram dispostos na (Tabela 36) de acordo com a avaliação da 

qualidade da água proposta pela ANA (2015), adaptada por Estado. As cores utilizadas foram 

às indicadas pela CETESB para cada faixa de IQA. 
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O ponto 1 referente a nascente do riacho Jubaia apresentou um ótimo IQA, por se 

tratar da nascente possui ao seu redor muita vegetação e de grande porte, estar a montante de 

um conjunto de três casas que não utilizam a água da nascente para as atividades domésticas, 

pois a água para estas atividades são retiradas de um poço localizado próximo as residências. 

O médio curso do riacho Jubaia, que é o ponto 2 apresentou um IQA razoável, este trecho está 

localizado próximo a uma vacaria e provavelmente os dejetos dos animais são despejados 

neste corpo hídrico. Já o ponto 5 que representa o açude público localizado no médio curso 

apresentou o IQA ruim, devido a proximidade com os quintais de muitas casas, como 

também, resíduos de atividades domésticas como a lavagem de roupa e de louça e a 

dessedentação de animais. Quanto à foz apresentou um IQA bom, provavelmente porque 

como apresenta uma quantidade de água pequena e vegetação por toda a sua superfície, como 

também, não se localiza próximo a quintais e a população, em períodos mais secos utilizam 

menos suas águas, o açude apresentou um bom índice de qualidade da água para o período 

analisado. 

           

 
       Tabela 36 – Avaliação da qualidade da água por faixas de IQA. 

ANÁLISE 04 – 02/02/2015 

Faixas de  

IQA 

utilizadas  

nos 

seguinte  

Estados: 

BA, CE, ES,  

GO, MS, PB,  

PE, SP 

 

Avaliação 

da 

Qualidade 

da Água 

 

Ponto 

1 

Ponto 

2 

Ponto 

5 

Ponto 

6 

Classificação 

Resolução 

357/2005 

 CONAMA 

80-100 Ótima 85.79    Classe 1 -  

águas doces - 

destinadas, entre 

outros, ao 

abastecimento para 

consumo humano, 

após tratamento 

simplificado. 

52-79 Boa    69.81 

37-51 Razoável  43.61   

20-36 Ruim   35.61  

0-19 Péssima     

        Fonte: LIMA, A.A.G. de. (2015). 

           

        Legenda: 

 

 

 

Ótima Boa Razoável Ruim Péssima 
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6 DIAGÓSTICO SOCIOAMBIENTAL DA SUB-BACIA HIDROGRÁFICA DO 

RIACHO JUBAIA 

 

O riacho Jubaia apesar de ser intermitente alimenta muitos poços, usados pela 

população e algumas barragens em propriedades particulares, além dos açudes. Dentre eles 

está o açude da Comissão e o açude São José que pertencem aos distritos de Jubaia e 

Cachoeira respectivamente, são públicos e se localizam no centro de cada distrito. 

Atualmente, possuem populações mais voltadas às atividades em fábricas ou em lojas nos 

municípios de Maranguape e Maracanaú, trabalho autônomo, trabalho doméstico e uma 

minoria é servidor público, em detrimento das atividades agrícolas e pastoris. Dentre as 

atividades econômicas que se destacam nos distritos estão às granjas, vacarias, pocilgas, 

agricultura, a produção de polpa e de comida. 

Os distritos não possuem um sistema de abastecimento e tratamento de água e 

esgoto adequado, dependendo dos recursos hídricos locais (Quadro 11). Segundo a 

Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos - COGERH as demandas humanas por água em 

Jubaia e em Cachoeira apresentam falha total. Essa falha ocorre porque não foram 

identificadas disponibilidades hídricas que possam atender às mesmas. Os distritos se 

encontram em situação de déficit de atendimento, por dependerem da pequena açudagem, ou 

de um número insuficiente de poços, para atenderem as suas demandas. 

O abastecimento e tratamento de água nos distritos não são feitos por uma rede de 

abastecimento e tratamento de água, mas de forma alternativa. Alguns moradores utilizam a 

água da caixa d‟água que foi instalada pela prefeitura municipal de Maranguape e que 

abastece algumas residências. Outros moradores utilizam água de poços particulares e os 

demais pagam uma taxa para terem água encanada proveniente de açudes localizados próximo 

aos bairros e essa água não passa por nenhum tratamento prévio antes de chegar às casas. O 

único tratamento é com cloro que é entregue pelos agentes de saúde, que por sua vez é 

utilizado na água para beber e para preparar alimentos. Nos demais usos, principalmente para 

os banhos diários a água não possui nenhum tipo de tratamento (Tabela 37). 

Considerando a situação do saneamento básico geral em Jubaia e em Cachoeira 

devem-se registrar alguns aspectos positivos, por exemplo, a coleta de lixo é realizada de 

forma sistemática e o fato da população ser pequena facilita a mobilização, para assuntos de 

saúde comunitária. O que se percebe é a falta de informação relacionada ao armazenamento e 

disposição final adequada do lixo para a coleta. 
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Dentre as atividades desenvolvidas no açude da Comissão em Jubaia e em seu 

entorno, foi possível observar a lavagem de roupa na maioria das vezes pela manhã e todo o 

sabão utilizado após a lavagem vai para o açude; A dessendentação de animais é realizada em 

horas distribuídas por todo o dia e não se verifica a retirada de água do açude para tal 

atividade longe de suas margens; Sua utilização para o banho por algumas crianças foi feita 

pela manhã e no final da tarde; A construção de casas próximas ao açude possui como 

característica comum a todas as casas de Jubaia a autoconstrução. Essas casas foram 

construídas muito próximas ao açude e de acordo com alguns moradores, durante o período de 

chuvas os quintais ficam totalmente alagados. Nesses quintais são construídas as fossas 

rudimentares e há criação de animais como porco, galinha, pato, cachorro e cavalo; O distrito 

possui coleta de lixo duas vezes por semana e apesar disso ainda é possível encontrar lixo nas 

margens do açude. É possível dizer que a quantidade de lixo é mínima, muitas vezes são 

coletados pelos garis, mas a população ainda não tem consciência o suficiente para colocar 

todo o lixo a disposição das coletas realizadas durante a semana e pela limpeza realizada pelos 

garis; A falta de vegetação ciliar nas suas margens devido às construções é uma realidade e a 

vegetação ainda existente se dá pela proximidade do açude a serra da Aratanha. As 

características quanto ao uso e ocupação nas áreas próximas ao açude São José no distrito de 

Cachoeira apresentam formas de uso muito parecidas com as do açude da Comissão e uma 

das poucas diferenças é que não possui a mesma quantidade de residências próximas ao açude 

e, por conseguinte menos dejetos de esgoto doméstico. 

Quanto aos aspectos geoambientais (Quadro12) o que se percebe é que Jubaia e 

Cachoeira não fogem a dinâmica climática preponderante para a Região Nordeste, mesmo se 

localizando próximo a uma serra, concentram a precipitação em uma quadra chuvosa 

compreendida de fevereiro a maio e uma longa estação seca. As características dos sistemas 

ambientais presentes como os solos rasos com afloramento rochoso e a vegetação em grande 

parte de mata seca devido à vertente a sotavento da serra da Aratanha dificulta o 

armazenamento de água disponível para a população que em anos secos sofrem com a falta de 

água, concentradas em sua maioria em propriedades particulares como poços, açudes e 

barragens. 
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  Fonte: adaptado de Razzolini e Günther (2008) e PLANSAB (2013). 

Quadro 11: Caracterização do atendimento e do déficit dos serviços de saneamento básico. 
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Tabela 37: Índice do Estado Trófico – IET do riacho Jubaia. 

Fonte: CETESB (2015); ANA (2015); LIMA, A.A.G. de. (2015, autora). 

Ultraoligotrófico Oligotrófico Mesotrófico Eutrófico Supereutrófico Hipereutrófico Legenda: 
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Fonte: adaptado de Brandão (1995) e Lima et al. (2000). Fotografias, LIMA, A.A.G. de. (2014 e 2015). 

Quadro 12: Condições ecodinâmicas, vulnerabilidade ambiental, uso compatível e sustentabilidade. 
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6.1. Propostas de medidas de mitigação para os impactos ambientais decorrentes e ações 

públicas   

 

6.1.2. Implantação de uma prática adequada de manejo dos recursos naturais disponíveis

  

Como a realidade apresentada pelo distrito de Jubaia e Cachoeira não compartilha 

do excesso de poluição e contaminação presentes nos grandes centros urbanos, a implantação 

de políticas públicas voltadas para uma educação ambiental, conjunta com políticas que 

ajudem a população a manter condições higiênicas adequadas, seria a solução da maioria dos 

problemas encontrados relacionados à qualidade da água. Estas políticas públicas devem ser 

realizas em parcerias entre a prefeitura de Maranguape e as comunidades envolvidas e seus 

diversos seguimentos como os profissionais do posto de saúde da família, as escolas, as 

igrejas e os lideres comunitários, além de parcerias com a COGERH, por exemplo, que 

juntamente com o SISAR podem realizar um trabalho de conscientização sobre os usos 

corretos da água, seu armazenamento, uso correto para a dessedentação de animais, para a 

agricultura, para a pecuária, entre outros. Promover ações de saneamento voltadas à realidade 

de comunidades rurais é uma medida que pode contribuir para uma melhor qualidade de vida 

destas populações, pois com as dificuldades encontradas pelo poder público em universalizar 

as ações do saneamento básico, o saneamento rural mostra-se como uma alternativa viável e 

comprometida com a transformação social destas áreas. O saneamento rural está voltado à 

realidade e peculiaridades de cada área para desenvolver as ações adequadas ao manejo dos 

recursos naturais.  A realidade das áreas rurais exige práticas diferenciadas como: 

- Realizar a dessedentação de animais distante dos corpos d‟água. A água deve ser 

retirada em recipiente limpo e levada a um local distante onde o animal possa satisfazer suas 

necessidades sem comprometer a qualidade da água. 

- Construção de fossas rudimentares. A pesar de não ser o mais adequado para o 

meio ambiente é uma alternativa para as áreas rurais e o cuidado principal deve estar em não 

construir próximo ao leito de rios, próxima a poços, açudes e quando for realizar o 

esgotamento não despejar os resíduos próximos ou dentro dos recursos hídricos. A Secretaria 

de Meio Ambiente - SEMADE da prefeitura poderá buscar alternativa como a realização de 

oficinas e cursos que ensinem a população a transformar estes dejetos em adubo. 

- Os distritos possuem uma dimensão pequena com populações reduzidas e que 

são atendidas com a coleta dos resíduos sólidos duas vezes por semana. A população poderá 
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se organizar e realizar a coleta seletiva além de fazer a disposição correta do lixo em dias de 

coleta com recipientes bem lacrados e só colocados em frente às residências, próximo ao 

horário de coleta.  

- Um dos motivos que contribuem para a poluição e contaminação dos recursos 

hídricos, como também, da causa de doenças por veiculação hídrica é a falta de saneamento 

básico. Algumas medidas paliativas podem ser tomadas, para que a população tenha acesso à 

água em condições de uso, por exemplo, entrega de cloro pelos agentes de saúde a população 

que deverá fazer o uso correto deste cloro na água e na higienização de alimentos além de 

campanhas que salientem a importância de práticas higiênicas para a saúde. 

- Além do uso correto do cloro é necessário que a população armazene de modo 

adequado a água. Independente do recipiente que essa água possa ser armazenada é 

importante que ele esteja limpo, bem fechado e em local arejado se possível. 

- A prática da agricultura deverá ocorrer em parcerias com a prefeitura e estas 

com outros órgãos competentes que ajudem estes agricultores a escolher a cultura de acordo 

com o período do ano, o tipo de adubo, o modo correto para a irrigação e para manejar o solo, 

como também a ajuda aqueles que sobrevivem do extrativismo. 

- O desmatamento da mata ciliar dos recursos hídricos, principalmente para a 

realização da agricultura deve ser acompanhado para que estas áreas possam ser conservadas 

e que cada cultura seja realizada no local adequado.  

- A prefeitura juntamente com a COGERH poderá buscar os meios adequados 

para ajudar a população a manejar corretamente a água, como também, realizar seu tratamento 

no próprio distrito. 

- A escola poderá ser um elo importante para a conscientização sobre o uso 

correto destes recursos. Ao trabalhar com temas transversais encontra no estudo do meio 

ambiente um conteúdo importante para a vida dos alunos, pois é possível abordar diversos 

aspectos do cotidiano a partir dos usos múltiplos da água, sejam para fins domésticos, 

higiênico, para a agricultura e produção de mercadorias, além de problemas políticos e 

territoriais que envolvem áreas com grande disponibilidade de água potável, não esquecendo a 

abordagem dos problemas ambientais que são consequências dessa utilização intensiva. Ao 

discutir esses temas, outros ganham visibilidade como os valores, as atitudes, a capacidade de 

analisar as diversas situações, constituindo uma formação educacional e cidadã voltada para a 

compreensão das relações vivenciadas no espaço geográfico.  

- Além de ações que podem ser realizadas em curto e médio prazo como as citadas 

acima os órgãos públicos em parceria podem desenvolver estudos constantes destas áreas para 
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compreender melhor a dinâmica geoambiental e socioeconômica nos distritos. Jubaia e 

Cachoeira possuem poucos recursos hídricos, além disso, são intermitentes, e em anos 

desfavoráveis a chuva a população sofre com a falta d‟água. Esta situação pode ser 

modificada se houver um estudo das características naturais e de uso e ocupação do solo por 

parte do poder público. A Análise Geoambiental Integrada é adequada para o estudo da sub-

bacia do riacho Jubaia, pois possibilita prognósticos que auxiliarão no manejo adequando de 

zonas específicas voltadas ao desenvolvimento sustentável.  

 

6.1.2 Ações governamentais do Estado e do Município 

 

A prefeitura de Maranguape em parcerias com outros órgãos públicos está 

realizando algumas ações governamentais que contribuem para amenizar o problema da falta 

de água e para a melhoria da saúde e da economia destas áreas, mas são medidas paliativas 

que precisam ser mais efetivas para que a realidade destas áreas mude. Dentre estas ações é 

importante ressaltar: 

- A entrega de cisternas de polietileno a população pela Secretaria de Meio 

Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Agrário (Semade) da prefeitura de Maranguape e pelo 

Departamento Nacional de Obras Contra a Seca – Dnocs. 

- A Semade, o Dnocs e a Superintendência de Obras Hidráulicas – Sohidra 

instalaram um poço profundo do distrito de Jubaia. O poço possui aproximadamente 120 

metros e a vazão chega a 9 mil litros de água por hora. O problema é a salinização da água. 

- A distribuição de água através de carros-pipa pela prefeitura conta com cerca de 

10 carros-pipa em períodos de seca para abastecer a população rural.  

- Atualmente a prefeitura busca um local no distrito de Jubaia para a construção 

de um açude público que contribua para o abastecimento de água da população. 

- Os Postos de Saúde da Família - PSF estão passando por reformas que estão sob 

a responsabilidade da Secretaria de Saúde de Maranguape. 

- O Quintal Vivo é um projeto que tem parcerias com a SEMADE, com o Centro 

de Referência de Assistência Social – CRAS, com a Secretaria do Trabalho e 

Desenvolvimento Social – STDS e com o Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas 

Empresas - SEBRAE. Este projeto é voltado para as mulheres que são beneficiadas com o 

programa Bolsa Família, residem na zona rural e tem como objetivo principal o 

fortalecimento da participação de mulheres na agricultura familiar, gerando renda a partir da 

criação de galinhas caipira. Cada mulher recebeu 50 pintos, além das vacinas, das rações e o 
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acompanhamento técnico necessário para o bom desenvolvimento da criação. As participantes 

devem montar os viveiros nos próprios quintais e fazer o melhor gerenciamento destes com 

vistas à comercialização deste produto. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Jubaia e Cachoeira são áreas rurais que apresentam problemas relacionados ao 

saneamento básico e ao manejo adequado dos recursos hídricos contribuído para a degradação 

dos recursos naturais disponíveis. Estas áreas encontram problemas sérios de abastecimento 

de água e tratamento de água e esgoto.  

Quanto ao abastecimento de água é feito de forma direta, ou seja, água utilizada é 

retirada direto do recurso hídrico seja ele um rio, um açude, um poço e na maioria das vezes 

não é utilizado nenhum meio de tratamento. Do mesmo local que é retirada a água para beber 

é também retirada para cozinhar, realizar a higiene pessoal e a higiene do domicílio. Essas 

áreas precisam de um sistema de abastecimento de água tratada, dentre outros motivos devido 

à falta de água durante a conhecida “longa estação seca” e que se estende geralmente entre os 

meses de agosto a dezembro. 

O Abastecimento de água apresenta características diferentes de acordo com o 

período do ano. No período em que não há a ocorrência de chuvas os dois distritos dependem 

da água que é disponibilizada pela prefeitura de Maranguape através de carros pipas, através 

de caixas d‟água dispostas em alguns pontos para que a população tenha acesso, além destas 

alternativas, cada distrito possui suas particularidades. Geralmente esta falta d‟água se estende 

de agosto a dezembro se houver a ocorrência de chuvas no início do ano seguinte caso 

contrário este período se estende até janeiro e fevereiro. 

Em Jubaia ainda existem algumas alternativas como a água proveniente de um 

poço pertencente à prefeitura de Maranguape, localizado em uma propriedade particular; a 

água armazenada no açude da Comissão que ao parar de “sangrar” tem suas águas bastante 

comprometidas, pois se situa muito próximo, aos quintais de muitas residências, além de 

alguns poços públicos, poços particulares e da compra de água. O maior problema é que esses 

recursos hídricos em período com pouca ou nenhuma chuva secam muito rápido e quando 

conseguem armazenar água por um tempo mais prolongado essas águas se tornam impróprias 

para a ingestão e são usadas apenas para a lavagem de roupa, carros, motos e dessedentação 

de animais. Há períodos em que o carro pipa deixa de abastecer a população e alguns poços 

em propriedades particulares são alugados pela prefeitura para o abastecimento do distrito e 

essa água é colocada também nas caixas já citadas anteriormente e sem tratamento prévio. 

Em Cachoeira a população além das alternativas que a prefeitura de Maranguape 

oferece, de poços particulares e da compra de água, a população detém seu abastecimento de 
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água do açude São José que se localiza no centro do distrito (foz do riacho Jubaia). Essa água 

não passa por tratamento antes de chegar às residências, pois essa retirada se faz direto do 

açude. Nas casas que se localizam próximas ao açude a água chega de forma mecânica, é 

retirada por motores instalados as margens do açude e nas residências que se localizam 

distante a retirada é manual. Durante dois anos a população de Cachoeira teve a água deste 

açude tratada, pois a prefeitura em parceria com o SISAR realizava o tratamento da água com 

os próprios moradores. Além do abastecimento de água houve toda uma preocupação com a 

quantidade de água retirada do açude para a irrigação. Os agricultores passaram a irrigar a 

noite por causa da evaporação da água e a utilizar o sistema de microaspersão e de 

gotejamento, mas a parceria foi desfeita e a população continuou a usar a água do açude, mas 

sem tratamento prévio. 

Quando o período chuvoso consegue abastecer a população as ações realizadas 

pela prefeitura como a água através de carros pipa e a utilização de caixas d‟água em locais 

estratégicos distribuídas pelos distritos deixam de ser utilizadas, pois os recursos hídricos 

disponíveis se encontram cheios e a água ainda apresenta uma potabilidade aceitável. Este 

serviço independente do período do ano se apresenta com déficit, pois o atendimento é 

precário. 

Quanto ao esgotamento sanitário não é oferecido a estes distritos serviços por uma 

rede geral de coleta e tratamento de esgoto. As residências só possuem fossas rudimentares e 

seus dejetos não passam por nenhum tratamento. Apresentam déficit, pois o atendimento é 

precário. Estas fossas são construídas pelos próprios moradores e quando atinge a capacidade 

de suporte os próprios moradores fazem o esgotamento destas fossas e todo o resíduo é jogado 

em terrenos baldios ou próximo algum recursos hídrico, especialmente no curso do riacho 

Jubaia para que sejam levados pela água. 

Sobre o manejo dos resíduos sólidos a coleta de lixo nos distritos de Jubaia e 

Cachoeira são realizadas duas vezes por semana por uma empresa terceirizada contratada pela 

prefeitura de Maranguape e o atendimento é considerado adequado. A coleta é realizada de 

forma direta, pois os moradores colocam o lixo enfrente as residências para serem coletados 

ou a coleta é realizada de forma indireta em que o lixo é depositado em lixeiras distribuídas 

pelos distritos. A destinação do lixo apresenta déficit porque não é realizada em aterro 

sanitário. 

Quanto aos aspetos geoambientais a área que compreende a sub-bacia 

hidrográfica do riacho Jubaia se encontra conservada no topo provavelmente porque não 
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existem núcleos residenciais próximos. A vegetação ainda se encontra bastante conservada e a 

incidência de solos expostos e degradados é quase inexistentes.  

 A área das vertentes já mostra sinais de degradação em alguns pontos com o 

desmatamento e exposição do solo, favorecendo o processo de erosão, devido ao uso 

impróprio dos recursos, principalmente pelo cultivo da banana.  

O vale do riacho já se encontra mais descaracterizado devido às transformações 

oriundas do uso e ocupação do solo, como a construção de moradias, de estradas, de escolas, 

campos de futebol, entre outros, e devido à prática da agricultura e da pecuária.  

O problema da falta de água em boa parte do ano, associado às condições 

geoambientais presentes na área que compreende a sub-bacia hidrográfica do riacho Jubaia e a 

oferta de saneamento básico incompleta apresentando de algum modo déficit em todas as suas 

ações são responsáveis pela qualidade da água apresentada pela sub-bacia. A qualidade da 

água se encontra dentro de padrões aceitáveis, porém por ser em uma área com uma 

população reduzida e atividades econômicas de pequeno porte esta qualidade já apresenta 

resultados preocupantes e a população está sujeita a usar água em condições ruins de 

potabilidade e susceptíveis a doenças causadas por veiculação hídrica. 

É necessário um acompanhamento da gestão pública para realizar ações que 

mitiguem estes problemas e busque medidas a médio e longo prazo, mas que possibilitem 

mudanças efetiva quanto ao manejo dos recursos hídricos locais. Os impactos políticos e 

institucionais estão relacionados à má gestão dos recursos hídricos pela administração pública 

que não potencializa a disponibilidade hídrica durante o período da quadra chuvosa para que a 

população tenha água o ano inteiro e não possui e/ou não aplica planos de manejo destes 

recursos para os anos com déficit hídrico, além de não direcionar a população a cuidar dos 

recursos hídricos locais e a usá-los de modo adequado.   

As medidas realizadas para conter os problemas causados pelas secas são para 

algumas áreas, apenas paliativas, visando sanar a falta de água apenas por alguns dias ou 

alguns meses e não tendo nenhum planejamento em longo prazo. A pesar da implantação de 

alguns projetos ao longo dos anos, a realidade destes distritos não mudou.  

Portanto, se faz necessário medidas de controle da degradação dos recursos 

hídricos locais, como o saneamento básico, o uso adequado da água, das áreas do entorno e 

informações que se traduzam em melhoria de vida quantos aos aspectos socioambientais e 

socioeconômicos e o estudo integrado das bacias hidrográficas permite chegar ao 

desenvolvimento sustentável, contribuindo para que as populações, especialmente as rurais, 
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que dependem, muitas vezes, integralmente dos recursos hídricos locais, consigam realizar 

um manejo adequado e supram suas necessidades básicas e econômicas.  
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