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RESUMO 
 

A pesquisa tem como objeto de estudo a problemática da desertificação 

especialmente em bacias hidrográficas semiáridas. O principal objetivo é avaliar a 

susceptibilidade à degradação/desertificação na sub-bacia hidrográfica do Riacho 

Feiticeiro, Ceará/Brasil e na microbacia da Ribeira Grande na Ilha de Santiago/Cabo 

Verde, através dos indicadores geobiofísicos e socioeconômicos de desertificação. 

Os objetivos específicos estão delineados a seguir: a) identificar e caracterizar os 

sistemas ambientais das bacias hidrográficas supramencionadas, em escalas 

compatíveis com os objetivos e as áreas territoriais propostas; b) realizar a 

caracterização socioeconômica das populações do riacho Feiticeiro e da Ribeira 

Grande, através do levantamento de dados a nível municipal e das localidades 

integrantes; c) identificar as condições de degradação/desertificação, através dos 

indicadores geobiofísicos e socioeconômicos de desertificação. Quanto aos 

aspectos teóricos metodológicos, a pesquisa foi desenvolvida à luz da Teoria 

Geossistêmica, a qual, através dos estudos integrados da paisagem, considera a 

interação entre os elementos do potencial ecológico, da exploração biológica e da 

ação humana. A mesma está estruturada em duas etapas: gabinete, onde foram 

desenvolvidas pesquisas documentais, levantamento de dados, levantamento 

geocartográfico e de imagens de satélite e elaboração da cartografia temática e, em 

campo, onde foram realizados o reconhecimento da verdade terrestre, aplicação das 

fichas de campo e interpretação das imagens de satélite. Os resultados obtidos 

indicam que as bacias hidrográficas em apreço apresentam susceptibilidade à 

desertificação variando de moderada à alta, tendo como principais causas as 

influências das condições climáticas e, principalmente, das atividades humanas, as 

quais utilizam técnicas inadequadas. Dentre as principais consequências da 

desertificação têm-se o comprometimento da dinâmica ambiental das áreas em foco 

e o agravamento da qualidade de vida das populações locais.  Espera-se que estes 

resultados sirvam de modelo de aplicação dos indicadores de desertificação em 

outras bacias, com suas devidas adaptações. 

 

Palavras-chave: indicadores de desertificação, bacia hidrográfica, análise ambiental 

integrada, geossistemas. 
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ABSTRACT 
 

This research aims to study the problem of desertification in semi-arid basins. The 

main goal is to evaluate the susceptibility to degradation/desertification in the sub-

basin of the Feiticeiro Stream, located in the State of Ceará, Brazil and in the sub-

basin of the Ribeira Grande, located in the Santiago Island, Cabo Verde. 

Geobiophysical and socioeconomic indicators of desertification were used. The 

specific objectives are showed below: a) identify and characterize the environmental 

systems in the both sub-basin of Feiticeiro Stream and in the sub-basin of Ribeira 

Grande. The scales compatible with the objectives and territorial proposed areas are 

used to this. b) to carry out the socioeconomic characterization of the Feiticeiro and 

Ribeira Grande populations, through the sampled data at the municipal level and of 

the member localities; c) Identify the conditions of degradation/desertification, 

through the geobiophysical and socioeconomic indicators of desertification. In 

relation to the theoretical methodological aspects, the research was developed 

according to the Geosystemic Theory. This theory using integrated landscape studies 

consider the interaction between the elements of ecological potential, biological 

exploration and human action. It is structured in two stages: In office the 

documentary research was carried out, data were sampled, geocartographic and 

satellite image survey and thematic mapping were made, and in the field the 

terrestrial truth recognition was made, the application of field records and 

interpretation of satellite images were carried out. The results showed that studied 

basins are susceptibility to desertification. The susceptibility levels range from 

moderate to high and they have as main causes the influence of climatic conditions, 

and especially of human activities, which use inadequate techniques. Among the 

main consequences of desertification are the environmental dynamics of the areas in 

focus and the worsening of the quality of life of the people that live there. It is hoped 

that these results showed in this research will serve as a model for the application of 

the indicators of desertification in other basins, with their due adaptations. 

 

Keywords: Indicators of desertification, basin, integrated environmental analysis, 

geosystems. 

 
 
 



10 
 

LISTA DE FIGURAS 
 

Figura 1 Localização da área de estudo no Brasil e em Cabo Verde.............. 21 
Figura 2 Mapa das áreas Susceptíveis à Desertificação no Nordeste 

Brasileiro............................................................................................. 
45 

Figura 3 Localização da sub-bacia hidrográfica do Riacho Feiticeiro............. 71 

Figura 4 Mapa de declividade da Sub-bacia do Riacho Feiticeiro.................... 74 

Figura 5 Mapa geológico/geomorfológico Sub-bacia do Riacho Feiticeiro....... 75 

Figura 6 Precipitação média do município de Jaguaribe 80 

Figura 7 Canalização ligando o açude Orós ao Riacho Feiticeiro.................... 81 
Figura 8 Aspectos da degradação da caatinga na sub-bacia do Feiticeiro... 84 
Figura 9 Estratificação demonstra degradação da Caatinga no 

Feiticeiro........ 
84 

Figura 10 Plantação de capim na Planície Fluvial do Feiticeiro, nos Sítios 
Massapê e Côrrego das Pedras ....................................................... 

 
85 

Figura 11 Mapa da associação de solos e cobertura vegetal da sub-bacia 
hidrográfica do riacho Feiticeiro......................................................... 

 
86 

Figura 12 Inauguração do açude Joaquim Távora (1933).................................. 91 
Figura 13 Mapa de uso e ocupação da sub-bacia hidrográfica do riacho 

Feiticeiro............................................................................................. 
 

93 
Figura 14 Localização da microbacia hidrográfica da Ribeira Grande de 

Santiago............................................................................................. 
 

103 
Figura 15 Mapa de declividade da microbacia hidrográfica da Ribeira Grande 

de Santiago....................................................................................... 
107 

Figura 16 Mapa geológico/geomorfológico da microbacia hidrográfica da 
Ribeira Grande de Santiago.............................................................. 

 
108 

Figura 17 Estações meteorológicas próximas à Ribeira Grande....................... 112 
Figura 18 Precipitações totais da Ribeira Grande entre 1977 e 2006................ 113 
Figura 19 Perfil hidrogeológico da ilha de Santiago........................................... 115 
Figura 20 Barragem do Salineiro em 2014 (A) e suas primeiras águas em 

2015 (B) ............................................................................................. 
 

115 
Figura 21 Mapa de associação dos solos e cobertura vegetal microbacia da 

Ribeira Grande................................................................................... 
 

117 
Figura 22 Furcraea gigantea à esquerda e Lantana camara à direita................ 119 
Figura 23 Ruínas da Sé Catedral, na Cidade Velha........................................... 125 
Figura 24 Ruínas da Igreja da Misericórdia........................................................ 125 
Figura 25 Funco, na Ilha do Fogo em Cabo Verde............................................. 126 
Figura 26 Comércio triangular de escravos........................................................ 129 
Figura 27 Vista panorâmica da planície fluvial da planície fluvial da Ribeira 

Grande................................................................................................ 
 

133 
Figura 28 Igreja Nossa Senhora do Rosário...................................................... 135 
Figura 29 Capela lateral no interior da Igreja Nossa Senhora do Rosário......... 135 
Figura 30 Entrada da Fortaleza de S. Filipe (A) e vista da entrada da Cidade 

Velha, Cabo Verde (B)........................................................................ 
 

136 
Figura 31 Mapa de uso e ocupação da microbacia hidrográfica da Ribeira 

Grande................................................................................................ 
 

142 
Figura 32 Visão panorâmica do Maciço Residual do Condado, nascentes do 

Feiticeiro............................................................................................. 
 

143 



11 
 

Figura 33 Degradação da cobertura vegetal em primeiro plano e Maciço do 
Condado ao fundo.............................................................................. 

 
145 

Figura 34 Pavimento detrítico e forte desmatamento no médio curso do 
Riacho Feiticeiro................................................................................. 

 
148 

Figura 35 Degradação da Caatinga no médio curso do Feiticeiro..................... 149 
Figura 36 Afloramentos de rochas na Depressão Sertaneja do Feiticeiro......... 149 
Figura 37 Planície Fluvial à jusante do açude do Feiticeiro............................... 153 
Figura 38 Agricultura irrigada na planície, alto curso do Feiticeiro..................... 153 
Figura 39 Mapa dos sistemas ambientais da sub-bacia do riacho Feiticeiro..... 155 
Figura 40 Mapa do estado atual de conservação da sub-bacia do riacho 

Feiticeiro.............................................................................................. 
 

156 
Figura 41 Maciço residual do Pico da Antónia (Visão panorâmica A, em 

detalhe B).......................................................................................... 
 

157 
Figura 42 Achadas parcialmente dissecadas em primeiro plano e o Pico da 

Antónia ao fundo (A), Achadas dissecadas em detalhe (B)...............  
 

162 
Figura 43 Degradação das Achadas parcialmente dissecadas (A) e solo 

exposto (B) na microbacia da Ribeira Grande................................... 
 

162 
Figura 44 Reflorestamento com Prosopis juliflora e atividades pecuaristas na 

comunidade de Achada Loura............................................................ 
 

163 
Figura 45 Cones vulcânicos nas nascentes da Ribeira Grande A e B............... 164 
Figura 46 Planície Fluvial da Ribeira Grande..................................................... 167 
Figura 47 Sedimentos de fundo da Planície fluvial da Ribeira Grande, na 

Cidade Velha...................................................................................... 
 

167 
Figura 48 Planície Litorânea da Ribeira Grande, densamente ocupada............ 169 
Figura 49 Atividade turística e comércio no centro histórico da Cidade Velha...  170 
Figura 50 A Cidade Velha vista da Fortaleza de S. Felipe (A) e a Ilha do Fogo 

vista da Ilha de Santiago, Cidade Velha (B) ...................................... 
 

171 
Figura 51 Mapa dos Sistemas Ambientais da Ribeira Grande........................... 172 
Figura 52 Mapa do estado atual de conservação da microbacia da Ribeira 

Grande................................................................................................ 
 

174 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

LISTA DE TABELAS 
 

Tabela 1 Índice de Aridez, conforme o tipo de clima.................................... 41 
Tabela 2 Intervalo dos indicadores biofísicos de desertificação.................. 54 
Tabela 3 Índices de degradação/desertificação........................................... 67 
Tabela 4 Principais reservatórios de água no Ceará e suas capacidades... 78 
Tabela 5 Volume armazenado dos açudes do Médio Jaguaribe em 2015.. 79 
Tabela 6 População da bacia hidrográfica do Riacho Feiticeiro.................. 94 
Tabela 7 Concentração fundiária da sub-bacia do 

Feiticeiro........................................................................................ 
 

99 
Tabela 8 Condições microclimáticas da Ilha de Santiago, Cabo Verde....... 110 
Tabela 9 Relação entre condições climáticas e altimetria em Santiago...... 111 

Tabela 10 Altitude das estações pluviométricas mais próximas à Ribeira 
Grande........................................................................................... 

 
112 

Tabela 11 População da microbacia da Ribeira 
Grande............................................  

130 

Tabela 12 Gênero dos chefes de família da Ribeira Grande......................... 131 
Tabela 13 Principais atividades econômicas do Conselho da Ribeira 

Grande de Santiago...................................................................... 
133 

Tabela 14 Síntese dos Indicadores Geobiofísicos de Desertificação da 
sub-bacia do Feiticeiro.................................................................. 

180 

Tabela 15 Susceptibilidade à Desertificação da sub-bacia do Feiticeiro, 
com base nos indicadores geobiofísicos....................................... 

 
180 

Tabela 16 Síntese dos Indicadores Socioeconômicos de Desertificação da 
sub-bacia do Feiticeiro................................................................. 

 
185 

Tabela 17 Suscetibilidade à desertificação na sub-bacia do Feiticeiro, com 
base nos indicadores socioeconômicos........................................ 

 
186 

Tabela 18 Índice da Desertificação da sub-bacia do Feiticeiro...................... 187 
Tabela 19 Síntese dos Indicadores Geobiofísicos de Desertificação da 

Ribeira Grande.............................................................................. 
 

191 
Tabela 20 Susceptibilidade à desertificação na microbacia da Ribeira 

Grande segundo os indicadores geobiofísicos.............................. 
 

192 
Tabela 21 Síntese dos indicadores socioeconômicos de Desertificação na 

bacia da Ribeira Grande................................................................ 
 

196 
Tabela 22 Situação dos indicadores socioeconômicos de Desertificação na 

microbacia da Ribeira Grande....................................................... 
 

197 
Tabela 23 Susceptibilidade à Desertificação na microbacia da Ribeira 

Grande, considerando os indicadores geobiofísicos e 
socioeconômicos........................................................................... 

 
 

198 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

LISTA DE GRÁFICOS 
 

Gráfico 1 Escolaridade da população da sub-bacia hidrográfica do 
Riacho Feiticeiro......................................................................... 

 
95 

Gráfico 2 Principais fontes de renda dos chefes de família da sub-bacia 
hidrográfica do Feiticeiro............................................................. 

 
96 

Gráfico 3 Principais atividades econômicas da sub-bacia hidrográfica do 
Feiticeiro...................................................................................... 

 
97 

Gráfico 4 Pecuária na sub-bacia hidrográfica do Feiticeiro........................ 98 

Gráfico 5 Matriz energética da sub-bacia hidrográfica do Feiticeiro.......... 98 

Gráfico 6 Fonte de abastecimento de água na sub-bacia hidrográfica do 
riacho Feiticeiro........................................................................... 

 
100 

Gráfico 7 Concentração populacional da microbacia da Ribeira Grande. 130 

Gráfico 8 Chefes de famílias da microbacia da Ribeira Grande segundo 
o gênero.................................................................................... 

 
131 

Gráfico 9 Escolaridade da população da Ribeira Grande......................... 132 

Gráfico 10 Renda Familiar do Concelho da Ribeira Grande de Santiago... 137 

Gráfico 11 Fontes de renda da microbacia hidrográfica da Ribeira Grande 
de Santiago................................................................................ 

 
137 

Gráfico 12 Matriz energética da microbacia hidrográfica da Ribeira 
Grande........................................................................................ 

 
138 

Gráfico 13 Fonte de abastecimento de água por agregado familiar na 
Ribeira Grande............................................................................ 

 
139 

Gráfico 14 Destino das águas residuais da microbacia da Ribeira Grande. 139 

Gráfico 15 Posse de banheiro dos agregados familiares por comunidade 
da Ribeira Grande...................................................................... 

 
140 

Gráfico 16 Evacuação dos resíduos sólidos da microbacia da Ribeira 
Grande....................................................................................... 

 
141 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

LISTA DE QUADROS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quadro 1 Grau de desertificação conforme a proposta do Instituto 
Desert.................................................................................... 

52 

Quadro 2  Indicadores de desertificação............................................... 57 
Quadro 3 Matriz dos Indicadores geobiofísicos de desertificação........ 58 
Quadro 4 Matriz dos Indicadores socioeconômicos de desertificação. 65 
Quadro 5 Fluxograma metodológico..................................................... 68 
Quadro 6 Síntese do Referencial teórico metodológico....................... 69 
Quadro 7 Principais fases eruptivas da Ilha de Santiago..................... 106 
Quadro 8 Correlação dos solos (FAO/EMBRAPA) da Ribeira Grande.. 118 
Quadro 9 Comunidades vegetais da Ilha de Santiago.......................... 120 

Quadro 10 Comunidades vegetais da Ribeira Grande........................... 121 
Quadro 11 Monumentos históricos da Ribeira Grande........................... 136 
Quadro 12 Caracterização geoambiental das Cristas Residuais da 

Serra do Condado................................................................. 
 

147 
Quadro 13 Caracterização geoambiental da Depressão Sertaneja da 

Bacia do Feiticeiro................................................................ 
 

151 
Quadro 14 Caracterização geoambiental das Planícies Fluviais do 

Riacho Feiticeiro................................................................... 
 

154 
Quadro 15 Síntese da caracterização geoambiental do Maciço 

Residual do Pico do 
Antonia.................................................................. 

 
159 

Quadro 16 Síntese da caracterização geoambiental das Cristas 
Residuais.............................................................................. 

 
161 

Quadro 17 Síntese da caracterização geoambiental das Achadas 
parcialmente dissecadas...................................................... 

 
164 

Quadro 18 Síntese da caracterização geoambiental dos Cones 
Vulcânicos............................................................................. 

 
166 

Quadro 19 Síntese da caracterização geoambiental das Planícies 
Fluviais.................................................................................. 

 
168 

Quadro 20 Síntese da caracterização geoambiental das Planícies 
Litorâneas............................................................................... 

 
171 

Quadro 21 Indicadores Geobiofísicos de Desertificação da sub-bacia 
do Feiticeiro............................................................................ 

 
176 

Quadro 22 Indicadores Socioeconômicos aplicados da Sub-bacia do 
Feiticeiro ................................................................................ 

 
182 

Quadro 23 Indicadores Geobiofísicos da Ribeira Grande....................... 189 
Quadro 24 Indicadores socioeconômicos aplicados na bacia 

hidrográfica da Ribeira Grande.............................................. 
 

194 
   



15 
 

LISTA DE SIGLAS 

 

A – Assomada 

a – aluviões antigos e modernos 

ANA – Agência Nacional de Águas 

AAN - Alta Pressão do Atlântico Norte 

AAS- Alta Pressão do Atlântico Sul 

APA – Área de Proteção Ambiental 

ASD – Áreas Susceptíveis à Desertificação 

BID – Banco Interamericano 

BH – Bacia Hidrográfica 

c – Conglomerados e Calcarenitos fossilíferos 

casc - Cascalheiras 

CA – Complexo Eruptivo Interno Antigo 

CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CAGECE – Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará 

CB-  Formação dos Órgãos 

CBH – Comitê de Bacia Hidrográfica 

CCM - Complexo Convectivo de Mesoescala 

CEEIBH – Comitê Especial de Estudos Integrados de Bacias Hidrográficas 

CREDE – Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação 

CMMAD - Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento  

CNAEE - Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica  

COGERH – Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará 

COMIRH – Comitê Estadual de Recursos Hídricos 

CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente 

CONERH – Conselho de Recursos Hídricos do Ceará 

CPRM - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais 

d – dunas 

dv – depósitos de vertentes  

DNAE – Departamento Nacional de Águas e Energia  

DNAEE – Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica 

DNOCS – Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 

e- Eluviões 



16 
 

ECV – Escudo Cabo-verdiano 

EMATERCE - Empresa de Assistência Técnica de Extensão Rural do Ceará 

EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental 

EJA – Educação de Jovens e Adultos 

ETP - Evapotranspiração Potencial 

FAO - Food and Agriculture Organization 

FUNCEME – Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

ICID - Conferência Internacional sobre Variações Climáticas e Desenvolvimento 

Sustentável no Semiárido 

IDACE - Instituto do Desenvolvimento Agrário do Ceará 

ISD – Índice de Susceptibilidade à Desertificação 

IFOCS - Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas 

IICA - Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura 

IGBFD – Indicador Geobiofísico de Desertificação 

INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

INE – Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde 

INGT - Instituto Nacional de Gestão do Território 

INGRH - Instituto Nacional de Gestão dos Recursos Hídricos  

INIDA - Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário  

INMG – Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica 

INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

IPECE - Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará 

ISED – Indicador Socioeconômico de Desertificação 

ISO – International Orgazation for Stardardization 

LCD – Luta Contra a Desertificação 

LI – Linha de Instabilidade 

LR – Lavas submarinas inferiores 

MV – Formação Monte das Vacas 

MMA – Ministério do Meio Ambiente 

ONG – Organização Não Governamental 

ONU - Organização das Nações Unidas 



17 
 

P – Precipitação 

PA – Formação Pico da Antonia 

PACD - Plano de Ação de Combate a Desertificação  

PAE – Plano de Ação Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos              

da Seca  

PAIC – Programa de Alfabetização na Idade Certa 

PAN-BRASIL – Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação e 

Mitigação dos Efeitos da Seca  

PNMH - Programa Nacional de Microbacia Hidrográfica  

PNRH – Política Nacional de Recursos Hídricos 

PNUMA - Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

RIMA – Relatório de Impacto Ambiental 

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

SIG – Sistema de Informações Geográficas 

SIGERH – Sistema Integrado de Gestão dos Recursos Hídricos 

SIRH/CE – Sistema de Informações Sobre Recursos Hídricos do Ceará 

SOHIDRA – Superintendência de Obras Hidráulicas 

SRH – Secretária Estadual dos Recursos Hídricos 

SRTM - Shuttle Radar Topography Mission 

SINGHR – Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

SUDENE - Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 

SUS – Sistema Único de Saúde 

UC – Unidade de Conservação 

UECE – Universidade Estadual do Ceará  

UFC – Universidade Federal do Ceará 

UNCCD - Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação nos Países 

afetados por Secas e/ou Desertificação  

UNCOD - Conferência das Nações Unidas sobre Desertificação 

VCAN – Vórtice Ciclônico do Atlântico Norte 

ZCIT – Zona de Convergência Intertropical 

 

 

 



18 
 

SUMÁRIO 

 INTRODUÇÃO.................................................................................. 20 
1 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO................................ 25 
1.1 O Geossistema como objeto de estudo da Geografia Física..... 27 
1.2 Análise integrada como subsídio ao Planejamento Ambiental. 30 
1.3 Bacia Hidrográfica como unidade de Planejamento Ambiental. 35 
1.4 A problemática da Degradação/Desertificação........................... 39 
1.4.1 A Desertificação no Brasil............................................................. 44 
1.4.2 A Desertificação em Cabo Verde.................................................. 46 
1.4.3 Indicadores de Desertificação....................................................... 49 
1.5 Procedimentos Operacionais........................................................ 54 
   
2 CARACTERIZAÇÃO GEOAMBIENTAL DA SUB-BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIACHO FEITICEIRO/BRASIL.....................  
 

70 
2.1 Base Geológica/Geomorfológica.................................................. 71 
2.2 Aspectos hidroclimáticos.............................................................. 76 
2.3 Condições morfopedológicas e cobertura vegetal..................... 83 
2.4 Histórico de Uso e Ocupação e Condições Atuais..................... 87 
2.5 Aspectos Socioeconômicos da Sub-bacia Hidrográfica do 

Riacho Feiticeiro............................................................................. 
 

94 
   
3 CARACTERIZAÇÃO GEOAMBIENTAL DA MICROBACIA 

HIDROGRÁFICA DA RIBEIRA GRANDE/ILHA DE SANTIAGO 
CABO VERDE.................................................................................. 

 
 

102 
3.1 Base Geológica/Geomorfólogica.................................................. 103 
3.2 Aspectos hidroclimáticos.............................................................. 109 
3.3 Condições morfopedológicas e Cobertura vegetal..................... 116 
3.4 Histórico de uso e ocupação e condições atuais....................... 122 
3.5 Aspectos socioeconômicos da microbacia hidrográfica da 

Ribeira Grande................................................................................ 
 

129 
   
4 SISTEMAS HIDROGRÁFICOS DO RIACHO FEITICEIRO E DA 

RIBEIRA GRANDE........................................................................... 
 

143 
4.1 Sistemas Ambientais da Bacia Hidrográfica do Riacho 

Feiticeiro.......................................................................................... 
 

143 
4.1.1 Maciço Residual da Serra do Condado........................................ 143 
4.1.2 Depressão Sertaneja...................................................................... 147 
4.1.3 Planícies Fluviais do Riacho Feiticeiro........................................ 151 
   
4.2 Sistemas Ambientais da Microbacia Hidrográfica da Ribeira 

Grande............................................................................................. 
 

157 
 

4.2.1 Maciço Residual do Pico da Antónia................................................ 157 
4.2.2 Cristas Residuais.............................................................................. 159 
4.2.3 Achadas Parcialmente Dissecadas.................................................. 161 
4.2.4 Cones Vulcânicos............................................................................. 164 
4.2.5 Planícies Fluviais da Ribeira Grande................................................ 166 
4.2.6 Planície Litorânea............................................................................. 169 



19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
5 ÍNDICES DE DESERTIFICAÇÃO NOS SISTEMAS 

HIDROGRÁFICOS DO RIACHO FEITICEIRO E DA RIBEIRA 
GRANDE.......................................................................................... 

 
 

175 
5.1 Indicadores geobiofísicos da microbacia do Riacho Feiticeiro.  175 
5.2 Indicadores socioeconômicos de Desertificação na 

microbacia hidrográfica do Riacho Feiticeiro.............................. 
 

181 
5.3 Indicadores geobiofísicos da Ribeira Grande.............................. 187 
5.4 Indicadores socioeconômicos de Desertificação na Bacia 

Hidrográfica da Ribeira Grande..................................................... 
 

192 
   
 CONCLUSÕES................................................................................ 199 
   
 REFERÊNCIAS................................................................................ 202 
   



20 
 

INTRODUÇÃO 

 

Desde os primórdios da humanidade a relação sociedade/natureza vem 

sendo marcada pela sua complexidade. Seja, no início, com uma sociedade nômade 

em que se tinha, em tese, uma menor pressão sobre os recursos naturais, ou a 

partir do desenvolvimento do sistema capitalista, no século XVIII. A partir desse 

momento, a sociedade passa a exercer maior pressão sobre os recursos naturais, 

através da alta capacidade de adaptação e modificação do meio, em consequência 

do avanço tecnológico.  

Durante os séculos XIX e XX os recursos naturais eram explorados sem 

controle, o que repercutiu em profundas alterações no meio ambiente. Tais 

alterações influenciaram na emergência da questão ambiental, marcada pela 

ocorrência cada vez mais frequente de grandes desastres naturais e 

consequentemente por debates a nível internacional sobre o tema.  

No contexto da problemática ambiental, as paisagens áridas e semiáridas 

merecem atenção especial, pois apresentam um quadro geoambiental vulnerável e 

um contingente populacional expressivo, o que pode se refletir em condições de 

degradação ambiental extremas e na desertificação. 

O Nordeste brasileiro e a Ilha de Santiago em Cabo Verde são exemplos 

de paisagens semiáridas que podem contribuir, significativamente, para o 

entendimento da dinâmica ambiental frente aos processos de desertificação. São 

áreas que possuem gêneses diferenciadas, estão sujeitas às intempéries 

comandadas pelas condições climáticas e sofrem fortes pressões sobre os recursos 

naturais, o que gera um quadro progressivo de degradação ambiental, com 

tendência à desertificação. 

No Brasil, esse problema ocorre no semiárido nordestino, onde as 

condições climáticas e principalmente as ações humanas contribuem para acentuar 

o fenômeno. Situação semelhante ocorre em Cabo Verde, onde as chuvas são 

escassas e os períodos de estiagem são longos, com a degradação avançando em 

função do uso inadequado dos recursos naturais e, assim, a desertificação 

progredindo. 

Neste sentido, conhecer a dinâmica dessas paisagens e suas principais 

formas de uso e ocupação ajuda a entender o desequilíbrio dos seus sistemas 
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ambientais e as possíveis incidências de desertificação com repercussões na 

qualidade de vida das populações locais. 

Quanto à unidade de análise, optou-se por trabalhar com a bacia 

hidrográfica, uma vez que a mesma possibilita o estudo integrado do ambiente, 

proporciona com maior clareza os impactos provenientes dos desequilíbrios 

ambientais e permite o desenvolvimento de ações voltadas ao planejamento 

ambiental. Dessa forma, tem-se como recorte espacial duas bacias hidrográficas, 

uma localizada no município de Jaguaribe, Ceará, Brasil, e a outra localizada no 

arquipélago de Cabo Verde, na Ilha de Santiago, região saheliana da África (Figura 

1). Em virtude dos seus diferentes tamanhos serão chamadas de sub-bacia e 

microbacia, respectivamente.  

 

Figura 1 – Localização da área de estudo, no Brasil e em Cabo Verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração da autora. 
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A partir do reconhecimento dos sistemas ambientais das mesmas, busca-

se compreender a estrutura e a dinâmica dessas paisagens correlacionando com os 

principais problemas socioambientais e econômicos que enfrentam. 

O conhecimento das condições geobiofísicas e socioeconômicas das 

áreas escolhidas possibilitou o estudo comparativo no sentido de verificar a dinâmica 

dessas paisagens bem como as condições de desertificação que as mesmas 

enfrentam. Ambas estão submetidas às condições de semiaridez, possuem sistemas 

ambientais diversificados e conflitos de uso dos recursos naturais. Isso tende a se 

refletir em processos de degradação ambiental e de desertificação com 

repercussões profundas na qualidade de vida das populações.  

Assim, a pesquisa tem como principal contribuição à ciência, o 

fortalecimento dos métodos de análises, realizado pela Geografia, através de 

resultados concretos, que possam gerar bancos de dados sobre estas regiões, bem 

como fornecer informações técnicas e científicas capazes de fortalecer projetos de 

pesquisa e captação de recursos por partes das instituições acadêmicas. A pesquisa 

também pode contribuir para a divulgação destas informações através de 

congressos temáticos, palestras, grupos de pesquisa, entre outras possibilidades. 

No que se refere à contribuição da pesquisa para a sociedade, verifica-se 

a necessidade de novos e constantes olhares sobre os ambientes semiáridos, em 

função das transformações e metamorfoses que estão em andamento devido, 

principalmente ao contexto ambiental, político e econômico vigente. A sociedade 

precisa estar ciente do contexto em que está inserida e ser capaz de estabelecer 

estratégias de mitigação de seus principais problemas, como é o caso da 

desertificação. 

Para tanto, tem-se como objetivo principal avaliar a susceptibilidade de 

degradação/desertificação na sub-bacia Riacho Feiticeiro, Ceará/Brasil e na 

microbacia da Ribeira Grande, na Ilha de Santiago/Cabo Verde, através dos 

indicadores geobiofísicos e socioeconômicos de desertificação. 

Os objetivos específicos estão delineados a seguir: 

a) Identificar e caracterizar os sistemas ambientais da sub-bacia 

hidrográfica do Riacho Feiticeiro e da microbacia da Ribeira 

Grande em escalas compatíveis com os objetivos e as áreas 

territoriais propostas; 
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b) Realizar a caracterização socioeconômica das populações das 

bacias hidrográficas, através do levantamento de dados a nível 

municipal e das localidades integrantes;  

c) Identificar as condições de degradação/desertificação, através dos 

indicadores geobiofísicos e socioeconômicos de desertificação. 

De acordo com os objetivos propostos, identifica-se as seguintes hipóteses: 

a) A dinâmica das bacias hidrográficas em estudo é complexa, 

tendendo à instabilidade, devido à predisposição do ambiente 

semiárido à instalação dos processos de desertificação e às 

atividades humanas inadequadas; 

b) Uma das principais consequências das relações 

sociedade/natureza no semiárido é a configuração dos processos 

de degradação ambiental/desertificação; 

c) Os indicadores geobiofísicos e socioeconômicos de desertificação 

são instrumentos capazes de estabelecer os diferentes graus de 

degradação/desertificação. 

Do ponto de vista metodológico, a pesquisa está fundamentada na Teoria 

Geossistêmica, que tem na análise ambiental integrada as condições necessárias 

para compreender a dinâmica das paisagens das áreas estudadas e as condições 

de vida da sua população. A teoria parte dos estudos setoriais, a partir da estrutura 

do Geossistema, passando pela inter-relação entre os componentes naturais e a 

ação humana, através dos estudos integrados, até a identificação da configuração e 

da dinâmica das paisagens.   

Assim, a pesquisa está sistematizada em duas etapas principais: gabinete 

e campo. Em gabinete foram desenvolvidas atividades referentes à revisão de 

literatura, pesquisas documentais, levantamentos geocartográficos e de imagens de 

satélites e suas devidas interpretações, confecção de mapas temáticos, elaboração 

dos instrumentos de coleta de dados (fichas de campo), análise e interpretação dos 

dados obtidos.  

A pesquisa documental realizou-se a partir de levantamentos 

bibliográficos e coleta de dados junto aos órgãos governamentais nos dois países, e 

respaldada por trabalhos de campo. 

O levantamento geocartográfico deu-se a partir do levantamento dos 

mapas básicos e temáticos em escalas condizentes com os interesses da pesquisa. 
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Para a produção cartográfica utilizou-se técnicas de geoprocessamento e do 

sensoriamento remoto através de software Arcmap 10.1 e SPRING.  

Como principais resultados, a pesquisa avalia a susceptibilidade à 

desertificação na sub-bacia do riacho Feiticeiro e na Ribeira Grande. O somatório 

dos indicadores geobiofísicos e socioeconômicos gerou o índice de desertificação, 

que proporcionou identificar o grau de susceptibilidade à desertificação dos sistemas 

ambientais das bacias supracitadas. Os indicadores selecionados serviram para 

alimentar o banco de dados sobre as áreas pesquisadas. Os mesmos foram 

sintetizados através de gráficos, quadros, tabelas e mapas.  

As ações de combate a esta problemática precisam partir da 

compreensão dos níveis de comprometimento das áreas afetadas, para então serem 

postas em prática ações mitigadoras para atenuar os efeitos negativos do processo. 

Nesse contexto, a tese está organizada em cinco capítulos. O capítulo 1 

trata da abordagem teórico-conceitual da Geografia Física. Discute questões 

relacionadas às bacias hidrográficas, ao planejamento ambiental, à degradação 

ambiental e à desertificação, na tentativa de compreender como a desertificação 

afeta as bacias hidrográficas semiáridas e rompe com o equilíbrio da sua dinâmica 

ambiental. Além disso, a capítulo apresenta os procedimentos operacionais 

adotados pela pesquisa para atingir seus objetivos propostos. 

Os capítulos 2 e 3 apresentam a caracterização geoambiental do riacho 

Feiticeiro e da Ribeira Grande, respectivamente. Para tanto, abordam os aspectos 

geológicos/geomorflógicos, hidroclimáticos, pedológicos, da cobertura vegetal, 

históricos de uso e ocupação e das condições atuais das áreas pesquisadas. 

Juntamente com a caracterização geoambiental, os capítulos ainda tratam dos 

aspectos socioeconômicos das populações inseridas nessas áreas. 

O capítulo 4 apresenta os sistemas ambientais do riacho Feiticeiro e da 

Ribeira Grande, destacando suas principais características naturais, capacidade de 

suporte, ecodinâmica do meio, processos de uso e ocupação, problemas ambientais 

advindos das ações humanas incompatíveis e diretrizes ambientais.  

O capítulo 5 traz dados referentes aos indicadores geobiofísicos e 

socioeconômicos de desertificação do riacho Feiticeiro e da Ribeira Grande. Através 

dos indicadores foi possível conhecer os ambientes mais e menos susceptíveis a 

esta problemática de acordo com as condições da dinâmica ambiental e as 

influências das atividades humanas inseridas nas áreas em foco. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

O presente capítulo versa sobre os pressupostos teóricos da Geografia 

Física, que tem como objeto de estudo o Geossistema. Apresenta discussões sobre 

a análise ambiental integrada como subsídio ao planejamento ambiental. 

Nessa perspectiva, a bacia hidrográfica pode ser considerada como 

unidade de planejamento ambiental, apresentando-se como um recorte de análise 

propício para ser aplicada a teoria geossistêmica. 

O capítulo também discute a degradação ambiental e a desertificação, 

buscando compreender como essa problemática se desenvolve no Brasil e em Cabo 

Verde. Além disso, apresenta discussões sobre os indicadores de desertificação e 

como os mesmos vêm sendo aplicados no Brasil e em outros países.  

Por fim, tem-se os procedimentos operacionais aplicados para o pleno 

desenvolvimento da pesquisa. 

Com o intuito de conhecer os pressupostos teóricos da Geografia serão 

traçados breves comentários no sentido de compreender os principais fatores que 

contribuíram para o desenvolvimento dessa ciência.  

A origem da Geografia se deu na Grécia. No início, seu conhecimento não 

era sistematizado, permanecendo assim até o final do século XVIII (MORAES, 

2003).  

Segundo o referido autor, é no século XIX que ocorre a sistematização do 

conhecimento geográfico a partir das obras de Alexandre Von Humboldt e Karl 

Ritter. Enquanto o primeiro propõe uma Geografia como ciência síntese de todos os 

conhecimentos relativos à Terra, o segundo propõe o contrário e diz que a Geografia 

é o estudo dos lugares na busca da individualidade desses, propondo uma 

Geografia Regional e antropocêntrica. As obras desses dois autores compõem a 

base da Geografia Tradicional, embora com suas diferenças. 

Além de Humboldt e Ritter, Ratzel teve uma importante contribuição na 

sistematização da Geografia. Através da sua principal obra, Antropogeografia, funda 

a chamada Geografia Humana. Nessa obra ele define o objeto da geografia como o 

estudo da influência que as condições naturais exercem sobre a sociedade. Surge 

assim a primeira corrente do pensamento geográfico, o Determinismo Geográfico 

(MORAES, 2003). Segundo esse pensamento, são as condições naturais que 

determinam o desenvolvimento do homem. Vale ressaltar que a postura de Ratzel 
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estava fortemente ligada ao contexto histórico que a Alemanha vivia. Aquela nação 

passava pelo processo de unificação (Áustria e Prússia). Ratzel vivenciou a 

constituição real do Estado alemão, fazendo com que a sua Geografia fosse um 

instrumento poderoso de legitimação do expansionismo alemão (MORAES, op. cit.).  

A segunda metade do século XIX assistiu a disputa hegemônica entre 

Alemanha (Prússia) e França. Essa disputa fez a França pensar o espaço e buscar 

diálogo com as ideias do pensador alemão Ratzel. Assim Paul Vidal de La Blache 

funda a escola francesa, construindo a segunda corrente do pensamento geográfico, 

o Possibilismo. La Blache, contrapondo-se ao pensamento alemão, diz que a 

natureza apresenta-se como possibilidade para a ação humana, ou seja, o homem 

na busca do seu desenvolvimento pode adaptá-la. O Determinismo e o Possibilismo 

são correntes europeias do final do século XIX e que terão grandes repercussões no 

século seguinte. 

A partir do século XX, a Geografia Tradicional é superada, surgindo novas 

formas de análises dos fenômenos geográficos. Assim, surgem duas outras grandes 

correntes: a Geografia Pragmática e a Geografia Crítica. É dentro da Geografia 

Pragmática que surge a Geografia Sistêmica, a Quantitativa e a Geografia da 

Percepção. As duas primeiras utilizam de métodos matemáticos para explicar os 

fenômenos geográficos e a Geografia da Percepção busca compreender como os 

homens percebem o espaço em que vivem.  

De acordo com Moraes (2003, p. 105), a Geografia Sistêmica ou 

modelística propõe a utilização de modelos de representação e explicação dos 

fenômenos geográficos. Segundo o autor:  

 
O modelo tentaria expressar a estrutura do sistema, em Geografia o 
‘geossistema’, ou o ecossistema, os ‘sistemas de cidades’, ou a 
organização regional como ‘subsistema do sistema nacional’. Assim, os 
modelos seriam tantos quantos os sistemas existentes no real, passíveis de 
uma análise geográfica. 

 

A Geografia Crítica busca romper com as visões anteriores. De acordo 

com Moraes (2003), essa corrente propõe uma Geografia militante. Nesse sentido, 

surgem nomes como Lacostre (1988), indicando que a Geografia é uma ciência que 

serve para estabelecer estratégias de dominação da superfície terrestre, e fornecer 

informações precisas dos variados lugares; Harvey (1980), propondo uma Geografia 
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calcada na prática social; Santos (1990), propondo o espaço social como objeto de 

estudo. 

É nesse contexto de evolução do pensamento que a Geografia se 

estrutura enquanto ciência.  

 

1.1  O Geossistema como objeto de estudo da Geografia Física 

 

A Geografia possui estreita relação com as ciências naturais e as ciências 

humanas. É um ramo do conhecimento que estuda as relações entre o homem e o 

meio, portanto, ciência ponte entre os aspectos naturais e humanos (MENDONÇA, 

1998). Na visão do autor, a Geografia se constitui como o resultado do encontro de 

um grande número de outras ciências que a influenciaram no seu desenvolvimento. 

Para Mendonça (op. cit.), a dualidade da Geografia esteve presente 

desde a sua origem através da divisão entre Geografia Física e Humana. Enquanto 

alguns pesquisadores como Humboldt e Ritter se dedicavam à visão naturalista, 

Ratzel, Vidal de La Blache, entre outros, evidenciaram os aspectos humanos da 

Geografia através de estudos antropocêntricos.  

Outros estudiosos deram sequência a esta dualidade, como Emannuel De 

Martone, que se voltava à Geografia Física, e Marx Sorre, que trabalhava na 

perspectiva humana da Geografia. Vale ressaltar que ocorreram diversas tentativas 

de unificação do pensamento geográfico - como Elisée Reclus, que procurou 

desenvolver uma produção mais unitária.  

Mendonça (op. cit.), traçando considerações a esse respeito, entende ser 

normal que a Geografia possua métodos de análises diferenciados, pois, enquanto a 

natureza possui suas próprias leis evolutivas, as sociedades se desenvolvem 

segundo seus próprios objetivos, na tentativa de satisfazer as suas necessidades. 

Para Mendonça (1998, p. 29), “[...] a sociedade e natureza exigem metodologias 

próprias de análise”. Isso explicaria a separação existente entre Geografia Física e 

Geografia Humana.  

Nesse contexto, a Geografia Física busca definir o seu método de estudo 

e se firmar como ramo da Geografia de modo geral. Segundo Nascimento (2003, 

p.22), a Geografia Física “é o estudo da organização espacial dos geossistemas”. E 

possui duas características básicas: a proximidade com as ciências naturais e a 

atenção com as alterações do quadro natural do planeta.  
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Na tentativa de aprimorar o seu método de análise, a Geografia Física 

tem buscado ajuda em métodos de outras ciências, como a geologia, a pedologia e 

a meteorologia, adaptando-os às suas peculiaridades. Desse modo, a “teoria 

sistêmica tem-se configurado como método mais eficaz no trabalho da Geografia 

Física moderna e contemporânea” (MENDONÇA, 1998 p. 41). 

O conceito de Geossistema partiu da Teoria Geral dos Sistemas 

(BERTALANFFY, 1975) e da contribuição de Sotchava, o qual, no início dos anos de 

1960, buscando aplicar as suas pesquisas em planejamentos territoriais, elaborou a 

conceituação teórica do Geossistema (VEADO, 1995).  

Trabalhando nessa perspectiva, o Geossistema é conceituado como: 

 
(...) sistemas naturais, de nível local, regional ou global, nos quais o 
substrato mineral, o solo, as comunidades de seres vivos, a água e as 
massas de ar, particularmente às diversas subdivisões da superfície 
terrestre, são interconectadas pela troca de matéria e energia num só 
conjunto” (RUGERIE; BEROUTCHACHVILI apud VEADO, 1995, p. 7).  

 

Bertrand (1972) também deu importante contribuição ao entendimento do 

Geossistema. Na concepção do autor, o Geossistema resulta da combinação entre o 

potencial ecológico (fatores geomorfológicos, climáticos e hidrológicos), a 

exploração biológica (inter-relação entre a vegetação, o solo e a fauna) e a ação 

antrópica. Esta interação é de grande importância para a conceituação da paisagem.  

Assim, ele conceitua a paisagem e mostra que o Geossistema possui 

uma ideia de inter-relação muito semelhante.   

 
A paisagem não é a simples adição dos elementos geográficos 
disparatados. É, numa determinada porção do espaço, o resultado da 
combinação dinâmica, portanto instável, de elementos físicos, biológicos e 
antrópicos que, reagindo dialeticamente uns sobre os outros, fazem da 
paisagem um conjunto único e indissociável, em perpétua evolução 
(BERTRAND, 1972 p. 2). 

 

O referido autor estabelece uma tipologia de acordo com a Teoria da Bio-

resistasia, de Erhart, e um sistema taxonômico, classificando-o em função da escala.   

Embora o Geossistema tenha sido um dos principais passos na evolução 

teórico-conceitual da Geografia Física, possui limitações e é alvo de críticas, 

merecendo alguns ajustes. Para Monteiro (2001), a metodologia geossistêmica 

encontra-se em desenvolvimento e apresenta alguns problemas, como a produção 

de modelos matemáticos, os quais, muitas vezes, não conseguem responder de 
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modo satisfatório aos questionamentos levantados, e, por consequência, gera 

resultados equivocados. 

Dentre as suas limitações, pode-se mencionar a escala trabalhada, a 

coleta de dados e informações, que, além de incompletos, se encontram dispersos 

em vários órgãos, o que dificulta a sua aquisição (VEADO, 1995). Outro problema 

apontado se refere à questão da superposição de informações sobre as condições 

naturais e socioeconômicas sem a devida análise. Faz-se em determinados casos 

uma boa descrição das condições naturais, mas não uma síntese das inter-relações 

dos componentes naturais. 

Outra crítica referente ao Geossistema diz respeito à ação antrópica, 

entendida como uma ação natural, em que o homem se apresenta como um 

elemento a mais na composição do sistema, como se suas ações fossem instintivas, 

sem ligações com o contexto socioeconômico e cultural. Nessa perspectiva, a ação 

humana precisa ser entendida como ação social, que seja capaz de considerar a 

sociedade e não apenas o indivíduo e que vislumbre as razões pelas quais a 

sociedade age. Dessa forma, a ação humana é entendida pela Geografia Física, à 

luz dos estudos integrados, a partir das formas de uso e ocupação do espaço. Para 

tanto, parte do histórico de ocupação e produção do espaço, identificando seus 

agentes produtores, bem como as tipologias de ocupação, quais os principais 

impactos e as possíveis ações mitigadoras. 

Para efeito de entendimento, convém detalhar alguns termos, entre eles: 

Ecossistema, Geossistema e sistemas ambientais. Aparentemente sinônimos, esses 

termos possuem significativas distinções. Enquanto o ecossistema está mais voltado 

à ecologia, ao “conjunto de seres vivos mutuamente dependentes uns dos outros e 

do ambiente no qual eles vivem” (TRICART, 1977), o Geossistema representa, como 

já definido anteriormente, um sistema em que interagem elementos do potencial 

ecológico (litologia, relevo e clima), da exploração biológica (fauna, flora, e solos) e 

das ações humanas (BERTAND, 1972) e possui o caráter escalar, fundamental para 

a Geografia. Os sistemas ambientais tratam da estreita relação dos potenciais 

ecológicos com a exploração biológica e ação humana. Essa é vista como uma ação 

capaz de provocar alterações no meio físico diante do contexto sociocultural e 

econômico inserido. 
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1.2 Análise integrada como subsídio ao Planejamento Ambiental 

 

A Geografia Física, em seu método de estudo, encontra no Geossistema 

a possibilidade de se firmar como ramo da Geografia de modo geral. Para tanto, a 

definição do Geossistema exige os estudos integrados da paisagem, que por sua 

vez carece dos enfoques setoriais (SOUSA, 2012). 

Souza (2000) propõe uma releitura do Geossistema, apresentando os 

sistemas ambientais, uma vez que conseguem articular melhor as relações da 

exploração biológica, potencial ecológico e ações humanas. Essas relações dão 

uma nova roupagem à análise do ambiente. Ele entende que as ações humanas não 

são apenas dependentes da natureza, e sim capazes de provocar diversas e 

complexas modificações no ambiente e na sociedade. 

Os estudos setorizados da paisagem marcaram a primeira metade do 

século XX (SOUZA, 2000). Fazia-se a reunião e a descrição da base natural para 

fornecer o conhecimento de determinado território. Para Souza (op. cit.), esse tipo 

de estudo se dá de maneira parcial. Embora faça o reconhecimento da realidade 

ambiental, não permite analisá-la de modo a compreender a sua dinâmica. Portanto, 

tem como principal finalidade subsidiar os estudos integrados. 

Os estudos integrados devem investigar as inter-relações existentes entre 

os diversos componentes da paisagem, compreendendo os mecanismos de 

interação e toda a complexidade neles inseridos. Desse modo, esse tipo de estudo 

não prescindem dos estudos setoriais, apenas busca adquirir o seu próprio campo 

de ação, de modo a confrontar e analisar os dados da paisagem avaliando a sua 

complexa dinâmica (SOUZA, 2000a). 

De acordo com Souza (op. cit.), não é a justaposição das informações 

referentes aos aspectos geológicos, geomorfológicos, hidrológicos, climatológicos, 

pedológicos, fitogeográficos e de uso e ocupação que dão o caráter integrativo, mas 

sim o nível de análise que o pesquisador consegue realizar tendo em vista a 

profunda inter-relação entre esses componentes. 

O autor supramencionado destaca a importância de cada um dos 

elementos que compõem a paisagem, considerando todas as suas particularidades 

e inter-relações, de modo a justificar porque os estudos setorizados acabam por não 

compreender a dinâmica da paisagem.  
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Outros autores também interpretam a paisagem compreendendo a 

importância da sua integração. Tricart (1977) já tinha essa visão com a obra 

Ecodinâmica. Nela o autor classificou os ambientes em três tipos (meios estáveis, 

intergrades e fortemente instáveis), de acordo com as suas dinâmicas, os quais 

fazem um balanço entre os processos pedogenéticos e morfogenéticos. Esses 

estudos subsidiaram o estabelecimento das categorias de sustentabilidade dos 

sistemas ambientais de Souza (2000a). Tais categorias são essencialmente 

qualitativas e estão diretamente relacionadas com a capacidade produtiva dos 

recursos naturais de cada sistema. 

Ross (2009) justifica a necessidade da abordagem sistêmica da paisagem 

por meio dos estudos integrados e diz que, embora o estudo das partes seja 

extremamente importante, eles não dão conta de entender a dinâmica da paisagem 

se não vista de forma holística.  

Nesse contexto, a grande contribuição dos estudos integrados se faz no 

reconhecimento dos sistemas ambientais e principalmente na identificação da 

capacidade de suporte dos mesmos, colaborando significativamente para o 

planejamento ambiental.  

Ross (2005), compreendendo a importância de conhecer o funcionamento 

dos sistemas ambientais, chama atenção para a sua aplicação nos programas de 

planejamento. Portanto, os diagnósticos ambientais juntamente com os prognósticos 

possibilitam o estabelecimento das diretrizes de uso dos recursos naturais.  

Para Rodriguez, Silva e Leal (2011) o planejamento do território se dá a 

partir de três categorias: setorial, ambiental e territorial. Segundo eles, o 

planejamento ambiental pode ser considerado na atualidade como um instrumento 

da política ambiental. Pode ser entendido como “um exercício técnico-intelectual 

voltado para traçar as diretrizes e programar o uso do território, dos espaços, das 

paisagens” (RODRIGUEZ; SILVA; LEAL, 2011, p. 43). 

Para Santos (2004), o planejamento ambiental é definido como o 

“planejamento de uma região, visando integrar informações, diagnosticar ambientes, 

prever ações e normatizar seu uso através de uma linha ética de desenvolvimento” 

(SANTOS, 2004, p. 81).  

De acordo com Franco (2001), o planejamento ambiental não é uma ideia 

nova. Teve seus precursores no início do século XIX, a partir da visão de 

pensadores ingleses, vistos como românticos, que naquela época já apontavam 
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para a escassez dos recursos naturais diante da exploração acelerada. Para o autor, 

o planejamento deve pensar as ações humanas no território, visando a melhoria da 

qualidade de vida humana e “portanto também um planejamento território-

estratégico, econômico-ecológico, sociocultural, agrícola e paisagístico” (FRANCO, 

2001, p. 37). 

Entretanto, é no século XX, especialmente na sua segunda metade, que a 

questão ambiental passa a ser discutida e planejada. Nesse sentido, alguns grandes 

eventos marcaram a historicidade do planejamento ambiental. Dentre esses eventos 

pode-se destacar como marco na década de 1960 a discussão dos cientistas sobre 

o uso dos recursos naturais no Clube de Roma.  

Na década de 1970, destacou-se o surgimento do conceito de 

ecodesenvolvimento e a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente em 

Estocolmo, na Suécia. A década seguinte foi marcada pela criação da Comissão 

Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD) e pelo “Relatório Nosso 

Futuro Comum” que apresentou o conceito de desenvolvimento sustentável. 

Na década de 1990, uma das conferências de maior repercussão foi a 

Eco-92. Nesse evento, mais de 178 nações debateram temas voltados à 

conservação ambiental. A Agenda 21, documento resultado desse Encontro, previa 

um planejamento em cascata do nível global, para o nacional, regional (estadual), 

até o nível local (ou municipal), com o objetivo de melhoria da qualidade de vida do 

ser humano e de conservação e preservação ambiental. Essa década ainda contou 

com a publicação das normas sobre padrões ambientais internacionais ISO série 

14000, que incluem o planejamento ambiental como um dos requisitos para 

desenvolvimento de um sistema de gestão ambiental. 

Nos anos 2000 não se pode deixar de considerar a Conferência 

promovida pela ONU em Johanesburgo (África do Sul), em setembro de 2002, com 

o objetivo de avaliar os resultados obtidos com a aplicação da Agenda 21 e de criar 

um novo programa para o futuro. 

Grangeiro (2004) diz que para planejar adequadamente o uso do 

ambiente é fundamental que se conheça detalhadamente as condições do meio, 

para assim classificar corretamente as categorias de ambientes e poder aplicar as 

ações planejadas.  
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Nesse sentido, o zoneamento ambiental é bastante significativo. O 

mesmo pode ser entendido como um instrumento da Política Nacional de Meio 

Ambiente, e estabelece critérios mínimos com o seguinte objetivo:  

 
Organizar, de forma vinculada, as decisões dos agentes públicos e privados 
quanto a planos, programas, projetos e atividades que, direta ou 
indiretamente, utilizem recursos naturais, assegurando a plena manutenção 
do capital e dos serviços ambientais dos ecossistemas (BRASIL, 2002).  

 

Regulamenta a preservação dos recursos naturais e deve explicitar as 

atividades, os usos e os tipos de ocupação que devam ser vedados, condicionados 

ou permitidos nas diversas áreas.  

Segundo Souza e Oliveira (2011, p. 43), o zoneamento se constitui como 

 

um instrumento de planejamento que coleta, organiza dados e informações 
sobre o território, propondo alternativas de uso para os sistemas ambientais 
de acordo com a sua capacidade de suporte e conforme suas tendências 
vocacionais. 
 

O zoneamento ambiental se fundamenta na compreensão do território, na 

sustentabilidade ecológica, na abordagem sistêmica, na valorização da 

multidisciplinaridade e elaboração se cenários (CEARÁ, 2006). Enquanto a 

compreensão do território está ligada ao reconhecimento das potencialidades e dos 

limites de tolerância dos sistemas ambientais e de suas condições ecodinâmicas, a 

sustentabilidade ecológica vislumbra a maximização dos benefícios derivados dos 

usos, associada à manutenção das funções ecológicas dos sistemas ambientais. A 

abordagem sistêmica afirma o enfoque interdisciplinar. A valorização da 

interdisciplinaridade e elaboração de cenários possibilita a elaboração de possíveis 

soluções (SOUZA; OLIVEIRA, 2011).  

Os cenários têm uma perspectiva tendencial e desejável. No cenário 

tendencial traça-se o que se considera na trajetória mais provável da dinâmica 

ambiental. Para tanto é fundamental uma avaliação rigorosa do estado de 

conservação dos recursos naturais. O cenário desejável depende do balanço entre o 

futuro almejado pela sociedade e o cenário tendencial, concebendo-se um 

comportamento prospectivo para o meio ambiente.  

Nesta perspectiva para a definição das zonas se faz necessário 

estabelecer critérios que tenham como base os atributos ambientais. Esses atributos 

decorrem das funções que visam a regularização do equilíbrio do sistema, que 
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indicam a localização de atividades econômicas e implantação de infraestruturas e 

as que indicam o uso tendo em vista a sustentabilidade do sistema (SOUZA; 

OLIVEIRA, 2011). 

Ross e Del Pretter (1998), tratando do planejamento no Brasil, assinalam 

algumas ações desenvolvidas durante os governos, tanto no período militar como no 

democrático. Os autores chamam atenção para o fato de que as ações de 

planejamento sempre estiveram voltadas ao desenvolvimento econômico do país, 

sem preocupação com as questões sociais. Nesse aspecto, mencionam que o 

planejamento e a gestão ambiental no Brasil necessitam de uma política nacional de 

planejamento ambiental que se projete para os estados e os municípios, articulando 

as questões sociais e econômicas. Segundo Ross e Del Pretter (op. cit.): 

 

O planejamento baseado na potencialidade do ambiente natural e 
socioeconômico assume importância fundamental na ordenação do espaço 
territorial, no aproveitamento dos recursos hídricos e sua exeqüibilidade 
será melhor desde que os planos sejam frutos de integração de 
conhecimentos e interesses de todas as forças atuantes na sociedade 
(ROSS; DEL PRETER, 1998, p. 99). 

 

Silva, Rodriguez e Meireles (2011) salientam que o planejamento do 

espaço no Brasil ganha destaque a partir dos anos 1960 com a construção de 

cidades planejadas, como Brasília, além da execução do projeto RADAMBRASIL, 

que buscava o reconhecimento do território e a ampliação da fronteira agrícola e 

ocupação da Amazônia. A partir de uma visão desenvolvimentista, privilegiava a 

exploração do espaço e a transformação dos sistemas ambientais. 

A partir dos anos de 1980 esses estudos ganham maior impulso no Brasil 

com o desenvolvimento da Geografia Física Aplicada, assim como com a 

promulgação da Lei de Política Nacional de Meio Ambiente (6.938/81). Essa lei, 

proposta pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), instituiu a 

obrigatoriedade dos Estudos de Impactos Ambientais e Relatórios de Impactos 

Ambientais (EIA-RIMAS) como documentação básica, estabelecendo critérios e 

normatizações para o licenciamento ambiental de grandes empreendimentos.  

De acordo com Milaré (2009), o EIA é considerado como um dos mais 

notáveis instrumentos de compatibilização do desenvolvimento socioeconômico com 

a proteção da qualidade do meio ambiente. Constitui-se como instrumento que 

possibilita a obtenção de informações ambientais e que auxilia no planejamento 
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ambiental. Para tanto, os diversos encontros já realizados, como a já citada Rio-92 e 

a Conferência Internacional sobre Variações Climáticas e Desenvolvimento 

Sustentável no Semiárido – ICID, foram importantes.  

No Brasil, a execução do Projeto RADAMBRASIL (1981), primeiramente 

na Amazônia, depois se estendendo para o restante do país, foi de grande 

relevância na perspectiva da aplicabilidade da metodologia sistêmica. Embora 

estivesse sendo desenvolvido em um período histórico marcado pelo 

desenvolvimentismo e apresentasse um cunho compartimentado, proporcionou 

excelentes caracterizações ambientais, contribuindo para o desenvolvimento de 

trabalhos integrados. 

O estado do Ceará se destaca na aplicabilidade da análise sistêmica 

através de diversos estudos, liderados por Souza (1988, 2000a, et al. 2005, et al. 

2006). O estado também se destaca na execução de inúmeros trabalhos técnicos, 

como o Zoneamento Ecológico-Econômico do Bioma Caatinga e Serras úmidas do 

estado do Ceará, trabalhos mais específicos como das serras úmidas, áreas de 

influência de grandes açudes como o Castanhão, trabalhos realizados em áreas 

litorâneas, como as dunas de Paracurú, Lagoinha. O Plano de Manejo da Área de 

Proteção Ambiental (APA) dos rios Mundaú, Ceará, Curu e Pacoti.  

Outros estudiosos como Oliveira (2006), Nascimento e Sampaio 

(2004/2005), Nascimento (2006), Rodriguez, et al. (2010) devem ser considerados, 

pois, além de utilizarem os princípios geossistêmicos nas suas pesquisas, 

estabelecem discussões pertinentes ao estudo do ambiente, como a degradação 

ambiental e os processos de desertificação em bacias hidrográficas. 

 

1.3 Bacia Hidrográfica como Unidade de Planejamento Ambiental 

 

A bacia hidrográfica vem se constituindo como uma das principais 

referências em estudos do meio físico, em virtude de muitos fatores, entre eles por 

subsidiar grande parte do planejamento territorial no Brasil e em outros países 

(RODRIGUES; ADAMI, 2009), além de contribuir para os estudos geoambientais 

inter-relacionando os diversos elementos da paisagem e os processos que atuam na 

sua esculturação (NASCIMENTO, 2006).    

Na concepção de Grangeiro (2004), o estudo da bacia hidrográfica é um 

instrumento importante para o planejamento ambiental. Enquanto este pressupõe 
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uma ideia de totalidade e de profundo conhecimento do meio, a bacia hidrográfica 

também permite uma noção de integração, possibilitando o estudo a partir do 

reconhecimento da dinâmica ambiental e das condições de ocupação humana.  

Do ponto de vista conceitual, Rodrigues e Adami (2009) entendem que 

muito se trabalha com bacias hidrográficas, mas poucos pesquisadores têm o 

cuidado de conceituá-la, fato esse que vem gerando, por vezes, dificuldades de 

compreensão com o emprego dos termos. 

Para os autores, a bacia hidrográfica seria: 

 
Um sistema que compreende um volume de materiais, predominantemente 
sólidos e líquidos, próximo à superfície terrestre, delimitado interna e 
externamente por todos os processos que, a partir do fornecimento de água 
pela atmosfera, interferem no fluxo de matéria e de energia de um rio ou de 
uma rede de canais fluviais (RODRIGUES; ADAMI, 2009 p.147). 
 

Quanto à bacia de drenagem, ela também pode ser entendida como rede 

hidrográfica ou rede de drenagem. É composta por todos os rios de uma bacia 

hidrográfica. Portanto, nem a bacia hidrográfica nem a bacia de drenagem possuem 

dimensões fixas, podendo serem subdivididas em diversas bacias e sub-bacias. 

Para Karmann (2003), a bacia hidrográfica é definida como sendo uma 

área de captação de água de precipitação, demarcada por divisores topográficos, 

onde toda água captada converge para um único ponto de saída, o exutório. 

Christofoletti (1980) e Ceará (2010a) entendem que na bacia hidrográfica 

se destaca a topografia e a drenagem. Porém, esse conceito é muito mais 

complexo, pois não se devem considerar apenas os aspectos físicos, como a 

drenagem e os divisores de água, mas sim as relações entre os componentes desse 

sistema. 

Carvalho e Nascimento (2004) a entendem como uma unidade natural e 

interatuante, constituindo-se como um sistema complexo diante do número de 

elementos e variáveis que possui. Desta feita, pode ser entendida como uma 

unidade ambiental de planejamento e deve ser analisada através de uma visão 

holística, extrapolando a limnologia e sendo considerada como uma unidade físico-

territorial, abrangendo, de tal modo, além das condições físicas, as questões 

humanas nela inserida. 

Cunha e Coelho (2009) salientam que a bacia hidrográfica é composta, 

além da drenagem, de subsistemas (microbacias) e de ecossistemas diferenciados 
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(várzeas, terra firme), de tal forma que os seus limites não coincidem com as 

delimitações político-administrativas, fato este que pode gerar complicações na 

gestão face aos diversos interesses envolvidos. 

Neste contexto, convém mencionar a diferenciação entre bacia 

hidrográfica, sub-bacia e microbacia. Para Ceará (2010a), esses conceitos são 

bastante aproximados, sendo que a diferenciação refere-se ao tamanho destas. 

Deste modo, a bacia hidrográfica possui acima de 3000 km² e deságua diretamente 

no mar, enquanto as sub-bacias possuem as mesmas características, mas 

deságuam em outros rios, que apresentam tamanho de 200 a 3000 km². As 

microbacias são as menores unidades que conservam as características das bacias, 

possuindo até 200 km². 

Para Christofoletti (1999), as menores bacias hidrográficas possuem até 

10 km², as médias entre 10 e 100 km² e as grandes acima de 1000 km². É 

importante frisar que não deve ser considerado apenas o tamanho da área da bacia 

para classificá-la, mas sim toda a dinâmica dos seus componentes ambientais, além 

do contexto em que a mesma está inserida.  

Botelho (1999) entende que a microbacia deve abranger uma área que 

possa identificar as inter-relações entre os diversos elementos da paisagem e, ao 

mesmo tempo, deve ser pequena suficientemente para estar compatível com os 

recursos disponíveis. 

De modo geral, pode-se entender que as bacias hidrográficas comportam 

bacias de menores portes (sub-bacias), e essas, por sua vez, comportam bacias 

ainda menores, as microbacias. O mais importante é entender que o seu estudo 

independente da classificação, deve considerar como elemento integrador as 

interligações entre os componentes do sistema e não apenas as condições 

hidrológicas, topográficas e dimensionais. Portanto, o pesquisador pode arbitrar 

sobre o tamanho ou limite da bacia conforme o interesse da pesquisa a ser 

realizada. Assim, dependendo dos tipos de uso e ocupação limítrofe à bacia ou 

adjacente a ela, a arbitragem do pesquisador deve advogar sobre a ampliação ou 

retração dos limites da mesma. 

Vale ressaltar que a presente pesquisa tem como objeto de estudo duas 

bacias hidrográficas de dimensões e contextos bastante diversos. Enquanto a bacia 

do Riacho Feiticeiro possui aproximadamente 315 km², a Ribeira Grande de 

Santiago possui cerca de 15 km².  
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Tomando as devidas atenções, o Riacho Feiticeiro pode ser considerado 

como uma sub-bacia hidrográfica quando relacionado à bacia do Rio Jaguaribe, que 

possui aproximadamente 75.669 km² (GATTO, 1999). A Ribeira Grande de 

Santiago, por sua vez, possui área significativamente menor, podendo ser 

considerada como uma bacia hidrográfica. A mesma é completamente 

independente, exorréica, possui drenagem do tipo radial, face ao relevo de origem 

vulcânico da Ilha de Santiago. Assim, nasce no completo montanhoso do Pico da 

Antónia, praticamente no centro da ilha e deságua no oceano Atlântico. 

Feita as devidas considerações acerca da conceituação das bacias 

hidrográficas, é importante compreender que as mesmas vem sendo 

frequentemente utilizadas como unidades de planejamento. Na concepção de 

Carvalho e Nascimento (2004/2005), esta unidade de análise apresenta interações 

ambientais, socioeconômicas e antropogênicas, podendo ser a unidade de 

planejamento mais adequada, indo além do gerenciamento dos recursos hídricos, 

permitindo a avaliação não somente dos aspectos físicos, mas políticos e 

socioeconômicos. 

Ross e Del Pretter (1998) destacam que a bacia hidrográfica vem sendo 

frequentemente utilizada como referencial para a adoção de práticas de 

planejamento, devido à importância que a água possui para a sociedade moderna, 

seja como via de circulação, abastecimento urbano, industrial, seja como caminho 

para diluição de efluentes domésticos e industriais.  

Tendo a água como um recurso fundamental ao desenvolvimento da 

indústria e da agricultura, as bacias hidrográficas ganharam destaque nos 

programas de desenvolvimento, especialmente a partir das décadas de 1960 e 

1970. A partir da década de 1970, com a criação da Secretaria de Meio Ambiente e 

da Política Nacional de Meio Ambiente, o Brasil passa a buscar estratégias de 

gestão das bacias com base nos constantes conflitos pelo uso da água não só por 

parte dos usuários como também por questões político-administrativas (TUCCI; 

HESPANHOL; NETTO, 2001).   

Assim, foram desenvolvidas as primeiras iniciativas de gerenciamento de 

bacias, com a criação dos alguns comitês, como o Comitê do Acordo entre o 

Ministério de Minas e Energia e o Governo do Estado de São Paulo, os Comitês 

Executivos de Estudos Integrados de Bacias de Rios Federais, assim como a 

criação do Comitê Estadual de Estudos Integrados de Bacias Hidrográficas 
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(CEEIBH) em 1978, cujo objetivo era utilizar os recursos hídricos de forma integrada 

e racional (TUCCI; HESPANHOL; NETTO, 2001). 

Todavia, é importante frisar que as discussões sobre recursos hídricos no 

Brasil são bem mais antigas. O Código das Águas, criado em 1934 como uma das 

mais completas normas legais sobre águas; o Conselho Nacional de Águas e 

Energia Elétrica (CNAEE), criado em 1939; o Departamento Nacional de Águas e 

Energia (DNAE) instituído em 1965, e transformado em Departamento Nacional de 

Águas e Energia Elétrica (DNAEE) em 1969; contribuíram significativamente para 

fortalecer os estudos relacionados aos recursos hídricos. Cabia ao DNAEE assumir 

as atribuições do DNAE, executar o código das águas e outorgar as concessões, 

autorizações e permissões de direito de uso da água (BRASIL, 2006). 

A partir desse período, especialmente na década de 1970, eclodem as 

discussões ambientais devido às grandes proporções que alcançam os processos 

de degradação por meio da industrialização e do consumo inadequado dos recursos 

naturais. Esse fato também contribuiu para dar impulso aos estudos das bacias 

hidrográficas, como uma unidade de análise dos processos de degradação, uma vez 

que a apreciação da dinâmica existente na bacia pôde evidenciar as alterações, os 

efeitos ou impactos gerados pela relação sociedade-natureza. Destaque-se que a 

participação efetiva dos múltiplos usuários é uma das alternativas importantes na 

gestão dos recursos hídricos. 

 

1.4 A problemática da Degradação/Desertificação  
 

 

Ao tratar da degradação ambiental e da desertificação, é importante 

entender em que consistem tais conceitos, além de analisar as principais causas e 

suas consequências. Para tanto, pode-se recorrer a uma vasta bibliografia, como 

Araújo, Almeida e Guerra (2010), Oliveira (2006), Souza (2006), Cunha e Guerra 

(2003), Ceará (2009a), Ab’saber (1977), Nimer (1988), Rubio (1995), Suertegaray 

(2000), Matallo Júnior (2000, 2001), Brasil (2004), Abraham e Beekman (2006), 

Abraham, Montaña e Torres (2006), Ceará (2010), Oliveira (2012), Nascimento 

(2013), entre outros que discutem a desertificação. 

Assim, entende-se que a degradação ambiental envolve a redução dos 

potenciais recursos renováveis por uma combinação de processos, os quais podem 

levar a desertificação ou ao abandono das terras (ARAÚJO; ALMEIDA; GUERRA, 
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2010). Sob esta percepção, é possível entender que a degradação ambiental vai 

além da deterioração dos recursos naturais e implica diretamente nas condições de 

vida humana.  

Esses autores consideram que os impactos da degradação ambiental 

podem ser de ordem física e social. Enquanto aqueles podem se relacionar aos 

recursos naturais, como vegetação, solo e recursos hídricos; esses possuem 

implicações maiores, como a desertificação, o aumento da pobreza, da fome e da 

desigualdade social. 

Tendo em vista que as consequências da degradação ambiental são 

complexas e variadas, cabe destaque para a desertificação. Problemática essa que 

afeta as regiões secas em caráter global e se manifesta claramente em distintos 

níveis, desde o local ao nacional (ABRAHAM; BEEKMAN, 2006). 

De acordo com Matallo Júnior (2001), as regiões secas foram as primeiras 

áreas a serem povoadas no mundo e durante vários séculos foram fornecedoras de 

matérias-primas e escravos, potencializando pobreza e subdesenvolvimento. Um 

dos principais problemas dessas regiões é a desertificação. Segundo dados do 

Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da 

Seca (PAN-BRASIL), esse processo atinge 33% da superfície da Terra, onde vivem 

cerca de 2,6 bilhões de pessoas, ou seja, 42% da população mundial (BRASIL, 

2004). 

As discussões a respeito da desertificação são bastante antigas. Alguns 

estudiosos como Schenkel e Matallo Júnior (2003) apontam para a década de 1930, 

quando o meio oeste americano, especialmente Oklahoma, Kansas, Novo México e 

Colorado, sofreram grandes perdas econômicas e ambientais.  

Na década seguinte, especialmente em 1949, o termo desertificação foi 

usado pela primeira vez por Albert Aubreville, um engenheiro francês que estudava 

o meio natural. Ele utilizou esse termo para indicar as áreas que passavam por um 

estado de degradação ambiental avançado na África (CONTI, 1998). Contudo, o 

fenômeno não foi exatamente definido, apenas foi conceituado como sendo a 

conversão de terras férteis em desertos consequentes da erosão do solo vinculada 

às atividades humanas.  

A partir da década de 1960 a problemática passou a receber atenção 

acadêmica, institucional e política a nível mundial, com o agravamento da seca e da 

fome na região do Sahel, na África. Essa região, localizada ao Sul do deserto do 
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Saara, sofreu prejuízos ambientais e humanos ocorridos em função das condições 

de secas, principalmente no final da década de 1960 e início de 1970, período em 

que morreram mais de 10 milhões de bovinos e cerca de 250 mil vidas humanas 

(RHODES, 1992).  

Compreendida como um problema de ordem mundial, capaz de afetar 

diretamente a qualidade de vida das populações e interferir no desenvolvimento 

econômico, a desertificação passou a ser preocupação da comunidade 

internacional, a qual buscou desenvolver estratégias de combate ao fenômeno. 

A primeira iniciativa internacional relacionada ao seu combate se fez com 

a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em Estocolmo, na Suécia, 

em 1972. Esse encontro serviu de base para a elaboração do Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e ali foi proposto um evento que discutisse 

profundamente a desertificação. Como resultado foi realizada a Conferência das 

Nações Unidas sobre Desertificação (UNCOD) em 1977, em Nairobi, no Quênia. 

Nessa conferência foi criado o Plano Mundial de Ação contra a Desertificação, o 

qual buscava desenvolver ações em todo o mundo com a participação do maior 

número de países (MATALLO JÚNIOR, 2000).  

O Plano de Ação de Combate à Desertificação (PACD) utilizou a definição 

de aridez a partir do índice de aridez desenvolvido pela metodologia de 

Thornthwaitte. Segundo essa metodologia, o índice de aridez é encontrado dividindo 

a quantidade de pluviometria (P) pela perda máxima possível de água por 

evapotranspiração (ETP). Assim, podem-se identificar cinco classes de variação do 

índice (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Índice de Aridez, conforme o tipo de clima  
Clima Índice de Aridez 

Hiper-árido < 0,05 
Árido 0,05 – 0,20 

Semiárido 0,21 – 0,50 
Subúmido seco 0,51 – 0,65 

Subúmido e úmido > 0,65 
Fonte: Thornthwaitte (1955). 

 

A década de 1990 presenciou um importante momento de debate sobre a 

desertificação com a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, em 1992 (Rio-92). Como resultado, 

teve-se a negociação para a elaboração de três convenções: a Convenção sobre 
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Mudança Climática, a Convenção sobre Diversidade Biológica e a Convenção das 

Nações Unidas de Combate à Desertificação nos Países afetados por Secas e/ou 

Desertificação (UNCCD). Assim, os países que fazem parte dessa convenção 

devem elaborar o Programa de Ação Nacional de combate à Desertificação, 

conhecido como PAN, como principal estratégia de luta contra a desertificação. 

Nesse contexto, Cabo Verde se destaca sendo o primeiro país africano e 

o segundo no mundo a assinar e ratificar a Convenção de luta contra a 

desertificação. O seu Plano Nacional foi elaborado em 1998 e aprovado em 2000 

(ROCHA, 2006).  

No caso do Brasil, o PAN foi publicado em 2004 e partir daí os estados 

comprometidos com a problemática passaram a ter o compromisso de elaborar seus 

planos estaduais. O Ceará publicou o seu plano em 2010 e teve como apoio na 

elaboração o Ministério do Meio Ambiente em parceria com a Agência de 

Cooperação Alemã, GTZ/GOPA, e o Instituto Interamericano de Cooperação para 

Agricultura – IICA (CEARÁ, 2010). 

Foi na Rio-92 que o conceito de desertificação foi definido oficialmente e 

publicado na Agenda 21 como “a degradação das terras nas zonas áridas, semi-

áridas e subúmidas secas, como resultado da ação de fatores diversos, com 

destaque para as variações climáticas e as atividades humanas” (BRASIL, 2004 p. 

23). Desta feita, a degradação da terra é compreendida como à degradação dos 

solos, dos recursos hídricos, da vegetação e da biodiversidade, resultando na 

redução da qualidade de vida das populações afetadas por esses fatores (BRASIL, 

2004). 

Diante da grande abrangência espacial dessa problemática, bem como de 

suas implicações, percebe-se que o seu conceito também é bastante complexo, 

ocorrendo inclusive divergência entre os pesquisadores. Nascimento (2006), 

tratando da desertificação, busca fazer um resgate da abordagem conceitual com 

base em diversos autores como Ab’Saber (1977), Nimer (1980), Dregne (1987). 

Desse modo, o referido autor identificou aproximadamente 59 conceituações, sendo 

algumas discordantes, ambíguas e generalistas, entretanto, todas consideram a 

degradação das terras nas ecozonas climáticas, que variam de áridas a subúmidas 

secas. 

Nascimento (2006), com base em Verdum (2002), aponta que a definição 

do conceito de desertificação passou por cinco fases. São elas: fase da 
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conscientização, de percepção exagerada, de dúvida sobre o processo, do mito do 

crescimento dos desertos e do novo realismo da problemática. 

A primeira fase data do final da década de 1940 e início da década de 

1950. Nessa fase, ocorreu o reconhecimento do problema, sendo que as atividades 

humanas se constituíam como as principais causas desencadeadoras do problema.  

A segunda fase ocorreu a partir da década de 1970, é marcada pela 

percepção exagerada do problema, em que existia uma necessidade de elaboração 

do conceito que fosse internacionalmente aceito, através dos trabalhos de 

sensoriamento remoto e dados climáticos que conseguissem espacializar o 

fenômeno em escala planetária. 

A terceira fase é marcada pela dúvida de reconhecimento da 

desertificação, no final da década de 1980. A sua caracterização apresentava 

problemas principalmente devido à extensão, às causas, às soluções e à 

reversibilidade.  

A quarta fase se refere ao mito do crescimento dos desertos. Ocorriam 

generalizações de que os desertos estariam aumentando. Todavia, essa questão se 

constituiu como um mito, uma vez que a desertificação se caracterizou de forma 

pontual principalmente nos entornos dos vilarejos e não de forma linear nas margens 

dos grandes desertos.  

A quinta e última fase trata da nova realidade sobre a problemática. 

Assim, ela passa a ser compreendida como um processo singular combinatório de 

variáveis locais e não mais um problema generalizado das ecozonas degradadas.  

Nessa perspectiva, a desertificação está relacionada a diversos fatores, 

como a própria definição oficial aponta, entretanto, a ação humana é inerente ao 

processo (NASCIMENTO, 2006). Desta feita, é necessário fazer a distinção entre 

desertificação, desertos e desertização.  

Nimer (1988) diz que o deserto está relacionado com a extrema aridez 

climática, independentemente da ação humana. Para Cavalcante (2003), os 

desertos são entendidos como ecossistemas específicos, com gênese e dinâmica 

próprias. Nascimento (2006) enfatiza que deserto não pode ser confundido com 

desertificação, embora essa palavra seja uma substantivação daquela. Portanto, a 

desertificação pode ser “consequente de mudanças de clima regional ou de uso 

inadequado dos solos, ou mesmo dos dois casos simultaneamente. Todavia, 
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somente a degradação da natureza é incapaz de desencadear um ressecamento 

típico dos fenômenos de formação de desertos” (NASCIMENTO, 2006, p.73). 

Como desertização entende-se os processos naturais de formação de 

desertos, chamados desertos físico-ecológicos, ou seja, processos de expansão e 

contração de áreas desérticas (RUBIO, 1995). 

Para Mattalo Júnior (2001), as críticas ao conceito de desertificação se 

dão por conta da fragilidade teórica e/ou metodológica. O autor indica que os 

principais problemas da desertificação são: a complexidade conceitual, a ausência 

de métodos de estudo universalmente aceitos, a ausência de métodos confiáveis 

para identificação dos processos e a falta de uma metodologia de avaliação 

econômica da desertificação. 

 

1.4.1 A Desertificação no Brasil 

  

Quanto à desertificação no Brasil, é consenso entre os pesquisadores da 

temática que o processo ocorre no Nordeste, especialmente nas áreas semiáridas e 

subúmidas secas (MATALLO JÚNIOR, 2000). Os processos atuantes em outras 

regiões brasileiras, como o Norte e o Sul, não condizem com o conceito oficial e, 

portanto, vêm recebendo outras nomenclaturas, como o termo arenização para os 

processos detectados no Sudoeste do Rio Grande do Sul (SUERTEGARAY, 2000).  

Para Brasil (2004), a desertificação pode abranger parte significativa dos 

estados do Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, 

Sergipe, Bahia e norte de Minas Gerais (Figura 2). 

Entre os principais autores que tratam da desertificação no Nordeste 

brasileiro estão Vasconcelos Sobrinho, como o pioneiro, a partir da década de 1970, 

Ab’Saber (1977), Nimer (1980, 1988) e Conti (1995). Para esses autores, a 

vulnerabilidade ambiental, associada à história de ocupação da região, são 

responsáveis diretos pela degradação ambiental e consequentemente pela 

desertificação. Embora as condições climáticas sejam importantes nesse processo, 

verifica-se que as fortes pressões sobre os recursos naturais evidenciam ainda mais 

o desgaste ambiental. Para Nascimento (et al., 2007), a degradação ambiental na 

região está mais associada a questões humanas do que às questões de 

vulnerabilidade ambiental.  
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Figura 2 - Mapa das Áreas Susceptíveis à desertificação no Nordeste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (BRASIL, 2004). 

 

Oliveira (2006) entende que a degradação dos recursos naturais 

renováveis é um dos mais sérios problemas que afeta o quadro socioambiental do 

Nordeste brasileiro. Alguns fatores são determinantes para que a degradação 

ambiental aconteça de forma tão rigorosa nessa região, entre eles estão as práticas 

inadequadas como a pecuária extensiva, a agricultura mal manejada e o 

desmatamento indiscriminado.  

No Ceará, o processo de desertificação vem aparecendo de forma 

bastante representativa nos sertões, pois os mesmos apresentam condições 

ambientais vulneráveis assim como atividades humanas degradantes. A 
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vulnerabilidade se refere às irregularidades pluviométricas e às secas frequentes, 

enquanto as atividades humanas degradantes se referem ao mau uso dos recursos 

naturais como queimadas, extrativismo inadequado, mineração indiscriminada, 

sobrepastoreio, etc.  

Souza (2006) atribui a degradação ambiental no Ceará ao reflexo de 

atividades inadequadas como o extrativismo vegetal indiscriminado, a pecuária 

extensiva e a agricultura praticada com tecnologias rudimentares, alterando 

significativamente a vegetação da caatinga.  

Em algumas partes do sertão cearense, a degradação já atinge condições 

irreversíveis, exibindo marcas nítidas de desertificação. De acordo com o Programa 

Estadual de Combate à Desertificação (PAE-CE) (CEARÁ, 2010), grande parte do 

estado está susceptível ao processo, o qual vem ocorrendo em diversos níveis e se 

configuram em três núcleos. 

 

1.4.2 A Desertificação em Cabo Verde 

 

A desertificação se constitui como o principal problema ambiental da 

atualidade em Cabo Verde (SEMEDO, 2010). Em conformidade com o conceito da 

ONU, a desertificação naquele país possui duas causas principais: os efeitos das 

secas e as ações humanas.  

As secas fazem parte do cotidiano de Cabo Verde. As histórias infantis, 

as lendas e os romances literários cabo-verdianos, como as obras Chiquinho 

(LOPES, 1997) e Os Flagelados do Vento Leste (LOPES, 1979), retratam com muita 

clareza os desafios vividos por aquelas populações nas épocas das grandes secas. 

As ações humanas podem ser traduzidas no desmatamento para a 

produção de lenha para energia doméstica; na pastagem excessiva para alimentar 

os rebanhos, especialmente caprinos; e no uso inadequado dos solos para a prática 

da agricultura extensiva (ROCHA, 2006). 

Nesta perspectiva, a desertificação é considerada um fenômeno que:  

 
manifesta-se em todo o país, de forma diferente e de acordo com as 
características físicas das ilhas do arquipélago: por exemplo, no Sal, Boa 
Vista e Maio, ilhas planas e arenosas, a desertificação manifesta-se, 
sobretudo pelo desaparecimento quase total do coberto vegetal e por 
erosão eólica intensiva. Nas outras ilhas, os efeitos combinados das 
características geomorfológicos e climáticas provocam um escoamento 
torrencial e uma erosão hídrica considerável (ROCHA, 2006, p.15). 
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Conforme já referido anteriormente, Cabo Verde foi um dos primeiros 

países a assinar a Convenção das Nações Unidas sobre a Luta contra a 

Desertificação (LCD). Nesse sentido, Rocha (op. cit.), em relatório que trata de 

desertificação e degradação da terra em Cabo Verde, aponta que as principais 

obrigações do país perante a LCD se referem a: 

 Priorizar a luta contra este problema, diminuindo os efeitos das 

secas e concebendo recursos suficientes de acordo com as 

condições do país; 

  Estabelecer estratégias no quadro dos planos e das políticas de 

desenvolvimento; 

 Atacar as causas da desertificação e dispensar atenção especial 

aos fatores socioeconômicos que contribuem para o fenômeno; 

 Sensibilizar as populações locais e facilitar sua participação com 

apoio das ONGs; 

 Criar um ambiente adequado reforçando a legislação e elaborando 

novas políticas a longo prazo e novos programas de ação. 

Em âmbito regional, Cabo Verde se compromete a: 

 Fazer da LCD e da diminuição dos efeitos da seca a principal 

estratégia de eliminação da pobreza; 

 Promover cooperação e integrações regionais nesta luta; 

 Reforçar as instituições existentes para aumentar a sua eficácia e 

assegurar uma utilização mais racional dos recursos naturais; 

 Pôr em curso planos de urgência para diminuir os efeitos da seca 

nas zonas degradadas. 

De acordo com Rocha (2006), a LCD em Cabo Verde pode ser dividida 

em dois momentos. O primeiro ocorre entre 1975 (ano de sua independência) e 

1995 e o segundo a partir de 1995.  

No primeiro momento, o governo buscou ações que visava a redução da 

pobreza através da criação de empregos e diminuição do êxodo rural. Dessa forma, 

obteve-se resultados consideráveis, como maior conscientização nacional 

relacionada à LCD, formação de técnicos e camponeses, construção de 
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infraestrutura hidráulica como poços, furos e cisternas. Além de medidas de 

contenção dos processos erosivos. 

No segundo momento, o governo buscou desenvolver estratégias 

favorecendo a descentralização dos serviços técnicos, a privatização das atividades 

de proteção e gestão dos recursos naturais, e a participação ativa e responsável das 

populações. 

De acordo com Cabo Verde (2000), o PAN se apresenta como um 

processo longo que teve início com a realização do I Fórum Nacional, em novembro 

de 1995. A partir dessas e de outras discussões, foi acordado que cada município 

deveria desenvolver um Programa Municipal de Combate à Desertificação. Para 

tanto, cada municipio realizou um diagnóstico participativo e preparou um relatório 

que descreve a situação socioeconômica das diferentes áreas e propostas das 

comunidades na luta contra a desertificação. 

Semedo (2010), tratando da desertificação na Ilha de Santiago, em Cabo 

Verde, apresenta as modalidades de manifestação desse fenômeno nas diferentes 

unidades de paisagem da ilha. Assim, nas Achadas litorâneas, a desertificação se 

manifesta através do sobrepastoreio e da exposição dos solos degradados. 

Nas planícies fluviais, ocorre a salinização dos solos e das águas dos 

poços devido à infiltração das águas marinhas advinda da sobre-exploração das 

águas doces. Nos maciços residuais montanhosos a desertificação se manifesta 

através dos ravinamentos, dos deslizamentos de solo, da erosão acelerada e do 

desaparecimento da cobertura vegetal original. 

Nos planaltos interiores, a erosão acelerada, o desaparecimento da 

cobertura vegetal e a regressão da fauna silvestre também dão sinais da 

problemática em voga. 

Semedo (2010) também chama atenção para a confirmação da luta 

contra a desertificação naquele país saheliano. A permanência da população por 

mais de cinco séculos indica que a população vem adquirindo certa experiência na 

convivência com as secas e com as áreas em processos de desertificação. 

As formas de armazenamento de água das chuvas em cisternas, as 

culturas agrícolas a base de milho e o crescimento das áreas florestadas, passando 

de 5000 hectares (ha) em 1975 para 60000 ha em 2000, indicam ações positivas de 

convivência e experiências dessas populações (SEMEDO, 2010). 
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Em síntese, pode-se entender que a desertificação naquele país se dá 

através das consequências de atividades humanas discrepantes com as fragilidades 

dos sistemas ambientais do território insular e saheliano. Para Semedo (2010), o 

modelo da sociedade escravocrata e as atividades econômicas desenvolvidas ao 

longo do processo de ocupação promoveram sérios problemas de degradação 

ambiental em terras caboverdianas. 

 

1.4.3 Indicadores de Desertificação 

 

Segundo Abraham, Montaña e Torres (2006, p. 51), um indicador de 

desertificação é: 

 
esencialmente una descripción simplificada de la realidad. Es por lo tanto un 
descriptor del estado y de la tendencia de un proceso, que debe facilitar la 
toma de decisiones en la lucha contra la desertificación (OECD, 1991, 1998; 
Winograd, 1994; Ridway, 1995; ECOSOC, 1995; World Bank, 1995). Está 
integrado por distintas variables y datos. Puede ser simple o muy complejo, 
cuando se logran índices. 

 

Para os referidos autores, um indicador ou uma somatória de indicadores 

podem não trazer resultados adequados. Deve-se encontrar parâmetros que 

satisfaçam as condições para fornecer informações relevantes e adequadas. Dessa 

forma, pode haver vários indicadores para o mesmo problema, buscando-se o mais 

apropriado e, assim, construir um sistema de indicadores. 

Cada indicador deve ser claramente identificado, fácil de medir, 

representativo, válido em todas ou na maioria das escalas de estudo. Sua função é 

expressar, representar ou medir o estado de uma variável (NAVONE, et al., 2006). 

De acordo com Mattalo Júnior (2001), os indicadores de desertificação 

vêm sendo estudados desde a década de 1970. Mesmo assim, os pesquisadores 

ainda enfrentam dificuldades de encontrar “modelos” ou de sistematizar os 

indicadores de forma consensual. 

O autor indica que a primeira tentativa de formulação de um sistema de 

indicadores de desertificação se deu durante a preparação para a Conferência de 

Nairobi, em 1977. Os pesquisadores apresentaram suas contribuições, tendo como 

resultados uma lista exaustiva de metodologias. Como não ocorreram novas 

tentativas de sistematização dessas metodologias, os estudos posteriores se 
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dedicaram a trabalhar de modo disciplinar, abandonando a ideia de uma 

metodologia geral. 

Os esforços internacionais para a formulação do sistema de indicadores 

demonstraram - através dos trabalhos apresentados nos congressos internacionais, 

como o International Symposium and Workshop on Desertification: connecting 

science with community action, na Universidade do Arizona, em 1977, e o 

International Seminar on Indicators for assessing Desertification in the Mediterranea, 

que ocorreu na Itália, em 1998 - que nos Estados Unidos e na Europa existia um 

esforço mais no sentido da verticalização temática que na tentativa de formulação de 

metodologias (MATTALO JÚNIOR, 2001).  

Quanto aos esforços regionais no trato dos indicadores de desertificação, 

o autor indica que se destacaram a América Latina e o Caribe, sendo desenvolvidas 

metodologias minimamente padronizadas. Brasil, Argentina, Bolívia, Chile e Peru 

desenvolveram um programa de trabalho baseado em quatro itens, a saber: 1. 

Definição de uma metodologia de indicadores de estudo a ser desenvolvida nos 

cinco países; 2. Teste e validação da metodologia; 3. Treinamento de equipes em 

cada país e 4. Realização de estudos e monitoramento em cada país. Esse projeto 

foi elaborado e apresentado ao Banco Interamericano (BID). Embora não sendo 

aprovado, se constituiu como uma importante atividade de discussão e proposta 

sobre o tema. Posteriormente, parte desta metodologia foi negociada entre a 

Universidade do Chile e a Food and Agricultural Organization (FAO), sendo 

implementada nos cinco países. 

Cada país reunia um conjunto de indicadores considerados relevantes 

para uma metodologia unificada. O documento brasileiro foi coordenado por Matallo 

Júnior e contou com a participação de diversas instituições como o Instituto Desert, 

FUNCEME, IBAMA, IBGE e Departamento de Geografia da Universidade de São 

Paulo. 

Como resultado foi selecionado um conjunto de indicadores, os quais 

foram divididos em físicos, biológicos e socioeconômicos, que juntamente com os 

resultados dos outros países foi enviado à FAO. Esse documento, embora de suma 

importância, não formula uma metodologia unificada, por possuir uma grande 

quantidade de indicadores (52), o que gera dificuldade operacional e metodológica. 

Além disso, o proposto sistema que agrupa os indicadores se apresenta de alta 

complexidade (MATALLO JÚNIOR, 2001). 
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Diante de tal situação, o Secretariado da Convenção da Desertificação 

formulou um Plano de Ação Regional com a prioridade de definir e aplicar uma 

metodologia unificada. Para tanto, propôs uma nova metodologia, que fosse 

diferente das anteriores.  

A nova proposta elaborou uma matriz que classifica os indicadores em 

Indicadores de Situação e Indicadores de Desertificação. Os indicadores de situação 

são aqueles que podem ajudar a caracterizar o fenômeno, devendo ser 

acompanhados e monitorados. Os índices sociais, econômicos e elementos 

climáticos são exemplos de indicadores que ajudam a caracterizar a situação. Os 

indicadores de desertificação, por sua vez, são aqueles que podem de fato 

identificar o problema, ou seja, são aqueles que percebem os processos relativos à 

perda da capacidade produtiva da terra. Assim, devem se referir principalmente à 

degradação do solo, da vegetação e dos recursos hídricos. 

De acordo com essa proposta, os dados socioeconômicos não devem ser 

considerados como indicadores de desertificação, pois não necessariamente 

identificam de fato o problema. Uma área desertificada, ou em processo de 

desertificação, pode obter índices sociais elevados ou positivos em função da 

implantação de uma política pública de investimento para um determinado setor, por 

exemplo. Enquanto outra área pode apresentar dados sociais muito baixos e não 

enfrentar problemas de desertificação (MATALLO JÚNIOR, 2001). 

Segundo o referido autor, a matriz resultante desta proposta foi 

apresentada na IV Reunião Regional da América Latina e Caribe e aprovada como 

parte do plano regional. Diante de todas essas propostas, como resultado, de fato, 

verifica-se que não há consenso de qual matriz deve ser adotada na região. Além 

disso, nunca foram aplicadas e devidamente testadas nesses países. 

Com relação aos indicadores de desertificação no Brasil, Matallo Júnior 

(2001) identifica algumas fragilidades teóricas metodológicas importantes. Na sua 

concepção é necessário diferenciar as metodologias de identificação do fenômeno e 

as metodologias de estudo desses processos. Sem essa diferenciação, os sistemas 

de indicadores continuarão complexos, gerando certas desconfianças. 

Há ainda uma tendência de utilizar os indicadores sociais, econômicos e 

físicos em um único sistema, como se fosse a simples inclusão dos diferentes 

indicadores que proporcionasse melhoria de conhecimento. O autor ratifica que é 
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importante romper com essa ideia para a melhoria do conhecimento e da 

credibilidade sobre o tema. 

Para Matallo Júnior (2001), as principais contribuições relacionadas as 

metodologias de indicadores no Brasil são de Vasconcelos Sobrinho, do Instituto 

Desert, e a da proposta regional da América Latina e do Caribe. 

Vasconcelos Sobrinho (1978), além da sua contribuição relacionada com 

a questão espacial (núcleos de desertificação), trabalhou com 36 indicadores 

agrupados em 4 categorias: físicas, biológicas, agropecuárias e socioeconômicas. 

Os principais problemas com essa metodologia diz respeito à aplicabilidade, por 

possuir muitas variáveis, à necessidade de uma equipe multidisciplinar 

especializada, à disponibilidade de dados, trabalhos de campo e à inexistência de 

algum tipo de ponderação entre os indicadores.  

O Instituto Desert apresenta a primeira formulação de metodologia 

contando com 19 indicadores, divididos em físicos, biológicos e socioeconômicos. 

Apresenta uma matriz de presença ou ausência fazendo um tratamento linear dos 

dados visando a identificação dos processos. Assim, as áreas foram classificadas 

em três níveis, conforme mostra o Quadro 1.  

 

Quadro 1 - Grau de desertificação conforme a proposta do Instituto Desert 
Níveis de desertificação Quantidade de indicadores presentes (Total 19) 

Muito Grave No mínimo 15 
Grave Entre 11 e 14 

Moderada Entre 06 e 10 
Fonte: Matallo Júnior (2001). 

 

A presente metodologia apresenta alguns problemas os quais foram 

apontados por Gomes e Martimore (apud MATALLO JÚNIOR, 2001). De acordo com 

a avaliação, os autores apontam para a questão da validação dos indicadores: os 

que devem ser adotados e os que devem ser rejeitados. Além disso, apontam para a 

revisão dos indicadores e propõem agrupá-los em quatro grandes linhas: 

I. Índice de degradação física/química e biológica; 

II. Índice de manejo dos recursos naturais; 

III. Indicadores sociais e econômicos da desigualdade e estagnação; 

IV. História de ocupação. 
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Embora possua problemas, essa proposta vem sendo testada desde a 

década de 1970 e sua grande contribuição está em conseguir selecionar, organizar 

e aplicar uma metodologia de indicadores. 

A contribuição da América Latina e do Caribe para o Brasil é a proposta 

de um sistema básico de indicadores para a identificação e monitoramento dos 

processos de desertificação. Embora possua limitações, pode ser adotada 

provisoriamente enquanto se busca o desenvolvimento metodológico e 

aprofundamento dos conhecimentos da temática, ratifica Matallo Júnior (2001). 

Abraham e Beekman (2006), no trabalho “Indicadores de desertificação 

para a América do Sul”, propõem revisar a metodologia para selecionar os 

indicadores. Para os autores, a seleção dos indicadores pode ajudar a comparar os 

resultados de diversas áreas ou países no exame das possíveis ligações.  

Abraham, Montaña e Torres (2006) apresentam os procedimentos 

metodológicos para obtenção de indicadores de desertificação de forma 

participativa. Nesse aspecto, os autores dizem que o sistema de avaliação e 

monitoramento da desertificação devem seguir sete passos básicos: 

I) Acordos preliminares: identificação de problemas, atores 

envolvidos, áreas de intervenção e escala de trabalho; 

II) Problemas e objetivos: definição e priorização de problemas, 

objetivos, hipóteses de impactos e de atuação; 

III) Diagnóstico; 

IV) Avaliação: obtenção e avaliação de indicadores de desertificação e 

sistema de avaliação e monitoramento; 

V) Identificação de soluções e campos de atuação; 

VI) Respostas: Programa de atuação; 

VII) Monitoramento e acompanhamento. 

Segundo os autores supramencionados, o modelo de avaliação de 

desertificação deve priorizar os problemas (processos ou fatores) de desertificação 

por unidades ambientais. Cada problema deve gerar um objetivo, que por sua vez 

deve construir um indicador ou uma série de indicadores para reconhecer a 

dinâmica dos sistemas. 

Abraham e Beekman (2006) apresentam o conjunto de indicadores 

adotados pelo Programa “Combate à desertificação na América do Sul”. Os 

indicadores foram selecionados a níveis nacional (72) e local (107) e foram divididos 
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em quatro categorias: fatores abióticos, biofísicos, sociais e econômicos, 

institucionais e organizacionais. 

Oliveira (2012), com base no sistema de indicadores de Abraham e 

Beekman (2006), apresenta os indicadores biofísicos de desertificação em Cabo 

Verde. A sua proposta elegeu 7 indicadores biofísicos, os quais foram aplicados em 

10 sistemas ambientais na Ilha de Santiago. 

De acordo com os indicadores biofísicos, foi estabelecido os índices de 

desertificação de modo que o maior valor do índice biofísico indica maior estado de 

conservação (Tabela 2). 

 

Tabela 2- Intervalos dos indicadores biofísicos de desertificação 
Indicadores Biofísicos de 

Desertificação 
Intervalos 

Muito Baixo > 3,36 
Baixo 3,20 – 3,36 

Moderado 2,80 – 3,19 
Alto 2,64 – 2,79 

Fonte: Oliveira (2012). 

 

1.5 Procedimentos Operacionais 

 

A pesquisa está sistematizada em duas etapas principais: gabinete e 

campo. Em gabinete foram desenvolvidas atividades referentes à revisão de 

literaturas, pesquisas documentais, levantamentos geocartográficos e de imagens 

de satélites e suas devidas interpretações, confecção dos mapas temáticos, 

elaboração/adaptação dos instrumentos de coleta de dados (fichas de campo), 

análise e interpretação dos dados obtidos.  

A revisão de literatura está relacionada aos levantamentos bibliográficos, 

com base na fundamentação teórica que parte de questões referentes ao estudo da 

Geografia Física, Teoria Geossistêmica, análise ambiental integrada, 

degradação/desertificação, bacias hidrográficas, recuperação de áreas degradadas, 

semiaridez, planejamento ambiental, zoneamento ambiental, ecodinâmica do 

ambiente, entre outros assuntos. 

Além dos autores clássicos, como Sotchava (1977), Bertand (1972) e 

Tricart (1977), destacam-se também os trabalhos regionais de Souza (2000), 

Oliveira (2006), Nascimento e Sampaio (2004/2005), pois utilizam os princípios 

geossistêmicos nas suas pesquisas, o que dá significativas contribuições ao 
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presente trabalho. As pesquisas acadêmicas realizadas na referida área de estudo, 

ou em seu entorno, como Ceará (2010, 2009, 2006, 2002), Guerra (2009), Costa 

(2009), Magalhães (2010), Brasil (2004), Oliveira (et al., 2012), Pina (et al., 2012) e 

Semedo (2012), também são consideradas. Estas serviram de base, fornecendo 

informações relevantes através das múltiplas óticas de investigação. 

A pesquisa documental se refere à coleta de dados junto aos órgãos 

governamentais como Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto 

de Pesquisas e Estratégias Econômicas do Ceará (IPECE), Fundação Cearense de 

Meteorologia (FUNCEME), Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará 

(COGERH), Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará 

(EMATERCE), Prefeitura Municipal de Jaguaribe, no Brasil; e Instituto Nacional de 

Estatística (INE), Instituto Nacional de Gestão do Território (INGT), Instituto Nacional 

de Investigação e Desenvolvimento Agrário (INIDA), Instituto Nacional de Gestão 

dos Recursos Hídricos (INGRH), em Cabo Verde. As informações adquiridas nessas 

instituições são variadas, compreendem desde dados do quadro natural, até 

aspectos socioeconômicos. 

Os levantamentos geocartográficos partiram do levantamento das cartas 

topográficas da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) nas 

Folhas Sistemáticas Banabuiú n° 894 SB-24-X-C-I e Jaguaretama N°971 SB-24-X-

C-IV na escala 1:100.000 (1997), mapas básicos e temáticos em escala apropriada 

para os interesses da pesquisa. Mapa Exploratório de Reconhecimento dos Solos do 

Estado do Ceará (CEARÁ, 1972); Mapa Geológico e Geomorfológico do Projeto 

RADAMBRASIL nas Folhas Jaguaribe/Natal SB.24/25 (BRASIL, 1981); Mapa 

Geológico do Ceará (CPRM, 2003); Mapa de Uso e Ocupação do Solo do município 

de Jaguaribe na escala de 1:80.000 (INPE, 2016).  

A base cartográfica de Cabo Verde está baseada na Planta de Zonagem 

Geológica de Santiago na escala 1:10.000 (2003), e no Plano Diretor Municipal da 

Ribeira Grande e de São Domingos, que apresenta informações geomorfológicas, 

pedológicas, de vegetação, uso do solo, dentre outros materiais.  

Para a análise da sub-bacia brasileira, foram interpretadas as imagens 

dos satélites Landsat 5 datada de 08/10/2015, Landsat 8 (2015) composição das 

bandas 6,5,4 (falsa cor), para melhor visualização das planícies fluviais, e 

composição 3,4,5 para melhor visualização da cobertura vegetal.  
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No caso de Cabo Verde, foi utilizada uma ortofotocarta cedida pelo 

Instituto Nacional de Gerenciamento e Ordenamento do Território de Cabo Verde.  

Para a produção cartográfica, foram utilizadas técnicas de 

geoprocessamento e de sensoriamento remoto através de programa de computador 

software Arcmap 10.1. e Spring. Para tanto, utilizou-se a base de dados do 

RADAMBRASIL (1981), Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM, 

2003), Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuária (EMBRAPA, 2011), IPECE 

(2007), FUNCEME (2010), INGT (2015), Moura (2015), Diniz e Matos 1986, 

Serralheiro (1973), Cabo Verde (2015, 2011).  

Quanto aos instrumentos de coleta de dados optou-se por utilizar a ficha 

de campo Diagnóstico do Meio Físico elaborada pelo professor Marcos José 

Nogueira de Souza, uma vez que a mesma possui muitas variáveis e um avantajado 

banco de dados. Os dados socioeconômicos foram levantados segundo o Instituto 

Nacional de Estatística de Cabo Verde e junto à Prefeitura Municipal de Jaguaribe, 

através da Secretaria de Saúde. Os servidores públicos municipais designados 

como Agentes Comunitários de Saúde, e responsáveis pelas comunidades 

pertencentes à Sub-bacia, forneceram informações através dos seus bancos de 

dados, os quais são atualizados mensalmente. 

Na segunda etapa da pesquisa, ou seja, em campo, foram realizadas as 

seguintes atividades: a) reconhecimento da verdade terrestre, verificando os 

sistemas ambientais das áreas em estudo, auxiliados pela cartografia básica e 

temática bem como pelas imagens de satélite; b) preenchimento das fichas de 

campo, através do reconhecimento das condições ambientais de cada sistema das 

bacias; c) confirmação dos dados mapeados e suas necessárias correções, d) 

levantamento dos dados socioeconômicos da sub-bacia do Feiticeiro, junto à 

Secretaria de Saúde do Município de Jaguaribe. Os dados socioeconômicos da 

Ribeira Grande foram levantados de acordo com os dados do Censo (2010), 

realizado pelo INE. 

Vale ressaltar que os trabalhos de campo realizados na microbacia da 

Ribeira Grande foram concentrados no período de três meses (Novembro/2014 à 

Janeiro/2015) durante a realização do Doutorado Sanduíche Brasil/Cabo Verde, 

através do Intercâmbio Internacional Brasil/Cabo Verde apoiado pela CAPES. 

Quanto aos indicadores de desertificação, buscou-se fazer um 

diagnóstico geoambiental das áreas pesquisadas, baseado na análise integrada, 
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através das devidas correlações entre os componentes naturais (aspectos 

geológicos, geomorfológicos, hidroclimáticos e fitopedológicos) e socioeconômicos.  

Nessa perspectiva, foram selecionados 8 indicadores geobiofísicos 

(IGBFD) e 11 socioeconômicos (ISED) (Quadro 2).  

 

Quadro 2 - Indicadores de Desertificação 
 TEMA INDICADOR 

In
d

ic
ad

o
re

s 
B

io
fí

si
co

s 
IG

B
F

D
 

Geologia 1 Permoporosidade 
Geomorfologia 2 Declividade 
Climatologia 3 Setorização climática 
Hidrologia 4 Águas superficiais e subterrâneas 
Pedologia 5 Espessura do solo 

6 Grau de erosão do solo 
Vegetação 7 Estratificação 

8 % de cobertura da área 

In
d

ic
ad

o
re

s 
so

ci
o

ec
o

n
ô

m
ic

o
s 

IS
E

D
 

População 1 Densidade demográfica 
Educação 2 Escolaridade 
Estrutura fundiária 3 Propriedade da terra 
Atividade econômica  4 Agricultura 

5 Pecuária 
6 Extrativismo vegetal 

Pobreza 7 Renda familiar 
8 Abastecimento de água 
9 Tratamento da água 
10 Matriz energética 
11 Destino dos resíduos sólidos 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Os indicadores foram adaptados conforme a metodologia de Abraham 

Beekman (2006) e Oliveira (2012) e obedeceram aos seguintes critérios de seleção: 

relevância; evidências; dados disponíveis, fácil de coletar e simples de aplicar; custo; 

benefício social. Os mesmos foram organizados de modo que os maiores valores 

indicarão maiores potencialidades para a conservação do ambiente e o menor valor 

do índice indica menor estado de conservação. Com base nos valores encontrados 

para cada indicador será estabelecido o índice de susceptibilidade à desertificação 

nas áreas de estudo. O Quadro 3 apresenta os indicadores geofiofísicos, seus 

valores, que variam de 1 a 5, e justificativa.  
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Quadro 3 - Matriz dos indicadores biofísicos de desertificação  

 
Fonte: Elaboração da autora, adaptado de Oliveira; Semedo; Oliveira (2013). IGBFD: Indicador 
Geobiofísico de Desertificação; VI: Valor do Indicador. 
 

O indicador geologia (IGBFD1) foi obtido através do mapeamento 

geológico das duas bacias estudadas, destacando a permoporosidade da rocha, o 

 INDICADORES GEOBIOFÍSICOS DE DESERTIFICAÇÃO 

IG
B

F
D

1 

Geologia (Litotipos/Permeabilidade)  V.I. Justificativa do Indicador 
Sedimentos não coesos (arenosos) (5) 

Em função da composição litológica do 
substrato, destacando a permoporosidade da 
rocha, o que indica a capacidade de infiltração 
e armazenamento da água. 

Sedimentos não coesos (areno-argilosos) (4) 
Rochas sedimentares (arenitos, conglomerados) (3) 
Rochas metamórficas (metamorfismo baixo a médio)  (2) 
Rochas ígneas, granitos e granitos migmatizados  (1) 

 Geomorfologia (Declividade)  Faixa V.I. Justificativa do Indicador 

IG
B

F
D

2 

Plano 0 - 3 % (5) A declividade limita certas atividades humanas; 
aspectos a considerar com relação à formação 
dos solos e processos de erosão; influência no 
escoamento superficial e nos processos 
erosivos; influência gravitacional com força 
direcional.  

Suave ondulado 3 - 8 % (4) 
Ondulado 8 - 15 % (3) 
Fortemente ondulado 15 - 45 % (2) 
Montanhoso > 45 % (1) 

 Clima (Setorização bioclimática)  Faixa (mm) V.I. Justificativa do Indicador 

IG
B

F
D

3 

Zona úmida  > 700 (5) As condições climáticas, e os processos 
morfodinâmicos, podem contribuir para a 
indicação da ecodinâmica do ambiente bem 
como nas condições de uso da terra. 

Zona subúmida  600 - 700 (4) 
Zona subúmida a semiárida  400 – 600  (3) 
Zona árida a semiárida  300 - 400  (2) 
Zona árida  < 300 (1) 

 Recursos hídricos (Frequência das 
águas superficiais e subterrâneas)  

Nº de 
açudes/poços 

V.I. Justificativa do Indicador 

IG
B

F
D

4 

Muito alta > 80  (5) O número de reservas de águas superficiais 
através de açudes e barragens e de águas 
subterrâneas, como os poços, podem indicar 
as possibilidades de sobrevivência da 
população e o desenvolvimento das atividades 
econômicas. 

Alta 61 - 80 (4) 
Moderada 41 – 60 (3) 
Baixa 20 - 40 (2) 
Muito baixa Até 20 (1) 

 Erosão / Escoamento  V.I. Justificativa do Indicador 

IG
B

F
D

5 

Susceptibilidade baixa (5) O grau de erosão pode indicar a ecodinâmica 
do ambiente, suas principais limitações e o 
avanço da degradação ambiental. 

Sulcos (4) 
Ravinas (3) 
Ravinas/voçorocas (2) 
Voçorocas (1) 

 Solos (Espessura)  Faixa V.I. Justificativa do Indicador 

IG
B

F
D

6 

Muito profundo > 200 cm (5) Os parâmetros como espessura e erosão 
implicam no maior desenvolvimento e 

maturidade dos solos e na maior capacidade 
de resistência à erosão 

Profundo 100 - 200 cm (4) 
Moderadamente raso 50 - 100 cm (3) 
Raso 25 - 50 cm (2) 
Muito raso e afloramentos Sem solo < 25 cm (1) 

 Vegetação (Estrato de Vegetação/Padrão 
Fisionômico) – 

Faixa 
(m) 

V.I. Justificativa do Indicador 

IG
B

F
D

7 

Predominância de estrato arbóreo + 5  (5) 
A cobertura vegetal com referência aos 
estratos fisionômicos pode indicar sobre a 
maturidade das espécies. O padrão fisionômico 
influencia a intensidade das ações erosivas. 
 

Estrato arbustivo-arbóreo  3 - 5  (4) 
Estrato arbustivo 1 - 3  (3) 
Estrato herbáceo 0,5 - 1 (2) 
Pastos / cultivos / sem vegetação  (1) 

 % Cobertura do solo  Faixa V.I. Justificativa do Indicador 

IG
B

F
D

8 Alta + 75 % (5) Trata-se de um dos elementos mais 
significativos da estrutura de uma paisagem por 
sua inter-relação com os demais componentes 
ambientais. A vegetação intervém na formação, 
conservação e regeneração do solo. 

Médio-alta 54  -  75 % (4) 

Média 32  -  53 % (3) 

Médio-baixa 10  -  31 % (2) 

Baixa < 10 % (1) 
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que indica a capacidade de infiltração e armazenamento da água. Assim, a 

identificação cronolitoestratigráfica mostra a composição litológica e sua 

espacialização nas áreas estudadas, possibilitando a identificação das áreas mais 

propícias ao armazenamento das águas superficiais e subterrâneas. 

Dessa forma, as rochas ígneas possuem o valor 1, o que indica baixa 

capacidade de infiltração da água, enquanto que os sedimentos não coesos 

apresentam o valor 5, indicando a maior capacidade de infiltração e armazenamento 

da água. 

Para a confecção do mapa geológico foi utilizada a base cartográfica do 

projeto RADAMBRASIL (1981) com escala de 1:250.000 correlacionada com a base 

da CPRM (2003), com escala de 1:100.000 para a sub-bacia hidrográfica do rio 

Feiticeiro. Para a microbacia da Ribeira Grande a base geológica utilizada foi a carta 

Geológica da Ilha de Santiago, na escala de 1:25.000, e a base de dados de Moura 

(2015). 

Quanto ao indicador geomorfologia (IGBFD2), avaliou-se a declividade do 

terreno, através do mapa de declividade das duas áreas. Para o mapeamento da 

declividade foram utilizadas as imagens SRTM disponibilizadas pela EMBRAPA, 

especificamente as folhas SB-24-Z-A, SB-24-X-C, que correspondem à área da sub-

bacia do Feiticeiro. Para a microbacia da Ribeira Grande utilizou-se as imagens 

SRTM disponibilizadas pela NASA, através do Serviço Geológico dos Estados 

Unidos - USGS (United States Geological Survey), em que foi gerado o Modelo 

Digital de Elevação (MDE) e posteriormente estabelecidas as classes de 

declividades através do software Arcgis.10.1.  

O valor 1 indica a classe de declividade mais alta, acima de 45%, o que 

corresponde ao relevo montanhoso, enquanto que o valor 5 indica declividade baixa, 

variando até 3% correspondendo a relevo plano. 

A declividade interfere na capacidade de suporte do ambiente através da 

instalação de limitações de certas atividades humanas, assim como pode interferir 

também nos processos de formação dos solos, no escoamento superficial e nos 

processos erosivos, bem como influência gravitacional com força direcional. 

O modelado do relevo é primordial para se estender a ação dos 

processos endógenos e exógenos de formação do mesmo. A declividade do terreno, 

associada aos demais elementos, fornecerá informações relativas à capacidade de 

suporte dos sistemas ambientais. 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwiCudqLjsTQAhUPmJAKHTnnBqQQFggwMAc&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FUnited_States_Geological_Survey&usg=AFQjCNF-G4W1vZS3JK5A_rh8Y8394TNIaA&sig2=TD_iB5HFiPXbTfiiYRUYSA
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Considerado à parte, o relevo, se plano, pode constituir-se como fator 

limitante à desertificação e do contrário, quando muito íngreme, pode potencializar 

essa problemática.  

O Indicador clima ou setorização bioclimática (IGBFD3) para a sub-bacia 

do Feiticeiro foi obtido através do mapa dos tipos climáticos do Ceará, elaborado 

pela FUNCEME e disponibilizado pelo IPECE. A FUNCEME apresenta dados 

relacionados ao índice de aridez do estado correspondente ao período entre 1874 -

2012 e indica que o município de Jaguaribe, onde está inserida a sub-bacia do 

Feiticeiro, possui índice de valor 37,9, correspondendo assim ao regime semiárido, 

conforme propõe o índice de aridez de Thornthwaitte (1955). 

Para os dados de precipitação do riacho Feiticeiro, foram analisado os 

postos pluviométricos do município de Jaguaribe monitorados pela FUNCEME. 

Desta forma, verificou-se que o município possui 7 postos, são eles: Feiticeiro, Nova 

Floresta, Aquinópoles, Mutambeira, Jaguaribe, Aeroporto, Sítio Severo; e que as 

séries apresentadas são muito irregulares, faltam muitos dados na maioria deles. 

Diante disso, considerou-se os dados de apenas 3 postos: Jaguaribe, Nova Floresta, 

e Feiticeiro. No primeiro, observou-se os dados do período de 1985 a 2015; no 

segundo, dados de 1998 a 2016; e no terceiro, dados de 1999 a 2007, em virtude 

das falhas apresentadas.  

Para os dados climáticos da microbacia da Ribeira Grande, foram 

utilizado vários estudos já realizados como Amaral (2001, 2007), Cabo Verde (2013), 

Diniz e Matos (1986), Pina (2009), os quais indicam em seus trabalhos as 

características do clima da Ilha de Santiago, em Cabo Verde, onde está inserida a 

microbacia. 

Além disso, foram levantados, junto ao INMT, dados de precipitação de 

quatro estações meteorológicas com maior proximidade da área pesquisada 

correspondentes ao período de 1977 a 2006.  Assim, as estações selecionadas 

foram: a) São João Batista, b) São Martinho Pequeno, c) Santana e d) Rui Vaz.  

Assim, foi analisado a precipitação total anual de cada estação no referido 

período na tentativa de se perceber, através de gráficos, quais os anos mais 

chuvosos e os mais secos.  

O indicador varia de 1 a 5, sendo que, o valor 1 indica a zona árida e o 5 

indica zona úmida. As condições climáticas através dos processos morfodinâmicos 
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podem contribuir para a indicação da ecodinâmica do ambiente bem como nas 

condições de uso da terra. 

As áreas úmidas, considerando a contextualização ambiental, podem 

tender a ambientes estáveis; e as áridas a ambientes instáveis. 

A análise hidroclimática foi realizada a partir dos dados da COGERH, da 

FUNCEME para a sub-bacia do Feiticeiro e do INMG para a microbacia da Ribeira 

Grande. As condições hidrológicas apresentam informações relacionadas às águas 

superficiais e subterrâneas, podendo influenciar nos diversos usos dos recursos 

hídricos.  

O Indicador recursos hídricos (IGBFD4) foi observado através da 

frequência de águas superficiais e subterrâneas. Com base na interpretação das 

imagens de satélites, e nos trabalhos de campo, foi possível identificar a presença 

de açudes e poços nas áreas pesquisadas. O IGBFD4 foi analisado do ponto de 

vista qualitativo, onde o valor 1 indica uma frequência muito baixa de açudes e 

poços e o valor 5 indica frequência muito alta. O parâmetro utilizado foi o número de 

açudes ou pequenos barramentos visualizados na imagem de satélite. Assim foram 

encontrados na sub-bacia do Feiticeiro mais de 80 pequenos barramentos, e na 

microbacia da ribeira Grande apenas um, a barragem do Salineiro. 

O indicador trata da facilidade ou não do acesso à água. Quanto maior o 

número, maior é a facilidade de acesso e quanto menor o número de pontos de 

coletas maior é a dificuldade de acesso à água pela população.  

Vale ressaltar que a quantidade de pequenos barramentos, poços ou 

açudes não significa necessariamente a garantia de acesso à água, pois no segundo 

semestre do ano é comum esses reservatórios secarem e a população ser 

abastecida de outras formas, por exemplo, pelos carros-pipas. 

O indicador solo é dividido em dois indicadores: a erosão do solo 

(IGBFD5) e a espessura do solo (IGBFD6). O primeiro varia de extremamente forte 

(1) a ligeira (5). Quando a erosão é extremamente forte, os horizontes superficiais 

dos solos são carreados e, por vezes, até o horizonte C é afetado. O valor 5 indica 

que a erosão é ligeira e que apenas os horizontes superficiais são levemente 

atingidos.   

A metodologia para verificar a erosão dos solos e estabelecer as faixas do 

indicador - que variam de baixa susceptibilidade, presença de sulcos, ravinas, 

ravinas associadas às voçorocas e voçorocas – foi a observação através de 



62 
 

trabalhos de campo, onde buscou-se identificar sinais dos processos erosivos. Além 

disso, foram considerados referenciais bibliográficos, como Oliveira (2011), que já 

utilizava esses parâmetros. 

Os procedimentos metodológicos utilizados para identificar o IGBFD6, 

que trata da espessura do solo, se referem ao mapeamento das principais 

associações de solos das duas áreas pesquisadas. Com base nesse mapeamento, 

buscou-se identificar as principais características dos solos encontrados, 

especialmente a sua espessura. Dessa forma, varia de 1, quando os solos são muito 

rasos com a presença de afloramentos rochosos, a 5, quando os solos são muito 

profundos, acima de 2 metros. Esse parâmetro implica no maior desenvolvimento 

dos solos, na sua maturidade bem como na capacidade de suporte dos sistemas 

ambientais. 

Os mapas dos solos das áreas pesquisadas foram confeccionados 

utilizando o Arcgis 10.1 e tiveram como base cartográfica o Mapa Exploratório de 

Solos do Projeto RADAMBRASIL, nas Folhas SB24/25, Jaguaribe-Natal; o Mapa 

Exploratório – Reconhecimento de Solos do Estado do Ceará, de 1972, em que 

foram descritas quatro associações de solos. A nomenclatura utilizada por Ceará 

(1972) foi correlacionada com o Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos da 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, 2013). 

Os estudos pedológicos forneceram informações importantes no que diz 

respeito à distribuição das principais associações de solos das bacias hidrográficas, 

o que permite avaliar as potencialidades e limitações. Dessa forma, o grau de 

erosão do solo pode indicar a ecodinâmica do ambiente, suas principais limitações e 

o avanço da degradação ambiental. 

Os dados de vegetação se apresentam de igual importância na 

compreensão das implicações do processo de desertificação. O IGBFD7 trata de 

informações relacionadas ao padrão fisionômico da vegetação. Para a construção 

desses dados, foram considerados estudos que tratavam da cobertura vegetal das 

áreas pesquisadas. Além disso, foi realizada a interpretação de imagens de satélite 

para verificar o padrão fisionômico, através da classificação supervisionada e não 

supervisionada das imagens. Assim, foi possível perceber a predominância da 

estratificação da vegetação. Esses dados foram ainda correlacionados com as 

anotações das fichas de campo, preenchidas durante os trabalhos de campo. 
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O valor 1 indica o predomínio de solos expostos, com presença apenas 

de cobertura herbácea, como as pastagens. O valor 5 indica as melhores condições 

da vegetação através do predomínio de espécies arbóreas. Essas tendem a 

proteger os solos contra os processos erosivos e assim conter a desertificação. 

A vegetação tem como referência os estratos fisionômicos, que podem 

indicar sobre a maturidade das espécies. O padrão fisionômico influencia a 

intensidade das ações erosivas. 

O IGBFD8 trata da porcentagem de cobertura do solo. O valor mínimo 1 

aponta para um grau de cobertura baixo que cobre menos de 10% da área em 

análise. O valor 5 indica o máximo de cobertura do solo, acima de 75% da área. A 

cobertura do solo pode trazer informações relevantes sobre o estado de degradação 

e conservação do sistema ambiental. 

Os procedimentos operacionais para a construção desse indicador se 

referem à análise das imagens do satélite Landsat 8, datada de 2015, para o 

Feiticeiro, e à ortofotocarta da Ilha de Santiago cedida pelo INGT de Cabo Verde. 

Tais imagens forneceram subsídios para a construção do mapa do estado de 

conservação dessas áreas, tendo o Arc Gis 10.1 o principal instrumento para a 

construção dos mesmos. 

Trata-se de um dos elementos mais significativos da estrutura de uma 

paisagem por sua inter-relação com os demais componentes ambientais. A 

vegetação intervém na formação, conservação e regeneração do solo.  

Quanto aos indicadores socioeconômicos de desertificação (ISED) 

(Quadro 4), foram analisados dados sobre população, educação, estrutura fundiária, 

atividades econômicas e pobreza. Também varia de 1 a 5, sendo que o 1 indica o 

valor mínimo, o que potencializa a desertificação, e o 5 é o valor máximo, atuando 

no sentido de inibir a desertificação. 

O ISED 1 trata da densidade demográfica. O valor 1 indica densidade 

demográfica alta, portanto, maior pressão sobre os recursos naturais e maior 

possibilidade de instalação da degradação/desertificação. O valor 5 atua no sentido 

contrário, ou seja, quando a densidade demográfica é baixa, a degradação dos 

recursos naturais tende a ser menor. 

A densidade demográfica foi calculada a partir do número total da 

população pela área das bacias. Os dados populacionais da Ribeira Grande foram 

obtidos pelo Censo (2010) desenvolvido pelo INE. No caso da sub-bacia do 
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Feiticeiro, os dados socioeconômicos foram levantados junto à Secretaria Municipal 

de Saúde do Município de Jaguaribe, através do agentes comunitários de saúde. 

Desse forma, esse indicador auxilia na compreensão das atividades 

humanas capazes de gerar pressão sobre os recursos naturais. 

Para tanto, foi elaborado uma tabela onde as informações eram 

coletadas. Após a coleta, os dados foram tabulados, tratados estatisticamente e 

representados através de gráficos e tabelas.  

O ISED2 apresenta o grau de escolaridade da população da área 

pesquisada. O valor 1 indica sem escolaridade, ou seja, analfabeto, e o valor 5 

indica a escolaridade de nível superior.  

A escolaridade pode refletir nas condições de vida da população, através 

do desenvolvimento de atividades econômicas e obtenção de renda. Quando baixa, 

os salários são baixos e as condições de pobreza tendem a se instalar.  

O ISED3 traz dados referentes à estrutura fundiária nas áreas 

pesquisadas. O valor 1 indica família sem-terra, e o valor 5 indica extensões de terra 

acima de 50 ha. A estrutura fundiária pode indicar e justificar as formas de uso e 

ocupação da terra e suas consequências. As pequenas propriedades são 

superexploradas, influenciando na sua capacidade de suporte. Esses dados foram 

levantados de acordo com o número de famílias que eram proprietárias de terra, e 

seu tamanho, e de famílias sem-terra. 

Os ISED4, ISED5, ISED6 tratam das atividades econômicas, 

especialmente a agricultura, a pecuária e o extrativismo vegetal, respectivamente. 

Esses dados foram adquiridos junto ao INE e à Prefeitura de Jaguaribe e 

considerou-se a porcentagem de famílias na área que desenvolvia esta atividade. O 

valor 1 indica que a prática da agricultura é muito forte, que mais de 80% das 

famílias desenvolve esta atividade. O valor 5 indica que a prática da agricultura é 

fraca e que apenas 20% das famílias a desenvolve.  

As atividades econômicas podem sugerir a intensidade de uso da terra e 

apontar para as principais causas da degradação ambiental. No caso da agricultura, 

pode indicar desmatamento, erosão e contaminação do solo, surgimento de pragas 

e desequilíbrio ambiental. As informações relacionadas à pecuária podem trazer 

dados pertinentes ao desmatamento da área, à compactação do solo, às ações 

erosivas, dentre outros. A intensidade do extrativismo vegetal é capaz de inferir as 

condições de degradação ambiental das áreas pesquisadas.  
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Quadro 4 - Matriz dos indicadores socioeconômicos de desertificação 

Fonte: Elaborado pela autora. ISED: Indicador Socioeconômico de Desertificação; VI: Valor do 
Indicador. 
 

 

 

 População (Densidade demográfica)  Hab/km² V.I Justificativa do Indicador 

IS
E

D
1 

Nula (Não habitado) 0 (5) A densidade da população pode auxiliar na 
compreensão das atividades humanas capazes de 
gerar pressão sobre os recursos naturais. 

Baixa 1 – 100 (4) 

Média 101 – 200 (3) 

Média-alta 200 – 400 (2) 

Alta > 500 (1) 

 Escolaridade  V.I Justificativa do Indicador 

IS
E

D
2 

Ensino Superior (5) A escolaridade pode refletir nas condições de vida da 
população, através do desenvolvimento de atividades 
econômicas e obtenção de renda. 

Ensino Médio (4) 

Ensino Fundamental (3) 

Alfabetizado (2) 

Analfabeto (1) 

 Estrutura fundiária  V.I Justificativa do Indicador 

IS
E

D
3 

> 50 (5) A estrutura fundiária pode indicar e justificar as formas 
de uso e ocupação da terra e suas consequências. 21 – 50 (4) 

11 – 20 (3) 

1 – 10 ha (2) 

Menos de 1 ha (1) 

 Atividade econômica/Agricultura   Nº de 
famílias 

V.I Justificativa do Indicador 

IS
E

D
4 Muito fraco Até 250 (5) As atividades econômicas podem sugerir a intensidade 

de uso da terra e apontar para as principais causas da 
degradação ambiental. No caso da agricultura, pode 
indicar desmatamento, erosão e contaminação do solo, 
surgimento de pragas e desequilíbrio ambiental. 

Fraco 251 – 500 (4) 

Moderado 501 - 750 (3) 

Forte 751 - 1000 (2) 

Muito forte 1001 - 1223 (1) 

 Atividade econômica/Pecuária   Nº de 
famílias 

V.I Justificativa do Indicador 

IS
E

D
5 Muito fraco Até 250 (5) Informações relacionadas à pecuária podem trazer 

informações pertinentes ao desmatamento da área, 
compactação do solo, ações erosivas, entre outras. 

Fraco 251 – 500 (4) 

Moderado 501 - 750 (3) 

Forte 751 - 1000 (2) 

Muito forte 1001 - 1223 (1) 

 Atividade econômica/Extrativismo 
vegetal  

Nº de 
famílias 

V.I Justificativa do Indicador 

IS
E

D
6 Muito fraco Até 250 (5) 

A intensidade do extrativismo vegetal é capaz de 
indicar o grau de degradação ambiental. 

Fraco 251 – 500 (4) 

Moderado 501 - 750 (3) 

Forte 751 - 1000 (2) 

Muito forte 1001 - 1223 (1) 

 Renda familiar (salários mínimos) V.I Justificativa do Indicador 

IG
B

F
7 

Acima de 6 salários mínimos (5) A renda familiar pode fornecer informações sobre as 
condições de vida da população, seu estado de 
pobreza ou de riqueza. 

 Entre 4 e 6 (4) 

Entre 2 e 4 (3) 

Entre 1 e 2 (2) 

Até 1 (1) 

 Fonte de abastecimento de água   V.I Justificativa do Indicador 

IS
E

D
8 

Rede pública (5) As fontes de abastecimento de água trazem 
informações relacionadas à qualidade de vida e saúde 
da população. 

Poços (4) 

Açudes/lagoas (3) 

Carros-pipas (2) 

Abastecimento precário (1) 



66 
 

Continuação do Quadro 4 – Matriz dos indicadores socioeconômicos de desertificação 

 
Fonte: Elaborado pela autora. ISED: Indicador Socioeconômico de Desertificação; VI: Valor do 
Indicador. 
 

O ISED7 apresenta informações sobre a renda familiar da população da 

área pesquisada. A renda familiar pode fornecer informações sobre as condições de 

vida da população, seu estado de pobreza ou de riqueza. O valor 1 mais baixo indica 

que a renda é mínima, de até um salário mínimo. O valor 5 indica que a renda é alta, 

acima de seis salários mínimos.  

O ISED8 trata da fonte de abastecimento de água. O valor 1 indica o 

abastecimento precário, aquele feito em tambores, carroças, baldes, enfim, das 

formas mais diversificadas; e o valor 5 indica a melhor forma de abastecimento, ou 

seja, em rede pública. As fontes de abastecimento de água trazem informações 

relacionadas à qualidade de vida e saúde da população. 

O ISED9 busca perceber a importância da água tratada. O valor 1 indica a 

pior condição, ou seja, sem tratamento. O valor 5 indica as melhores condições, ou 

seja, água tratada. Essas Informações podem repercutir seriamente nas condições 

de vida da população. Água sem tratamento tende a provocar inúmeros problemas 

de saúde, especialmente nas populações mais vulneráveis, os idosos e as crianças. 

O ISED10 contribui no sentido de compreender o papel da matriz 

energética consumida nas áreas pesquisadas. O valor 1 indica que a população 

utiliza somente lenha para cozinhar os alimentos e o valor 5 indica que a população 

utiliza instrumentos elétricos no cozimento dos seus alimentos. Esse indicador pode 

INDICADORES SOCIOECONÔMICOS 

 Tratamento de água   V.I Justificativa do Indicador 

IS
E

D
9 

Potável (5) Informações sobre o tratamento da água também 
podem trazer dados sobre as condições de saúde da 
população. 

Fervida (4) 

Filtrada (3) 

Tratada minimamente (2) 

Sem tratamento (1) 

 Matriz energética   V.I Justificativa do Indicador 

IS
E

D
10

 Elétrico (5) A matriz energética pode indicar as condições de 
pobreza da população, bem como informações sobre 
as condições ambientais. 

Somente gás (4) 

Gás e lenha (3) 

Lenha e gás (2) 

Somente lenha (1) 

 Destino dos resíduos sólidos  V.I Justificativa do Indicador 

IS
E

D
11

 

Aterro sanitário (5) O destino do lixo pode implicar diretamente na 
degradação ou preservação ambiental. Quando 
disposto em locais inadequados, geram problemas 
variados ao ambiente e à sociedade. 

Coletado (4) 

Enterrado (3) 

Queimado (2) 

Disposição a céu aberto (1) 
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mostrar influência no estado de conservação dos sistemas ambientais. Cozinhar a 

lenha implica desmatamento, pois as práticas de reflorestamento ainda não são 

suficientes para compensar a retirada da vegetação. 

O ISED11 trata da disposição dos resíduos sólidos. O valor 1 indica que 

os mesmo são dispostos a céu aberto, o valor 5 indica que são colocados em 

aterros sanitários. O destino do lixo pode implicar diretamente na degradação ou 

preservação ambiental. Quando disposto em locais inadequados, geram problemas 

variados desde o ambiente à sociedade.  

Os indicadores geobiofísicos e socioeconômicos foram aplicados na sub-

bacia do Riacho Feiticeiro e na Ribeira Grande de Santiago. A maior parte dos 

indicadores geobiofísicos foi obtida através dos mapeamentos temáticos. Quanto 

aos indicadores socioeconômicos, foram por meio do levantamento dos dados 

conforme já apresentado (INE e Prefeitura de Jaguaribe), sendo que os mesmos 

foram tabulados e apresentados em tabelas e gráficos.  

Os dados geobiofísicos e socioeconômicos foram analisados, 

interpretados e então geraram índices de degradação/desertificação. Dessa forma, 

foi conhecido o grau de susceptibilidade à degradação ambiental e à desertificação 

que o Riacho Feiticeiro e a Ribeira Grande estão submetidos. 

Os índices foram organizados pressupondo que os maiores valores 

correspondem às melhores potencialidades para a conservação ambiental e os 

menores valores correspondem aos maiores índices de desertificação (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Índice de susceptibilidade à degradação/desertificação  
ÍNDICE DE DEGRADAÇÃO/DESERTIFICAÇÃO INTERVALO 

Muito Baixo > 3,36 
Baixo 3,20 – 3,36 

Moderado 2,80 – 3,19 
Alto 2,64 – 2,79 

Muito Alto <2,64 

Fonte: Adaptado de Oliveira, 2012. 

 

Os índices foram obtidos a partir da seguinte forma: a média dos IGBFD 

somado a média dos ISED dividido por dois. Para fins de compreensão, o Quadro 5 

apresenta o fluxograma metodológico da pesquisa. Em seguida, o Quadro 6 

apresenta a síntese da pesquisa, apontando os objetivos, os fundamentos teóricos, 

os procedimentos operacionais  e os produtos e resultados. 
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Quadro 5 – Fluxograma metodológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Elaboração da autora. 

Indicadores de Desertificação 
GEOBIOFÍSICOS: geologia, geomorfologia, 
setorização climática, hidrologia, solos 
(espessura e erosão, vegetação; estratificação, 
% de cobertura). 
 

SOCIOECONÔMICOS: densidade 
demográfica, escolaridade, propriedade da 
terra, atividades econômicas (agricultura, 
pecuária e extrativismo vegetal), renda 
familiar, abastecimento de água (fonte e 
tratamento), matriz energética, destino dos 
resíduos sólidos. 

ÍNDICES DE 
SUSCEPTIBILIDADE À 

DESERTIFICAÇÃO 

Avaliar a susceptibilidade à degradação/desertificação na sub-bacia Riacho Feiticeiro, Ceará/Brasil, e na microbacia da 
Ribeira Grande, na Ilha de Santiago/Cabo Verde, através dos indicadores geobiofísicos e socioeconômicos de 

desertificação. 

GABINETE 
LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO: Semiárido, Teoria Geossistêmica, Ecodinâmica, Paisagem, Degradação 
ambiental, Desertificação, Bacia hidrográfica, Planejamento ambiental, Zoneamento ambiental. 
LEVANTAMENTO DE DADOS: Materiais geocartográfico, Produtos de Sensoriamento Remoto, Elaboração 
cartográfica e obtenção de dados secundários. 

Compartimentação Geoambiental das Bacias Hidrográficas do Riacho Feiticeiro e da Ribeira Grande 

GEOLOGIA 
Cronolitoestratigrafia. 
 

HIDROCLIMATOLOGIA 
Águas superficiais e 
subterrâneas  

GEOMORFOLOGIA 
Compartimentação do 
relevo e feições 
geomorfológicas 

PEDOLOGIA 
Associações 
de solos 

FITOGEOGRAFIA 
Unidades 
fitoecológicas e 
Biodiversidade 

Susceptibilidade à desertificação do Feiticeiro e da Ribeira Grande. 

USO E OCUPAÇÃO 
Fatores e Agentes 
organizadores do 
espaço, transformação 
das paisagens 

TRABALHOS DE CAMPO 
Reconhecimento da verdade terrestre, 

aplicação de fichas de campo e 
constatação dos dados mapeados. 
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Quadro 6 – Síntese do Referencial teórico metodológico 

Fonte: Elaboração da autora. 



70 
 

2 CARACTERIZAÇÃO GEOAMBIENTAL DA SUB-BACIA HIDROGRÁFICA 

DO RIACHO FEITICEIRO/BRASIL 

 

Para a contextualização geoambiental da sub-bacia hidrográfica do 

Riacho Feiticeiro, Ceará/Brasil, foram consideradas as principais variáveis 

relacionadas ao potencial ecológico, à exploração biológica e à ação humana. Para 

tanto, partiu-se da contextualização geológica/geomorfológica seguindo pelos 

aspectos hidroclimáticos, morfopedológicos e cobertura vegetal. Além disso, foram 

identificadas as tipologias de uso e ocupação da terra, as condições 

socioeconômicas da população, os sistemas ambientais e o estado de conservação 

dos mesmos. 

A sub-bacia hidrográfica do Riacho Feiticeiro (Figura 3) localiza-se no 

município de Jaguaribe, entre as coordenadas 39°00’00” W e 6°10’00” S e 38°40’00” 

W e 5°40’00” S. O município limita-se ao Norte com Jaguaretama e Jaguaribara, a 

Leste com Pereiro e Iracema, ao Sul com Icó e Orós e a Oeste com Solonópole 

(CEARÁ, 2010b). A sub-bacia possui aproximadamente 315 km², constitui-se como 

um afluente do Médio Jaguaribe, pela sua margem esquerda, sendo que suas águas 

convergem para o açude público Padre Cícero (Castanhão). 

Como principais vias de acesso têm-se a rodovia federal BR-116, 

seguindo pela rodovia estadual CE-275, até o distrito municipal de Feiticeiro. A sub-

bacia conta ainda com outras estradas pavimentadas e não pavimentadas que 

interligam todos os sítios rurais. 

Do ponto de vista geoambiental, o Feiticeiro está inserido na 

contextualização ambiental do estado do Ceará e apresenta três sistemas 

ambientais, a saber: Maciço Residual do Condado, Depressão Sertaneja e Planícies 

Fluviais.  

Na perspectiva de melhor compreender suas condições naturais, foram 

traçadas considerações mais detalhadas a respeito das condições geológicas, 

geomorfológicas, climatológicas, hidrológicas, pedológicas, fitogeográficas e 

condições de uso e ocupação da área em estudo. 
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Figura 3 – Mapa de localização da sub-bacia hidrográfica do riacho Feiticeiro

 
Fonte: Elaboração da autora. 

 

2.1  Base Geológica/Geomorfológica 

 

De acordo com Souza (2000), os aspectos geológicos são de grande 

importância na configuração das paisagens, podendo influenciar na disposição das 

rochas, na presença ou ausência de fraturas, nos planos de estratificação, falhas e 

dobras, solidez das rochas, susceptibilidade às alterações químicas, permeabilidade 

ou impermeabilidade das rochas. Exercem um fator de controle na evolução da 

superfície da terra. Isso influencia nas características do ambiente, como a 

morfologia, diversidade de solos, disponibilidade dos recursos hídricos e condições 

fitoecológicas. 

Para entender as condições geológicas e geomorfológicas do Riacho 

Feiticeiro, é necessário compreender as influências dos períodos geológicos, os 

quais exibem feições que variam desde o Pré-Cambriano ao Quaternário. Os 

sertões pediplanados evidenciam os processos de intemperismo e dissecação do 

relevo decorrido em tempos recentes, especialmente no Quaternário (JATOBÁ, 

1993). 
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Souza (1988), tratando das unidades morfoestruturais do estado do 

Ceará, aponta a existência de três domínios geológicos: domínio dos depósitos 

sedimentares cenozoicos, domínio das bacias sedimentares paleomesozoicas e 

domínio dos escudos e maciços antigos pré-cambrianos. A sub-bacia do Feiticeiro 

está inserida majoritariamente na unidade morfoestrutural dos Maciços Antigos e 

apresenta-se controlada pela linha de falha do Orós, que se constitui como o 

principal divisor de água na borda oeste da sub-bacia, configurando Cristas 

Residuais cuja altitude varia entre 225 e 375 metros, conhecidos localmente como 

Serra do Condado.  

 A Serra do Condado, bem como a Depressão Sertaneja, ou os Sertões 

de Jaguaribe, conforme aponta Ceará (2006), são formados geologicamente por 

rochas do Complexo Nordestino e do Grupo Ceará composto principalmente por 

migmatitos, gnaisses, quartzitos, xistos, anfibolitos, xistos (BRASIL, 1981). A 

Companhia de Pesquisa em Recursos Minerais (CPRM) aponta detalhamento da 

composição geológica da área e indica a presença do augenortognaisses graníticos, 

micaxistos, metamagmatitos e quartzitos, ortognaisses migmatizados, paragnaisses 

e anfibolitos (BRASIL, 2003). 

O segundo domínio geológico proposto por Souza (1988) presente no 

Feiticeiro diz respeito aos depósitos sedimentares cenozoicos. São as planícies 

fluviais, compostas por areias, argilas e cascalhos (BRASIL, 2003).  

A morfoestrutura da sub-bacia do Feiticeiro reflete aspectos tectônicos e 

litológicos responsáveis pelo modelado do relevo. Os aspectos tectônicos estão bem 

representados pelas linhas de falhas e pela adaptação da rede de drenagem. Os 

aspectos litológicos se apresentam através dos tipos de alterações superficiais e das 

relações entre morfogênese e pedogênese. 

Os aspectos geomorfológicos são reflexos não só das condições 

geológicas, ou dos fatores endógenos, mas também dos fatores exógenos, que 

juntos atuam na esculturação da superfície terrestre. Assim sendo, a análise das 

formas do relevo, da cobertura superficial, morfogênese e morfodinâmica é de 

fundamental importância para compreender o contexto geomorfológico da área 

estudada. 

Verifica-se que a compartimentação topográfica está diretamente 

relacionada com os fatores morfogenéticos, sem desprezar as condições climáticas 

atuais. No entanto, o passado geológico teve um papel de grande importância para o 
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desenvolvimento das atuais formas de relevo, tendo no Quaternário um momento 

crucial para tal.  

A sub-bacia apresenta formas dissecadas, erosivas e de acumulação. As 

formas dissecadas ocorrem no Maciço Residual do Condado, que possui relevo 

variando de ondulado na encosta a montanhoso no topo das cristas. A Depressão 

Sertaneja apresenta formas erosivas representadas pelas superfícies pediplanadas, 

que possui relevo aplainado ocorrendo em diversos tipos de litologias. As formas de 

acumulação apresentam-se restritas às Planícies Fluviais, com relevo plano e 

sujeitas a inundações periódicas.  

As classes de declividade da sub-bacia e suas principais características 

geológicas e geomorfológicas estão sintetizadas na Figura 4 (Mapa de Declividade) 

e na Figura 5 (Mapa Geológico/Geomorfológico do Feiticeiro). 
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2.2  Aspectos hidroclimáticos 

 

Para compreender o contexto hidroclimático da sub-bacia do Riacho 

Feiticeiro, faz-se necessário perceber que a mesma está inserida no domínio 

morfoclimático das Caatingas, portanto, de clima semiárido. Esse tipo climático 

apresenta características bastante peculiares que refletem na vegetação, na 

espessura do solo, na evapotranspiração, no regime fluvial, no padrão de drenagem 

e nos processos morfodinâmicos. 

Dentre as principais características desse domínio morfoclimático pode-se 

mencionar a vegetação que se apresenta caducifoliada, xerófila, espaçada, 

heterogênea e de alta resistência às secas. Os solos, em sua maioria, são rasos em 

função dos processos erosivos causados pelas chuvas torrenciais e pela baixa 

proteção que a cobertura vegetal proporciona ao solo. A evapotranspiração potencial 

é extremamente alta, acima de 2000 mm/ano, os rios apresentam regime 

intermitente sazonal e drenagem dendrítica em função do embasamento cristalino 

predominante.  

A razão pela qual se explica a existência do clima semiárido brasileiro é 

bastante complexa. Ferreira e Mello (2005) apontam os principais sistemas 

atmosféricos que atuam no Nordeste e que são os principais causadores ou 

inibidores de chuvas. Entre os sistemas, pode-se destacar a Zona de Convergência 

Intertropical (ZCIT), a qual se constitui como um conjunto de nuvem que circunda na 

faixa equatorial, formada pela confluência de ventos alísios do Norte e do Sul. Ela é 

um dos principais fatores que determinam a abundância ou a escassez de chuvas 

anuais.  

Outro sistema importante citado pelos referidos autores são as frentes 

frias, constituídas de nuvens que penetram até as latitudes tropicais, se formam da 

confluência entre massas de ar frio e quente, responsáveis pelas chuvas que 

normalmente ocorrem no período de novembro a janeiro.  

Juntamente com os sistemas anteriormente mencionados estão os 

Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCAN). São conjuntos de nuvens que se 

formam no oceano Atlântico, especialmente entre os meses de novembro e março, 

com maior frequência entre janeiro e fevereiro. Esse fenômeno se dá no sentido 

Leste-Oeste e tem duração de 7 a 10 dias em média.  
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Os autores também aludem à influência das Linhas de Instabilidade (LI). 

São nuvens organizadas em linhas que se formam em função da quantidade de 

radiação solar incidente sobre a região tropical. Devido à proximidade da ZCIT, as LI 

podem influenciar a ocorrência de chuvas, especialmente nos meses de fevereiro a 

março. 

Os Complexos Convectivos de Mesoescala (CCMs) são outros sistemas 

apontados por Ferreira e Mello (2005). De acordo com os autores, tais complexos se 

constituem como aglomerados de nuvens que se formam em determinadas 

condições de temperatura, relevo e pressão, sendo responsáveis pelas chuvas 

torrenciais, muito comuns no Nordeste brasileiro.  

As ondas de Leste são fenômenos comuns no Nordeste semiárido 

brasileiro. São ondas que se formam na faixa tropical do globo, na zona de influência 

dos ventos alísios, se deslocam de Leste para Oeste e são responsáveis pelas 

chuvas principalmente na zona da mata, recôncavo baiano até o litoral do Rio 

Grande do Norte.  

Ferreira e Mello (2005) mencionam outros sistemas que influem nas 

condições climáticas nordestinas. Para eles, as brisas marítimas e terrestres 

influenciam, entretanto, de forma pouco perceptível. Os oceanos Atlântico e Pacífico 

interferem de forma mais direta. Tal influência está relacionada ao fenômeno el Niño, 

quando ocorre o superaquecimento das águas superficiais do oceano Pacífico da 

faixa equatorial, promovendo um deslocamento dos ventos alísios para aquela 

região e provocando secas no Nordeste brasileiro. O fenômeno la Niña ocorre 

quando há o resfriamento das águas superficiais do oceano Pacífico, podendo ser 

responsável pela ocorrência de chuvas normais, anos chuvosos ou muito chuvosos.  

A influência do oceano Atlântico também está relacionada com o 

posicionamento da ZCIT, do Sistema de Alta Pressão do Atlântico Norte (AAN) e do 

Sistema de Alta Pressão do Atlântico Sul (AAS). Quando as águas do Atlântico 

Norte estão mais frias que o normal, o sistema AAN e os ventos alísios de Nordeste 

se intensificam. Se, ao mesmo tempo, as águas do Atlântico Sul estiverem mais 

quentes, o AAS e os ventos alísios de Sudeste se enfraquecem. Isso faz com que a 

ZCIT se desloque um pouco mais para o Sul do Equador e proporcione anos de 

chuvas abundantes.  

Quando ocorre o contrário, ou seja, quando as águas do Atlântico Sul 

estão mais frias que o normal, o sistema AAS e os ventos alísios do Sudeste se 
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intensificam. Se nesse período as águas do Atlântico Norte estiverem mais quentes 

que o normal, o AAN e os ventos alísios do Nordeste enfraquecem, fazendo com 

que ocorra um deslocamento da ZCIT para o Norte do Equador e provoque chuvas 

escassas ou secas.  

Diante das informações acima citadas, verifica-se que a ocorrência das 

condições climáticas semiáridas no Nordeste se dá em função de um complexo 

conjunto de fatores. Esses fatores associados aos demais elementos naturais 

proporcionam à região características bem distintas do restante do país. Desta feita, 

uma das principais características desse tipo climático é a ocorrência de apenas 

duas estações, uma chuvosa e a outra seca.  

Os eventos extremos, sejam secas ou cheias, podem trazer sérios 

problemas para as populações nordestinas. De um lado têm-se os anos chuvosos 

ou muito chuvosos e do outro, chuvas escassas, caracterizando as secas. Para uma 

região marcada pela ocorrência de secas, os anos chuvosos poderiam ser a 

solução, desde que a água fosse armazenada e bem distribuída. Entretanto, o 

armazenamento e a gestão das águas no semiárido brasileiro ainda exigem 

complexas discussões. No caso do estado do Ceará, o mesmo vem se destacando 

nas políticas de recursos hídricos, com a construção de grandes reservatórios e alta 

capacidade de armazenamento de água (Tabela 4).  

 

Tabela 4 – Principais reservatórios de água do Ceará e suas capacidades 

Açudes Município Volume m³ 
Castanhão Alto Santo 6.700.000.000 
Orós Orós 1.940.000.000 
Banabuiú Banabuiú 1.601.000.000 
Araras Norte Varjota 891.000.000 
Figueiredo Alto Santo 520.000.000 
Total 11.652.000.000 

Fonte: COGERH (CEARÁ, 2015). 

 

As reservas superficiais do Médio Jaguaribe, onde está localizada a sub-

bacia em estudo, refletem os aspectos geológicos predominantes do embasamento 

cristalino, bem como aspectos climáticos, através das chuvas torrenciais. Essas, 

dependendo da distribuição espaço-temporal, podem ser capazes de gerar um 

acúmulo significativo de água nos açudes.  

Na bacia hidrográfica do Médio Jaguaribe, dos 15 açudes gerenciados 

pela COGERH, no início do segundo semestre de 2015, 11 açudes estavam com 
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volume entre 0 e 9% da sua capacidade; 3 estavam com volume armazenado entre 

10 a 19%; e apenas 1 apresentava volume entre 40 e 49% da sua capacidade 

(Tabela 5). Esses reservatórios representam uma possibilidade real de melhoria das 

condições socioeconômicas da região cearense. Entretanto, diante das secas 

prolongadas e principalmente devido a uma gestão que privilegia os setores que 

mais consomem água, os mesmos se encontram com volumes muito baixos.  

 

Tabela 5 - Volume armazenado dos açudes do Médio Jaguaribe em 2015 
 

 

 

 

Fonte: COGERH (CEARÁ, 2015). 

 

Segundo informações da COGERH, o único açude do Médio Jaguaribe 

que em agosto de 2015 ainda possuía uma quantidade de água mais abundante, 

acima dos 40%, era o açude Joaquim Távora, popularmente conhecido como Açude 

do Feiticeiro, localizado na sub-bacia de mesmo nome. O açude possui capacidade 

de 24.000.000 de m³ e abastece os municípios mais próximos. 

Ao tratarmos com mais detalhe os dados de precipitação da sub-bacia do 

Feiticeiro, foi preciso recorrer aos escassos dados disponibilizados pela FUNCEME. 

O município de Jaguaribe conta com 7 postos pluviométricos monitorados pela 

FUNCEME, porém, as séries apresentam muitas falhas, fazendo com que não fosse 

possível utilizar para análise da presente pesquisa os dados de todos os postos.  

Na tentativa de minorar os problemas advindos da falta de dados de 

precipitação para a sub-bacia do Feiticeiro, considerou-se apenas três postos, são 

eles: Jaguaribe, Nova Floresta e Feiticeiro, de códigos 74, 330 e 328, 

respectivamente. Desses, apenas o último está no interior da sub-bacia em estudo. 

Entretanto, buscou-se um panorama geral da precipitação a nível de município, na 

tentativa de conhecer os anos mais e menos chuvosos da área onde está inserida a 

sub-bacia do Feiticeiro. 

Nesse contexto, a figura 6 apresenta os gráficos dos 3 postos 

considerados, em que se pode verificar as médias das precipitações de cada 

período. Assim, no período de 30 anos, o posto 74 indica que o ano mais chuvoso 

Nº de açúdes do Médio Jaguaribe % de armazenamento 
11 0 à 09 
03 10 à 19 
01 40 à 49 
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foi 1985, em que superou todas as médias com 149.6 mm. O ano menos chuvoso foi 

1993, em que se registrou apenas 14.9 mm de média. 

 

Figura 6 – Precipitação média do município de Jaguaribe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FUCEME. Elaboração da autora. 

 

Ao considerarmos o posto Nova Floresta, pode-se verificar que no 

período analisado (19 anos) o ano mais chuvoso foi 2004, com 108.4 mm, e o ano 

menos chuvoso foi 2012, com apenas 32.9 mm em média. Esse gráfico também 

mostra que a partir de 2011 o período de estiagem tem-se prolongado com reduções 

drásticas nas médias pluviométricas. Enquanto as médias anteriores apresentavam 

dados entre 70 e 90 mm, o referido período conta de médias que variam de 
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aproximadamente 30 a 60 mm. Essa realidade traz severas repercussões, pois o 

racionamento de água, o abastecimento humano através de carros-pipas e os 

açudes secos são cenas cotidianas na sub-bacia em foco. 

 O posto pluviométrico 328 (Feiticeiro) embora apresente um período 

muito curto de apenas 9 anos, corrobora com os dados anteriormente apresentados. 

O ano mais chuvoso foi 2004, com 82.4 mm de média, e o ano menos chuvoso foi 

2001, com 40.7 mm.  

As condições de precipitação de Jaguaribe associadas às temperaturas 

médias em torno dos 26 a 28 ºC repercute na alimentação das reservas hídricas 

superficiais e subterrâneas da sub-bacia. 

Quanto às reservas hídricas superficiais, a sub-bacia conta com 

aproximadamente 83 reservatórios superficiais capazes de serem visualizados em 

imagens de satélite na escala de 1:120.000. Esses reservatórios passam a maior 

parte do ano secos, porém, são de grande significado para as populações locais que 

utilizam as suas águas principalmente para a dessedentação dos animais.  

As águas subterrâneas da sub-bacia ficam restritas principalmente às 

planícies fluviais e a algumas zonas fraturadas. Os poços, para a captação de água, 

são muito utilizados durante o período de estiagem, quando os rios cessam seus 

fluxos superficiais.  

O Riacho Feiticeiro possui uma adutora ligada ao açude Orós por meio de 

canais e tubulação (Figura 7). A mesma é monitorada pela COGERH e serve para 

alimentar as pequenas barragem da sub-bacia do Feiticeiro.  

 

Figura 7 – Canalização ligando o açude Orós 
ao Riacho Feiticeiro 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fonte: Arquivo da autora. 
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De maneira geral, verifica-se que os anos chuvosos representam certa 

tranquilidade de reabastecimento dos açudes, entretanto, outros problemas surgem. 

As chuvas torrenciais ao precipitarem em terrenos cristalinos provocam o 

escoamento superficial por duas razões principais, as condições geológicas 

impermeáveis e a concentração espaço-temporal das chuvas. Como consequência 

dessa realidade tem-se as enchentes ou as cheias. Essas ocasionam perdas na 

produção, destruição de residências, famílias desabrigadas, epidemias, entre outros 

problemas, como a destruição das pequenas barragens ou açudes.  

Os pequenos barramentos não possuem estruturas capazes de reterem 

as águas em períodos muito chuvosos. A maioria tem paredes pouco resistentes e 

não conseguem suportar o peso da água. Esse problema pode ainda causar o efeito 

dominó, ou seja, sair rompendo as pequenas barragens à jusante do açude que se 

rompeu. Além de perder toda a água acumulada, o que abasteceria diversas famílias 

durante grande parte da estação seca posterior, as estradas e rodagens são 

interrompidas, deixando famílias com certas dificuldades de acesso aos centros 

urbanos mais próximos.  

Embora as enchentes façam parte do regime climático presente na área 

em estudo, são as secas que mais se destacam no cenário cearense em virtude de 

sua frequência.  

Nesse contexto, é importante compreender em que consiste a seca. Para 

Vieira e Gondim Filho (2002), as secas se referem à falta de precipitação, deficiência 

de umidade do solo agrícola, quebra da produção agropecuária, causando os mais 

diversos impactos sociais e econômicos. Normalmente ocorrem por vários anos 

sequenciais, o que agrava ainda mais a situação.  

Durante os longos períodos de estiagem, a maior parte dos rebanhos dos 

pequenos agricultores familiares é dizimada. A escassa pastagem faz com que os 

animais percam peso e valor, obrigando os proprietários a se desfazerem dos 

animais. A escassez dos produtos alimentícios armazenados para o consumo 

humano e a crescente distância das fontes de águas são alguns dos problemas os 

quais populações nordestinas enfrentam em anos secos.  

Para Souza e Oliveira (2002), a seca não é apenas a questão da falta 

d’água, é bem mais complexa,  

 
(...) as secas não resultam de modo simplista de condições pluviométricas 
adversas. Não é também oriunda simplesmente da perda da produção 
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agrícola por escassez, ausência ou irregularidade de chuvas. 
Fundamentalmente, a seca tem conotação direta com crises periódicas que 
afetam a economia agropecuária por inadequação das lavouras produzidas 
às condições de potencialidades e de limitações dos recursos naturais 
disponíveis (SOUZA; OLIVEIRA, 2002, p.208). 
 

Na realidade, o problema não é a seca, e sim, a forma de conviver com 

ela. Historicamente vem se produzindo no semiárido brasileiro à custa das 

potencialidades dos recursos naturais sem o devido respeito às limitações de uso 

dos mesmos, o que desencadeia sérios problemas de degradação ambiental e 

consequentemente problemas sociais.  

 

2.3  Condições morfopedológicas e cobertura vegetal 

 

As condições morfopedológicas do Riacho Feiticeiro refletem a interação 

das condicionantes geológicas associadas ao clima. De um lado tem-se o controle 

estrutural representado pelas linhas de falhas e por outro, tem-se os processos 

intempéricos representados pelas ações erosivas comandadas pelos agentes 

pluviais e representados pela presença de pavimentos desérticos e afloramentos 

rochosos. 

A cobertura vegetal tem forte relação com a proteção dos solos. Os 

processos erosivos tendem a se intensificar à medida que os solos desnudos têm 

seus horizontes superficiais carreados pelas águas das chuvas torrenciais. Na sub-

bacia, os solos apresentam-se distribuídos em associação. Assim, Ceará (1972) diz 

que, na área, os Luvissolos encontram-se associados aos Neossolos Litólicos 

eutróficos e aos Planossolos, os Neossolos Litólicos associados aos Afloramentos 

Rochosos e aos Planossolos e os Argissolos eutróficos associados aos distróficos.  

Os Argissolos apresentam perfis variando entre profundos e muito 

profundos, com horizontes: A, Bt e C. Sua textura varia de média a argilosa, com 

fertilidade natural variando de baixa a alta (BRASIL, 2013). Esse tipo de solo está 

localizado no alto curso da sub-bacia em função das condições geológicas e 

geomorfológicas e são recobertos por caatinga arbórea/arbustiva degradada. 

Os Neossolos Litólicos são rasos, com profundidade menor ou igual a 50 

cm. Apresentam sequência de horizontes A, C e R ou A e R, com textura arenosa, 

normalmente cascalhenta. É comum apresentar pedregosidade e geralmente estão 

associados aos afloramentos rochosos (PEREIRA e SILVA, 2005).  Na área 
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estudada, esses solos abrangem parcialmente o médio e o baixo curso e são 

recobertos por caatinga arbustiva aberta fortemente degradada.   

Os Luvissolos possuem pouca profundidade, textura que varia de argilosa 

à média, com perfis bem diferenciados, os quais apresentam sequência de 

horizontes A, Bt, e C. São derivados de gnaisses e migmatitos, apresentam boa 

fertilidade natural e são favoráveis às práticas da pecuária e das lavouras de ciclo 

curto (PEREIRA; SILVA, 2005). Estão localizados no baixo curso da microbacia que 

se apresenta recoberto por caatinga arbustiva aberta fortemente degradada, 

associado ao solo exposto. 

A cobertura vegetal do Feiticeiro, assim como a do Ceará, encontra-se 

fortemente degradada e, em parte, destituída das condições originais, segundo 

Souza (2000).  As Figuras 8 e 9 demonstram as condições de descaracterização da 

vegetação. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fonte: Arquivo da autora. 

 

As caatingas, compreendidas como conjunto de árvores e arbustos 

espontâneos, densos, baixos, retorcidos, leitosos, de aspecto seco, de folhas 

pequenas e caducas, e raízes muito desenvolvidas (DUQUE, 2004), exibem 

diferentes padrões fisionômicos, sendo que o porte arbóreo aparece nas encostas 

da Serra do Condado, em que os solos também apresentam melhores condições de 

fertilidade natural. No entanto, em função das práticas inadequadas, cada vez mais 

essa vegetação apresenta-se degradada. 

Figura 9 – Estratificação demonstra 
degradação da caatinga no Feiticeiro. 
 

Figura 8 – Aspectos da degradação 
da caatinga no Feiticeiro. 
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A caatinga arbustiva densa aparece em poucos pontos da sub-bacia, em 

locais em que as condições de solos são favoráveis. Na maior parte, a caatinga 

apresenta porte aberto e degradado.  

As matas ribeirinhas do Riacho Feiticeiro praticamente desapareceram. 

As Planícies Fluviais estão intensamente ocupadas por agriculturas de vazante ou 

irrigada com o plantio de capim, para alimentar os rebanhos (Figuras 10A e 10 B).

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo da autora. Fotografias: Out/2015. 

 

Na perspectiva de sistematizar as informações, a Figura 11 apresenta o 

mapa de associações dos solos, suas principais características e a cobertura vegetal da 

sub-bacia do Feiticeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Plantação de capim na planície fluvial do Riacho Feiticeiro, no sítio Massapê (A) e no 
sítio Córrego das Pedras (B) 
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2.4  Histórico de uso e ocupação e condições atuais 

 

A história de ocupação da sub-bacia do Feiticeiro está inserida no 

contexto de ocupação do Nordeste brasileiro, possuindo muitas semelhanças com o 

território cearense.  

Jucá (1995), tratando do desenvolvimento da pecuária no Ceará, mostra 

como essa atividade propiciou a ocupação do interior cearense. De acordo com o 

autor, a Carta Régia, assinada pelo rei de Portugal D. Pedro II, em 1701, proibia a 

criação do gado próximo ao litoral, onde era cultivada a cana de açúcar. Isso fez 

com que o gado adentrasse aos sertões nordestinos e promovesse não somente a 

conquista de terra, mas também a formação de estradas, vilas e povoados, os quais 

se formavam na intercessão das principais estradas, como locais estratégicos para o 

repouso dos viajantes.  

Os sertões pouco tinham para oferecer à pecuária, já que apresentavam 

pastagens escassas nos períodos de estiagem, bem como dificuldade de obtenção 

de água, em virtude do regime hidrológico. Desta feita, o gado encontrou nas 

Planícies Fluviais as condições para o seu desenvolvimento. A justificativa para 

tanto se dá pela melhoria das condições naturais das planícies face à rusticidade 

dos sertões. A fertilidade dos solos, a facilidade de acesso à água, a maior facilidade 

de aquisição de alimentação para o rebanho e para a população, através da 

agricultura de vazante, fez com que os fundos de vales fossem extensivamente 

ocupados. 

Nesse contexto, as fazendas foram instaladas nas proximidades dos 

principais rios e evoluíram para cidades. No Ceará, a Estrada Geral do Jaguaribe, a 

Estrada das Boiadas, da Caiçara, do Crato-Piancó e do Crato-Oeiras contribuíram 

para a formação de cidades, como Aracati, Russas e Icó, no Vale do Jaguaribe, e 

Sobral, na bacia do Acaraú. 

O Ceará foi ocupado do litoral para o interior, sendo o rio Jaguaribe uma 

das importantes vias de penetração dos sesmeiros que vinham do Rio Grande do 

Norte, Paraíba e Pernambuco à procura de melhores pastagens naturais e água, 

elementos básicos ao desenvolvimento da pecuária.  

As planícies fluviais tiveram importância fundamental no processo de 

povoamento do Ceará. Para tanto, cabe destacar os rios Jaguaribe e Acaraú, como 

aponta Girão (1995):  
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Os rios Jaguaribe e Acaraú foram os dois primeiros pontos essenciais da 
colonização; e, ao mesmo tempo, serviram de estradas onde se 
desenvolveu a marcha de ocupação da Capitania; e depois escoadouro das 
manadas de corte para os mercados consumidores (GIRÃO, 1995 p. 30). 
  

Pinheiro (1999) destaca a importância da atividade pecuarista para o 

desenvolvimento cearense. Das 2.093 sesmarias solicitadas, num período de mais 

de um século e meio, 89,4% tinham como principal atividade a pecuária.  

O gado criado nos sertões cearenses era comercializado em feiras 

pernambucanas e baianas, principalmente. Como eram levados a pé, ocorria a 

perda de peso frente às grandes distâncias percorridas. Como solução para tal 

problema, o gado passou a ser comercializado abatido, surgindo assim as 

charqueadas ou a “carne do Ceará” (GIRÃO, 1995). As fábricas de beneficiamento 

estavam localizadas nos estuários dos rios Jaguaribe, Coreaú e Acaraú, fazendo 

com que Aracati, Camocim e Acaraú se destacassem na produção da conhecida 

carne de sol. Assim sendo, Aracati se tornou o “pulmão da economia colonial da 

capitania” (JUCÁ, 1995, p. 67), uma vez que através do porto das barcas exportava 

a mercadoria para Recife e Salvador.  

Na segunda metade do século XVIII, ocorreu o declínio das charqueadas 

em virtude de grandes e sequentes secas associadas ao desenvolvimento do 

algodão e à concorrência da carne de charque vinda do Sul do país. Para Girão 

(1995): 

 
as secas de 1777-1778, 1790-1793 são apresentadas no relato histórico da 
capitania, como causa única dos primeiros impasses desenvolvimentistas 
do criatório do Ceará, e pela falência das charqueadas (GIRÃO, 1995, p. 
75). 
 

Tais secas foram muito negativas na conjuntura econômica cearense, não 

só pela redução a um oitavo do rebanho, mas também pela transferência da 

indústria de charque para o Sul do país, por intermédio do cearense Pinto Martins, 

um especialista no trabalho da carne de sol, que passou a residir em terras gaúchas 

e a desenvolver o charque (GIRÃO, 1995). 

A criação de gado de modo extensivo - extrapolando os limites das 

planícies fluviais, e adentrando aos sertões rústicos - e o desenvolvimento da 

atividade algodoeira, são dois momentos econômicos que marcam a história do 

Nordeste brasileiro e do Ceará.  
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Com o declínio da pecuária, a cultura algodoeira ganhou maior expressão 

no Nordeste brasileiro e no Ceará. Essa atividade marca o século XIX, passando a 

ser o principal elemento comerciável. De acordo com Andrade (1973), muitos fatores 

contribuíram para o desenvolvimento do algodão no Nordeste, entre eles:  

 

o aumento da população e consequente aumento do consumo de tecidos 
ordinários como o chamado algodãozinho; a descoberta da máquina a 
vapor e o seu emprego na indústria têxtil na Inglaterra e a consequente 
revolução industrial; a abertura dos portos às nações amigas por D. João VI 
em 1808; e os eventos políticos internacionais como a guerra da Secessão, 
eliminando do mercado internacional, por período relativamente longo, 
concorrentes que dispunham de técnicas mais aperfeiçoadas e de produto 
de melhor qualidade que o Nordeste brasileiro (ANDRADE, 1973, p. 150).  

 

Assim, o algodão passou a dinamizar a economia, inclusive a fortalecer a 

pecuária, pois favorecia a alimentação dos rebanhos nos períodos secos, 

justamente no momento em que o gado tinha pouco alimento. Segundo Andrade 

(1973), isso influenciou na formação dos latifúndios, muito comuns no Nordeste, pois 

o grande proprietário passou a consorciar o algodão e o gado, formando assim o 

binômio gado-algodão. 

Entretanto, o auge da cotonicultura cearense foi efêmero, pois passou a 

enfrentar dificuldades devido à concorrência com outros centros produtores. Com o 

fim da guerra da Secessão (1861-1864), os Estados Unidos voltam a fornecer 

algodão aos ingleses, enfraquecendo o comércio cearense. Isso forçou o Brasil a 

desenvolver a indústria têxtil, criando fábricas nas proximidades das cidades 

portuárias (ANDRADE, 1979).  

No Ceará, o algodão continuou a ser o ouro branco até meados do século 

XX (SOUZA, et al., 1998), quando veio a perder força principalmente com a chegada 

do bicudo (Anthonomus grandis), que dizimou as lavouras algodoeiras.  

É nesse contexto nordestino e cearense que se encontra a região do Vale 

do Jaguaribe bem como a sub-bacia do Riacho Feiticeiro. Essa região é palco 

frequente de lutas contra as secas. Lutas essas realizadas pelas populações locais 

através de atividades econômicas incompatíveis com as condições climáticas.  

Assim, o Vale do Jaguaribe e o Riacho Feiticeiro apresentam atividades 

econômicas as quais resguardam resquícios do período da ocupação, cujos 

principais vetores foram a pecuária extensiva e a agricultura de subsistência, 
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atividades que perduram na atualidade e não conseguem proporcionar um 

desenvolvimento econômico adequado para as populações sertanejas. 

O Riacho Feiticeiro, anteriormente chamado de Riacho Jatubarana, teve 

forte influência do período de ocupação. De acordo com Ribeiro (2010), em 1722, 

Antonio Gonçalves de Sousa possuía o Sítio Poço da Pedra, no Riacho Jatubarana, 

e, em 1735, já havia documentos onde era possível encontrar informações sobre a 

existência de um Sítio Feiticeiro, localizado onde atualmente está o distrito de 

Feiticeiro.  

O pecuarista chamado Bento Pereira de Miranda foi quem o chamou de 

Feiticeiro pela primeira vez. O pecuarista pernambucano veio para o local na 

tentativa de salvar seu rebanho, vítima de grandes secas, por volta de 1783, e 

atribuiu esse nome ao riacho, admirado com as condições que seu rebanho ali 

deixado conseguia superar a grande seca (PEIXOTO, 2015).  

Segundo Peixoto (2015), a fala do Miranda, registrada através da história 

oral, apontava para uma espécie de feitiço capaz de “escapar o gado” da seca. 

 

O riacho é a razão do gado escapar. Aqui o que acontece é um feitiço. Esse 
riacho devia ser chamado de Feiticeiro porque não é normal que com 
tamanha falta de recursos na redondeza o gado consiga passar e ficar 
dessa forma (PEIXOTO, 2015, p.15). 

 

Embora com inúmeras tentativas de alteração do nome, o Riacho 

Feiticeiro permanece até a atualidade, sendo distrito do município de Jaguaribe 

desde 1933. Naquele mesmo ano, o distrito foi elevado à categoria de cidade, 

através do Decreto Estadual nº 1156, sendo desmembrado de Jaguaribe, situação 

essa que só durou dois anos, sendo revertido novamente a distrito em 1965 

(BRASIL, 2014). Embora curto, aquele período registrou um importante evento 

histórico: a criação da paróquia Santa Terezinha. A capela foi construída em 1933 

sendo que, 27 anos depois (1963), passou a ser paróquia, atualmente comandada 

pelo padre José Airton, filho de Jaguaretama, município vizinho. 

A década de 1930 foi bastante significativa para a sub-bacia hidrográfica 

em questão. Até o início daquela década, o riacho era habitado por apenas três 

famílias. A construção do açude Joaquim Távora barrando o Riacho Feiticeiro, 

iniciada em 1932, e inaugurada no ano seguinte, favoreceu a emergência daquele 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Valdir_Uchoa_Ribeiro&action=edit&redlink=1
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povoado sob a direção da Inspetoria Federal de Obras contra as Secas - IFOCS. O 

objetivo era manter parte dos retirantes dos sertões nas proximidades do riacho. 

Essa obra se colocou como uma frente de emergência durante a seca de 

1932. O interesse político liderado por fazendeiros que tinham contatos e amizades 

com os governantes da época influenciaram a construção da obra. A mesma foi 

inaugurada pelo então presidente Getúlio Vargas, acompanhado de políticos 

influentes na época, conforme mostra a Figura 12. 

 

Figura 12 - Inauguração do açude Joaquim Távora (1933) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fonte: Acervo privado do senhor Jairo Peixoto. Apud Peixoto (2015). 1. Getúlio 
Vargas (presidente da República), 2. Coronel Joaquim Antônio (pai dos 
Marechais Juarez e Joaquim Távora), 3. Juarez Távora (ministro da 
Agricultura), 4. Ademar Távora, 5. José Américo de Almeida (ministro da 
Viação e Obras Públicas), 6. Cap. Carneiro de Mendonça (interventor do 
Ceará) e 7. Avelino Pinheiro (atrás de Getúlio e Joaquim Antônio, o prefeito de 
Jaguaribe - CE). 

 

Com base neste breve histórico de ocupação, verifica-se com certa 

clareza como o espaço feiticeirense vem sendo dominado e apropriado ao longo do 

processo de ocupação. Foram as atividades pecuaristas associadas à agricultura as 

principais responsáveis pela estrutura fundiária ainda presente naquela área.  

Os grandes latifundiários mantêm suas relações de poder através da 

dominação do meio social de produção, a terra; da atividade econômica, a pecuária; 

da água, com a construção dos açudes nas suas propriedades; e da mão de obra, 

que com baixas condições econômicas fica submetida aos ditames do empregador.  
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A sociedade civil, embora também seja agente produtor daquele espaço, 

através da perspectiva da apropriação do espaço numa concepção simbólica, não 

possui o mesmo grau de influência desempenhado pelos territórios de dominação, 

ou seja, pelos grandes fazendeiros latifundiários. 

O Estado também se apresenta como um importante agente nesse 

contexto, seja através da construção de açudes, como o do Feiticeiro, seja na 

gestão da água no vale do Jaguaribe. O referido açude está localizado entre os dois 

maiores reservatórios do estado do Ceará: o Castanhão e o Orós. No entanto, a 

população local sofre com a falta de acesso à água. A gestão dos recursos hídricos, 

embora tenha a Lei 9.433/97 como guia, não prioriza a contento o abastecimento 

humano.  

Nesse contexto, a Figura 13 apresenta os principais aspectos do uso e 

ocupação da sub-bacia do Feiticeiro. Como se verifica na figura, há uma 

predominância da agricultura de subsistência associada à pecuária, seguida das 

áreas submetidas à prática do extrativismo vegetal. 

Essas atividades vêm sendo praticada sem planejamento adequado, 

através do desmatamento, queimadas, entre outras formas. Assim, promovem a 

exposição dos solos e aceleram os processos erosivos. Nesse sentido, 

desencadeiam os processos de degradação ambiental e contribuem para a 

instalação da desertificação. 
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2.5 Aspectos Socioeconômicos da Sub-bacia Hidrográfica do Riacho 

Feiticeiro 

 

Com uma área de aproximadamente 387 Km², o distrito de Feiticeiro 

conta com uma população de 5.004 habitantes (CENSO, 2010), o que denota uma 

densidade demográfica da ordem de 12,92 hab/km². A sub-bacia hidrográfica do 

Feiticeiro está inserida no distrito municipal de mesmo nome, conta com 

aproximadamente 1.423 famílias e possui 34 sítios (JAGUARIBE, 2015). Para a 

presente pesquisa, foram considerados 28 sítios, o que equivale a 1.223 famílias, ou 

seja, 3.576 habitantes (Tabela 6).  

 

Tabela 6 - População da sub-bacia hidrográfica do Riacho Feiticeiro considerada para a 
pesquisa 

Sítios Nº de famílias Nº de habitantes 

Faz. Logradouro 8 32 

Sítio Pedra Fina 1 3 

Faz. Cajueiros 2 9 

Faz. Mutambeira 4 11 

Sítio Bela Quina 1 8 

Sítio Cobra 3 9 

Faz. Gurgéia 3 8 

Sítio Poço Verde 2 7 

Sítio Regalo 1 6 

Sítio Ponto Central 23 75 

Distrito Feiticeiro 354 945 

Sítio Barbalho 12 22 

Sítio Cunha 8 31 

Sítio Córrego do Saco 33 82 

Sítio Taboca 17 44 

Sítio dos Vieiras, Fechado 213 745 

Bode, Jureminha, Pedra Branca 96 345 

Santa Fé 34 82 

Córrego das Pedras 63 190 

Ipueiras 177 437 

Curral Novo 70 208 

Croatá 13 43 

Sítio Severo 43 117 

Sítio Massapê 11 29 

Sítio Canto do Juazeiro 31 88 

TOTAL 1223 3576 
Fonte: JAGUARIBE (2015). 
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Dos 34 sítios, 4 estão desabitados e de 2 não foram obtidas as 

informações devido à impossibilidade do informante (Secretaria de Saúde), por isso, 

foram considerados apenas os 28 sítios.  

De acordo com a Tabela 6 acima, a área mais povoada é a do distrito de 

Feiticeiro, com 354 famílias, seguida dos sítios Vieiras e Fechado, que somam 213 

famílias, e pelo Sítio Ipueiras, com 177 famílias. A maioria dos sítios (14) possui 

menos de 50 habitantes, sendo que apenas 4 sítios possuem entre 70 e 100 

habitantes e, por fim, 6 sítios possuem acima de 100 habitantes. Esses dados 

comprovam a baixa densidade demográfica da área. Isso não significa 

necessariamente que as pressões sobre os recursos naturais da área sejam 

menores, pois as atividades agrárias e/ou rurais também pressionam os parcos 

recursos naturais disponíveis. 

Quanto à escolaridade, verifica-se que a população do riacho Feiticeiro 

possui baixa escolaridade (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 – Escolaridade da população da sub-bacia do Riacho Feiticeiro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Jaguaribe (2015). 
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abandonaram os estudos e os adultos que estão inseridos nos programas de 

Educação de Jovens e Adultos (EJA). Apenas 17% possuem Ensino Fundamental 

completo e 13% Ensino Médio completo. A taxa de analfabetismo é alta, atingindo 

14% da população. No Ensino Superior a situação é ainda mais precária, com 

apenas 1% da população possuindo nível superior.  

Os níveis de escolaridade da sub-bacia influenciam diretamente nas 

condições da renda familiar da população. Nessa perspectiva, pode-se verificar, de 

acordo com o Gráfico 2, que 25% dos chefes de famílias da sub-bacia trabalham de 

forma autônoma. Considera-se aqui autônomo aqueles trabalhadores que 

desenvolvem atividades como diaristas e que, portanto, não tem renda fixa. 

Normalmente são agricultores, domésticas, artesãos, pequenos comerciantes, etc. 

 

Gráfico 2 – Principais fontes de renda dos chefes de família da sub-bacia hidrográfica do 
Feiticeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Jaguaribe (2015). 

 

O Gráfico 2 mostra que a principal fonte de renda é a aposentadoria dos 

idosos (39%), seguida do trabalho autônomo (25%) e dos programas de 

transferências de renda do Governo Federal, o Bolsa Família, atendendo 23% dos 

chefes de família. Esse número equivale a aproximadamente 444 famílias que 

recebem o auxílio, portanto, de baixa renda, que estão em condições de pobreza ou 

de extrema pobreza, ou seja, que recebem entre R$ 77,01 e R$ 150,00 por pessoa 

ou até R$ 77,00 por pessoa, respectivamente. 
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O número de empregos na sub-bacia é extremamente baixo. 

Considerando a população de 3.576 habitantes, somente 150 são empregados, ou 

seja, têm uma renda fixa a cada mês. Isso não significa que seja uma renda de um 

salário mínimo, podendo ser acima, como no caso dos professores, ou abaixo, como 

aqueles que trabalham prestando serviço nas fazendas, trabalho muito comum no 

Feiticeiro. São trabalhos fixos, desenvolvidos diariamente, porém, sem carteira de 

trabalho assinada. 

A renda familiar do Feiticeiro está fortemente vinculada às principais 

atividades econômicas desenvolvidas: agricultura, pecuária, extrativismo vegetal, e 

artesanato (Gráfico 3).  

 

Gráfico 3 - Principais atividades econômicas da sub-bacia hidrográfica do Feiticeiro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: (JAGUARIBE, 2015). 

 

A agricultura de sequeiro é desenvolvida por mais de 800 famílias, 

principalmente da zona rural. Com exceção daquelas que os chefes estão em idade 

muito avançada, ou aqueles que são assalariados. Algumas famílias desenvolvem 

também a agricultura de vazante nas proximidades das barragens/açudes ou 

agricultura irrigada nas planícies fluviais, através da captação da água por 

perfuração de poços.  

Diante das dificuldades de desenvolvimento da agricultura de sequeiro, é 

a pecuária uma das atividades mais importantes. De acordo com o Gráfico 4, são 

348 famílias que desenvolvem a pecuária bovina e 477 famílias que criam aves. 
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Gráfico 4 – Pecuária desenvolvida na sub-bacia hidrográfica do Riacho  
Feiticeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (JAGUARIBE, 2015). 

 

Outra atividade importante desenvolvida no Feiticeiro é o extrativismo 

vegetal. Esse é realizado sem o manejo adequado, e tem como principal finalidade a 

obtenção de lenha para cozinhar. São aproximadamente 509 famílias que utilizam 

fogão de lenha. Além dessa finalidade, há ainda o consumo de madeira para a 

construção e o reparo de cercas das propriedades rurais. Entretanto, devido ao alto 

desmatamento e extrativismo descontrolado na área, os proprietários estão 

comprando a madeira para as cercas, pois há dificuldade de encontrar em suas 

propriedades. 

O Gráfico 5 apresenta dados referentes à matriz energética da sub-bacia.  

 

Gráfico 5 – Matriz energética da sub-bacia do Feiticeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Jaguaribe (2015). 

Bovinos
30%

Caprinos
7%Ovinos

10%Suínos
10%

Aves
42%

Outros
1%

PECUÁRIA NA SUB-BACIA HIDROGRÁFICA 
DO FEITICEIRO

Gás
56%

Consórcio 
lenha e gás

42%

Somente lenha
2%

Matriz energética da sub-bacia do 
Feiticeiro



99 
 

De acordo com os dados da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, 692 

famílias utilizam o gás butano para cozinhar e 509 famílias fazem o consórcio gás e 

lenha. Além daquelas famílias que utilizam somente a lenha. 

Com relação à estrutura fundiária no Feiticeiro, a maioria dos chefes de 

família, ou seja, 624 não são proprietários de terras. Suas atividades são 

desenvolvidas em terras alheias, no sistema de arrendamento. Das 1.223 famílias 

pesquisadas, somente 599 possuem propriedades, cuja maioria é minifúndio, como 

mostra a Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Concentração fundiária na sub-bacia do Feiticeiro 
Tamanho da propriedade em 

hectares Nº de Propriedades 
Acima de 50 ha 8 

21 a 50 6 
11 a 20 71 
1 a 10 514 
TOTAL 596 

Fonte: Jaguaribe (2015). 

 

De acordo com Tabela 7, verifica-se que a maioria (514) das propriedades 

são pequenas, variando entre 1 e 10 hectares, e uma minoria (8) propriedades 

acima de 50 ha. A concentração fundiária pode ocasionar sérios problemas tanto 

ambientais quanto sociais. Enquanto esses refletem o aumento da desigualdade 

social e agravamento das condições de pobreza, aqueles podem contribuir com a 

degradação ambiental através das práticas inadequadas de uso da terra e pela falta 

de pousio da mesma, fortalecendo, assim, a relação entre pobreza e degradação 

ambiental discutida por Araújo, Almeida e Guerra (2010). 

As condições de saneamento básico na sub-bacia de modo geral são 

precárias. Para analisar este aspecto, pode-se mencionar algumas variáveis, como a 

fonte de abastecimento e tratamento de água, sistema de esgotos e disposição dos 

resíduos sólidos. 

Com relação ao abastecimento de água, verifica-se que 

aproximadamente 985 domicílios recebem água canalizada através das barragens, 

açudes ou poços, 184 domicílios são abastecidos por carros-pipas e 100 obtém 

água através de poços (Gráfico 6). Vale ressaltar que a maioria dos reservatórios 

que abastece de forma canalizada esses domicílios seca no período de estiagem, 

por serem pequenos e devido também às prolongadas secas, que contribuem 
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significativamente para diminuição do volume dos reservatórios. Sendo assim, essas 

populações passam a ser abastecidas também por carros-pipas no segundo 

semestre do ano, ou passam a depender da reserva hídrica que as comunidades 

possuírem. 

 

Gráfico 6 – Fonte de abastecimento de água na sub-bacia hidrográfica do riacho  
Feiticeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

O sistema de tratamento da água no distrito de Feiticeiro bem como na 

sub-bacia é bastante precário. Alguns sítios como o Barbalho, Vieiras e Fechado, 

além da sede do distrito de Feiticeiro recebem água através do Sistema de 

Abastecimento de Água e Esgoto (SAAE) do município. A água fornecida pelos 

carros-pipas recebe tratamento através de cloro, sendo esse tratamento 

administrado pelas famílias. O material é repassado pela Secretaria de Saúde do 

município, sendo que os chefes de família são orientados a filtrarem a água para o 

consumo humano.  

Quanto ao sistema de esgoto, apenas a sede do distrito do Feiticeiro é 

contemplada. Nos sítios, o esgoto é lançado a céu aberto. A maioria das residências 

possuem banheiros, sendo que 25 residências são desprovidas de fossas, segundo 

informações da Secretaria de Saúde do Município de Jaguaribe.  

No que se refere aos resíduos sólidos dos 28 sítios em análise, 16 

queimam o lixo, 12 depositam a céu aberto. Não há serviço de coleta de lixo com 

exceção da sede do distrito. O destino inadequado dos resíduos sólidos entre outros 

problemas podem causar poluição dos solos e dos recursos hídricos, bem como 
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causar prejuízos aos pecuaristas, quando seus rebanhos ingerem sacos plásticos, 

por exemplo, vindo a causar a morte dos animais. 

Em síntese, pode-se concluir este capítulo compreendendo que o mesmo 

deu conta da caracterização geoambiental do Riacho Feiticeiro, destacando seus 

aspectos do potencial ecológico, da exploração biológica e da ação humana naquela 

sub-bacia. Além disso, apresentou dados socioeconômicos importantes para 

compreender as condições de vida das suas populações. 

O capítulo a seguir apresenta a mesma discussão, mas tendo como foco 

a microbacia da Ribeira Grande de Santiago. 
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3 CARACTERIZAÇÃO GEOAMBIENTAL DA MICROBACIA HIDROGRÁFICA 

DA RIBEIRA GRANDE, ILHA DE SANTIAGO/CABO VERDE  

 

A compartimentação geoambiental da microbacia hidrográfica da Ribeira 

Grande de Santiago se dará a partir do reconhecimento dos seus sistemas 

ambientais baseado na contextualização ambiental da Ilha de Santiago como parte 

do arquipélago de Cabo Verde.  

O arquipélago está localizado a aproximadamente 500 km do promontório 

africano que lhe deu o nome (AMARAL, 2007), situado na costa senegalesa, na 

Região Saheliana da África. É composto por 10 ilhas e 13 ilhéus classificados em 

dois grupos de acordo com a posição dos ventos dominantes que sopram do 

Nordeste. O grupo de Barlavento, situado ao Norte, é constituído pelas ilhas de 

Santo Antão, S. Vicente, Santa Luzia, São Nicolau, Sal, Boavista e pelos ilhéus: 

Branco, Raso, Pássaros, Rabo de Junco, Sal Rei e Baluarte. O grupo de Sotavento, 

situado ao Sul, é composto pelas ilhas de Maio, Santiago, Fogo e Brava e inclui os 

ilhéus de Santa Maria, Luís Carneiro, Sapado, Ilhéu Grande, Ilhéu de Cima e Areia. 

O arquipélago compõe um total de aproximadamente 4.033 km² de terras emersas 

(VICTÓRIA, 2012). 

Com exceção da Ilha de Santa Luzia e dos ilhéus, as demais ilhas são 

habitadas, totalizando uma população de 491.875 habitantes, de acordo com o 

Censo (2010) realizado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) (CABO VERDE, 

2010). 

A microbacia em estudo está localizada ao Sul da Ilha de Santiago, entre 

as coordenadas 23°38’00” e 23°34’00” W e 15°02’00” e 14°54’00” N (Figura 14). 

Possui aproximadamente 15 km² de área, nasce no complexo montanhoso do Pico 

da Antônia e deságua na planície litorânea da Cidade Velha. 

Drena parcialmente dois conselhos municipais da Ilha, São Domingos e 

Ribeira Grande de Santiago e possui quatro núcleos populacionais, são eles: Cidade 

Velha da Ribeira Grande de Santiago, Calabaceira, Salineiro, Achada Loura, com 

aproximadamente 632 famílias e 3.096 habitantes, de acordo com o Censo (2010) 

do INE. 
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Figura 14 - Localização da microbacia hidrográfica da Ribeira Grande de Santiago  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 
 

3.1  Base Geológica/Geomorfológica 

 

A Ilha de Santiago, assim como o arquipélago cabo-verdiano, apresenta 

substrato litológico composto por rochas magmáticas extrusivas, representando um 

vulcanismo do tipo predominantemente explosivo, com efusão intermitente de lavas 

fluidas (AMARAL, 2007). 

De acordo com o autor supracitado, na Ilha de Santiago aparecem duas 

grandes séries eruptivas, separadas por formações sedimentares. A primeira, 

chamada de série de base, é constituída por basaltos olivínicos, tufos brechóides, 

massas de tufos de cor acinzentada e glomérulos basálticos. A segunda é formada 

por lavas muito fluidas e deu origem aos mantos de basaltos ricos em cristais de 

olivina e augite, elementos que se encontram bastante alterados.  

As formações sedimentares intercalam as duas fases eruptivas principais. 

Apresentam depósitos finos de argilas, arenitos, calcários, margas e conglomerados. 

Estão localizadas de forma mais abundante no litoral e no interior de alguns vales. 

Sobre os basaltos, que cobrem 909 dos 991 km² da Ilha de Santiago, aparecem os 
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cones eruptivos piroclásticos profundamente alterados, de cores avermelhadas 

(AMARAL, 2007). 

Neste aspecto, Victória (2012) indica a supremacia dos basaltos que 

recobrem a ilha, 

 
A Geologia da ilha de Santiago é essencialmente constituída por materiais 
vulcânicos e vulcanoclásticos, aflorando dominantemente basaltos, 
basanitos, tefritos e limburgitos, produtos piroclásticos e filões, diques 
basálticos e limburgitos. Ocorrem em extensões menores fonólitos, 
traquitos, gabros, sienitos, piroxenitos e rochas sedimentares (VICTÓRIA, 
2012, p. 23). 

 

Com relação à cronologia dos materiais da Ilha de Santiago, Victória 

(2012) diz que vários estudos vêm sendo realizados desde os anos de 1960 do 

século passado, o que permitiu o estabelecimento de uma sequência vulcano-

estratigráfica da Ilha de Santiago e, posteriormente, a comparação com as demais 

ilhas. 

Essa sequência é apresentada por Victória (2012) com base em diversos 

autores como Serralheiro (1976), Alves et al. (1979), Martins (2003), Martins et al. 

(2003, 2008) e Barker et al. (2009). Nessa perspectiva, considerando do mais antigo 

ao mais recente, pode-se compreender que a ilha é composta pela seguinte 

geologia: 

a) Formações Sedimentares Recentes: constituem os antigos aluviões das 

ribeiras, formados por materiais muito homogéneos, de todas as 

dimensões, formados por depósitos de vertentes e de enxurradas. 

Também incluem dunas areno-conglomeráticas, de idade quaternária; 

areia e cascalheira da praia; 

b) Formação do Monte das Vacas (MV): constituída por cones de piroclastos 

basálticos (tufos, bagacina, bombas e escórias) e alguns pequenos 

mantos ou escoadas associadas; 

c) Formação da Assomada (A): é uma formação eruptiva constituída por 

mantos e piroclastos basálticos. Formados por basanitos analcíticos e 

ancaratritos, ancaratritos leucíticos e basanitos; 

d) Complexo Eruptivo do Pico da Antónia (PA): as rochas do PA são 

responsáveis pelas maiores elevações e plataformas estruturais da Ilha 
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de Santiago. Constituída por piroclastos e mantos intercalados na fácies 

terrestre, e por calcários e calcarenitos na fácies marinha; 

e) Sedimentos posteriores à Formação dos Órgãos (CB) e anteriores às 

lavas submarinas inferiores (LRi) do PA: são pequenos afloramentos de 

rochas sedimentares (conglomerados e calcarenitos fossilíferos); 

f) Fase Lávica pós CB e ante PA: ocorre no Monte Branco, o qual é um 

domo endógeno de material traquítico, situado nas proximidades da 

Ribeira de São João e se encontra bastante alterado; 

g) Formação dos Órgãos (CB): constituída por Depósitos Conglomerático-

brechóides, Conglomerados e Calcarenitos fossilíferos marinhos, 

compreende depósitos subaéreos e submarinos de conglomerados. Trata-

se de uma formação heterogênea, que inclui calcários, calcarenitos 

fossilíferos, intercalações arenosas e conglomeráticas espessas, de 

elementos angulosos, sub-angulosos e arredondados de rochas 

basálticas, sendo exclusivamente sedimentar e representando um período 

de pausa vulcânica;  

h) Formação dos Flamengos (λρ): é uma sequência vulcânica submarina, 

muito extensa e uniforme, formada por mantos lávicos. Encontra-se 

exposta pela erosão em vales profundos no centro da Ilha e repousa sobre 

o Complexo Eruptivo Interno Antigo, em situação de grande discordância.  

i) Conglomerado Ante-formação dos Flamengos (Cong.): são formações 

conglomeráticas que repousam sobre o Complexo Eruptivo Interno Antigo 

(complexo filoniano e chaminés fonolíticas) mostrando-se em alguns casos 

em concordância com a formação dos Flamengos; 

j) Complexo Eruptivo Interno Antigo (CA): representa o substrato da Ilha, é a 

formação mais antiga, datada do Terciário, constitui a base de todas as 

outras formações. Compreende afloramentos de rochas plutónicas 

silicatadas, um complexo filoniano, rochas carbonatíticas intrusivas e raros 

mantos lávicos que se localizam em áreas desnudadas, geralmente nos 

vales mais profundos.  

Segundo Barcker et al. (2009), a datação geológica da Ilha de Santiago 

pode ser dividido em três grandes grupos (Quadro 7). A fase recente, com idade 

entre 1,1 a 0,7 Ma, portanto, Quaternária, refere-se à Formação Monte das Vacas. A 

fase intermediária, com idade entre 3,2 a 2,2 Ma, também Terciária, corresponde ao 
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Complexo Eruptivo do Pico da Antónia e; a fase antiga, com aproximadamente 4,6 

Ma, correspondendo ao Período Terciário, refere-se ao Complexo eruptivo Interno 

Antigo (CA). 

 

Quadro 7 – Principais fases eruptivas da Ilha de Santiago 

Fonte: Barker et al, (2009). 

 

A microbacia hidrográfica da Ribeira Grande de Santiago encontra-se 

inserida nesse contexto geológico da Ilha santiaguense. Assim, apresenta 

basicamente quatro unidades geológicas, da mais recente para a mais antiga: a) 

Formação Sedimentar recente, b) Formação Monte das Vacas (MV), c) Formação do 

Pico da Antónia (PA), d) Formação dos Órgãos (CB). 

A Formação Sedimentar recente é constituída de duas fácies: uma 

terrestre constituída por aluviões, depósitos de vertentes e de enxurradas, se 

configurando como as planícies fluviais; e a outra, marinha constituída por areias e 

cascalheiras da praia, mantos submarinos inferiores e superiores, formando a 

planície litorânea.  

A Formação Monte das Vacas (MV) encontra-se no alto curso da 

microbacia. São formados por piroclastos basálticos e pequenos mantos ou 

escoadas.  

A Formação do Pico da Antónia é a unidade geológica de maior 

expressão espacial da microbacia, se entende desde o seu alto curso até o baixo 

curso, sendo nela escavadas as Planícies Fluviais. Constitui a base de vários 

sistemas ambientais, desde o maciço do Pico da Antónia, as cristas dissecadas, e 

os patamares parcialmente dissecados. 

A Formação dos Órgãos (CB) pode ser observada em dois pontos da 

Ribeira Grande, aflorando sob os depósitos de vertentes no baixo curso na sua 

Planície Fluvial.  

A Figura 15 apresenta as classes de declividade da microbacia e a Figura 

16 o mapa das condições geológicas/geomorfológicas da Ribeira Grande. 

Fases Idade Ma Período geológico Formação 

Recente 1,1 – 0,7 Quaternário Monte das Vacas (MV) 

Intermediária 3,2 – 2,2  

Terciário 

Complexo do Pico da Antónia (PA) 

Antiga 4,9 Complexo Antigo (CA) 
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3.2   Aspectos hidroclimáticos 

 

As condições climáticas, em Cabo Verde, são marcadas pela aridez e 

semiaridez em função da sua localização geográfica. Esse país está localizado no 

extremo oriente da faixa do Sahel, sendo fortemente influenciado pelas migrações 

da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) (AMARAL, 2001) e pelos anticiclones 

dos Açores e de Santa Helena (AMARAL, 2007).  

O arquipélago se encontra entre os ventos alísios do Norte e do Sul. 

Durante o ano, o tempo se define a partir de três ventos dominantes: os alísios de 

Nordeste; o Harmatão ou vento de Leste; e a Monção, vento de Sul ou Sudeste 

(CABO VERDE, 2011). 

Os alísios de Nordeste, ventos fortes e mais constantes em Cabo Verde, 

são responsáveis pelas formações de nuvem nas zonas altas, mas não provocam 

chuvas. Os ventos de Leste são caracterizados por rajadas quentes e secas 

provenientes do deserto do Saara, transportando a poeira do deserto, conhecida 

como a bruma seca. Os ventos de Sul ou Sudeste são responsáveis pela ocorrência 

de chuvas em Cabo Verde, por possuir um ar quente e úmido, associados à ZCIT. 

Quanto às precipitações, Cabo Verde apresenta duas estações bem 

definidas: estação chuvosa, ou das águas, e a estação seca, ou das brisas, mais 

fresca e seca (AMARAL, 2007).  

Na estação seca, prevalecem as condições climáticas marcadas pelo 

gradiente de pressão entre o continente e o oceano, pela forte ação dos Anticiclones 

dos Açores e da Líbia e pela permanência da ZCIT ao Sul de Cabo Verde. Na 

estação das águas, ocorre um enfraquecimento do Anticiclone da Líbia, aumento do 

Anticiclone de Santa Helena e flutuações da ZCIT a nível do arquipélago (CABO 

VERDE, 2013). 

A estação úmida é bastante curta, ocorre entre os meses de julho e 

outubro, com aproximadamente 75 dias, sendo que o primeiro e o último mês (julho 

e outubro) são considerados de transição entre as duas estações. A estação seca 

tem uma duração de aproximadamente nove meses, ocorre entre novembro e junho, 

sendo marcada pela ausência quase total das precipitações, alta taxa de 

evaporação e insolação elevada (CABO VERDE, 2013). 

O clima no país é marcado pela frequência de secas provocadas pela 

variabilidade espaço-temporal das precipitações. A orografia das ilhas e a exposição 
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aos ventos dominantes favorecem um quadro de microclimas que geram uma 

diversidade de paisagens no interior das ilhas e entre as ilhas (CABO VERDE, 

2013). 

Semedo (2010, p. 31), discutindo sobre as condições climáticas do país, 

indica que: 

O quadro climático é em tudo muito semelhante ao Sahel continental, com 
alternância anual de longa estação seca e curta estação húmida, grande 
irregularidade na variação das precipitações anuais e ocorrência de secas. 
O arquipélago apresenta algumas especificidades motivadas pela sua 
localização oceânica, como menor amplitude térmica anual, maior humidade 
atmosférica e temperaturas mais frescas. No entanto, os ciclos de secas 
são muito e mais frequentes a estação seca mais prolongada, devido ao 
efeito combinado da localização na zona árida e da presença da corrente 
fria de Canárias (SEMEDO, 2010, p. 31). 

 

No que se refere aos dados de precipitação em Cabo Verde, Diniz e 

Matos (1986) apresentam a relação entre as médias pluviométricas e as altitudes 

(Tabela 8).  

 

Tabela 8 - Condições microclimáticas da Ilha de Santiago, Cabo Verde 

Fonte: Diniz e Matos (1986). 
 

Nas áreas inferiores a 100 m, as precipitações são escassas, não 

alcançam os 250 mm, caracterizando um clima árido. Nas faixas entre 100 e 200 m, 

as precipitações variam entre 250 a 400 mm, caracterizando um clima semiárido. 

Nas áreas entre 200 e 500 m, as precipitações variam entre 400 e 500 mm, 

correspondendo à zona subúmida. Nas áreas de maior altitude, acima dos 500m, as 

precipitações são superiores a 500 mm, sendo considerada a zona úmida. As 

precipitações variam conforme a exposição das vertentes em relação aos ventos. 

Estudos mais recentes sobre as precipitações no arquipélago indicam que 

a variação espacial das chuvas durante o ano se apresentam da seguinte forma: do 

litoral a aproximadamente 200 m de altitude, as precipitações normalmente são 

inferiores a 100 mm. Entre 200 e 700 m, as precipitações ficam em torno dos 300 

mm. Nos picos elevados acima dos 700 m, os valores pluviométricos podem ser 

superiores a 600 mm (CABO VERDE, 2013) (Tabela 9). 

Zona Climática Altitude (m) Precipitação média (mm) 

Árida < 100 < 250 
Semiárida >100 - 200 >250 - 400 
Subúmida >200 - 500 >400 - 500 
Úmida > 500 > 500 
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Tabela 9 - Relação entre condições climáticas e altimetria em Santiago 
Zona Climática Altitude (m) Precipitação média (mm) 

Árida Até 200 < 100 
Semiárida 201 – 700 Acima de 300 
Subúmida Acima de 700 Acima de 600 

Fonte: Cabo Verde (2013). 
 

É importante compreender que as condições climáticas de modo geral 

influenciam no regime hidrológico, no escoamento superficial, nas taxas de 

infiltração e consequentemente nas reservas subterrâneas.  

Neste sentido, verifica-se que as precipitações em Cabo Verde 

apresentam-se irregulares no tempo e no espaço, são de pequena duração e 

violentas, potencializando o escoamento superficial e contribuindo pouco com a 

recarga dos aquíferos. A média pluviométrica anual da Ilha de Santiago é de 

aproximadamente 363 mm/ano (PINA, 2009). 

No que se refere às estações meteorológicas de Santiago, Pina (op. cit.) 

indica que existem dados de precipitação disponíveis desde o século passado, 

embora a maioria das estações tenha sido instalada a partir de 1940. Na década de 

1970, existiam quarenta estações em funcionamento, porém, esse número já está 

reduzido pela metade. Em 2009, Santiago possuía 17 postos odométricos e 5 

estações climatológicas. 

A temperatura da Ilha de Santiago é resultado de fatores diversos, como 

exposição do relevo, altitude e distância do mar (PINA, op. cit.). O autor informa que 

a média anual de temperatura para a Ilha de Santiago é de 24°C, variando entre 21° 

C e 25°C. As temperaturas mínimas são registradas entre a madrugada e o início da 

manhã, aumentando gradativamente até atingir os maiores valores por volta das 13 

ou 14 horas. 

Pina (2009), com base nos dados disponibilizados pelo INMG, traz 

valores relacionados à umidade relativa do ar em Santiago. Os valores médios 

variam entre 68% e 79%, sendo a média 74%. No que se refere à insolação da Ilha 

de Santiago, o autor indica que a Ilha possui em média 7 h/dia de isolação, sendo os 

meses de maior insolação abril, maio e junho, podendo ultrapassar 10 h/dia; e os de 

menor insolação são dezembro e janeiro, podendo chegar a menos de 5h/dia. 

Para o presente trabalho, e direcionando o foco para a bacia hidrográfica 

da Ribeira Grande, será considerado o período de 36 anos (1977 – 2006). Vale 

ressaltar que a referida área não possui nenhuma estação pluviométrica no seu 
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interior e que os dados das séries não são completos. Assim, foram selecionadas 

quatro estações conforme está apresentado na Tabela 10.   

 

Tabela 10 - Altitude das estações pluviométricas mais próximas da  
Ribeira Grande 

Estação pluviométrica Altitude (m) 
São João Baptista  50 
São Martinho Pequeno 152 
Santana 388 
Rui Vaz 798 

Fonte: INMG (2015). 
 

Para seleção das estações foram utilizados os seguintes critérios: 

proximidade com a bacia em análise, distribuição espacial em torno da área em 

estudo e séries de dados mais completas possíveis. A distribuição espacial das 

estações pode ser verificada na Figura 17.  

 

Figura 17 - Estações Meteorológicas selecionadas na microbacia da Ribeira Grande 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
 

De acordo com os dados obtidos e considerando as precipitações totais 

anuais das estações selecionadas (Figura 18), pode-se perceber que as mesmas 
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são baixas em todas as estações. Na estação São João Batista, os valores das 

precipitações não ultrapassam os 300 mm, com exceção de 1990, com 

aproximadamente 370 mm, e 2006, com chuvas superiores a 500 mm.  

Na estação São Martinho Pequeno, as maiores precipitações foram entre 

450 e 500 mm, sendo os anos mais chuvosos 1988, 2000 e 2006. Na maioria dos 

anos observados os valores das precipitações não alcançam os 250 mm.  

Na estação Santana, o ano mais chuvoso foi 1985, com precipitações que 

se aproximaram dos 800 mm. Na estação Rui Vaz, as maiores precipitações foram 

em 1986, chegando a mais de 900 mm. Nessa estação os valores pluviométricos 

são mais elevados em praticamente todos os anos, variando entre 200 e 400 mm e 

acima dos 400 mm. 

 

Figura 18 - Precipitação total das estações meteorológicas de S. J. Baptista; S. Martinho Pequeno, 
Santana e Rui Vaz, entre 1977 e 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INMG (2015). Organizado pela autora. 

 

Considerando as estações selecionadas, verifica-se que a localização no 

que se refere a sua altitude pode ser considerado como um fator relevante. São 
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João Baptista e São Martinho Pequeno são estações que estão localizadas abaixo 

dos 200 m de altitude e registram as precipitações totais mais baixas. A primeira 

com predominância até 200 mm e a segunda com poucos registros superiores a 200 

mm. 

A estação Santana está localizada numa cota altimétrica um pouco mais 

elevada (388 m), sendo que as precipitações ultrapassam os 200 mm na maioria dos 

anos. A estação Rui Vaz está localizada a aproximadamente 800 m de altitude nas 

proximidades do Pico da Antónia, e as precipitações registram valores que 

ultrapassam os 400 mm. 

Os dados climáticos acima mencionados são de fundamental importância 

para compreender as características hidrogeológicas da Ilha de Santiago. Pina 

(2009) diz que as principais unidades hidrogeológicas da Ilha de Santiago podem ser 

divididas em três. A unidade recente que compreende os aluviões e a Formação 

Monte das Vacas (MV); a unidade intermédia é constituída pela Formação do 

Complexo Eruptivo do Pico da Antónia (PA), pela Formação da Assomada (A) e 

Pillow lavas; a unidade antiga que corresponde ao Complexo Eruptivo Interno Antigo 

(CA), a Formação dos Flamengos (ρλ) e a Formação dos Órgãos (CB).  

A Figura 19 apresenta o perfil hidrogeológico da Ilha de Santiago. De 

acordo com a mesma, a Formação MV fica acima dos 600 m, constitui-se como 

aquíferos suspensos e não permite a retenção das águas que infiltram. As 

Formações PA e A apresentam o principal nível de aquífero da Ilha de Santiago, 

com a zona saturada podendo alcançar os 400 m de altitude. A Formação de base 

se apresenta impermeável. 

Tais condições hidrogeológicas nos permitem compreender porque as 

principais fontes de água na Ilha são subterrâneas e são capturadas através de 

furos, nascentes e poços. A Ilha possui aproximadamente 780 furos, 1.199 

nascentes e 1.074 poços, de acordo com Pina (2009), com base nos dados do 

INGRH.  

Segundo  o autor, os furos possuem entre 200 e 600 mm de diâmetro e 

variam entre 30 a 270 m de profundidade. O diâmetro dos poços variam entre 1,5 e 

3 m e possuem profundidade entre 2,5 e 15 m. Os furos e os poços são as principais 

formas de captação de água na Ilha, normalmente estão localizados próximos às 

ribeiras e não muito distante da orla costeira.   
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Considerando as unidades hidrogeológicas apresentadas por Pina (op. 

cit.), verifica-se que a Ribeira Grande possui duas unidades, a recente constituída 

pelos aluviões e a intermédia constituída pelo complexo do Pico da Antónia que é 

considerado um dos principais aquíferos da Ilha. Segundo o referido autor, tem 

valores de permeabilidade variáveis, devido à variedade litológica. 

 

Figura 19 - Perfil hidrogeológico da Ilha de Santiago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pina (2009). 

 

A barragem do Salineiro foi construída recentemente, na Ribeira Grande, 

(Figura 20), e recebeu suas primeiras águas em 2015. Seu reservatório está 

localizado sobre o Complexo do Pico da Antónia, o que favorece a infiltração da 

água acumulada.  

 

Figura 20 – Parede da Barragem do Salineiro (A) e suas primeiras águas recebida em 2015 (B) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ipressglobal.com e Notícias.sapo.cv. 

A

N 
B

N 



116 
 

3.3  Condições pedológicas e cobertura vegetal 

 

Para compreender as condições pedológicas da Ribeira Grande, faz-se 

necessário entender o contexto geoambiental cabo-verdiano, especialmente da Ilha 

de Santiago. De acordo com Sousa, Oliveira e Oliveira (2012), os solos da Ilha de 

Santiago são, de modo geral, rasos, altamente pedregosos, com ausência de 

matéria orgânica e com fraca capacidade de retenção de água. 

Considerando os sistemas ambientais da Ilha de Santiago (OLIVEIRA, 

2012), pode-se observar que as principais associações de solos da bacia da Ribeira 

Grande se referem aos Neossolos Regolíticos e Quartzarênicos na Planície 

Litorânea; Neossolos Flúvicos, Cambissolos e Neossolos Litólicos nas Planícies 

Fluviais; Neossolos Litólicos, Cambissolos e Chernossolos nos Patamares 

parcialmente dissecados; Neossolos Litólicos e Cambissolos nas cristas dissecadas; 

Neossolos Litólicos e afloramentos de rochas nos Cones Vulcânicos; Cambissolos e 

Neossolos Litólicos no Complexo Montanhoso do Pico da Antónia. 

O relatório do Plano Diretor Municipal da Ribeira Grande de Santiago 

(CABO VERDE, 2011) apresenta a planta dos solos do município, com base em 

Faria (1970). De acordo com o relatório, pode-se verificar com detalhes alguns 

aspectos dos solos da bacia em estudo.  

Neste sentido, a pesquisa considerará a associação dos principais tipos 

de solos presentes na microbacia. A Figura 21 apresenta o mapa das principais 

associações de solos e o recobrimento vegetal da Ribeira Grande. 

De acordo com o referido mapa, verifica-se que a associação de 

Cambissolos, Neossolos Litólicos e Chernossolos ocupa a maior parte da microbacia 

e os Neossolos Flúvicos são mais representativos no baixo curso, na Planície 

Fluvial. 

A maioria dos solos da Ribeira Grande apresenta alta fertilidade natural, 

sendo que as principais limitações são a alta suscetibilidade aos processos erosivos 

em função das topografias acidentadas (Quadro 8). 
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Quadro 8 – Correlação dos solos da Ribeira Grande e capacidade de suporte  
EMBRAPA 

(2013) 
FAO/UNESCO 
(1968; 1989) 

POTENCIALIDADES LIMITAÇÕES 

Cambissolos Cambisols Alta fertilidade 
Uso agrícola 

Baixa permeabilidade; 
alta suscetibilidade aos 
processos erosivos, 
especialmente no extremo 
norte da microbacia 

Neossolos 
Flúvicos 

Fluvisols Uso agrícola 
Profundos 

Riscos de inundações 

Neossolos 
Litólicos 

Leptosols Alta fertilidade natura Rasos; alta suscetibilidade 
aos processos erosivos 

Neossolos 
Regolíticos 

Arenosols Elevada permeabilidade Baixo teor de matéria 
orgânica; baixa capacidade 
de retenção de umidade 

Luvissolos Luvisols Alta fertilidade natural; boa 
permeabilidade 

Relevo muito movimentado 

Vertissolos Vertisols Alta fertilidade natural Mal ou imperfeitamente 
drenados; baixa infiltração 

Chernossolos Phaeozems Alta fertilidade natural; 
Profundos 

Riscos de erosão; dificuldade 
de preparo devido à dureza 
no estado seco 

Fonte: FAO/UNESCO (1968; 1989; BRASIL (2013). 

 

Os solos da Ribeira Grande em geral possuem recobrimento vegetal 

variado. De acordo com Diniz e Matos (1986), a vegetação da Ilha de Santiago se 

refere às estepes, aos arbustos e às pequenas árvores. Essas formações vêm 

sendo gradualmente destruídas pelas sucessivas estiagens e pela crescente 

degradação resultante da ação humana (CABO VERDE, 2011). 

Amaral (2007) enfatiza que os tipos de vegetação resultam da influência 

das variações climáticas definidas pela posição geográfica, e que em Cabo Verde 

apresenta associações regressivas face ao elevado grau de degradação ambiental. 

O “arquipélago apresenta uma flora muito pobre, com um número muito reduzido de 

endemismos, que se caracteriza por forte percentagem de espécies importadas” 

(AMARAL, 2007, p. 166).  

De acordo com o reconhecimento botânico do arquipélago, realizado pelo 

naturalista alemão Schmidt, em 1851, a flora de Cabo Verde, naquele período, era 

constituída por 176 espécies exclusivamente africanas, 6 encontradas somente em 

Cabo Verde e na Europa, 6 só na Índia oriental, 4 somente na Índia ocidental, 7 na 

América do Sul e o restante espalhadas por diversas parte do mundo (AMARAL, 

2007). 

O autor ainda destaca que esse povoamento heterogêneo depende de 

fatores diversos, como altitude, posição e dimensão de cada ilha, distância do 
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continente, existência de portos marítimos, etc. Assim, pode ter ocorrido por vias 

eólicas - em que os ventos arrastam as sementes, - pelas correntes marítimas, pelos 

homens e animais. Além disso, foram realizadas diversas tentativas de arborização 

das ilhas, incentivado pelos governantes desde os finais do século XIX. 

Segundo Cabo Verde (2004), a composição florística deste país engloba 

a composição de diversas regiões, sendo as mais representativas da Macaronésia e 

de alguns países africanos (Senegal, Gâmbia, Mauritânia e Marrocos). 

Ainda segundo o Livro Branco (CABO VERDE, 2013), a flora introduzida 

detém a maior diversidade específica, ou seja, o maior número de espécies ocupa a 

maior área de cobertura por espécie, sendo elevado o índice de invasão de espécies 

exóticas, especialmente a Furcraea gigantea (carrapato) e a Lantana camara (Figura 

22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivos da autora, Fotografias: Nov/2014.  

 

De acordo com a Carta de Zonagem Agroecológica e da Vegetação da 

Ilha de Santiago (DINIZ; MATOS, 1986), as comunidades vegetais se distribuem em 

7 grupos, são eles: comunidades das praias, das arribas costeiras, das ribeiras e 

vales abertos, das zonas áridas, semiáridas, subúmidas e úmidas (Quadro 9).  

É importante considerar que estas comunidades encontram-se fortemente 

degradadas, sendo que prepondera o desenvolvimento de espécies introduzidas que 

consumem muita água e pouco protege os solos, como o Eucalyptus sp. e a 

Prosópis juliflora. 

 

Figura 22 - Furcraea gigantea à esquerda e Lantana camara à direita 

Nov/2014 Nov/2014 
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Quadro 9 - Comunidades Vegetais da Ilha de Santiago 
COMUNIDADES ESPÉCIES 

PRAIAS 1. Ipomoea brasiliensis, Patellifolia procumbens, Sporobolus spicatus 
2. Zygophyllum simplex, Philoxerus vermicularis, Tribulus cistoides 

ARRIBAS 
COSTEIRAS  

3. Sarcostemma daltonii, Astericus vogelii, Roccella ssp. 
4. Sarcostemma daltoni, Aloe barbadensis, Campylanthus glaber 

RIBEIRAS E VALES  
ABERTOS 

5. Clitoria ternatea, Boerhavia repens, Corchorus olitorius 
6. Amaranthus spinosus, Chenopodium murale, Cynodon dactylon 
7. Amaranthus spinosus, Argemone mexicana, Centaurea melitensis 
8. Amaranthus spinosus, Plantago major, Sonchus aleraceus 

ZONAS ÁRIDAS,  
VALES ABRUPTOS, 
COROAMENTOS 
ROCHOSOS, 
CONES 
VULCÂNICOS 

9. Acacia albida, Ziziphus mauritianus, Jatropha curcas 
10. Cleome brachycarpa, Cleome viscosa, Indigofera cordifolia 
11. Cleome viscosa, Indigofera cordifolia, Aristida cardosoi 
12. Ipomoea asarifolia, Heliotropium pterocarpum, Sida coutinhoi 
13. Cleome viscosa, Bidens bipinnata, Sida coutinhoi 
14. Ipomoea asarifolia, Sida coutinhoi 
15. Heliotropium pterocarpum, Leucas martinicensis, Cleome viscosa 
16. Heliotropium pterocarpum, Peristhrophe bicalyculata, Bidens 
bipinnata 
17. Forsskaolea procridifolia, Trichodesma africanum, Micromeria 
forbesii 

ZONAS 
SEMIÁRIDAS, 
COROAMENTOS 
ROCHOSOS, 
CONES 
VULCÂNICOS 

18. Caylusea canescens, Leucas martinicensis, Borreria verticillata 
19. Blainvillea gayana, Caylusea canescensi, Bidens bipinnata 

ZONAS 
SUBÚMIDAS, 
COROAMENTOS 
ROCHOSOS, 
CONES 
VULCÂNICOS  

20. Blainvillea gayana, Desmanthus virgatus, Pennisetum polystachyon 
21. Verbascum capitis-viridis, Diplotaxis gracilis, Furcraea gigantea 
22. Euphorbia tucheyana, Echium hypertropicum, Lantana camara 
23. Lotus melilotoides, Micromeria forbesii, Forsskaolea procridifolia 

ZONAS ÚMIDAS, 
COROAMENTOS 
ROCHOSOS 

24. Andropogon gayanus, Panicum maximum, Campanula jacobaea 
25.Sideroxylon marmulano, Verbascum capitis-viridis, Furcraea gigantea 

Fonte: (DINIZ; MATOS, 1986). 

 

É importante considerar que diante dos processos de degradação 

ambiental presentes na microbacia, verifica-se que a cobertura vegetal encontra-se 

bastante alterada. Na tentativa de minimizar o problema, vêm implementando 

projetos de reflorestamento na bacia e a Ilha de Santiago como um todo pelo estado. 

Há o predomínio do Eucalyptus sp. (eucalipto), no alto curso da bacia, e da Prosopis 

juliplora (Acácia americana), no médio/baixo curso. No baixo curso predomina a 

agricultura de subsistência. A microbacia também apresenta indivíduos da Acacia 

albida (espinho branco), da Acacia farnesiana (espinho preto), e da Jatropha curcas 

(purgueira), conforme foi constatado em trabalhos de campo na área.   

Considerando as comunidades vegetais anteriormente mencionadas, o 

Quadro 10 apresenta as principais comunidades vegetais presentes na microbacia 

da Ribeira Grande. 
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Quadro 10 - Comunidades vegetais da Ribeira Grande 
SISTEMAS 

AMBIENTAIS 
COMUNIDADES 

VEGETAIS  
ESPÉCIES NOME 

POPULAR 
Planícies 
Litorâneas 

Arribas costeiras 4.Sarcostemma daltoni, 
Aloe barbadensis, 
Campylanthus glaber 

Ervatão cistiva 
Babosa 
alecrim-bravo 

Planícies Fluviais Ribeiras e vales  
abertos  

5.Clitoria ternatea, 
Boerhavia repens, 
Corchorus olitorius 

 

-- 
Costa-branca 
Forquilinha 

Achadas 
parcialmente 
dissecadas 

Zonas áridas e 
semiáridas  
vales abruptos  

11.Cleome viscosa, 
Indigofera cordifolia, 
Aristida cardosoi 

18. Caylusea canescens, 
Leucas martinicensis, 
Borreria verticillata 

-- 
-- 
Barba-de-bode 
Campe 
Murroio  
Bedjo-teso, 
locotano 

Cristas Residuais Zonas subúmidas, 
coroamentos 
rochosos, cones 
vulcânicos 

21. Verbascum capitis-
viridis,  

Diplotaxis gracilis, 
Furcraea gigantea 

 

--, --, Carrapato 

Maciço do Pico 
da Antónia 

Zonas subúmidas, 
coroamentos 
rochosos, cones 
vulcânicos 

21. Verbascum capitis-
viridis,  

Diplotaxis gracilis, 
Furcraea gigantea 

 

--, --, Carrapato 

Cones Vulcânicos Cones Vulcânicos 23. Lotus melilotoides, 
Micromeria forbesii, 
Forsskaolea 
procridifolia 

Piorno amarelo, 
Erva-cidreira, 
Rafa-saia 

Fonte: Adaptado de Diniz e Matos (1986), Oliveira (2012), e Bezerra; Souza; Trigueiro (2012). 
 

Muitas das espécies presentes na microbacia “mantém-se por longos 

períodos em estado latente, sob forma de sementes, bolbos, rizomas, etc” 

(AMARAL, 2007, p.162). As condições de regeneração da vegetação se apresentam 

de certa forma comprometida, haja vista as condições ambientais, associadas à 

introdução de um número muito reduzido das espécies, através do reflorestamento. 

Segundo Cabo Verde (2000, p. 5), mais de 32 milhões de árvores foram plantadas 

ao longo dos últimos 20 anos para proteger o solo da erosão e restaurar um espaço 

de floresta praticamente aniquilada por cinco séculos de ocupação humana em 

Cabo Verde. 

De acordo com Semedo (2010, p.34),  
 

a vegetação, a flora e a fauna primitivas da ilha resultaram da evolução 
climática entre os finais da Era Terciária e, sobretudo, das alterações do 
Quaternário. Este ambiente estaria em equilíbrio dinâmico nos meados do 
século XV, altura em que se deu início à fixação humana durante a época 
de expansão europeia. 
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O autor ainda ressalta que a insularidade oceânica, a distância da costa e 

o isolamento limitaram seriamente o povoamento vegetal e animal da Ilha de 

Santiago e do arquipélago. Assim,   

 
a paisagem actual corresponde ao que resultou do impacto da presença 
humana iniciada em 1462 com a chegada dos primeiros colonos. A ilha foi 
transformada em base de experimentação de plantas e de animais de várias 
proveniências. A fixação humana exigiu a devastação da cobertura vegetal 
primitiva, a ocupação das terras, a introdução do gado, de animais 
domésticos e respectivos parasitas e a imposição de grande concorrência 
com a flora e a fauna autóctones e estabeleceu as bases de construção 
humana da actual paisagem da ilha (SEMEDO, 2010, p.34). 

 

3.4  Histórico de Uso e Ocupação da Ribeira Grande 

 

Para compreender o processo histórico de uso e ocupação da Ribeira 

Grande de Santiago, faz-se necessário conhecer alguns marcos históricos de Cabo 

Verde, em especial seu processo de povoamento. De modo geral, pode-se entender 

que o povoamento em Santiago surgiu a partir da microbacia hidrográfica da Ribeira 

Grande, em 1462, em função de determinadas condições relacionadas às 

necessidades imediatas, tais como melhores enseadas naturais, que permitissem 

uma fácil atracagem dos navios, e a proximidade de água potável para suprir o 

abastecimento, se referindo à Ribeira Grande (PIRES, 2007).  

De acordo com diversos autores, como Carreira (2000); Santos, Torrão e 

Soares (2007); Pereira (2004), verifica-se que o descobrimento e a ocupação desse 

país são bastante polêmicos. A primeira polêmica está relacionada a quem foi seu 

descobridor. A segunda está relacionada se as ilhas eram ou não habitadas à época 

que os portugueses aportaram. Embora não seja o objetivo deste trabalho 

aprofundar nessa questão, segue alguns apontamentos no sentido de dar ao leitor 

subsídios para entender a ocupação de Cabo Verde. 

Quanto à discussão referente ao descobridor de Cabo Verde, 

Albuquerque (2001) apresenta informações importantes. Segundo o autor, nomes de 

três navegadores concorrem para a autoria do descobrimento: Cadamosto, Diogo 

Gomes e António da Noli. Este último foi considerado oficialmente o descobridor, em 

1460, conforme consta em documentos oficiais. A carta régia de 1466 indica o nome 

de António da Noli como primeiro donatário da Capitania da Ribeira Grande, como 

recompensa pelo descobrimento, iniciando o povoamento da Ilha de Santiago, por 

volta de 1462.  
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No que se refere à habitação ou não das ilhas, Carreira (2000) apresenta 

uma diversidade de opiniões. Elenca uma série de pesquisadores e estudiosos que 

apresentam versões diferenciadas e contraditórias. Segundo o autor supracitado, 

alguns pesquisadores, como Feijó (1815), Pusich (1956), Chelmicki e Varanhagen 

(1841), Barros (1902), apontam para a ideia de que quando os portugueses 

aportaram em Cabo Verde as ilhas já se encontravam habitadas por negros, 

especialmente Jalofos, que por diversos motivos chegaram à Ilha de Santiago. Eram 

sobreviventes de naufrágios ou refugiados de seus países de origem.  

Outros pesquisadores como Lopes de Lima (1844) e Ernesto de 

Vasconcelos (1921) defendem a hipótese de que Cabo Verde foi encontrado 

desabitado. Lopes de Lima (1844, apud CARREIRA, 2000) afirma que “nenhum 

escritor do tempo da descoberta fala de tal povoação e sim declaram todos, que a 

ilha se achou deserta” (...), se referindo à Ilha de Santiago.  

Sobre esta discussão, Carreira (2000, p. 297) afirma que  

 

(...) embora a documentação antiga apresente as ilhas como ‘desertas’ à 
chegada dos descobridores, não se deve excluir de todo a hipótese de, 
Santiago, ter sido refúgio de um pequeno grupo de náufragos Jalofos e 
outros habitantes (Lêbús ou Sèrerès, etc), antes da chegada dos 
portugueses. Mas isso ter-se-ia dado, repete-se por circunstâncias 
puramente acidentais, sem propósito deliberado, nem continuidade de 
povoamento. 

 

Santos, Torrão e Soares (2007, p. 27, 28) afirmam que  

 

a data ou as datas do achamento das diversas ilhas e os nomes dos 
navegadores que, no século XV, pela primeira vez que a elas aportaram são 
problemas que hão de continuar e gerar largas e talvez já inúteis 
controvérsias. 

 

Nesse contexto, foge ao escopo deste trabalho resolver tais problemas. 

Objetiva-se apenas introduzir questões relacionadas ao povoamento do arquipélago. 

Assim, Carreira (2000) diz que as origens do povoamento em Cabo Verde estariam 

ligadas a fidalgos portugueses, alguns genoveses e espanhóis, flamengos 

mandados pelo rei e escravos africanos. Para promover o povoamento, foi enviado 

ao país insular casais em companhia do descobridor, além de ser realizado o 

resgate de escravos na Guiné para trabalharem nas terras.  

Santos, Torrão e Soares (2007) dizem que o povoamento em Cabo Verde 

se deu em três grandes ciclos. O primeiro ocorreu entre os séculos XV e XVI, 
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especialmente nas ilhas de Santiago e Fogo. O segundo em meados do século XVII, 

nas ilhas de Brava, São Nicolau e Santo Antão, que emergiram como importantes 

espaços de fixação humana. O terceiro ciclo ocorre no início do século XVIII, com o 

povoamento das ilhas de São Vicente, Santa Luzia e Sal. 

Santos, Torrão e Soares (op. cit.) indicam alguns fatores favoráveis à 

colonização do arquipélago. Entre eles pode-se destacar a localização geográfica e 

os privilégios oferecidos aos donatários das capitanias. A localização do arquipélago 

favorecia a exploração da costa ocidental da África e do Atlântico Sul, servindo para 

o abastecimento dos navios e possibilitando o tráfico negreiro. Enquanto que os 

privilégios estavam relacionados especialmente aos benefícios fiscais e comerciais.  

Entretanto, algumas condições obstavam o povoamento, como a distância 

em relação ao reino, o clima e a exiguidade dos recursos naturais. Este se constituía 

como o principal problema, pois possibilitava poucos lucros e não favorecia uma 

atividade agrícola rentável em função da irregularidade pluviométrica naquelas ilhas. 

Mesmo diante dos obstáculos, Santiago apresentava, nos finais do século 

XV, duas povoações já elevadas à vilas: Ribeira Grande e Alcatraz. Esta era sede 

da capitania do Norte, fundada por Diogo Afonso. Porém, perdeu a câmara para a 

Praia. 

A Ribeira Grande de Santiago se constituía como a principal vila, sendo a 

primeira cidade a ser construída pelos portugueses na África subsaariana. Foi a 

primeira capital do país, e sede do primeiro bispado da costa ocidental africana em 

1533. Esse período (séculos XV e XVI) presenciou a importância da Ribeira Grande, 

em função da navegação atlântica. Era uma cidade de grande rendimento 

econômico, comercial e político, conforme aponta Pereira (2009, p.82), “numerosos 

navios a ela aportavam para ali deixarem mercadorias e receber escravos, couros e 

outros artigos locais, das demais ilhas e da Guiné, tornando assim um entreposto 

comercial de grande nomeada”.  

De acordo com Santos, Torrão e Soares (2007), nos finais do século XV a 

Ribeira Grande possuía uma vida social organizada. Contava com o poder local 

formalmente instituído (câmara), instituição de fiscalização e controle (almoxarifado), 

assistência sanitária (hospital) e religiosa (igrejas). 

Em meados do século XVI, a Ribeira Grande alcançou seu período áureo, 

vivia-se anos prósperos. Grandes construções, atualmente em ruínas, como a Sé 
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Catedral, o paço episcopal e a igreja da misericórdia (Figuras 23 e 24), dão 

testemunho desse período. 

 

Figura 23 - Ruínas da Sé Catedral na Cidade Velha 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Arquivo da autora. 

 

Naquele período, os piratas e corsários franceses e ingleses promoveram 

constantes ataques à Ribeira Grande. Os mesmos cobiçavam a hegemonia marítima 

entre as nações. Diante de tantos ataques e saques, pode-se destacar o que 

ocorreu em 1585 chefiado por Francis Drake, conforme menciona Carreira (2000, p. 

325):  

(...) a esquadra inglesa comandada pelo Almirante Francisco Drake fundeou 
em Santiago. A cidade estava desprevenida e desarmada. Desembarcaram 
600 soldados que, levando diante de si os defensores, entravam na cidade, 
quase sem resistência, saqueando-a e arrasando-a. As autoridades 
refugiaram-se nos montes, e os ingleses ricos de despojos, recolheram a 
bordo, navegando para Cartagena e São Domingos. 

 

Os ataques provocaram grandes estragos, muita destruição, inclusive dos 

monumentos religiosos, contribuindo para a insegurança da cidade e para a 

decadência da Ribeira Grande. Carreira (2000) indica que os assaltos dos corsários 

e a pirataria influenciaram no tipo de povoamento disperso da Ilha de Santiago.   

 

Os escravos, por seu lado, aproveitavam-se dos alertas provocados pela 
aproximação ou chegada de navios piratas, para fugir para os montes de 
onde muitos não voltavam mais. Passavam a viver em liberdade, 
alcandorados nos penhascos ou escondidos nos vales mais isolados, em 

Figura 24 - Ruínas da igreja  
da Misericórdia 

Dez/2014 Dez/2014 
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muitos recantos da ilha. Escapavam-se assim ao trabalho compelido e aos 
maus tratos dos seus donos (CARREIRA, 2000, p. 329). 
 

Segundo o referido autor, os escravos eram incentivados pelos senhores 

a procurar refúgios, e sem dúvida a orografia de Santiago contribuiu bastante. “(...) o 

único recurso natural contra a investida dos piratas, era precisamente a ocupação 

dos montes” (CARREIRA, 2000, p. 333). Os ocupantes dos montes tinham uma 

visão privilegiada da área e sabiam que dificilmente seriam atacados.  Assim, 

iniciou-se a ocupação no interior, com pequeno número de habitações, 

primitivamente em funcos e depois em casas. Os funcos eram abrigos 

arredondados, feitos de pedras e coberto de palha. Essas habitações ainda são 

comuns em Cabo Verde, especialmente na Ilha do Fogo (Figura 25). 

 

Figura 25 – Funco na Ilha do Fogo, em Cabo Verde 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Arquivo da autora. 

 

A fuga de escravos para os montes e o deslocamento de famintos durante 

as crises provocadas pelas grandes estiagens foram as principais razões do 

povoamento dispersivo no interior de Santiago. Vários documentos registraram o 

deslocamento de legiões de famintos dos campos para as vilas e vice-versa 

(CARREIRA, 2000). 

Nesse sentido, verifica-se que a Ribeira Grande teve um papel 

fundamental no processo de povoamento de Cabo Verde, não apenas da costa em 

virtude de suas atividades ligadas à navegação, mas também do interior da Ilha da 

Santiago.  

Baseado nesse contexto de ocupação, verifica-se que a formação da 

sociedade cabo verdiana se deu pela influência do branco europeu e do negro 

Dez/2014 
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africano, originando a mestiçagem. A falta de mulheres brancas, a submissão das 

negras e a sedução das crioulas geraram o mestiço, que acabou dominando o 

espaço físico e intelectual de Santiago e de todo o arquipélago (LOPES FILHO, 

2006). 

Segundo Carreira (2000), a composição da sociedade cabo-verdiana 

ocorreu basicamente em três fases distintas. Na primeira, existiam poucos europeus 

e muitos escravos. Na segunda, poucos europeus, poucos brancos naturais das 

ilhas, resultado do cruzamento de brancos entre si, mulatos e escravos. Na terceira 

fase, indica um número reduzido de europeus, brancos nascidos no arquipélago, 

crescente número de mulatos e muitos escravos.  

Silva (1996), tratando da ocupação do espaço cabo-verdiano entre os 

séculos XV e XVI, indica que as atividades econômicas predominantes nas ilhas de 

Santiago e Fogo eram a agropecuária extensiva, profundamente ligada ao mercado 

externo, principalmente África, Europa e posteriormente América. Tais atividades 

fortaleceram o regime escravocrata da época, pois, além de fornecer a base 

alimentar dos escravos, possibilitava a aquisição de bens da costa africana.  

Para Silva (op. cit.), as condições naturais de Santiago apresentavam-se 

como as mais propícias ao desenvolvimento da agricultura. Diz o autor: “Santiago é, 

muito provavelmente, a ilha cujo patrimônio ecológico era o mais rico e propenso ao 

desenvolvimento agrícola que qualquer outra do arquipélago” (SILVA, 1996, p. 145). 

Além da produção algodoeira, produzia-se milho, hortaliças, cana de açúcar e arroz 

de sequeiro. A pecuária se destacava com o gado bovino, caprino, equinos e suínos. 

Segundo o referido autor, são as “necessidades de comercialização 

externa que determinam a diversidade produtiva tanto agrícola (algodão, açúcar e 

milho) como pecuária (gado cabrum, cavalar e vacum) (SILVA, 1996, p. 154). 

Durante todo o século XVI ocorre uma tendência de expansão da 

atividade algodoeira. Essa atividade garantiu aos moradores a aquisição de bens da 

costa africana. Nesse contexto, a Ribeira Grande era bastante favorável. Pereira 

(2009), um piloto português que visitou Ribeira Grande em meados de 1500, dizia 

que havia: 

  
(...) um rio caudaloso de água doce, em cujas margens havia infinitos 
jardins de laranjeiras, cidras, limoeiro, romeiras e figos de toda a qualidade, 
e de alguns anos para cá plantam palmeiras que produzem cocos, 
vulgarmente chama de nozes da Índia. Nascem também aqui, e se criam 
perfeitamente todas as castas de hortaliças (...) semeiam também bastante 
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arroz e algodão, o qual depois de colhido obram com ele diversas castas de 
panos listrados de várias cores, que depois se expedem para toda a costa 
de África (...) e se dá em troca de escravos (PEREIRA, 2009, p. 83-84). 

 

Silva (1996) chama atenção para a população do século XVI em Cabo 

Verde. Santiago era a ilha mais povoada, seguida de longe pela Ilha do Fogo. O 

autor destaca as edificações religiosas como indicativo de que onde havia igrejas 

deduzia-se que existiam populações. Nesse período, a Ilha de Santiago possuía 9 

igrejas com vigários fixos, o que demonstra a sua importância no contexto 

demográfico. 

A partir do século XVII, Santiago começa a perder os mercados externos 

e o peso dos interesses agroexportadores, iniciando uma longa fase de regressão 

dos gêneros exportáveis, especialmente o algodão. Aliás, a produção agrícola de 

Cabo Verde está fortemente ligada com a evolução da estrutura agrária daquele 

país, retratada por Silva (1996).  

De acordo com o autor, Cabo Verde é marcado nos séculos XV e XVI 

pela grande propriedade e grande exploração agrícola desenvolvida pela mão de 

obra escrava voltada ao mercado externo. No século XVII, ocorre o início de uma 

longa e irreversível crise da exploração agrícola. Essa crise se deu em função da 

desvinculação do comércio mundial marcado pelo desvio das rotas de escravos de 

Santiago. Naquela ocasião havia uma tendência de ligação direta entre as áreas de 

recrutamento dos escravos e os mercados de venda.  

O século XVIII se apresenta como um longo período de transição em que 

ocorre uma dissolução do mercado mundial baseado na grande exploração agrícola 

e a constituição de uma agricultura de subsistência desenvolvida pela mão de obra 

familiar e voltada ao mercado local. 

No século XIX esta situação é consolidada. As grandes propriedades 

passam a ser minimamente exploradas, através do arrendamento. A relação 

proprietário/rendeiro era bastante complicada, pois os contratos de arrendamentos 

eram anuais, sujeitos ao aumento da renda pedido pelo proprietário.  Assim, o 

rendeiro não via nenhuma vantagem em aumentar seus campos de cultivos, pois 

isso só ia aumentar o pagamento da renda. Ademais, os cultivos de ciclo longo não 

eram desenvolvidos, pois corria-se o risco de perdê-los no ano seguinte para os 

proprietários.   
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“Com a entrada do século XX, nada se altera significativamente na 

relação proprietário/rendeiro”, diz Silva (1996, p.101). O rendeiro, em muitos casos, 

comprometia a parte que deveria ser destinada ao seu consumo e da família para 

pagar ao proprietário. 

 

3.5 Aspectos Socioeconômicos da Microbacia Hidrográfica da Ribeira Grande 

 

Como visto ao longo do presente capítulo, a ocupação de Cabo Verde 

está diretamente relacionada à microbacia hidrográfica da Ribeira Grande, sendo a 

Cidade Velha importante nesse processo. O povoamento da Ilha de Santiago surgiu 

a partir da referida bacia, no século XV, com o tráfico de escravos. A Cidade Velha 

teve um papel muito importante de fortalecimento do regime escravocrata. Uma 

enseada que possibilitava um bom porto natural e a água potável advinda da Ribeira 

Grande fizeram de Cabo Verde um importante entreposto comercial, formando o 

comércio triangular entre África, de onde saíam os escravos, Cabo Verde e as 

Américas (Figura 26).  

 
Figura 26 – Comércio triangular de escravos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CARREIRA (2000).  
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A microbacia em questão abrange parcialmente territórios de dois 

concelhos municipais, são eles: Ribeira Grande de Santiago e São Domingos. 

Possui quatro núcleos populacionais principais, sendo que três pertencem 

totalmente ao Conselho da Ribeira Grande (Cidade de Santiago, Calabaceira e 

Salineiro). O quarto núcleo, a Achada Loura, pertence aos dois Conselhos (Ribeira 

Grande e São Domingos). Esses núcleos populacionais possuem 3.096 habitantes, 

segundo Censo (2010) do INE (Tabela 11). 

 

Tabela 11 - População da microbacia hidrográfica da Ribeira Grande 
Núcleos Populacionais Nº de habitantes 
Ribeira Grande de Santiago 1214 
Calabaceira 366 
Salineiro 1113 
Achada Loura 403 
TOTAL 3096 

Fonte: INE, Censo (2010).  

 

Segundo o Censo (2010), verifica-se que a densidade demográfica da 

bacia é de aproximadamente 194,59 hab/km², ficando abaixo da Ilha de Santiago, 

que é de aproximadamente 276,4 hab/km², e acima de Cabo Verde, que é de 121,91 

hab/km². 

A maior concentração populacional da bacia é a Cidade Velha, com 263 

famílias, com 39% da população. Em seguida, Salineiro aparece com 210 agregados 

familiares, ou 36% da população. Achada Loura, com 84 famílias, e Calabaceira, 

com 74, são as menores comunidades da microbacia, com 13% e 12% da 

população, respectivamente (Gráfico 7) (CENSO, 2010). 

 

Gráfico 7 - Concentração populacional da microbacia da Ribeira Grande 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE, Censo (2010). 
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A Tabela 12 mostra o equilíbrio de gênero dos principais chefes de família 

da microbacia. Enquanto os chefes masculinos somam 50,23%, os femininos 

totalizam 49,77%, o que demonstra a importância do papel desempenhado pela 

mulher cabo-verdiana, assumindo a chefia de suas famílias. 

 

Tabela 12 - Gênero dos chefes de família da Ribeira Grande  

Núcleos populacionais Masculino Feminino 
R. Grande de Santiago 143 120 
Calabaceira 43 31 
Salineiro 93 117 
Achada Loura 36 44 
Total 315 312 
 50,23% 49,77% 
Fonte: INE (Censo, 2010). 

 

De acordo com os dados, verifica-se que na Cidade Velha e na 

Calabaceira, os chefes de famílias masculinos são superiores aos femininos, 

enquanto nas outras comunidades a situação é contrária, ou seja, os chefes do sexo 

feminino são em maior número, como mostra o Gráfico 8.  

 

Gráfico 8 - Chefes de famílias da microbacia da Ribeira Grande segundo o gênero 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: INE (Censo, 2010). 
 

É importante considerar que muitos fatores colaboram para dificultar as 

condições de vida daquela população. Os motivos para tal são muitos, entre eles o 

nível de instrução, que influencia na diminuta renda dos habitantes.  
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O Gráfico 9 apresenta informações detalhadas sobre a escolaridade da 

população da Ribeira Grande.  

 

Gráfico 9 - Escolaridade da população da Ribeira Grande 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE (CENSO, 2010). 
 

De acordo com o gráfico, verifica-se que aproximadamente 14% da 

população é analfabeta, 43% possui o Ensino Básico e 33% o Ensino Secundário. A 

porcentagem da população com nível superior é muito baixa, com aproximadamente 

5%. Esses dados são bastante significativos para compreender as condições 

socioeconômicas da microbacia em questão. Sem qualificação profissional as 

possibilidades de boas condições de trabalho e renda ficam abaixo do desejado pela 

população. 

No que se refere às atividades econômicas desenvolvidas pela população 

da Ribeira Grande, verifica-se que as mesmas são variadas, em que se destacam a 

agricultura, produção animal, floresta e pesca. Juntas essas atividades totalizam 

cerca de 23%, seguida pela administração pública e segurança social, que somam 

16%, e pelo comércio e a reparação de veículos automotivos, totalizando 

aproximadamente 12%.  

A Tabela 13, apresenta mais detalhes das atividades econômicas da 

microbacia. Ali, pode-se verificar que as atividades como das empregadas 

domésticas, educação, transportes, serviços também são de suma importância para 

a população cabo-verdiana e da Ribeira Grande. 
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Tabela 13 - Principais atividades econômicas do município da Ribeira Grande de Santiago 

Atividades Econômicas % 
Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 23,6 
Indústrias (extrativas e transformadoras) 8,4 
Construção 9,4 
Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automotivos 12,6 
Transportes e armazenagem 3,7 
Alojamento e restauração (restaurante e similares) 1,1 
Atividades administrativas e dos serviços de apoio e outros serviços 3,9 
Administração pública e defesa; segurança social obrigatória 16,8 
Educação 2,1 
Saúde humana e ação social 1,9 
Atividades das famílias empregadoras de pessoal doméstico 3,4 
Outras atividades 1,2 
SI 11,9 

Fonte: INE Censo (2010). SI: Sem Informação. 

 

As principais atividades econômicas do Conselho da Ribeira Grande são 

a agricultura, pesca, pecuária, silvicultura, comércio e serviço, indústria e turismo.  A 

agricultura é a que mais se destaca, desenvolvida no período chuvoso com a 

plantação de milho, feijão, abóbora, batata e mandioca, principalmente. Entretanto, 

devido à ocorrência das secas, é comum a perda parcial ou total da safra. A 

agricultura de regadio é desenvolvida na Planície Fluvial da Ribeira Grande, com 

plantação de cana de açúcar, batatas, frutas, entre outras (Figura 27). 

 
Figura 27 - Vista panorâmica da Planície Fluvial da  
Ribeira Grande 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fonte: Arquivo da autora. 
 

A pecuária é uma atividade complementar à agricultura. Segundo o Plano 

Diretor Municipal da Ribeira Grande, não existe no município grandes campos de 

Dez/2014 
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pastagens e espaços apropriados para os rebanhos bovinos. Mesmo assim, essa 

atividade é de grande importância para a subsistência de muitas famílias. 

Além da pecuária bovina, destaca-se no município da Ribeira Grande a 

criação de caprinos, suínos, ovinos e aves. Os principais produtos da pecuária são o 

leite e a carne. A produção é baixa porque existem muitas limitações para a criação 

dos rebanhos, entre elas a pouca pastagem e os altos preços das rações. 

A silvicultura é uma atividade desenvolvida associada à agropecuária. 

Tem como principal função a produção de lenha e carvão para fins energéticos 

(cozinhar alimentos) e forragem. Além disso, tem um importante papel na luta contra 

a desertificação e na reconstituição da cobertura vegetal (CABO VERDE, 2011). 

O comércio da Ribeira Grande se refere aos pequenos negócios, como 

mercearias, vendas ambulantes, bares e restaurantes (CABO VERDE, 2011). 

O turismo é uma das atividades mais promissoras em termos de geração 

de emprego no município da Ribeira Grande. Embora exista carência de 

infraestrutura turística, o setor tem ganhado cada vez mais importância em função 

das potencialidades histórico-culturais que a Cidade Velha da Ribeira Grande de 

Santiago possui. Além de outros pontos importantes de atração turística, como as 

zonas altas (Pico da Antónia, Pico Leão Belém, Santana e Mosquito da Horta), as 

zonas litorâneas e as festas de romaria, que ocorrem na Cidade Velha. Essa cidade 

é considerada Patrimônio da Humanidade (Decreto Lei Nº 120/90), onde inclui o sítio 

histórico, o vale da Ribeira Grande, a Zona Tampão e a Zona protegida subaquática, 

totalizando 2.678,9 hectares de Área Protegida. 

A Resolução 6/2009 declara como Patrimônio Cultural Nacional de Cabo 

Verde os monumentos históricos nomeadamente os religiosos, militares, civis e 

espaços públicos. 

Dentre os monumentos religiosos e públicos, pode-se destacar a Igreja de 

N. S. do Rosário (Séc. XV), as Ruínas da Sé Catedral (Séc. XVI, XVIII), Ruínas da 

Igreja/Hospital da Misericórdia (Séc. XVI), Capela de S. Roque (Séc. XVI). Convento 

de S. Francisco e sua área equivalente, Ruínas do Colégio dos Jesuítas e Sede da 

Companhia de Grão Pará Maranhão (Séc. XVI), Ruínas da Igreja de N. S. da 

Conceição (Séc. XV e XVII), Ruínas da Ermida do Monte Alverne, Ruínas da Igreja 

de S. Luzia (Séc. XVI e XVII) e Ruínas do edifício da Sede do Bispado (Séc. XVI). 

A Igreja de N. S. do Rosário (Figuras 28 e 29) “é certamente o mais antigo 

edifício de Ribeira Grande ainda existente, constituindo um dos raros exemplos da 
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arquitectura gótica na África subsaariana (cúpula da capela lateral)” (CABO VERDE, 

2008, p.17). Sua construção data de 1495, sendo edificada em honra de Nossa 

Senhora do Rosário, padroeira dos homens negros. De acordo com informações da 

Curadoria da Cidade Velha, nesta igreja pregou o Padre António Vieira, tendo 

registrado ainda a visita de outras personalidades, como Vasco da Gama, em 1497, 

na sua viagem de descoberta do caminho marítimo para a Índia, Cristóvão Colombo, 

em 1498, na sua terceira viagem para as Américas, entre outros. 

 

Figura 29 - Capela lateral no interior da Igreja N. S. do Rosário

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Arquivo da autora.  

 

A Igreja da Sé Catedral também data daquele período. Segundo 

informações da Curadoria da Cidade Velha (CABO VERDE, 2015), foi a primeira 

Catedral construída na costa ocidental africana. Começou a ser edificada em 1556 e 

concluída apenas em 1705. Constitui-se como um dos mais emblemáticos e 

imponentes edifícios do período colonial. Ali, o padre António Vieira, na sua 

passagem para o Brasil, a 22 de novembro de 1642, fez algumas pregações e 

batismos. 

No total, são 21 monumentos (Quadro 11), dos quais praticamente todos 

estão situados na Cidade Velha e no Vale da Ribeira Grande, ou seja, no baixo 

curso da bacia hidrográfica em estudo. 

 

 

 

 

Figura 28 - Igreja N. S do Rosário 

Dez/2014 

Arquitetura gótica 
com símbolos da 

Coroa portuguesa. 

Dez/2014 
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Quadro 11- Monumentos históricos da Ribeira Grande 

Monumentos 
religiosos 

1 Igreja de N. S. do Rosário (Séc. XV) 
2 Ruínas da Sé Catedral (Séc. XVI, XVIII) 
3 Ruínas da Igreja/Hospital da Misericórdia (Séc.XVI) 
4 Capela de S. Roque (Séc. XVI) 
5 Convento de S. Francisco e sua área equivalente 
6 Ruínas do Colégio dos Jesuítas e Sede da Companhia  
Grão Pará Maranhão (Séc. XVI) 
7 Ruínas da Igreja de N. S. da Conceição (Séc. XV e XVII) 
8 Ruínas da Ermida do Monte Alverne 
9 Ruínas da Igreja de S. Luzia (Séc. XVI e XVII)  
10 Ruínas do edifício da Sede do Bispado (Séc. XVI) 

Monumentos 
militares 

1 Fortaleza Real de S. Filipe e sua área equivalente (Séc. XVI) 
2 Ruínas do Forte S. Veríssimo (Séc. XVIII) 
3 Ruínas do Forte S. Lourenço (Séc. XVIII) 
4 Ruínas do Forte de Santo Antônio (Séc. XVIII) 
5 Ruínas da Torre de Vigia (Séc. XVII) 
6 Muralhas de proteção da cidade (provavelmente Séc. XVI) 
7 Ruínas do Forte do Presídio (Séc. XV - XVI) 
8 Ruínas do Forte S. Brás (Séc. XVII) 
9 Ruínas do Forte S. João dos Cavaleiros (Séc. XVIII) 

Monumentos 
civis e espaços 

públicos 

1 Pelourinho e o seu Largo 
2 Muralha antiga e muro de proteção da cidade 

Fonte: (CABO VERDE, 2009). 

 

Dentre os monumentos militares, pode-se destacar a Fortaleza Real de 

São Filipe (Figura 30) e vários outros pequenos fortes. 

 
Figura 30 – Entrada da Fortaleza Real de S. Filipe (A) e vista da antiga entrada da Cidade Velha, em 
Cabo Verde (B)   
 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Arquivo da autora.                                 

 

De acordo com dados do INE, o Conselho da Ribeira Grande de 

Santiago, em que estão inclusos os núcleos populacionais anteriormente 

mencionados, possui renda familiar extremamente baixa. Conforme mostra o Gráfico 

10, aproximadamente 93% dos chefes de família do Concelho recebem abaixo dos 

A B Antiga entrada 
da Cidade Velha 
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11.000,00 escudos cabo-verdianos (ECV), o que equivale a cerca de R$ 400,00. 

Apenas 4% dos chefes de família recebem acima de 35.000,00 ECV, ou R$ 

1.200,00. 

 

Gráfico 10 - Renda Familiar do Concelho da Ribeira Grande de Santiago 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE, Censo (2010). 

 

O Gráfico 11 mostra as principais fontes de renda da população. O 

mesmo demonstra que as fontes são variadas e de baixo valor. 

 
 

Gráfico 11 - Fontes de renda da microbacia hidrográfica da Ribeira Grande de Santiago 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fonte: INE, Censo (2010). 
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De acordo com os dados, verifica-se que a maioria da renda advém do 

emprego, seguida de pensão e da ajuda de familiares residentes em Cabo Verde. 

Embora a principal fonte de renda seja o emprego, verifica-se pelo Gráfico 12, 

apresentado anteriormente, que os valores dos pagamentos são extremamente 

baixos, o que comprova que a mão de obra é pouco qualificada e, 

consequentemente, recebe salários muito baixos. 

No que se refere à matriz energética da bacia em estudo (Gráfico 12), 

verifica-se que a Achada Loura é a comunidade que mais consome lenha e a Cidade 

Velha é a que consome mais gás. Na Cidade Velha, cerca de 90% das famílias 

utilizam o gás de cozinha e menos de 20% utilizam lenha. Na Calabaceira e no 

Salineiro, as famílias utilizam gás e lenha consorciando as duas matrizes 

energéticas. Na Achada Loura, cerca de 90% das famílias utilizam somente lenha e 

apenas 10% aproximadamente utilizam gás. 

 

Gráfico 12– Matriz energética da microbacia hidrográfica da Ribeira Grande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE (Censo, 2010).  

 

Os aspectos socioeconômicos da população da Ribeira Grande 

demonstram que essas populações são bastante vulneráveis. Dados relacionados 

ao tipo de abastecimento de água (Gráfico 13), reforçam essa realidade. Nesse 

sentido, verifica-se que na Cidade Velha e no Salineiro predomina o abastecimento 

através da canalização. Na Calabaceira, o abastecimento se dá através de chafariz, 

e na Achada Loura por autotanques, ou seja, por cisternas e por carros-pipas.   
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Gráfico 13 – Fonte de abastecimento de água por agregado familiar na Ribeira Grande 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE, (censo, 2010).  

 

O saneamento básico presente na microbacia em estudo também é muito 

precário. O Gráfico 14 indica que a maioria das comunidades destina suas águas 

residuais em esgotos a céu aberto, o que pode gerar proliferação de insetos, 

provocando doenças. 

 

 Gráfico 14 – Destino das águas residuais da microbacia da Ribeira Grande 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE (Censo, 2010). 

 

A disponibilidade de banheiro ainda é um problema que carece ser 

resolvido. Desta feita, verifica-se que muitas famílias ainda não possuem essas 
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condições básicas de qualidade de vida. A Cidade Velha é a que mais possui 

agregado familiar com banheiro, mesmo assim, este número é baixo, menos de 60% 

das residências. A Achada Loura é a comunidade que menos possui agregado 

familiar com banheiro, ou seja, menos de 20%, assim como a Calabaceira (Gráfico 

15). 

 
Gráfico 15 – Posse de banheiro dos agregados familiares por comunidade da  
Ribeira Grande 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE (Cens, 2010). 

 

Quanto ao destino dos resíduos, sólidos também se constitui como outro 

problema sério na microbacia.  

De acordo com o Gráfico 16, percebe-se que, com exceção da Cidade 

Velha, as demais comunidades destinam cerca de 60 a 80% dos seus resíduos 

sólidos à natureza. Isso pode gerar diversos problemas ambientais, como poluição 

dos recursos hídricos, contaminação dos solos e comprometimento da pecuária, 

pois os rebanhos ficam em contato com esses materiais.  

Além disso, pode gerar diversos tipos de doenças para a população 

através da proliferação de insetos transmissores de doenças contagiosas, como 

mosquitos, baratas, além de roedores (ratos). 
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Gráfico 16 – Destino dos resíduos sólidos da microbacia da Ribeira Grande 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE (Censo, 2010). 

 

Diante desse contexto geoambiental e socioeconômico da microbacia da 

Ribeira Grande, a Figura 31 apresenta o mapa do uso e ocupação da referida área 

de estudo. Nele é possível identificar a espacialização das principais atividades 

econômicas. O reflorestamento seja com Eucalyptus sp. ou Prosópis juliflora, 

predomina na microbacia. A agricultura de subsistência associada à pecuária 

também se destaca na área. 

Vale destacar ainda o imponente Vale da Ribeira Grande, especialmente 

no seu baixo curso, onde predomina a fruticultura e a produção de hortaliças, de 

suma importância para a alimentação da população local.  

As diversas formas de uso e ocupação da microbacia propiciam 

condições de degradação ambiental severas, embora existam práticas 

conservacionistas, como o plantio em curvas de nível e o reflorestamento. 

Para resumir, o presente capítulo tratou da caracterização geoambiental, 

do histórico de uso e ocupação e dos aspectos socioeconômicos da Ribeira Grande.  

No capítulo seguinte, serão traçados alguns aspectos, em detalhes, dos 

sistemas ambientais de cada bacia estudada. 
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4 SISTEMAS AMBIENTAIS DO RIACHO FEITICEIRO E DA RIBEIRA GRANDE 

 

Com base nas informações anteriormente mencionadas sobre as 

condições naturais e socioeconômicas da sub-bacia hidrográfica do Riacho Feiticeiro 

e da Ribeira Grande, buscou-se analisar detalhadamente os sistemas ambientais 

através das inter-relações entre os seus componentes ambientais.  

 

4.1  Sistemas Ambientais da Sub-bacia Hidrográfica do Riacho Feiticeiro 

 

Nesta perspectiva, verificou-se que a sub-bacia possui os seguintes 

sistemas ambientais: Maciço Residual da Serra do Condado, Depressão Sertaneja e 

Planícies Fluviais.  

 

4.1.1 Maciço Residual da Serra do Condado 

 

O Maciço Residual da Serra do Condado (Figura 32) faz parte da linha de 

falha do Orós e está localizado na porção sul do Riacho Feiticeiro. 

 

Figura 32 - Visão panorâmica do Maciço Residual do  
Condado, na nascente do Feiticeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo da autora.  
 

As condições geológicas são compostas predominantemente por litotipos 

pré-cambrianos do Complexo Nordestino constituído por migmatitos homogêneos e 

heterogêneos e gnaisses variados, bem como xistos, filitos e gnaisses com lentes de 
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magnesitas e intercalações de calcário metamórfico e quartzito do Grupo Ceará 

(BRASIL, 1981).  

De acordo com a CPRM (2003), a Serra do Condado apresenta 

augenortognaisses graníticos e uma pequena porção com micaxistos, 

metamagmatitos e quarzitos. Decorre do trabalho da erosão diferencial em que 

denota elevações diferenciadas em função de rochas mais resistentes. Constitui-se 

como superfície aguçada com altitude entre 250 e 375 m. Apresenta formas 

dissecadas em relevo forte ondulado. Por sua altimetria baixa, as condições 

microclimáticas são semelhantes às da Depressão Sertaneja.  

O maciço se apresenta como resultado da atuação tectônica configurada 

pela linha de falha associada às ações paleoclimáticas responsáveis pela 

dissecação do relevo. Suas vertentes apresentam formas irregulares com feições de 

dissecação que variam de cristas, colinas e lombadas, intercaladas por canais de 

primeira ordem escavados em vales em formas de V, cuja drenagem apresenta 

padrão dendrítico de regime intermitente e fortemente influenciada pelo controle 

estrutural. 

Quanto às associações de solos, no maciço podem ser encontrados os 

Neossolos Litólicos e os Argissolos. Os Neossolos Litólicos estão presentes nos 

topos especialmente entre os 250 e 350 metros de altitude. Os Argissolos, que estão 

em menores altitudes, apresentam boa fertilidade natural, devido ao material de 

origem, sendo cobertos originalmente pela caatinga arbórea.  

Atualmente, essa vegetação encontra-se fortemente degradada em 

virtude das práticas inadequadas desenvolvidas como o desmatamento e o 

extrativismo vegetal descontrolado (Figura 33). 

Os processos morfodinâmicos presentes na sub-bacia hidrográfica como 

um todo evidenciam principalmente a desagregação mecânica em função da 

dilatação e contração das rochas, sendo o intemperismo químico de pequena 

expressão, devido à baixa quantidade de água, necessário para a alteração química.  

As ações pluviais manifestam-se pela combinação dos processos de 

intemperismo mecânico e biogeoquímico, através do escoamento superficial 

formando sulcos de erosão.  

Os movimentos de massas ocorrem principalmente relacionados à queda 

de blocos, embora estejam sujeitos aos deslizamentos em períodos de chuvas 

intensas, favorecidos pela degradação da cobertura vegetal. 
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Figura 33 – Degradação da cobertura vegetal em  
primeiro plano, e Serra do Condado ao fundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo da autora. 

 

As ações fluviais possibilitam a desagregação de materiais que geram as 

formações superficiais. Essas são compostas por materiais eluvio-coluviais, que 

sofreram processos pedogenéticos, especialmente a podzolização, o que 

proporciona o desenvolvimento de solos profundos como os Argissolos. 

No que se refere às formas de erosão, presencia-se a laminar e os 

sulcos. A erosão laminar se apresenta forte, erodindo os horizontes superficiais dos 

solos. A erosão em sulcos ocorre de forma frequente e com profundidades rasas. 

Embora a primeira seja pouco perceptível, é uma das formas mais graves, pois 

provoca empobrecimento do solo, através do carreamento dos nutrientes presentes 

na camada superficial dos mesmos. 

As formas de ocupação da Serra do Condado se referem à agricultura de 

subsistência, ao extrativismo vegetal e à pecuária. Atividades essas que interferem 

na capacidade de suporte dos recursos naturais da área em estudo.  

Nesse sentido, dentre os principais problemas ambientais configurados 

pode-se citar o desmatamento descontrolado, a tecnologia agrícola rudimentar, a 

degradação da biodiversidade, a erosão dos solos, as queimadas, a degradação das 

nascentes fluviais, os poucos incentivos à agricultura, a inexistência de práticas de 

educação ambiental. 

No que se refere às potencialidades deste ambiente, destacam-se a boa 

fertilidade natural dos solos, a profundidade dos solos, como é o caso dos 

Argissolos, e a presença de águas superficiais por meio de uma canalização a partir 
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do açude Orós. O extrativismo vegetal controlado pode ser uma potencialidade a ser 

recuperada a partir de práticas de recuperação da cobertura vegetal. 

Quanto às limitações, podem-se destacar aquelas relacionadas com a 

declividade das encostas, a alta susceptibilidade à erosão dos solos, a irregularidade 

pluviométrica, o impedimento à mecanização, em virtude da topografia acidentada, e 

o descompasso entre a capacidade produtiva dos recursos naturais e sua 

recuperação. 

Assim, verifica-se que a Serra do Condado apresenta-se como ambiente 

de transição, pois, embora predominem os processos pedogenéticos, os 

morfogenéticos também estão ativos, configurados pelo desmonte de encostas, 

erosão dos solos e degradação da cobertura vegetal. Dessa forma, tende à 

estabilidade nos setores que apresentam relevo favorável à pedogênese, aos solos 

profundos e à cobertura vegetal em sucessão secundária; e à instabilidade nas 

vertentes, face ao desmatamento acelerado e ao desrespeito às limitações do meio. 

Diante das condições da capacidade de suporte dessa unidade ambiental, 

verifica-se a necessidade da implantação de diretrizes ambientais na perspectiva de 

recuperação dos recursos naturais, como a manutenção funcional dos sistemas 

ambientais, proteção dos mananciais e controle da degradação através da 

conservação dos solos e demais recursos naturais.  

A síntese da caracterização do Maciço Residual do Condado está 

apresentada no Quadro 12. 
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Quadro 12 – caracterização ambiental do Maciço Residual do Condado 

Fonte: Elaborado pela autora e adaptado de Souza et al., 2005; Souza et al., 2006; Ceará, 2007. 

 

4.1.2 Depressão Sertaneja 

 

A Depressão Sertaneja compreende a unidade de maior expressão 

espacial da sub-bacia em estudo. Pode ser dividida em sertões dissecados e 

aplainados. Apresenta-se desenvolvida em rochas do embasamento cristalino, com 

predominância do Complexo Nordestino (BRASIL, 1981) composto por migmatitos, 

gnaisses, quartzitos, xistos, entre outras litologias que compõem o Complexo 

Nordestino. Para a CPRM (2003), há uma predominância de ortognaisses 

migmatizados, paragnaisses e anfibolitos. 

A Depressão Sertaneja retrata feições de flutuações climáticas no 

Pleistoceno, que foram responsáveis pelas superfícies de erosão ou aplainamento 

do relevo. Desta feita, apresenta superfícies com rochas de variados tipos como 

anteriormente citadas, dissecadas em colinas rasas e relevo variando de plano a 

forte-ondulado, intercalado por vales de fundos planos, cujas cotas altimétricas 

variam de 125 a 225 m. 

Por predominar o embasamento cristalino, submetidos à semiaridez, 

apresenta solos bastante rasos, chãos pedregosos, com pavimentos desérticos 

Domínio natural: Serras 
Sistema Ambiental: Maciço Residual do Condado 
Municípios: Jaguaribe   
Características naturais dominantes: área serrana com níveis altimétricos em torno dos 250 a 375 m, relevo dissecado 
em colinas, vertentes e cristas, drenagem com padrão dendrítico; solos medianamente profundos a profundos, com 
associações de Argissolos, Neossolos Litólicos e afloramentos rochosos; cobertura vegetal de caatinga arbórea 
degradada. 

Capacidade de Suporte Impactos e Riscos de 
ocupação 

Diretrizes Ambientais 
Potencialidades Limitações Vulnerabilidades 

Patrimônio 
paisagístico, por ser 
uma área serrana; 
 
Pesquisas 
científicas, pois 
oferecem condições 
de solos e 
cobertura vegetal 
diferenciadas em 
relação as demais 
unidades; 
 
Educação 
Ambiental. 

Alta 
susceptibilidade à 
erosão dos solos 
devido à 
acentuada 
declividade e aos 
solos expostos; 
 
Declividade nas 
vertentes, o que 
dificulta a 
mecanização; 
 
 

Moderada, uma vez 
que os recursos 
naturais 
apresentam 
razoável 
capacidade 
produtiva, com 
solos 
moderadamente 
profundos e de alta 
fertilidade. A 
cobertura vegetal 
apresenta dinâmica 
regressiva em 
virtude do forte 
desmatamento. 

 
 

Erosão acelerada 
devido ao 
desmatamento e às 
práticas agrícolas 
rudimentares; 

 
Empobrecimento da 
biodiversidade por 
manejo inadequado dos 
solos; 

 
Descaracterização das 
paisagens serranas 
devido ao extrativismo 
vegetal e ao 
desnudamento das 
encostas. 
 
 

Recuperação ambiental de 
áreas degradadas, 
especialmente das 
encostas; 

 
Manutenção funcional dos 
sistemas ambientais e 
proteção dos mananciais; 
 
Controle da degradação 
da terra através da 
conservação dos solos e 
demais recursos naturais; 
 
Cumprimento da 
legislação ambiental 
vigente. 
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(Figura 34), em virtude do desmatamento e consequentemente da forte ação erosiva 

dos solos. 

 

Figura 34 - Pavimento desértico e forte desmatamento no  
médio curso do Riacho Feiticeiro  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo da autora. 
 

Os solos apresentam-se desenvolvidos em associação de Neossolos 

Litólicos, Luvissolos e afloramentos de rochas. Tais solos são recobertos por 

vegetação de caatinga, formada de plantas xerófilas e geralmente caducifólias com 

alta resistência às secas. Atualmente a caatinga aberta encontra-se fortemente 

degradada (Figura 35), em muitos locais apresentando feições de desertificação em 

função das práticas de usos inadequadas, como o desmatamento e a pecuária 

extensiva. 

Os principais processos morfodinâmicos atuantes são o mecânico, a 

desagregação granular e a esfoliação, em consequência das elevadas temperaturas 

e da irregularidade pluviométrica, que ocorre na área de modo mal distribuída no 

tempo e no espaço. Essa irregularidade pluviométrica, juntamente com o regime 

fluvial, justifica os altos déficits hídricos, configurados na insuficiência de água para 

diversas atividades, inclusive a agropecuária (OLIVEIRA, 2006).  

Em virtude das condições pluviométricas, da cobertura vegetal, espessura 

e maior impermeabilidade dos solos, as formas de erosão predominante são dos 

tipos laminar e em sulcos. A erosão laminar é forte, tornando os Neossolos Litólicos 

ainda mais rasos e aumentando os afloramentos de rochas (Figura 36). A erosão em 

sulcos se dá de forma frequente e normalmente são rasas em função dos solos 

rasos da Depressão. 
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Figura 35 - Degradação da caatinga no médio  
curso do Feiticeiro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Arquivo da autora.                                          Fonte: Arquivo da autora. 
 
 

As atividades desenvolvidas são predominantemente a pecuária 

extensiva; a agricultura de sequeiro, no período chuvoso, e de vazante, nas margens 

dos açudes; e extrativismo vegetal indiscriminado. Tais atividades contribuem, 

sobremaneira, para que os níveis de degradação da caatinga aumentem. A prova 

disso está no crescimento das Áreas Susceptíveis à Desertificação (ASDs) e nos 

processos propriamente configurados, como aponta o Programa de Ação Estadual 

(PAE) de combate à Desertificação (CEARÁ, 2010).  

Os problemas ambientais encontrados nos sertões feiticeirenses são 

similares, sendo que se sobressai a degradação da cobertura vegetal, seguido da 

erosão dos solos e da consequente diminuição da biodiversidade. Inclui-se a 

redução da produtividade dos solos, aumento dos indicadores de desertificação e o 

desconhecimento da legislação ambiental. 

Dentre as principais potencialidades dos recursos naturais da depressão 

sertaneja, podem-se destacar as reservas hídricas superficiais proporcionadas pelos 

barramentos. Esses barramentos são em grande número; aproximadamente 83 em 

toda a bacia. Vale ressaltar que os mesmos, por serem de pequeno porte, não 

proporcionam reserva hídrica duradoura, podendo secar no segundo semestre do 

ano. Entretanto, são de grande importância para as comunidades rurais. Muitas 

delas abastecem suas residências com as águas dessas pequenas barragens. Além 

de servirem para a dessedentação animal, contribuem ainda para a produção de 

forragem para alimentar os rebanhos através da agricultura de vazante.  

Figura 36 – Afloramentos de rochas na 
Depressão Sertaneja do Feiticeiro 
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Outra potencialidade digna de apreço é a média e a alta fertilidade dos 

solos dos sertões, especialmente os Luvissolos, além do relevo favorável a diversas 

atividades, entre elas o uso agropecuário e assentamentos humanos. 

Quanto às principais limitações da depressão sertaneja, destaca-se a 

irregularidade pluviométrica espaço-temporal, os solos rasos e os chãos 

pedregosos, com frequentes afloramentos rochosos, a biodiversidade baixa, devido 

à degradação ambiental e ao baixo potencial de águas subterrâneas. Assim sendo, 

os sertões se comportam como ambientes medianamente frágeis, com tendências à 

instabilidade, em função das ações que ocasionam os processos de 

degradação/desertificação. 

Como diretrizes de planejamento, esses sistemas necessitam receber 

ações de recuperação, conservação dos solos e da biodiversidade e 

desenvolvimento de ações de combate à desertificação. 

Vale ressaltar ainda que os sertões possuem sustentabilidade baixa, uma 

vez que apresentam sérios problemas quanto à capacidade produtiva dos seus 

recursos naturais, assim como aumento progressivo dos indicadores de 

desertificação, crescimento das áreas de solos desnudos e presença marcante de 

espécies oportunistas, que possuem maior capacidade de adaptação às condições 

de solos empobrecidos, como são os casos da jurema preta (Mimosa nigra), do 

marmeleiro preto (Croton sonderianus) e do xique-xique (Pilosocereus gounellei). 

O Quadro 13 apresenta, em síntese, as características da Depressão 

Sertaneja, bem como sua capacidade de suporte, os impactos e riscos de ocupação 

e as diretrizes ambientais a serem desenvolvidas.  
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Quadro 13 - Caracterização Ambiental da Depressão Sertaneja da sub-bacia do Feiticeiro 

Fonte: Elaborado pela autora e adaptado de Souza et al., 2005; Souza et al., 2006; Ceará, 2007. 

 

4.1.3 Planícies Fluviais do Riacho Feiticeiro 

 

As Planícies Fluviais formadas pelo canal principal, o Riacho Feiticeiro e 

seus diversos tributários, permeiam toda a sub-bacia, ou seja, perpassam pelos 

demais sistemas ambientais. Caracterizam-se por serem áreas planas resultantes da 

acumulação fluvial, compostas por areias finas e grosseiras, cascalhos e argilas. 

Com altitude entre 125 e 250 m, possuem escoamento intermitente sazonal, com 

estreitas planícies marcadas fundamentalmente pelo controle estrutural. 

Em virtude das condições climáticas e do regime de drenagem, estas 

planícies comportam um número considerável de barramentos, uns pequenos e 

outros de maior porte.  

As Planícies Fluviais são de grande importância não só para a bacia, mas 

também para toda a região do médio Jaguaribe, marcada pelas condições 

semiáridas, como mostra o histórico de povoamento do sertão cearense, já tratado 

neste trabalho.  

Domínio natural: Sertões 
Sistema Ambiental: Depressão Sertaneja  
Município: Jaguaribe 
Características naturais e de Uso Dominante: Superfície pediplanada e aplainadas dos sertões do Médio Jaguaribe, 
com solos rasos, extensivamente recobertos por caatinga arbustiva aberta degradadas. Ocupada pelo agroextrativismo e 
pecuária extensiva. 

Capacidade de suporte Impactos e 
Riscos de 
ocupação 

Diretrizes 
Ambientais Potencialidades Limitações Vulnerabilidades 

Reservas hídricas 
superficiais; 
 
Agricultura de 
vazante, nas margens 
dos açudes e riachos; 
 
Silvicultura, desde que 
existam trabalhos de 
recuperação das 
florestas; 
 
Média a alta fertilidade 
natural dos solos 
devido ao material de 
origem; 
 
Relevos favoráveis à 
agropecuária e 
assentamentos 
humanos. 

Irregularidade 
pluviométrica; 
 
Degradação da 
vegetação e dos solos, 
em função das práticas 
agrícolas inadequadas; 
 
Chãos pedregosos e 
frequentes afloramentos 
de rocha; devido aos 
processos intempéricos 
e à erosão; 
 
Biodiversidade 
fortemente afetada por 
causa da degradação da 
cobertura vegetal; 
 
Áreas Susceptíveis à 
Desertificação; 
 
Baixo potencial de água 
subterrânea, devido ao 
embasamento cristalino. 

Alta, pois a 
capacidade produtiva 
dos recursos naturais 
da área vem sendo 
fortemente afetada 
face aos processos de 
degradação ambiental 
configurados; 
 

Ambientes de 
transição com 
tendências à 
instabilidade em 
função das ações 
morfogenéticas que 
também contribuem 
para os processos de 
degradação e 
desertificação. 

Processos 
erosivos 
acelerados em 
áreas fortemente 
degradadas; 
 
Empobrecimento 
significativo da 
biodiversidade; 
 
Erosão e remoção 
dos solos 
tornando-os 
improdutivos; 
 
Susceptibilidade à 
desertificação.  
 

Recuperação 
ambiental das áreas 
degradadas, através 
de práticas de 
conservação do solo 
e de atividade de 
florestamento e 
reflorestamento; 
 
Execução das 
ações elaboradas 
no Plano Estadual 
de Controle da 
Desertificação; 
 
Prevenção ou 
redução da 
degradação para 
reabilitação de solos 
parcialmente 
degradados. 
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Na sub-bacia em questão, a situação não é diferente. A sede do distrito 

municipal do Feiticeiro está diretamente ligada ao riacho e ao açude construído na 

década de 1930. 

As planícies são formadas por sedimentos aluviais, sujeita a inundações 

periódicas, em relevo plano, com declividade entre 0 a 3%. Além de maior facilidade 

de acesso à água, seja superficial, seja subterrânea, através da abertura de poços 

no leito fluvial, esses ambientes apresentam melhorias significativas de solos, o que 

justifica o processo de ocupação das planícies.  

A cobertura vegetal das planícies está completamente descaracterizada 

das condições originais. Relatos de um antigo morador que presenciou e trabalhou 

na construção do açude na década de 1930 mostra as condições da vegetação 

antes da ocupação, que possibilitou as atuais condições de degradação.  

A entrevista foi concedida pelo senhor Raimundo Nonato da Silva, em 

2002, e apresentado por Peixoto (2015) na sua dissertação de mestrado. O 

entrevistado se referia ao Riacho Feiticeiro na época da construção do açude 

Joaquim Távora, em 1932. 

Segundo o senhor Raimundo Nonato: 

 

Isso aqui era uma mata fechada, entrançada. Nesse tempo, só tinha uma 
casa onde hoje é a ponta da parede. Essa casa foi feita em 1911, era dos 
Bertos. Mais lá pra cima, ali donde hoje é o cemitério, ali pertinho era do 
outro lado da rodagem, era o véi Osmídio. A dele, a inspetoria comprou pra 
fazer o hospital. E lá pra baixo, na entrada do Juá, a casa de Manuel 
Tomais, o pai de Glória. Aqui era uma mata medonha de pau de aroeira, 
oliveira, oiticica, juazeiro, mangueira. Onde é o açude tinha cajarana, 
pitomba, cajueiro, e aí foi tudo cortado pra fazer o açude. Aqui, nunca 
faltava água, antes desse açude, porque, no inverno tinha o riacho, na seca 
onde cavava dava água bem raso, tinha cacimba pra tudo que lado. No 
tempo do serviço teve muita cacimba porque era gente demais (SILVA Apud 
PEIXOTO, 2015, p. 54). 
 

A vegetação exuberante no passado se encontra bastante degradada. 

Verificam-se processos de erosão tanto laminar, que varia de ligeira a moderada, 

quanto em sulcos, dependendo da torrencialidade das precipitações.  

Dentre as principais atividades ali desenvolvidas, está a ocupação 

urbana, a pecuária, a agricultura de vazante e de sequeiro, no período chuvoso, a 

pesca e o extrativismo vegetal. 

É um sistema ambiental que possui expressivas potencialidades naturais, 

como reservas hídricas superficiais e subterrâneas, patrimônio paisagístico, atrativos 
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turísticos e de lazer, agroextrativismo e educação ambiental. Tais potencialidades 

propiciam o desenvolvimento da pecuária, através das pastagens (Figuras 37 e 38). 

 

Figura 37 – Planície Fluvial à jusante do açude  
Feiticeiro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo da autora. 
 

Quanto às limitações de uso, podem-se destacar os riscos de inundação, 

a expansão urbana nos baixos níveis dos terraços fluviais e as restrições legais, 

uma vez que as matas ciliares devem ser protegidas pela legislação ambiental. 

Nessa perspectiva, as Planícies Fluviais se comportam como ambientes 

de transição, com tendência à instabilidade frente aos processos de degradação 

ambiental. Quando em equilíbrio, apresentam-se medianamente estáveis e com 

vulnerabilidade moderada. 

Dentre os principais problemas desencadeados pelas formas de 

ocupação, pode-se destacar a degradação das matas ciliares, os processos 

erosivos, os assoreamento dos canais, a ampliação das áreas inundadas, a poluição 

dos solos e recursos hídricos, os cultivos no leito maior do riacho, as construções 

urbanas nas suas margens e o cerceamento dos canais, que se tornam 

propriedades privadas. 

Os recursos naturais das Planícies Fluviais apresentam sustentabilidade 

moderada, possuindo razoável capacidade produtiva. Entretanto, este sistema 

ambiental vem sendo comprometido pelos processos de degradação ambiental 

vigente, o que faz com que seja necessária a implementação de diretrizes 

ambientais. 

O Quadro 14 apresenta uma síntese da caracterização das Planícies 

Fluviais do Riacho Feiticeiro. 

 10/2015  10/2015 

Figura 38 – Agricultura irrigada na Planície 
Fluvial no alto curso da sub-bacia 
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Quadro 14 - Caracterização Ambiental das Planícies Fluviais do Riacho Feiticeiro 

Fonte: Elaborado pela autora e adaptado de Souza et al., 2005; Souza et al., 2006; Ceará, 2007. 

 

Após esta breve contextualização geoambiental da sub-bacia hidrográfica 

do Riacho Feiticeiro, a Figura 39 apresenta o mapa dos sistemas ambientais da 

referida sub-bacia. Nele pode-se verificar que a Depressão Sertaneja ocupa a maior 

área da sub-bacia e se divide em duas porções: os sertões dissecados e os sertões 

aplainados. 

A Figura 40 apresenta o mapa do estado atual de conservação do 

Feiticeiro. Nele pode-se verificar que o Maciço do Condado é o sistema ambiental 

que possui melhor estado de conservação dos seus recursos naturais. A área 

apresenta cobertura vegetal parcialmente degradada, porém, no contexto da sub-

bacia, é quem possui melhores condições, pois a vegetação ainda apresenta estrato 

arbóreo associado ao arbustivo. 

Os sertões dissecados apresentam estado de conservação da sua 

cobertura vegetal variando de degradado a fortemente degradado. Ali, ocorrem forte 

alterações da vegetação primária, com predominância da caatinga arbustiva aberta. 

Os sertões aplainados apresentam-se mais degradados. Sua cobertura vegetal 

apresenta-se extremamente degradada, com presença de solo exposto e marcas da 

desertificação. 

 

Domínio natural: Vale 
Sistema Ambiental: Planícies Fluviais do Riacho Feiticeiro 
Município: Jaguaribe 
Características naturais e de Uso Dominante: Áreas planas resultantes de acumulação fluvial, sujeitas a inundações 
periódicas; Neossolos Flúvicos revestidos por mata ciliar extremamente degradada; ocupados pela agricultura de 
subsistência, pecuária e ocupação humana.  

Capacidade de suporte Impactos e Riscos de 
ocupação 

Diretrizes 
Ambientais Potencialidades Limitações Vulnerabilidades 

Reservas hídricas 
superficiais e 
subterrâneas;  
 
Patrimônio paisagístico, 
possibilitado pelas 
características das 
planícies; 
 

Agricultura de vazante, 
aproveitando o potencial 
hídrico; 

 

Atrativos turísticos e de 
lazer. 

 

 

Restrições legais 
(áreas de proteção 
permanente); 

Inundações 
periódicas, devido 
à ocupação nas 
margens do riacho;  
 
 
Expansão urbana 
nas margens do 
riacho. 
  

Moderada: uma vez 
que apresenta boa 
capacidade produtiva, 
entretanto há 
restrições legais.  

  

Ambientes de 
transição, com 
tendência à 
instabilidade frente aos 
impactos provocados 
pelas atividades 
humanas. 

 

Degradação da mata 
ciliar, ocasionando 
assoreamento dos 
canais, bem como 
alargamento dos vales 
e por consequência 
ampliação das áreas 
inundáveis; 

 
Desencadeamento de 
processos erosivos, 
devido à exposição 
dos solos; 

 
  
 

 

Uso controlado dos 
corpos d’água; 
 
Preservação do 
patrimônio 
paisagístico; 
 
Controle da 
expansão urbana; 
 
Saneamento 
ambiental; 
 

Educação 
ambiental, visando 
à importância dos 
canais fluviais. 
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4.2  Sistemas Ambientais da Microbacia Hidrográfica da Ribeira Grande 

 

Os sistemas ambientais da bacia hidrográfica da Ribeira Grande de 

Santiago foram considerados com base em Oliveira (2012), constatados em 

trabalhos de campo na bacia e contextualizados a partir da inter-relação entre seus 

componentes ambientais.  

Nessa perspectiva, verificou-se que a bacia possui os seguintes sistemas 

ambientais: Maciço Residual do Pico da Antónia, Cristas Residuais, Achadas 

(Patamares) Parcialmente Dissecadas, Cones Vulcânicos, Planícies Fluviais, 

Planície Litorânea.  

 

4.2.1 Maciço Residual do Pico da Antónia 

 

O Maciço Residual do Pico da Antónia está localizado na porção central 

da Ilha de Santiago, abrangendo aproximadamente 1 km² da bacia hidrográfica da 

Ribeira Grande, correspondendo a 6,34% da área total da bacia (Figura 41). 

Composto geologicamente pelo Complexo Eruptivo do Pico da Antónia, 

datado do Período Terciário constituído basicamente por basaltos olivínicos, 

nefelínicos e limburgíticos, basanitos, basanitos analcíticos, nefelinitos, limburgitos 

ancaramitos, basanitóides e melilititos (MARTINS et al., 2003).  

 
Figura 41 - Maciço residual do Pico da Antónia (Visão panorâmica A, em detalhe B)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo da autora. 

 

Configura relevo montanhoso dissecado em escarpas com esporões e 

morros com fortes declives. Possui altitude que varia entre 700 e 900 m, sendo o 

Jan/2015 

A 

Jan/2015 

B 
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Pico da Antónia o ponto mais alto da Ilha de Santiago, com 1392 m (VICTÓRIA, 

2012).  

Sua altimetria elevada proporciona condições microclimáticas 

diferenciadas do restante da bacia, com precipitações que podem variar entre 700 e 

800 mm (VICTÓRIA, 2012). Essas informações são concordantes com Cabo Verde 

(2013) e Diniz e Matos (1986), quando apontam precipitações nas áreas mais 

elevadas acima dos 500 mm. Seu regime hidrológico apresenta-se do tipo 

intermitente sazonal com chuvas torrenciais, podendo chegar até 100 mm ao dia, 

constituindo as cheias súbitas.  

Quanto à hidrologia de subsuperfície, embora faça parte do principal 

aquífero da Ilha de Santiago, fica condicionada aos regimes pluviométricos e ao 

relevo acidentado.  

Apresenta associação de solos que varia entre Neossolos Litólicos, e 

Cambissolos eutróficos, cobertos originalmente por vegetação de porte arbóreo 

arbustivo, especialmente com espécies como Verbascum capitis-viridis, Diplotaxis 

gracilis, Furcraea gigantea (DINIZ; MATOS, 1986). Atualmente, apresenta 

predominância do Eucalyptus sp.(Eucalipto), a partir da prática do reflorestamento. 

No que se refere às formas de erosão, presencia-se a erosão em sulcos em função 

do modelado do relevo, bem como pela torrencialidade das chuvas.  

Dentre as principais formas de ocupação desse sistema, podem-se 

mencionar o reflorestamento e a agricultura de subsistência. O reflorestamento se 

dá principalmente com o Eucalyptus sp.(Eucalipto) e com a Prosopis juliflora, 

conhecida popularmente como acácia americana ou algaroba.   

Nesse sentido, dentre os principais problemas ambientais configurados 

pode-se citar o desmatamento descontrolado, a tecnologia agrícola rudimentar, a 

degradação da biodiversidade, a erosão dos solos,a  degradação das nascentes 

fluviais e as práticas inadequadas, através de cultivos de vertentes íngremes. 

Dentre as potencialidades desse sistema ambiental, destacam-se a boa 

fertilidade natural dos solos, o extrativismo vegetal controlado, as atividades de 

turismo e lazer, a biodiversidade e o patrimônio paisagístico. Quanto às limitações, 

pode-se destacar aquelas relacionadas à declividade das encostas, à alta 

susceptibilidade à erosão dos solos, ao impedimento à mecanização, em virtude da 

topografia acidentada, ao descompasso entre a capacidade produtiva dos recursos 

naturais e sua recuperação, e à inexistência de práticas de Educação Ambiental. 
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O Complexo Montanhoso do Pico da Antónia apresenta ambientes de 

transição, tendendo a estabilidade nos setores que apresentam relevo favorável à 

pedogênese e aos solos profundos; e à instabilidade nas vertentes mais íngremes e 

submetidas à exposição dos solos.  

Como diretrizes ambientais, esse sistema apresenta-se como uma área 

de recuperação através da prática de reflorestamento, como já está sendo realizada, 

bem como atividades de educação ambiental e pesquisa científica. 

O Quadro 15 apresenta a síntese dos componentes ambientais do Maciço 

Residual do Pico da Antónia. 

 

Quadro 15 – Síntese da caracterização geoambiental do Maciço Residual do Pico da Antónia 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora e adaptado de Souza et al., 2005; Souza et al., 2006; Ceará, 2007. 

 

4.2.2 Cristas Residuais 

 

As Cristas Residuais estão localizadas nas porções que bordejam o 

maciço residual do Pico da Antónia, apresentando aproximadamente 0,83 km² ou 

5,21% da área da bacia. 

Suas condições ambientais se assemelham, de certa forma, ao Complexo 

do Pico do Antónia. Apresenta sua composição geológica composta por mantos de 
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basaltos da Formação do Pico da Antónia e da Formação dos Flamengos, 

constituída por basanitos, basanitóides, limburgitos, e ancaratitos, segundo a carta 

geológica da Ilha de Santiago (SERRALHEIRO et. al., 1973), e piroclastos do 

Terciário. 

Apresenta relevo fortemente dissecado por vales profundos com 

interflúvios culminando em cristas (OLIVEIRA, 2012); sob condições climáticas 

variando de úmida a subúmida por estarem em altitudes significativas, ou seja, 

acima dos 600 m.  

As condições hidrogeológicas das cristas também pertencem ao aquífero 

do Complexo do Pico da Antónia. O regime hidrológico das águas superficiais se 

apresenta como intermitente sazonal e as águas de subsuperfície algumas 

ressurgências (OLIVEIRA, 2012). 

Os Neossolos Litólicos apresentam-se associados aos Cambissolos que 

originalmente eram cobertos por comunidades vegetais das zonas úmidas com 

espécies como Verbascum capitis-viridis, Diplotaxis gracilis, Furcraea gigantea 

(DINIZ; MATOS, 1986). Atualmente são cobertos por vegetação arbustiva-arbórea 

degradada através do reflorestamento com Eucalyptus sp. e Prosopis juliflora. 

Além do reflorestamento, desenvolve-se nesse sistema ambiental a 

prática da agricultura de subsistência, aproveitando a fertilidade dos solos e as 

condições climáticas mais propícias que as áreas mais secas. Os principais 

problemas ambientais ali encontrados são os desmoronamentos de blocos, em 

função da alta declividade da área, desmatamento, fortes processos erosivos, 

degradação da biodiversidade, perda da matéria orgânica, entre outros. 

As principais potencialidades das superfícies dissecadas em cristas são 

as águas superficiais, através da presença de ressurgências, o patrimônio 

paisagístico, o turismo, as pesquisas científicas, o extrativismo vegetal controlado, a 

biodiversidade, entre outras. As limitações de uso ocorrem devido à topografia muito 

acidentada, aos solos rasos com frequentes afloramentos rochosos, aos processos 

erosivos intensos e à inexistência de práticas de educação ambiental. 

Constitui-se como ambiente de transição com tendência à instabilidade. 

As diretrizes ambientais devem considerar práticas de recuperação ambiental, 

através do reflorestamento e da contenção das encostas para evitar os 

desmoronamentos.  
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O Quadro 16 apresenta a síntese da caracterização geoambiental das 

Cristas Residuais. 

 

Quadro 16 – Síntese da caracterização geoambiental das Cristas Residuais 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora e adaptado de Souza et al., 2005; Souza et al., 2006; Ceará, 2007. 

 

4.2.3 Achadas Parcialmente Dissecadas 

 

As achadas parcialmente dissecadas recobrem cerca de 82,46% da bacia 

e apresentam uma área de 13,12 km². Compreendem uma extensa faixa de terra na 

bacia, correspondendo às faixas semiáridas, nas proximidades do litoral, e 

subúmidas, em direção ao interior da bacia (Figura 42). 

Assim como a maior parte da bacia, também compreende terrenos da 

Formação do Pico da Antónia, modelados em superfícies de erosão em planaltos de 

baixa a média altitude, variando entre 50 e 650m, entalhados por vales profundos. 

A hidrologia de superfície é composta pelo escoamento intermitente 

sazonal, por vezes, esporádicos, a depender do regime pluviométrico caracterizado 

pelas chuvas torrenciais. Nesse sistema ambiental, está presente a barragem do 

Salineiro, inaugurada em 2013, como principal reservatório de águas superficiais. 
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Quanto à hidrologia subterrânea, pode-se considerar a captação da água através da 

abertura de furos (cacimbas ou cacimbões) e poços. 

 
Figura 42– Achadas parcialmente dissecadas em primeiro plano e o Pico da Antónia ao fundo (A), 
Achadas dissecadas em detalhe (B) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fonte: Arquivo da autora. 
  

As principais associações de solos dos Patamares ou achadas 

parcialmente dissecadas são os Cambissolos, Neossolos Litólicos, Vertissolos e os 

Chernossolos. Os solos são recobertos por vegetação muito rala, originalmente 

caracterizadas como comunidades das zonas semiáridas (DINIZ; MATOS, 1986). 

Atualmente encontra-se em um estágio avançado de degradação, em que se verifica 

a ocorrência de poucos indivíduos da vegetação original, como é o caso da Acacia 

albida, popularmente conhecido como espinho-branco (Figura 43).  

 

Figura 43 – Degradação das Achadas parcialmente dissecadas (A) e solo exposto (B) na microbacia 
da Ribeira Grande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo da autora. 
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As principais formas de uso e ocupação das Achadas dissecadas são o 

reflorestamento com a Prosopis juliflora (Figura 44), popularmente chamada de 

acácia americana, além da agricultura de sequeiro e da pecuária.  

 

Figura 44 – Reflorestamento com Prosopis juliflora no Salineiro (A) associado com a pecuária na 
Achada Loura (B)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo da autora.  
 

Considerando as principais formas de uso e ocupação das Achadas 

dissecadas, verifica-se que dentre os principais problemas encontrados estão os 

processos de erosão acentuados e a perda da matéria orgânica, a degradação 

ambiental generalizada e a presença dos indicadores de desertificação. 

Dentre as potencialidades desse sistema ambiental, pode-se identificar a 

alta fertilidade dos solos, devido ao material originário, a agricultura de sequeiro com 

técnicas adequadas de manejo, a pecuária controlada e o extrativismo vegetal 

manejado.  

As limitações podem ser identificadas através da alta pedregosidade dos 

solos, processos erosivos ativos, escassez hídrica em função da irregularidade 

pluviométrica, erosão acentuada dos solos, degradação ambiental, processos de 

desertificação configurados e inexistência de práticas de educação ambiental. 

Diante das condições acima apresentadas, verifica-se que o ambiente 

possui ecodinâmica instável frente aos processos morfodinâmicos atuantes. 

Como diretrizes ambientais verifica-se a necessidade de práticas de 

recuperação ambiental, ações de contenção dos processos de desertificação, 

através do reflorestamento, práticas de recuperação dos solos, ações de educação 

ambiental e pesquisas científicas. 

Jan/2015 

A B 

Jan/2015 
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A síntese da caracterização geoambiental das Achadas parcialmente 

dissecadas pode ser verificada no Quadro 17. 

 
Quadro 17 – Síntese da caracterização geoambiental das Achadas parcialmente dissecadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora e adaptado de Souza et al., 2005; Souza et al., 2006; Ceará, 2007. 

 

4.2.4 Cones Vulcânicos 

 

Os Cones Vulcânicos na microbacia da Ribeira Grande de Santiago 

(Figura 45) estão localizados na sua porção norte e representa uma área de 

aproximadamente 0,33 km², o que corresponde a 2,07% da área total da microbacia.  

 
Figura 45 - Cones Vulcânicos nas nascentes da Ribeira Grande A e B  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo da autora.  
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Compostos pela Formação Monte das Vacas de idade Quaternária, são 

constituídos por piroclastos, escórias e pequenos derrames modelados em montes e 

colinas fortemente erodidos. 

Por estarem situados no alto curso da bacia, estão submetidos às 

influências altimétricas do Maciço do Pico da Antónia e, portanto, condições 

microclimáticas também diferenciadas em relação ao restante da bacia. Assim, estão 

localizados numa cota altimétrica acima dos 750 m e recebem precipitações acima 

dos 500 mm, constituindo-se como um importante dispersor de drenagem. 

As condições hídricas desse sistema ambiental são, de certa forma, 

semelhantes aos demais com relação ao regime fluvial. Nos cones, assim como nos 

demais sistemas ambientais verifica-se um padrão de drenagem do tipo radial, 

sendo as águas superficiais restritas ao período chuvoso. 

De acordo com Oliveira (2012), os Cones Vulcânicos apresentam 

principalmente os Neossolos Litólicos associados aos afloramentos de rochas. 

Originalmente são recobertos por vegetação de porte herbáceo, composta por 

comunidades das zonas subúmidas, conforme apresenta a carta agroecológica da 

Ilha de Santiago (DINIZ; MATOS, 1986). 

As principais formas de uso e ocupação dos Cones Vulcânicos presentes 

na Ribeira Grande de Santiago são o reflorestamento e a agricultura. Nesse sentido, 

verifica-se que dentre os principais problemas ambientais ali encontrados pode-se 

destacar o desmatamento desordenado, as técnicas agrícolas rudimentares, a 

degradação da biodiversidade, entre outros. 

Quanto à capacidade de suporte do sistema ambiental analisado, pode-se 

identificar como principais potencialidades a ocupação florestal, a mineração para a 

construção civil, a fertilidade dos solos e o patrimônio paisagístico. As principais 

limitações são relativas à alta declividade do terreno, aos solos rasos, à 

torrencialidade das precipitações, e ao escoamento superficial que potencializa os 

processos erosivos. 

Considerando as condições anteriormente mencionadas, compreende-se 

que os Cones Vulcânicos apresentam ecodinâmica instável frente aos processos 

morfogenéticos atuantes. Do ponto de vista das diretrizes ambientais, devem ser 

considerados como áreas de recuperação através de diversas atividades como o 

reflorestamento, as práticas de educação ambiental e o desenvolvimento de 

pesquisas científicas. 
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A síntese da caracterização geoambiental dos Cones Vulcânicos pode ser 

verificada no Quadro 18. 

 

Quadro 18 – Síntese da caracterização geoambiental dos Cones Vulcânicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora e adaptado de Souza et al., 2005; Souza et al., 2006; Ceará, 2007 

 

4.2.5 Planícies Fluviais da Ribeira Grande 

 

As Planícies Fluviais da Ribeira Grande de Santiago recobrem 

aproximadamente 0,54 km², equivalente a 3,39% da área total da bacia. São 

compostas por sedimentos inconsolidados do Quaternário e formadas por materiais 

finos, grosseiros e cascalhentos (OLIVEIRA, 2012). 

De acordo com a Carta Geológica da Ilha de Santiago (SERRALHEIRO, 

1973), as Planícies Fluviais da Ribeira Grande apresentam aluviões antigos e 

modernos (a), eluviões (e) dunas (d), depósitos de vertentes (dv), conglomerados e 

calcarenitos fossilíferos (c), cascalheiras (casc) e manchas da Formação dos Órgãos 

(CB) no interior do Vale da Ribeira Grande. 

Possui morfologia desenvolvida em planícies e terraços de relevo plano, e 

vale em forma de U (Figura 46), sujeita às condições de aridez e semiaridez. Em 

função das condições climáticas, sua hidrologia de superfície apresenta-se 

condicionada ao regime intermitente sazonal e por vezes esporádicos em função 
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dos grandes aguaceiros provocados pelas chuvas torrenciais. As águas 

subterrâneas são mais abundantes em relação ao restante da bacia, pois se trata de 

fundos de vales em que o lençol freático está em menores profundidades, sendo 

possível a captura da água através de furos e poços. 

Por apresentar maior facilidade de obtenção da água, essas áreas são 

extensivamente ocupadas, suprimindo a vegetação nativa e sendo substituída pela 

agricultura, sendo desenvolvidas a fruticultura, o plantio da cana de açúcar, de 

batatas, de feijão, de milho, dentre outras culturas. 

A planície da Ribeira Grande possui ocupação urbana intensa, 

principalmente na sua foz, representada pelo núcleo urbano da Cidade Velha da 

Ribeira Grande de Santiago, bem como por ocupação rural a montante do Vale. 

Pode-se observar na Figura 47 a muralha de pedras nas margens, construídas com 

o objetivo de evitar inundações. O fundo do leito é extremamente cascalhento, o que 

comprova a competência da drenagem em períodos chuvosos. 

Esta área é considerada como Patrimônio da Humanidade, juntamente 

com a planície litorânea, onde comportam os monumentos religiosos e militares. 

É importante considerar que a exuberância dessa Planície Fluvial se 

apresenta já no seu baixo curso, especialmente quando se forma o grande canyon. 

No alto curso da bacia, as planícies são estreitas e controladas pelas estruturas 

rochosas, sendo complicado o desenvolvimento de determinadas atividades como a 

agropecuária em função da forte declividade do terreno. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Arquivo da autora. Fotografias: jan/2015. 

Figura 47 – Sedimentos de fundo da Planície 
Fluvial da Ribeira Grande, na Cidade Velha 
 

Figura 46 – Planície Fluvial da Ribeira Grande 
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Nesse sentido, o principal problema ambiental configurado nas Planícies 

Fluviais da Ribeira Grande é a degradação dos solos provocada pela agricultura, 

potencializando os processos de salinização dos mesmos. 

Dentre as principais potencialidades do sistema ambiental pode-se 

verificar as reservas hídricas superficiais, no período chuvoso, o patrimônio 

paisagístico, possibilitado pelas características das planícies, e as lavouras de 

vazante. As principais limitações referem-se às restrições legais, aos riscos de 

inundações, à poluição dos recursos hídricos e à disposição inadequada dos 

resíduos sólidos relatadas no Plano Diretor Municipal da Ribeira Grande (CABO 

VERDE, 2011). 

Apresentam-se como ambiente de transição com tendência à 

instabilidade frente às intensas formas de uso e ocupação. Assim, como diretrizes 

ambientais, deve-se buscar práticas de conservação dos solos, educação ambiental, 

e preservação das águas subterrâneas. 

A síntese da caracterização geoambiental das Planícies Fluviais pode ser 

verificada no Quadro 19. 

 

Quadro 19 – Síntese da caracterização geoambiental das Planícies Fluviais 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora e adaptado de Souza et al., 2005; Souza et al., 2006; Ceará, 2007. 
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4.2.6 Planície Litorânea 

 

A Planície Litorânea da bacia da Ribeira Grande abrange 0,12 km² o que 

compreende cerca de 0,75% da bacia. Está desenvolvida em depósitos 

sedimentares recentes, datados do Quaternário, constituídos por areias e cascalhos 

na faixa de praia e está associada à desembocadura fluvial da Ribeira Grande 

(Figura 48). 

Apresenta morfologia plana com suaves declives para o mar, de forma 

descontínua, por vezes recortadas por falésias ou pontas acantiladas (OLIVEIRA, 

2012). Está submetida às condições de aridez com precipitações que variam entre 

100 e 250 mm ao ano, o que condicionam, em muitos casos, as atividades 

econômicas. 

As principais associações de solos ali presentes são os Neossolos 

Regolíticos juntamente com os Neossolos Quartzarênicos praticamente sem 

cobertura original, suprimida pelas ações humanas ali desenvolvidas. 

 Dentre as principais formas de uso e ocupação da planície litorânea 

estão a concentração urbana, a pesca, o turismo e o lazer. Essas atividades geram 

pressão sobre os recursos naturais, ocasionando processos de degradação 

ambiental e, consequentemente, o comprometimento da biodiversidade presente 

naquele sistema ambiental. 

 

Figura 48 – Planície Litorânea da Ribeira Grande,  
densamente ocupada 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fonte: Arquivo da autora. Fotografia: jan./2015. 
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As potencialidades da Planície Litorânea que merecem destaque são as 

topografias planas da faixa praial, a pesca, o comércio, o artesanato, o turismo e 

lazer, o patrimônio paisagístico e cultural. A Figura 49 apresenta essas 

potencialidades, em que se destacam o turismo no Centro Histórico da Cidade Velha 

e o artesanato local. 

 

Figura – Atividade turística e comércio no Centro Histórico da Cidade Velha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo da autora. Fotografia: nov/2014. 
 

As limitações referem-se às restrições legais e à degradação ambiental 

acentuada em função da ocupação intensa. Apresenta-se como um ambiente 

instável, diante dos processos morfodinâmicos atuantes. 

Como diretrizes ambientais deve-se considerar as atividades de educação 

ambiental, prática de recuperação e conservação do patrimônio paisagístico e 

cultural, e o turismo.  

A Figura 50, mostra a exuberância do patrimônio paisagístico cabo-

verdiano, considerando o pôr do sol visto da Fortaleza Real de São Felipe e a Ilha 

do Fogo, vista da Ilha de Santiago. 

A potencialidade turística não se restringe à Ilha de Santiago. Na verdade, 

as demais ilhas como Fogo, com o vulcão ativo em Cabo Verde; São Vicente, com a 

baía de Porto Grande, a cidade de Mindelo e o Monte cara; Santo Antão, com vales 

exuberantes, são exemplos do que o turista pode encontrar. 
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Figura 50 – A Cidade Velha vista da Fortaleza de S. Felipe (A) e a Ilha do Fogo, vista da Ilha de 
Santiago, Cidade Velha (B) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Arquivo da autora. Fotografias: jan./2015. 
 

A síntese da caracterização geoambiental da Planície Litorânea pode ser 

verificada no Quadro 20 e na Figura 51, com o Mapa dos Sistemas Ambientais da 

Ribeira Grande.  

 

Quadro 20 – Síntese da caracterização geoambiental das Planícies Litorâneas 

 

Fonte: Elaborado pela autora e adaptado de Souza et al., 2005; Souza et al., 2006; Ceará, 2007. 
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A Figura 52 apresenta o estado atual de conservação dos recursos 

naturais da Ribeira Grande. De acordo com a mesma, verifica-se que o estado de 

conservação da cobertura vegetal varia de parcialmente degradado, degradado e 

fortemente degradado. 

As melhores condições estão situadas nas nascentes da Ribeira Grande 

e abrangem parte do Maciço do Pico da Antónia e dos Cones Vulcânicos. A maior 

parte da microbacia apresenta-se degradada, com vegetação original fortemente 

alterada e presença marcante de espécies introduzidas. As condições extremas de 

degradação da vegetação se encontram em duas porções principais: no norte da 

microbacia, em que predomina agricultura e pecuária; e no sul, ou baixo curso, em 

que os solos apresentam-se expostos e a desertificação marca presença. 
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5 ÍNDICES DE DESERTIFICAÇÃO DA SUB-BACIA HIDROGRÁFICA DO 

RIACHO FEITICEIRO E DA MICROBACIA DA RIBEIRA GRANDE 

 

Os índices de desertificação foram estabelecidos a partir dos indicadores 

geobiofísicos e socioeconômicos, e aplicados na sub-bacia do Riacho Feiticeiro e na 

microbacia da Ribeira Grande. Foram considerados 8 indicadores geobiofísicos e 11 

indicadores socioeconômicos, os quais consideraram a contextualização 

geoambiental das duas áreas, conforme propõe Oliveira (2012).  

 

5.1 Indicadores Geobiofísicos de Desertificação da Sub-bacia Hidrográfica do 

Riacho Feiticeiro 

 

Na sub-bacia do Riacho Feiticeiro os indicadores geobiofísicos de 

desertificação foram aplicados considerando seus sistemas ambientais: Maciço 

Residual da Serra do Condado, Depressão Sertaneja e Planícies Fluviais. 

O Quadro 21 apresenta os indicadores geobiofísicos, seus valores, 

justificativa e aplicabilidade em cada sistema ambiental. Os valores variam entre 1 e 

5; quanto mais próximo de 5, em melhores condições ambientais o sistema está. 

Considerando o indicador Geologia (IGBFD1), verifica-se que a sub-bacia 

do Feiticeiro possui primazia do embasamento cristalino sob seus dois maiores 

sistemas ambientais: o Maciço do Condado e a Depressão Sertaneja.  

As rochas do embasamento cristalino contidas na área de estudo 

abrangem uma abundância de litologias como os migmatitos, anfibolitos, quartzitos e 

gnaisses, conforme mostra o mapa geológico/geomorfológico do Feiticeiro (Figura 

5), apresentado no capítulo 2, as quais são de baixa permeabilidade e porosidade 

(BRASIL, 2003).  

A baixa porosidade além de influenciar na disponibilidade de águas 

subterrâneas implica diretamente na sustentação das plantas. Essas necessitam 

desenvolver um sistema de raízes profundas. São as freatófitas que buscam água a 

grandes profundidades no lençol freático. A baixa porosidade pode refletir na 

composição florística, pois muitas plantas não conseguem se adaptar a tais 

condições, especialmente nos locais em que a vegetação original se encontra 

degradada, possibilitando o aumento das espécies invasoras que são menos 

exigentes.  
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Quadro 21 – Indicadores Geobiofísicos de Desertificação da Sub-bacia do Feiticeiro 

 
 
Fonte: Adaptado de Oliveira; Semedo; Oliveira (2013). 1 Maciço Residual do Condado; 2 Depressão 
Sertaneja; 3 Planícies Fluviais. VI: Valor do Indicador. 

 INDICADORES GEOBIOFÍSICOS DE DESERTIFICAÇÃO SISTEMAS 
AMBIENTAIS 

IG
B

F
D

1 

Geologia (Litotipos/Permeabilidade) V.I. Justificativa do Indicador 1 2 3 
Sedimentos não coesos (arenosos) (5) 

Em função da composição litológica 
do substrato, destacando a 
permoporosidade da rocha, o que 
indica a capacidade de infiltração e 
armazenamento da água. 

   
Sedimentos não coesos (areno-argilosos) (4)    
Rochas sedimentares (arenitos, conglomerados) (3)    
Rochas metamórficas (metamorfismo baixo à 
médio) 
 

(2)    

Rochas ígneas, granitos e granitos migmatizados (1)    
Geomorfologia (Declividade) Faixa V.I. Justificativa do Indicador    

IG
B

F
D

2 

Plano 0 - 3 % (5) A declividade limita certas atividades 
humanas; aspectos a considerar com 
relação à formação dos solos e 
processos de erosão; influência no 
escoamento superficial e nos 
processos erosivos; influência 
gravitacional com força direcional. 

   
Suave ondulado 3 - 8 % (4)    
Ondulado 8 - 15 % (3)    
Fortemente ondulado 15 - 45 % (2)    

Montanhoso > 45 % (1)    

Clima (índice de aridez para o Ceará) IA V.I. Justificativa do Indicador    

IG
B

F
D

3 

Úmido > 100 (5) As condições climáticas, os 
processos morfodinâmicos podem 
contribuir para a indicação da 
ecodinâmica do ambiente bem como 
nas condições de uso da terra. 

   
Subúmido-úmido 65 – 100 (4)    
Subúmido-seco 50 – 65 (3)    
Semiárido 20 - 50 (2)    
Árido <20 (1)    

Recursos Hídricos (Frequência das 
Águas superficiais e subterrâneas) 

Pontos de 
coletas V.I. Justificativa do Indicador    

IG
B

F
D

4 

Muito alta > 80 coleta (5) Os pontos de coleta das águas 
superficiais através de açudes e 
barragens e de águas subterrâneas 
como os poços podem indicar as 
possibilidades de sobrevivência da 
população e o desenvolvimento das 
atividades econômicas. 

   
Alta 61 - 80 (4)    
Moderada 41 – 60 (3)    
Baixa 20 - 40 (2)    

Muito baixa Até 20 (1)    

Erosão / Escoamento V.I. Justificativa do Indicador    

IG
B

F
D

5 

Baixa susceptibilidade (5) 
O tipo de erosão pode indicar a 
ecodinâmica do ambiente, suas 
principais limitações e o avanço da 
degradação ambiental. 

   

Sulcos (4)    
Sulcos/ravinas (3)    
Ravinas/voçorocas (2)    

Voçorocas (1)    

Solos (Espessura) Faixa V.I. Justificativa do Indicador    

IG
B

F
D

6 

Muito profundo > 200 cm (5) 
Os parâmetros como espessura 
implicam no maior desenvolvimento e 
maturidade dos solos e na maior 
capacidade de resistência à erosão. 

   
Profundo 100 - 200 cm (4)    
Moderadamente raso 50 - 100 cm (3)    
Raso 25 - 50 cm (2)    

Muito raso e afloramentos Sem solo < 25 cm (1)    

Vegetação (Estrato de 
Vegetação/Padrão Fisionômico) Faixa V.I. Justificativa do Indicador    

IG
B

F
D

7 

Estrato arbóreo + 5 m (5) A cobertura vegetal com referência 
aos estratos fisionômicos pode 
indicar sobre a maturidade das 
espécies. O padrão fisionômico 
influencia a intensidade das ações 
erosivas. 
 

   

Estrato arbustivo-arbóreo 3 - 5 m (4)    
Estrato arbustivo 1 - 3 m (3)    
Estrato herbáceo 0,5 - 1m (2)    
Pastos / cultivos / Sem vegetação  (1)    

% Cobertura do solo Faixa V.I. Justificativa do Indicador    

IG
B

F
D

8 

Alta + 75 % (5) 
Trata-se de um dos elementos mais 
significativos da estrutura de uma 
paisagem por sua inter-relação com 
os demais componentes ambientais. 
A vegetação intervém na formação, 
conservação e regeneração do solo. 

   
Médio-alta 54  -  75 % (4)    

Média 32  -  53 % (3)    

Médio-baixa 10  -  31 % (2)    

Baixa < 10 % 
(1) 
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Nessa perspectiva, a exceção às rochas cristalinas na sub-bacia são os 

sedimentos aluviais das Planícies Fluviais. Esse sistema apresenta alta 

permeabilidade, favorecendo a disponibilidade de águas subterrâneas no leito do 

riacho. 

A baixa permeabilidade das rochas da sub-bacia implica diretamente na 

atuação dos processos erosivos e consequentemente na degradação ambiental. As 

águas das precipitações não infiltram dado à natureza do material cristalino bem 

como à torrencialidade das chuvas. Isso pode, em conjunto com outros fatores, 

como a morfologia do terreno e a pouca proteção dos solos pela cobertura vegetal, 

acelerar os processos erosivos, comprometer a dinâmica ambiental da sub-bacia e 

diminuir a fertilidade dos solos, potencializando os processos de desertificação. 

Quanto ao indicador geomorfologia (IGBFD2), destacou-se a declividade 

do terreno. O relevo do Feiticeiro apresenta declividade predominando entre suave-

ondulado na Depressão Sertaneja a plano nas Planícies Fluviais. No Maciço 

Residual do Condado, a declividade é mais acentuada, apresentando relevo 

fortemente ondulado, com alguns pontos mais elevados, podendo ser considerados 

montanhosos, conforme pode ser verificado no mapa de declividade do Feiticeiro 

(Figura 4), apresentado no capítulo 2 do presente trabalho.  

As condições de declividade da sub-bacia indicam que o fator declividade 

do terreno e os processos erosivos são menores, pois a topografia não é muito 

acidentada. Dessa forma, a declividade da sub-bacia, com suas devidas exceções, 

atuaria no sentido de conter a erosão, enfraquecer os processos degradacionais e 

propiciar a ação dos processos pedogenéticos, que não ocorrem devido a vários 

fatores, principalmente às condições de precipitação que marcam o clima semiárido.  

A intensidade do escoamento superficial, provocada pela torrencialidade 

das precipitações, associada principalmente às condições geológicas do terreno 

potencializam os processos de degradação do ambiente e contribuem para a 

diminuição do equilíbrio ambiental. 

A análise da declividade do terreno é de suma importância, entre outras 

questões, para o desenvolvimento das diversas formas de uso e ocupação da área. 

Nesse sentido, verifica-se que a maior parte da sub-bacia possui relevo propício ao 

desenvolvimento de diversas atividades, como a ocupação urbana, o sistema viário 

e a agropecuária. No Maciço do Condado, por conta da maior declividade, essas 

atividades são menos viáveis. Outras atividades como a caprinocultura, o 
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extrativismo vegetal controlado, a florestação e as práticas de recuperação 

ambiental podem ser planejadas para o local. 

A degradação, provocada pelas atividades humanas, é incompatível com 

a capacidade de suporte do ambiente, e se associada às vicissitudes climáticas 

reforça as condições de desenvolvimento da desertificação na sub-bacia em 

questão. 

As condições climáticas (IGBFD3) influenciam diretamente na 

disponibilidade hídrica da sub-bacia em análise. A mesma está submetida às 

condições climáticas semiáridas. Não há mudanças microclimáticas em função do 

relevo na Serra do Condado, tendo em vista as modestas altimetrias. Suas maiores 

elevações atingem em média de 375 metros. 

O principal açude da sub-bacia, o Joaquim Távora, mais conhecido como 

Feiticeiro, apresenta-se como a principal fonte de abastecimento de água para a 

população. Além desse, outros reservatórios de menor porte servem de 

abastecimento às comunidades rurais. Assim, as comunidades canalizam as suas 

águas do açude ou barramento mais próximo. No período de estiagem, a água 

cessa e as comunidades passam a ser abastecidas através de carros-pipas. Em 

períodos de grandes estiagens, como em 2015, um maior número de comunidades 

rurais são abastecidas pelos carros-pipas, pois a maioria dos reservatórios 

superficiais secam.  

Com os reservatórios superficiais secos, a população capta água dos 

poços situados nos leitos fluviais ou recorrem aos carros-pipas, o que demonstra a 

situação crítica da área. No Maciço do Condado, as reservas superficiais são baixas. 

Esse problema vem sendo resolvido através do projeto de adutora do açude Orós, 

que canaliza e abastece parte da sub-bacia. 

Dessa forma, verifica-se que com o predomínio de rochas cristalinas, 

portanto, impermeáveis, terrenos aplainados e clima semiárido, ocorre favorecimento 

para maior concentração de água superficial e baixa reserva subterrânea. As águas 

subterrâneas ficam circunscritas às Planícies Fluviais e aos aquíferos fissurais. As 

águas fissurais são de alto teor salino e de baixa vazão, o que dificulta o acesso pela 

população sertaneja. Quanto às águas superficiais, ocorrem com maior frequência 

através da construção de barramentos e açudes. O elevado número de reservatórios 

na sub-bacia não indica necessariamente a disponibilidade de água, em face às 

condições climáticas atuais.  
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A irregularidade pluviométrica espaço-temporal e a elevada evaporação 

podem promover a redução e/ou eliminação do volume acumulado, a depender das 

frequências de secas ou da baixa reposição dos reservatórios. 

A erosão (IGBFD4), que varia conforme já mencionado anteriormente, 

tem fortes implicações na desertificação. A mesma varia de muito forte, no Maciço 

do Condado e nas Planícies, a extremamente forte, na Depressão Sertaneja. O grau 

de erosão ocorre em função da pouca proteção que a vegetação de caatinga 

desempenha no sentido de proteção dos solos. Além disso, os solos rasos e o 

regime pluviométrico fortalecem os processos morfodinâmicos e potencializam a 

degradação ambiental/desertificação. 

A primazia dos Neossolos Litólicos, que possuem baixa espessura 

(IGBFD5), associados às demais condições ambientais, limitam o desenvolvimento 

das atividades econômicas e potencializam as condições de instabilidade do meio. 

No Maciço do Condado aparecem os solos mais maduros; são os 

Argissolos, que também se encontram extremamente degradados. 

Esse fato é fortemente influenciado pelas condições da vegetação, seja 

pela sua estratificação (IGBFD7) ou pela porcentagem de cobertura dos solos 

(IGBFD8). Dessa forma, averigua-se que na sub-bacia prevalece o estrato 

herbáceo/arbustivo degradado tanto nas Planícies Fluviais quanto na Depressão 

Sertaneja. No Maciço, verifica-se além das espécies arbustivas, espécies arbóreas, 

indicando, assim, melhores condições ambientais. 

Associado à impossibilidade de proteção dos solos que se encontram 

expostos em diversas partes da sub-bacia, a baixa estratificação revela a 

impossibilidade do desenvolvimento de atividades econômicas importantes nos 

sertões, como o extrativismo vegetal controlado. Há, portanto, necessidade de 

medidas mais proativas como pousio da terra e de reflorestamento. 

Como por décadas essa atividade foi realizada de forma desordenada 

para diversos fins, como o desenvolvimento da pecuária e da agricultura, a 

vegetação não está conseguindo se recuperar em tempo hábil. O extrativismo se dá 

de modo particular para a extração de lenha, muito comum na maioria dos sítios do 

Feiticeiro.  

De modo geral, pode-se compreender que as condições biofísicas do 

Feiticeiro contribuem para uma ecodinâmica ambiental de transição, com tendências 
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à instabilidade em função das ações morfodinâmicas atuantes, o que resulta em 

processos de degradação ambiental avançados e até de desertificação. 

A Tabela 14 apresenta a síntese dos valores dos indicadores 

geobiofísicos para o Feiticeiro. 

 

Tabela 14 – Síntese dos Indicadores Geobiofísicos de Desertificação da Sub-bacia do Feiticeir 

 

De acordo com os dados, verifica-se que as Planícies Fluviais 

apresentaram os maiores valores dos indicadores. A geologia, a geomorfologia e os 

recursos hídricos apareceram como indicadores positivos ou inibidores da 

desertificação. 

A Depressão Sertaneja só apresenta um valor 5, o que corresponde ao 

fator recurso hídrico. Isso se deve ao fato da grande quantidade de pequenos 

açudes e barramentos, constituindo alto número de reservas hídricas superficiais.  

É importante considerar também que a Depressão Sertaneja é o sistema 

que apresentou os piores indicadores de modo geral. O IGBFD5 (grau de erosão), 

IGBFD6 (espessura dos solos), e o IGBFD8 (cobertura dos solos) apresentam os 

valores mínimos.  

Nesse sentido, os indicadores geobiofísicos para a sub-bacia do Feiticeiro 

estão apresentados na Tabela 15 

 

Tabela 15 - Susceptibilidade à Desertificação da Sub-bacia do Feiticeiro, com base nos  
indicadores geobiofísicos 

Fonte: Elaboração da autora. 

SISTEMA 
AMBIENTAL 

IGBFD1 IGBFD2 IGBFD3 IGBFD4 IGBFD5 IGBFD6 IGBFD7 IGBFD8 

Maciço do Condado 2 2 2 1 2 4 4 2 

Depressão 
Sertaneja 

2 4 2 5 3 1 3 1 

Planícies Fluviais 5 5 2 5 3 4 1 1 

SISTEMA AMBIENTAL IGBFD SUSCEPTIBILIDADE À 
DESERTIFICAÇÃO 

Maciço do Condado 2,5 Alta 
Depressão Sertaneja 2,62 Alta 

Planícies Fluviais 3,25 Baixa 

Fonte: Elaboração da autora. IGBFD1: Geologia (permoporosidade), IGBFD2: Geomorfologia 
(Declividade), IGBFD3: Clima, IGBFD4: Recursos hídricos, IGBFD5: Erosão do solo, IGBFD6: 
Espessura do solo, IGBFD7: Estratificação da vegetação, IGBFD8:% da cobertura do solo. 
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Nessa perspectiva, verifica-se que, considerando os índices geobiofísicos 

propostos pela metodologia de Oliveira (2012), a sub-bacia do Riacho Feiticeiro 

encontra-se em situação crítica, sendo que dois dos seus três sistemas ambientais 

apresentam alta susceptibilidade à desertificação. Vale ressaltar que esse processo 

não compreende a totalidade espacial do sistema ambiental, mas especialmente as 

áreas em que os solos estão expostos e a cobertura vegetal possui dificuldades 

severas de recuperação, como pode ser verificado no mapa do estado de 

conservação atual da sub-bacia do Feiticeiro (Figura 40) já apresentado no capítulo 

anterior. 

As Planícies Fluviais apresentam baixa susceptibilidade à desertificação 

devido aos indicadores IGBFD1, IGBFD2, e IGBFD4 apresentarem valores máximos, 

no caso 5. Ou seja, o maior potencial das águas subterrâneas em função da maior 

porosidade das rochas, relevo plano e maior facilidade de acesso à água conduzem 

as Planícies Fluviais do Feiticeiro para menores riscos à desertificação em relação 

ao restante da sub-bacia.  

 

5.2  Indicadores Socioeconômicos de Desertificação da Sub-bacia 

Hidrográfica do Riacho Feiticeiro 

 

No que se refere aos indicadores socioeconômicos de desertificação 

aplicados à sub-bacia do Feiticeiro, foram selecionados 11 indicadores, buscando 

compreender como os mesmos, associados aos indicadores geobiofísicos, podem 

contribuir para a identificação dos processos de desertificação na área estudada. 

O Quadro 22 apresenta os indicadores selecionados, seus valores, 

justificativa e suas aplicações em cada sistema ambiental do Feiticeiro. 

A densidade demográfica (ISED1) é baixa, de aproximadamente 11 

hab/km². A maior concentração populacional está localizada no distrito de Feiticeiro 

situado na Planície Fluvial do riacho de mesmo nome. O distrito conta atualmente 

com aproximadamente 5.000 habitantes, de acordo com o Censo 2010 do IBGE.   

O histórico de uso e ocupação da sub-bacia dá conta de que na época da 

construção do açude Joaquim Távora as condições ambientais das Planícies eram 

bem mais conservadas que na atualidade. As intensas atividades humanas ali 

desenvolvidas têm contribuído significativamente para agravar o quadro de 

degradação ambiental. 
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Quadro 22 – Indicadores socioeconômicos aplicados da Sub-bacia do Feiticeiro 

Fonte: Adaptado de Oliveira; Semedo; Oliveira (2013). 1 Maciço Residual do Condado; 2 Depressão 
sertaneja; 3 Planície Fluvial. VI: Valor do Indicador. ISED: Indicador Socioeconômico de 
Desertificação. 

 INDICADORES SOCIOECONÔMICOS 
1 2 3 

IS
E

D
1 

População (Densidade demográfica) Hab/km² V.I. Justificativa do Indicador 
Nula (Não habitado) 0 (5) A densidade da população pode ajudar na 

compreensão das atividades humanas capazes 
que geram pressão sobre os recursos naturais. 

   
Baixa 1 – 100 (4)    
Média 101 – 200 (3)    
Média-alta 200 – 400 (2)    
Alta > 500 (1)    

IS
E

D
2 

Escolaridade V.I. Justificativa do Indicador 
Ensino Superior (5) A escolaridade pode refletir nas condições de 

vida da população, através do desenvolvimento 
de atividades econômicas e obtenção de renda. 

   
Ensino Médio (4)    
Ensino Fundamental (3)    
Alfabetizado (2)    
Analfabeto (1)    

IS
E

D
3 

Estrutura fundiária V.I. Justificativa do Indicador 

Propriedades > 50 hectares (5) A estrutura fundiária pode indicar e justificar as 
formas de uso e ocupação da terra e suas 
consequências. 

   
Entre 21 – 50 (4)    
Entre 11 – 20 (3)    
De 1 – 10  (2)    
Famílias Sem terra (1)    

IS
E

D
4 

Atividade econômica/Agricultura                (% de famílias) V.I. Justificativa do Indicador 
Muito fraco 1 a 20 (5) As atividades econômicas podem sugerir a 

intensidade de uso da terra e apontar para as 
principais causas da degradação ambiental. No 
caso da agricultura, pode indicar desmatamento, 
erosão e contaminação do solo, surgimento de 
pragas e desequilíbrio ambiental. 

   
Fraco 21 - 40 (4)    
Moderado 41 - 60 (3)    
Forte 61 - 80 (2)    
Muito forte 81 - 100 (1)    

IS
E

D
5 

Atividade econômica/Pecuária                     (% de famílias) V.I Justificativa do Indicador 
Muito fraco 1 a 20 (5) Informações relacionadas à pecuária podem 

trazer informações pertinentes ao desmatamento 
da área, compactação do solo, ações erosivas, 
entre outras. 

   
Fraco 21 - 40 (4)    
Moderado 41 - 60 (3)    
Forte 61 - 80 (2)    
Muito forte 81 - 100 (1)    

IS
E

D
6 

Atividade econômica/Extrativismo vegetal (% de famílias) V.I. Justificativa do Indicador 

Muito fraco 1 a 20 (5) 

A intensidade do extrativismo vegetal é capaz de 
indicar o grau de degradação ambiental. 

   
Fraco 21 - 40 (4)    
Moderado 41 - 60 (3)    
Forte 61 - 80 (2)    
Muito forte 81 - 100 (1)    

IS
E

D
7 

Renda familiar (salários mínimos) V.I. Justificativa do Indicador 
Acima de 6  (5) A renda familiar pode fornecer informações sobre 

as condições de vida da população, seu estado 
de pobreza ou de riqueza. 

   

Entre 4 e 6 (4)    

Entre 2 e 4 (3)    
Entre 1 e 2 (2)    
Até 1 (1)    

IS
E

D
8 

Fonte de abastecimento de água  V.I. Justificativa do Indicador 
Rede pública (5) As fontes de abastecimento de água trazem 

informações relacionadas à qualidade de vida e 
saúde da população. 

   
Poços (4)    
Açudes/lagoas (3)    
Carros pipas (2)    
Abastecimento precário (1)    

IS
E

D
9 

Tratamento de água  V.I. Justificativa do Indicador    
Tratada (5) Informações sobre o tratamento da água também 

podem trazer informações sobre as condições de 
saúde da população. 

   
Fervida (4)    
Filtrada (3)    
Clorada (2)    
Sem tratamento (1)    

IS
E

D
10

 

Matriz energética V.I. Justificativa do Indicador 
Elétrico (5) A matriz energética pode indicar as condições de 

pobreza da população, bem como informações 
sobre as condições ambientais. 

   
Somente gás (4)    
Gás e lenha (3)    
Lenha e gás (2)    
Somente lenha (1)    

IS
E

D
11

 

Destino dos resíduos sólidos  V.I. Justificativa do Indicador 
Aterro sanitário (5) O destino do lixo pode implicar diretamente na 

degradação ou preservação ambiental. Quando 
disposto em locais inadequados, geram 
problemas variados ao ambiente e à sociedade. 

   
Coletado (4)    
Enterrado (3)    
Queimado 

Jogado á 
(2)    

Jogado a céu aberto (1)    
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Fato semelhante acontece nos outros sistemas ambientais do Feiticeiro. A 

Depressão Sertaneja e o Maciço do Condado também se encontram degradados em 

função principalmente da ação humana inadequada e incompatível com a 

capacidade de suporte dos recursos naturais daquela área. 

Atividades agrícolas mal manejadas, o desmatamento, aumento da 

erosão dos solos, perda da biodiversidade, extinção de espécies, são problemas 

comuns na área de investigação. 

A escolaridade da população da sub-bacia do Feiticeiro (ISED2) é 

extremamente baixa. De acordo com os dados levantados, verifica-se que apenas 

1% da população possui nível superior, cerca de 33% possui o Ensino Fundamental 

incompleto, 14% é analfabeta, e 12 % é apenas alfabetizada.  

O baixo nível de escolaridade reflete no desenvolvimento de atividades 

econômicas, nas condições de pobreza, no uso intensivo dos solos, nas práticas de 

desmatamento, na pecuária mal manejada, dentre outras ações. Sem formação, as 

possibilidades de emprego diminuem paulatinamente, o que faz com que esses 

trabalhadores sirvam de mão de obra barata para trabalharem nas fazendas, em 

condições de subempregos, sem carteira assinada e sem benefícios previdenciários. 

Considerando a estrutura fundiária do Feiticeiro (ISED3), verifica-se que 

na Depressão Sertaneja e na Planície Fluvial a maioria das famílias (46% e 82%, 

respectivamente), não é proprietária de terras. Os chefes de família utilizam o 

sistema de arrendamento e, em muitos casos, são moradores e empregados dos 

fazendeiros. 

De modo geral, a maioria das propriedades são pequenas e a minoria são 

muito grandes. A pequena propriedade inviabiliza o desenvolvimento de diversas 

atividades, dentre elas a agropecuária, o sobrepastoreio, a ausência do período de 

pousio da terra, entre outros fatores que colaboram para o estágio atual de 

degradação ambiental. 

A intensa prática da agricultura na sub-bacia (ISED4) é o reflexo da baixa 

escolaridade da sua população e, principalmente, da estrutura fundiária inadequada. 

Assim, essa atividade, juntamente com a pecuária, aparecem como as principais 

atividades econômicas. Portanto, as possibilidades de geração de renda suficientes 

para garantir as condições necessárias e dignas da população do Feiticeiro são 

mínimas. 
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A pecuária (ISED5) é outra atividade econômica desenvolvida muito 

fortemente na sub-bacia, abrangendo praticamente todos os seus sistemas 

ambientais. 

O extrativismo vegetal (ISED6) também se constitui como outra atividade 

forte na sub-bacia. O desmatamento é extremamente alto e na atualidade a 

população extrai a vegetação principalmente para a lenha, pois há dificuldades de 

encontrar madeira. Quando é necessário construir as cercas das propriedades 

rurais, normalmente a madeira é comprada, pois na sub-bacia a degradação é tão 

alta que nem sempre é possível encontrar madeira para extração. O padrão 

fisionômico da vegetação encontra-se bastante alterado, deixando o solo cada vez 

mais desprotegido. 

A renda familiar (ISED7) é outro dado importante para compreender as 

condições sociais do Feiticeiro. As principais fontes de renda são as aposentadorias 

dos idosos, as pensões e os programas de distribuição de renda. Os empregados 

são poucos e em sua maioria são diaristas nas fazendas, não tendo, portanto, 

salários fixos. Devido as suas fontes, as rendas mensais normalmente não 

ultrapassam um salário mínimo, salvo algumas exceções, como os servidores 

públicos de nível superior.  

Associado às questões da baixa renda familiar, a sub-bacia do Feiticeiro 

também sofre bastante com o abastecimento de água (ISED8). A mesma tem como 

principais fontes os açudes e os pequenos barramentos, alguns poços no leito do 

riacho, e o abastecimento através dos carros-pipas. No distrito do Feiticeiro a água é 

canalizada do açude Joaquim Távora para as residências, através da rede pública. 

Na maioria das comunidades rurais o abastecimento é realizado pela ligação direta 

do açude e, quando secam, os carros-pipas abastecem as residências. 

Além das dificuldades no que se refere ao abastecimento de água, o seu 

tratamento (ISED9) também se constitui como outro problema. Como as águas são 

retiradas diretamente dos seus corpos hídricos, o tratamento é realizado 

individualmente pelas famílias através da orientação da Secretaria Municipal da 

Saúde pelas agentes de saúde. Em função do tratamento pouco adequado da água, 

é possível o aparecimento de doenças de veiculação hídrica. 

A matriz energética (ISED10) é outro indicador aplicado na sub-bacia do 

Feiticeiro. No Maciço do Condado e na Depressão Sertaneja, a população utiliza o 

consórcio lenha e gás. Na Planície Fluvial, 90,11% da população urbana do distrito 
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de Feiticeiro utiliza gás. Como a maioria utiliza lenha, esse dado interfere 

diretamente na degradação da vegetação, a partir da prática do extrativismo vegetal 

descontrolado. 

A disposição dos resíduos sólidos (ISED11) do Feiticeiro ocorre 

principalmente a céu aberto e, por vezes, esse material é queimado. Nas Planícies 

Fluviais onde está localizado o distrito municipal, o lixo é coletado pela Prefeitura 

Municipal de Jaguaribe. Entretanto, o município não dispõe de aterro sanitário, 

sendo, então, disposto em lixões a céu aberto, contribuindo para a contaminação e 

poluição ambiental.  

A disposição inadequada dos resíduos sólidos provoca, além da 

degradação ambiental generalizada, poluição dos recursos hídricos, dos solos e 

proliferação de doenças, contribuindo significativamente para a diminuição da 

qualidade de vida da população. 

Os indicadores socioeconômicos de desertificação aplicados na sub-bacia do 

Feiticeiro estão sintetizados na Tabela 16.  

 

Tabela 16 - Síntese dos Indicadores socioeconômicos de desertificação da sub-bacia do Feiticeiro  

Fonte: Elaboração da autora. I: Densidade demográfica, II: Escolaridade, III:Tamanho da propriedade, 
IV: Agricultura, V: Pecuária, VI: Extrativismo vegetal, VII: Renda familiar, VIII: Fonte de abastecimento 
de água, IX: Tratamento da água, X: Matriz energética, XI: Destino dos resíduos sólidos. 

 

De acordo com os dados apresentados, verifica-se que as condições 

socioeconômicas da sub-bacia são bastante precárias. A abundância do número 1, 

que aparece cinco vezes na Depressão Sertaneja e nas Planícies Fluviais e quatro 

vezes no Maciço do Condado, indica que a estrutura fundiária, a prática das 

atividades econômicas depredatórias, e a baixa renda familiar potencializam 

condições para os avanços da desertificação na sub-bacia estudada.  

As melhores condições demonstradas pelo valor 5 praticamente não 

aparecem na tabela, com exceção do ISED9 nas Planícies Fluviais. 

SISTEMA 
AMBIENTAL 

ISED1 ISED2 ISED3 ISED4 ISED5 ISED6 ISED7 ISED8 ISED9 ISED10 ISED11 

Maciço do 
Condado 

4 2 2 1 1 2 1 3 2 2 1 

Depressão 
Sertaneja 

4 2 1 1 1 2 1 3 2 2 1 

Planícies 
Fluviais 

4 2 1 1 1 2 1 3 5 4 1 
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Tabela 17 - Suscetibilidade à desertificação na sub-bacia do Feiticeiro, com base nos indicadores 
socioeconômicos 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Considerando os indicadores geobiofísicos e socioeconômicos de 

desertificação no riacho Feiticeiro, verifica-se que a sub-bacia encontra-se bastante 

comprometida (Tabela 17). A Depressão Sertaneja apresenta os indicadores com 

níveis mais graves e as Planícies Fluviais as melhores situações.  

Compreender que a sub-bacia do Feiticeiro encontra-se com alta 

susceptibilidade à desertificação significa que os governantes e a sociedade civil 

precisam ficar cientes do quanto a problemática é grave. Embora com estudos e 

tentativas de contenção, na prática, as áreas desertificadas continuam crescendo.  

As práticas de preservação ambiental como estratégia de recuperação 

das áreas degradadas e diminuição das áreas em desertificação precisam ser mais 

eficientes. Sem a devida atenção, a situação pode ficar ainda mais complicada, 

gerando consequências graves e repercutindo diretamente nas condições de vida 

das populações. 

Ao compararmos as duas classes de indicadores (Tabela 18), percebe-se 

que os indicadores socioeconômicos na sub-bacia do Feiticeiro são mais baixos que 

A população com baixa escolaridade, sem propriedade da terra, 

desenvolvendo atividades econômicas sem incentivo, com renda familiar baixa, com 

dificuldades de acesso a água potável e que não possui locais adequados para 

dispor dos seus resíduos sólidos pode ter dificuldades de compreender a gestão 

ambiental, pois, para ela, a necessidade de sobrevivência é diária, e, assim, irá 

continuar utilizando o que ainda está ao seu dispor, os frágeis recursos naturais. 

A Tabela 17 mostra o valor do índice socioeconômico de desertificação na 

sub-bacia. De acordo com os dados, a situação é bastante crítica, pois todos os 

sistemas apresentam índice alto.  

 

SISTEMA AMBIENTAL ISED Susceptibilidade à desertificação 

Maciço do Condado 
 

1,9 Alta 

Depressão Sertaneja 
 

1,81 Alta 

Planícies Fluviais 2,27 Alta 
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os indicadores geobiofísicos, o que significa que contribuem mais para aumentar a 

susceptibilidade à desertificação naquela área. 

 

Tabela 18 - Índice da susceptibilidade à Desertificação da sub-bacia do Feiticeiro 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Como resultado final, verifica-se que todos os sistemas do Feiticeiro 

apresentam alta susceptibilidade à desertificação, embora nas Planícies Fluviais o 

indicador geobiofísico tenha sido baixo. 

 

5.3 Indicadores Geobiofísicos da Microbacia Hidrográfica da Ribeira Grande  

 

Na microbacia da Ribeira Grande, assim como foi realizado na sub-bacia 

do Feiticeiro, os indicadores geobiofísicos de desertificação (Quadro 23) foram 

aplicados considerando seus sistemas ambientais: Maciço Residual do Pico da 

Antónia, Cristas Residuais, Patamares (Achadas) Parcialmente Dissecados, Cones 

Vulcânicos, Planícies Fluviais e Planície Litorânea. 

No que se refere à Geologia da microbacia da Ribeira Grande (IGBFD1), 

verifica-se que a mesma possui primazia de rochas do complexo eruptivo do Pico da 

Antónia. São rochas constituídas por basanitos, basanitóites, piroclastos e os 

mantos intercalados por calcários e calcarenitos. As coberturas basálticas também 

se encontram nas nascentes da microbacia, correspondendo ao sistema dos Cones 

Vulcânicos. As coberturas não coesas estão distribuídas nas Planícies Fluviais e 

Litorânea. 

As rochas do complexo eruptivo do PA apresentam alta permeabilidade, 

porém, ocorre baixa disponibilidade de águas subterrâneas devido ao regime 

pluviométrico. As reservas encontram-se a profundidades que variam entre 100 a 

800 m, sendo 800 m nas áreas montanhosas, 500 m nas áreas dissecadas, 100 m 

nas áreas aplainadas até a presença de ressurgências em alguns pontos das áreas 

SISTEMA 
AMBIENTAL 

IGBFD ISED ISD Suscetibilidade à 
desertificação 

Maciço do Condado 
 

2,5 1,9 2,2 Alta 

Depressão Sertaneja 
 

2,62 1,81 2,21 Alta 

Planícies Fluviais 3,25 2,27 2,76 Alta 
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mais rebaixadas. É importante destacar que nos locais onde o lençol freático fica a 

pequenas profundidades, vem ocorrendo intrusões salinas devido à superexploração 

de água doce das nascentes. 

Nesse contexto, pode-se perceber que a maior parte da bacia cabo-

verdiana apresenta geologia favorável ao armazenamento de água, entretanto, a 

disponibilidade é baixa devido às recargas serem condicionadas pelo regime 

pluviométrico espaço-temporalmente irregular. 

As condições geológicas implicam fortemente na baixa disponibilidade de 

águas superficiais. A barragem do Salineiro, localizado no médio curso da bacia, 

apresenta volume extremamente baixo no período chuvoso e até nulo nos períodos 

de estiagem. 

Quanto ao indicador geomorfologia (IGBFD2) foi considerado o fator 

declividade do terreno. O relevo da Ribeira Grande apresenta-se no Maciço do Pico 

da Antónia como montanhoso, as Cristas Residuais apresentam declividades que 

caracterizam relevo forte ondulado, enquanto que as Achadas parcialmente 

dissecadas possuem relevo ondulado.  

Os Cones Vulcânicos apresentam declividade da ordem de 15 a 45%, 

caracterizando relevo forte ondulado. As áreas planas ficam circunscritas aos fundos 

dos vales, à Planície Litorânea e a alguns trechos das Achadas, como é o caso da 

Achada Loura e da Achada Salineiro. Essas informações estão contidas no mapa de 

declividade Ribeira da Grande (Figura 15), apresentado no capítulo 3 do presente 

trabalho.  

Na Ribeira Grande ocorre uma predominância de terrenos ondulados e 

fortemente ondulados. Tais condições podem implicar na desertificação no sentido 

de que embora a geologia seja propícia a infiltração, o escoamento superficial 

prepondera. Isso pode ser explicado pela torrencialidade das chuvas bem como pela 

declividade do terreno. Assim, a água cai de forma concentrada, não tem tempo de 

infiltrar nos terrenos íngremes, escoa e provoca fortes erosões.  

Ao contrário do Riacho Feiticeiro, a relação entre a declividade do terreno 

e os processos erosivos na Ribeira Grande é acentuada. Nesse sentido, a 

declividade potencializa a erosão. A intensidade do escoamento superficial, 

provocada pela torrencialidade das precipitações, associada às condições 

geológicas e geomorfológicas da microbacia potencializam os processos 

morfodinâmicos. 
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Quadro 23: Indicadores Geobiofísicos da Ribeira Grande 

Fonte: adaptado de Oliveira (2013). 1 Maciço Residual do Pico da Antônia,2 Cristas Residuais,  
3 Achadas parcialmente dissecadas, 4 Cones Vulcânicos, 5 Planícies Fluviais, 6 Planície Litorânea. 

 INDICADORES GEOBIOFÍSICOS SISTEMAS 
AMBIENTAIS 

IG
B

F
D

1 

Geologia (Litotipos/Permeabilidade)  V.I. Justificativa do Indicador 1 2 3 4 5 6 

Coberturas não coesas (5) 

Em função da composição litológica do substrato, 
destacando a permoporosidade da rocha; o que 
indica a capacidade de infiltração e 
armazenamento da água. 

      

Capeamentos areníticos (4)       

Litotipos arenítico-basálticos (3)       

Exposições basálticas  (2)       

Basaltos e outros produtos vulcânicos (1)       

Geomorfologia (Declividade)  Faixa % V.I. Justificativa do Indicador       

IG
B

F
D

2 

Plano 0 – 3 (5) A declividade limita certas atividades humanas; 
aspectos a considerar com relação à formação 
dos solos e processos de erosão; influência no 
escoamento superficial e nos processos erosivos.  

      

Suave ondulado 3 – 8 (4)       

Ondulado 8 - 15 (3)       

Fortemente ondulado 15 - 45 (2)       
Montanhoso > 45 (1)       

Clima (Setorização 
bioclimática)  

Faixa 
(mm) 

V.I. Justificativa do Indicador       

IG
B

F
D

3 

Zona úmida  > 700 (5) As condições climáticas, especialmente as 
precipitações, podem contribuir na indicação da 
ecodinâmica do ambiente bem como nas 
condições de uso da terra. 

      

Zona subúmida  600 - 700 (4)       

Zona subúmida a 
semiárida  

400 –600  (3)       

Zona árida a semiárida  300 - 400  (2)       
Zona árida  < a 300 (1)       

Recursos hídricos 
(Frequência das Águas 
superficiais e subterrâneas)  

Pontos de 
coletas 

V.I. Justificativa do Indicador       

IG
B

F
D

4 

Muito alta > 80 coleta (5) Os pontos de coleta das águas superficiais através 
de açudes e barragens e de águas subterrâneas, 
como os poços, podem indicar as possibilidades 
de sobrevivência da população e o 
desenvolvimento das atividades econômicas. 

      

Alta 61 - 80 (4)       

Moderada 41 – 60 (3)       

Baixa 20 - 40 (2)       

Muito baixa Até 20 (1)       
Erosão / Escoamento  V.I. Justificativa do Indicador       

IG
B

F
D

5 

Susceptibilidade baixa (5) O grau de erosão pode indicar a ecodinâmica do 
ambiente, suas principais limitações e o avanço da 
degradação ambiental. 

      

Sulcos (4)       

Ravinas (3)       

Ravinas/voçorocas (2)       

Voçorocas (1)       

Solos (Espessura)  Faixa V.I. Justificativa do Indicador       

IG
B

F
D

6 

Muito profundo > 200 cm (5) Os parâmetros, como espessura, implicam no 
melhor desenvolvimento e maturidade dos solos e 
na maior capacidade de resistência à erosão. 

      

Profundo 100 - 200 
cm 

(4)       

Moderadamente raso 50 - 100 
cm 

(3)       

Raso 25 - 50 cm (2)       

Muito raso e afloramentos Sem solo 
< 25 cm 

(1)       

Vegetação (Estratificação) Faixa  VI  Justificativa do Indicador       

IG
B

F
D

7 

Arbóreo + 5m (5) A cobertura vegetal com referência aos estratos 
fisionômicos pode indicar sobre a maturidade das 
espécies. 

 

      
Arbustivo-arbóreo 3 - 5 m (4)       

Arbustivo 1 - 3 m (3)       

Herbáceo 0,5 - 1m (2)       

Pastos/cultivo/sem 
vegetação 

 (1)       

% Cobertura do solo Faixa V.I. Justificativa do Indicador       

IG
B

F
D

8 

Alta + 75 % (5) Trata-se de um dos elementos mais significativos 
da estrutura de uma paisagem por sua inter-
relação com os demais componentes ambientais. 
A vegetação intervém na formação, conservação e 
regeneração do solo. 

      

Médio-alta 54  -  75 % (4)       

Média 32  -  53 % (3)       
Médio-baixa 10  -  31 % (2)       

Baixa < 10 % (1)       



190 
 

Na Ribeira Grande a declividade influencia muito a ocupação humana. 

Praticamente todas as comunidades estão localizadas nas áreas aplainadas. Além 

do Salineiro e da Achada Loura, pode-se verificar a Cidade Velha, localizada na 

Planície Litorânea, e a comunidade da Calabaceira.  

As localizações dos assentamentos humanos podem indicar a diversidade 

de usos da área bem como os processos de degradação ambiental provocados 

pelos mesmos.  

As condições microclimáticas da Ribeira Grande apresentam-se variando 

entre semiárida e subúmida. A Ilha de Santiago e a microbacia em análise sofrem 

com as irregularidades espaço temporais das chuvas. Nas nascentes da microbacia, 

as condições de umidade são mais elevadas, porém, as chuvas também são 

escassas. 

Nessa perspectiva, a disponibilidade hídrica é crítica, sendo que a 

população, em muitos casos, utiliza as águas dessalinizadas do oceano em virtude 

da escassez hídrica. O principal reservatório, o Salineiro, passa mais tempo seco 

tendo em vista a pouca precipitação e a forte infiltração do terreno. 

A erosão naquela microbacia varia de forte, nas Planícies Fluviais e 

Litorânea, muito forte, nas Achadas parcialmente dissecadas, a extremamente forte, 

nos demais sistemas ambientais, ou seja, no Pico da Antónia, nos Cones Vulcânicos 

e Cristas Residuais. Esse dado pode ser significativo na sua relação com a 

desertificação, pois a erosão, sendo muito ativa, demonstra a instabilidade do 

ambiente. Essa situação ocorre em função da pouca proteção que a cobertura 

vegetal, especialmente a Prosopis juliflora e o Eucalyptus sp., proporciona ao solo. 

Além disso, a microbacia apresenta muito solo exposto, o que potencializa ainda 

mais os processos erosivos. 

Os solos da Ribeira Grande (IGBFD6) variam de profundos, em alguns 

sistemas ambientais como o Maciço do Pico da Antónia e nas Cristas Dissecadas, a 

rasos, nas Achadas parcialmente dissecadas. Os Cones Vulcânicos e as Planícies 

Fluviais e Litorânea apresentam solos moderadamente rasos.  

Embora existam esforços por parte dos governos no sentido de 

florestamento da microbacia e da Ilha de Santiago, o que se verifica na prática é que 

a cobertura vegetal apresenta densidade variando entre média-baixa e baixa. Assim, 

não consegue proteger os solos contra a erosão e limita as atividades econômicas 

ligadas a terra, como a agricultura, o extrativismo vegetal, entre outras. 
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Essas atividades, quando desenvolvidas de forma desordenadas e 

utilizando técnicas rudimentares, tendem a aumentar as condições de degradação 

ambiental, convergindo para situações mais graves, como a desertificação. 

A percentagem de cobertura do solo da microbacia (IGBFD8) é baixa. As 

espécies vegetais introduzidas, especialmente o Eucalytus sp e a Prosópis juliflora, 

estão presentes na Ribeira Grande, porém, ainda não conseguem gerar uma boa 

cobertura da área.  

Nessa perspectiva, são apresentados na Tabela 19 os índices dos 

indicadores geobiofísicos da bacia da Ribeira Grande de Santiago.  

 

Tabela 19 – Síntese dos Indicadores Geobiofísicos de Desertificação da Ribeira Grande 

 

De acordo com a Tabela acima, verifica-se que os maiores índices 

biogeofísicos foram encontrados nas Planícies Fluviais e na Planície Litorânea, 

referindo-se aos indicadores geologia e geomorfologia. Nessa perspectiva, são 

nesses dois sistemas ambientais que a microbacia apresenta indicadores negativos 

à desertificação. Entretanto, os piores índices também foram encontrados na 

Planície Litorânea. Refere-se ao clima, ao acesso a água e ao padrão fisionômico da 

vegetação e à percentagem de cobertura do solo. 

De acordo com os indicadores acima mencionados, é possível identificar 

que a susceptibilidade à desertificação na Ribeira Grande é alta em praticamente 

todos os sistemas ambientais (Tabela 20). 

 

SISTEMA 
AMBIENTAL 

IGBFD1 IGBFD2  IGBFD3 IGBFD4 IGBFD5 IGBFD6 IGBFD7 IGBFD8 

Maciço do Pico da 
Antónia 
 

3 1 4 1 1 4 4 2 

Cristas Residuais 
 

3 2 4 1 1 4 4 2 

Achadas parcialmente 
dissecadas 
 

3 3 3 2 2 2 1 1 

Cones Vulcânicos 
 

2 2 4 1 1 3 4 1 

Planícies Fluviais 
 

5 5 2 3 3 3 1 1 

Planície Litorânea 5 5 2 1 1 3 1 1 

Fonte: Elaboração da autora. IGBFD1: Geologia (permoporosidade), IGBFD2: Geomorfologia 
(Declividade), IGBFD3: Clima, IGBFD4: Hidrologia, IGBFD5: Erosão do solo, IGBFD6: Espessura 
do solo, IGBFD7: estratificação da vegetação, IGBFD8:% da cobertura do solo. 
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Tabela 20 – Sesceptibilidade à desertificação na microbacia da Ribeira Grande segundo os 
indicadores geobiofísicos. 

Fonte: Elaboração da autora. 
 

Considerando os dados acima no que se refere aos índices geobiofísicos 

de desertificação propostos pela metodologia de Oliveira (2012), pode-se verificar 

que a microbacia da Ribeira Grande de Santiago, assim como ocorre na sub-bacia 

do Feiticeiro, encontra-se em situação crítica, sendo que apenas um dos seus 

sistemas ambientais, no caso as Planícies Fluviais, apresenta susceptibilidade 

moderada à desertificação. Isso se deve ao fato de que os indicadores geobiofísicos 

nas Planícies Fluviais da Ribeira Grande apresentam índices elevados e 

intermediários. Os demais sistemas encontram-se seriamente comprometidos, 

apresentando alta susceptibilidade à desertificação.  

Vale ressaltar que esse processo não compreende a totalidade espacial 

do sistema ambiental, mas especialmente as áreas em que os solos estão expostos 

e a cobertura vegetal possui dificuldades severas de recuperação, como pode ser 

verificado no mapa do estado atual de conservação da microbacia da ribeira grande 

(Figura 52), já apresentado no presente trabalho.   

 

5.4 Indicadores Socioeconômicos de Desertificação da Microbacia 

Hidrográfica da Ribeira Grande de Santiago 

 

No que se refere aos indicadores socioeconômicos de desertificação 

aplicados na microbacia da Ribeira Grande (Quadro 24), foram selecionados 11 

indicadores, buscando compreender como os mesmos podem contribuir para a 

identificação dos processos de desertificação na área estudada. 

A densidade demográfica da Ribeira Grande, de acordo com os dados do 

INE e apresentados anteriormente neste trabalho, é de aproximadamente 194,59 

hab/km², sendo, portanto, considerada uma densidade média conforme verificado no 

Quadro 24. Ao considerarmos a densidade por sistema ambiental, esse número 

SISTEMA AMBIENTAL IGBFD Susceptibilidade à 
desertificação 

Maciço do Pico da Antónia 2,5 Alta 
Cristas Residuais 2,62 Alta 
Achadas parcialmente dissecadas 2,12 Alta 
Cones Vulcânicos 2,25 Alta 
Planícies Fluviais 2,87 Moderada 
Planície Litorânea 2,37 Alta 
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pode variar. Enquanto as Planícies Fluviais e Litorânea apresentam densidade alta, 

devido à presença da Cidade Velha, o Maciço do Pico da Antónia, as Cristas 

Residuais e os Cones Vulcânicos apresentam densidade praticamente nula. As 

Achadas parcialmente dissecadas apresentam densidade média, devido à presença 

das comunidades de Salineiro e Calabaceira. 

Embora a densidade demográfica não seja tão alta, é importante ressaltar 

que as atividades econômicas desenvolvidas em cada sistema ambiental podem 

comprometer os frágeis recursos naturais da bacia a partir de práticas inadequadas 

e potencializadoras da degradação.  

A escolaridade da população da Ribeira Grande é extremamente baixa. 

Predomina em todos os sistemas ambientais apenas o Ensino Fundamental. O baixo 

nível de escolaridade reflete no comprometimento do desenvolvimento 

socioeconômico das populações da microbacia e consequentemente no avanço dos 

problemas ambientais advindos de práticas mal manejadas. 

Considerando a estrutura fundiária da Ribeira Grande, verifica-se que as 

famílias não são proprietárias de terras. A maior parte das terras pertence ao 

Estado, bem como a alguns moradores antigos que possuem grandes propriedades. 

Para usufruírem das terras, os agricultores familiares utilizam o sistema de 

arrendamento. A estrutura fundiária concentrada pode repercutir diretamente nos 

avanços da degradação ambiental e da desertificação, pois as pequenas 

propriedades são superutilizadas, sem adequação dos períodos de pousio da terra, 

extrapolando, assim, a capacidade de suporte dos seus sistemas ambientais. 

A prática da agricultura na Ribeira Grande abrange todos os seus 

sistemas. Varia entre fraca, nas Achadas parcialmente dissecadas e nos Cones 

Vulcânicos; forte, no Maciço do Pico da Antónia e nas Cristas Residuais; e muito 

forte, nas Planícies Fluviais e Planície Litorânea. Por ser uma das principais 

atividades econômicas da microbacia, faz-se necessário ter atenção com as técnicas 

utilizadas, pois pode provocar graves problemas de degradação e de desertificação 

e comprometer ainda mais as condições sociais das populações locais. 
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Quadro 24 – Indicadores Socioeconômicos aplicados na microbacia hidrográfica da Ribeira Grande. 

Fonte: adaptado de Oliveira, Semedo e Oliveira (2013). 1 Maciço Residual do Pico da Antónia, 2. 
Cristas Residuais, 3. Achadas parcialmente dissecadas, 4. Cones Vulcânicos, 5. Planície Fluvial da 
Ribeira Grande, 6. Planície Litorânea. 

INDICADORES SOCIOECONÔMICOS 1 2 3 4 5 6 

População (Densidade 
demográfica) 

Hab/km² V.I. Justificativa do Indicador       

IS
E

D
1 

Nula (não habitado) 0 (5)  
A densidade da população pode ajudar na compreensão 
das atividades humanas capazes que geram pressão 
sobre os recursos naturais. 

      

Baixa 1 – 100 (4)       
Média 101 – 

200 
(3)       

Média-alta 200 – 
400 

(2)       

Alta > 500 (1)       

Escolaridade  V.I. Justificativa do Indicador 

IS
E

D
2 

Ensino Superior (5) A escolaridade pode refletir nas condições de vida da 
população, através do desenvolvimento de atividades 
econômicas e obtenção de renda. 

      

Ensino Médio (4)       

Ensino Fundamental (3)       

Alfabetizado (2)       

Analfabeto (1)       

Estrutura fundiária (hectares)  V.I. Justificativa do Indicador 

IS
E

D
3 

>50 (5) A estrutura fundiária pode indicar e justificar as formas de 
uso e ocupação da terra e suas consequências. 

      

21 – 50 (4)       

11 – 20 (3)       

1 – 10 ha (2)       

Sem terra (1)       

Atividade 
econômica/Agricultura  

% de 
famílias 

V.I. Justificativa do Indicador 

IS
E

D
4 

Muito fraco 1 a 20 (5) As atividades econômicas podem sugerir a intensidade 
de uso da terra e apontar para as principais causas da 
degradação ambiental. No caso da agricultura, pode 
indicar desmatamento, erosão e contaminação do solo, 
surgimento de pragas e desequilíbrio ambiental. 

      

Fraco 21 - 40 (4)       

Moderado 41 - 60 (3)       

Forte 61 - 80 (2)       

Muito forte 81 - 100 (1)       
Atividade 
econômica/Pecuária   

% de 
famílias 

V.I. Justificativa do Indicador 

IS
E

D
5 

Muito fraco 1 a 20 (5) Informações relacionadas à pecuária podem trazer dados 
pertinentes ao desmatamento da área, compactação do 
solo, ações erosivas, entre outras. 

      

Fraco 21 - 40 (4)       

Moderado 41 - 60 (3)       

Forte 61 - 80 (2)       

Muito forte 81 - 100 (1)       

Atividade 
econômica/Extrativismo 
vegetal  

% de 
famílias 

V.I. Justificativa do Indicador 

IS
E

D
6 

Muito fraco 1 a 20 (5) 

A intensidade do extrativismo vegetal é capaz de indicar 
o grau de degradação ambiental. 

      

Fraco 21 - 40 (4)       

Moderado 41 - 60 (3)       

Forte 61 - 80 (2)       

Muito forte 81 - 100 (1)       

Renda familiar (salários mínimos) V.I. Justificativa do Indicador 

IS
E

D
7 

> 6 salários mínimos  (5) A renda familiar pode fornecer informações sobre as 
condições de vida da população, seu estado de pobreza 
ou de riqueza. 

      

Entre 4 e 6 
 

(4)       

Entre 2 e 4 
 

(3)       

Entre 1 e 2 (2)       

Até 1  (1)       

Fonte de abastecimento de água  V.I. Justificativa do Indicador 

IS
E

D
8 

Rede pública (5) As fontes de abastecimento de água trazem informações 
relacionadas à qualidade de vida e saúde da população. 

      

Poços (4)       

Açudes/lagoas (3)       

Carros-pipas (2)       

Abastecimento precário (1)       



195 
 

 
Continuação do Quadro 24 – Indicadores socioeconômicos aplicados na microbacia hidrográfica da 
Ribeira Grande 

Fonte: adaptado de Oliveira, Semedo e Oliveira (2013). 1 Maciço Residual do Pico da Antónia, 2. 
Cristas Residuais, 3. Achadas parcialmente dissecadas, 4. Cones Vulcânicos, 5. Planície Fluvial  
da Ribeira Grande, 6. Planície Litorânea. 
 

A pecuária também é praticada abundantemente na microbacia. É 

desenvolvida mais fortemente nas Achadas parcialmente dissecadas; moderada no 

Pico da Antónia, nas Cristas Residuais e nos Cones Vulcânicos; e fraca nas 

Planícies Fluviais e Litorânea. Por ocorrer de modo distribuído na microbacia, a 

pecuária pode provocar sérios problemas de degradação ambiental em função da 

formação das pastagens. 

O extrativismo vegetal também se constitui como outra atividade forte na 

bacia. Praticamente todos os sistemas ambientais desenvolvem essa atividade, o 

que se faz necessário práticas de manejo adequado.  

A renda familiar da Ribeira Grande é extremamente baixa, em raros casos 

ultrapassando um salário mínimo. As principais fontes de renda também são as 

aposentadorias dos idosos e as pensões, como ocorre no Feiticeiro. 

O abastecimento de água na Ribeira Grande também se constitui como 

um elemento de atenção, pois é bastante precário. A população da Cidade Velha é 

abastecida pela rede pública, enquanto as comunidades rurais são abastecidas por 

chafarizes ou carros-pipas.  

INDICADORES SOCIOECONOMICOS 

 Tratamento de água V.I. Justificativa do Indicador 1 2 3 4 5 6 

IS
E

D
9 

Tratada (5) Informações sobre o tratamento da água também 
podem trazer dados sobre as condições de saúde da 
população. 

      

Fervida (4)       

Filtrada (3)       

Clorada (2)       

Sem tratamento (1)       

Matriz energética  V.I. Justificativa do Indicador 

IS
E

D
10

 

Elétrico (5) A matriz energética pode indicar as condições de 
pobreza da população, bem como informações sobre 
as condições ambientais. 

      

Somente gás (4)       

Gás e lenha (3)       

Lenha e gás (2)       

Somente lenha (1)       

Destino dos resíduos sólidos V.I. Justificativa do Indicador 

IS
E

D
11

 

Aterro sanitário (5) O destino do lixo pode implicar diretamente na 
degradação ou preservação ambiental. Quando 
disposto em locais inadequados, geram problemas 
variados ao ambiente e à sociedade. 

      

Coletado (4)       

Enterrado (3)       

Queimado (2)       

Jogado a céu aberto (1)       
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O tratamento da água também se constitui como um problema. A mesma 

é clorada, sendo que as famílias se responsabilizam por tratamentos alternativos, 

como filtros ou fervuras. A falta de água devidamente tratada pode gerar inúmeros 

problemas de saúde à população, repercutindo negativamente na sua qualidade de 

vida. 

A matriz energética da Ribeira Grande é constituída pelo consórcio lenha 

e gás, sendo que na Cidade Velha a maioria da população utiliza gás para cozinhar. 

Entender que a população cozinha utilizando lenha significa dizer que o 

desmatamento continua e que se faz necessário práticas de reflorestamento 

constantes. 

Os resíduos sólidos da Ribeira Grande, assim como na sub-bacia 

brasileira, são dispostos a céu aberto e, por vezes, queimados, o que repercute 

negativamente no ambiente, provocando degradação generalizada. 

A síntese dos indicadores socioeconômicos de desertificação na Ribeira 

Grande está apresentada na Tabela 21.  

 
Tabela 21 - Síntese dos indicadores socioeconômicos de Desertificação na bacia da Ribeira Grande 

 

O melhor índice que foi encontrado na microbacia refere-se à densidade 

demográfica, pois em alguns sistemas ela é nula. Além da densidade demográfica, 

SISTEMA 
AMBIENTAL 

ISED 

1 

ISED

2 

ISED

3 

ISED

4 

ISED

5 

ISED

6 

ISED

7 

ISED

8 

ISED

9 

ISED 

10 

ISED 

11 

Maciço do 
Pico da 
Antónia 
 

5 - - 2 3 2 - - - - - 

Cristas 
Residuais 
 

5 - - 2 3 2 - - - - - 

Achadas 
parcialmente 
dissecadas 
 

3 3 1 4 2 2 1 1 2 2 1 

Cones 
Vulcânicos 
 

5 - - 4 3 3 - - - - - 

Planícies 
Fluviais 
 

1 3 1 1 4 2 1 5 2 4 1 

Planície 
Litorânea 

1 3 1 1 4 3 1 5 2 4 1 

Fonte: Elaboração da autora. 1: Densidade demográfica, 2: Escolaridade, 3:Estrutura Fundiária, 4: 
Agricultura, 5:Pecuária, 6: Extrativismo vegetal, 7: Renda familiar, 8: Fonte de abastecimento de 
água, 9: Tratamento da água, 10: Matriz energética, 11: Destino dos resíduos sólidos. 
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aparecem as fontes de abastecimento da água. Os elevados índices estão 

presentes nas Planícies Fluviais e Litorânea. Os índices mais baixos estão 

espalhados em toda a microbacia, como pode ser verificado na tabela acima. 

A Tabela 22 apresenta a susceptibilidade à desertificação na microbacia 

da Ribeira Grande com base nos indicadores socioeconômicos. De acordo com os 

dados, a susceptibilidade à desertificação varia de muito baixo, nos Cones 

Vulcânicos, a alto, nas Planícies Fluviais, Planície Litorânea, e Achadas 

parcialmente dissecadas. 

 

Tabela 22 - Situação dos indicadores socioeconômicos de Desertificação na microbacia da Ribeira 
Grande 

Fonte: Elaboração da autora. ISED: Indicadores Socioeconômicos de Desertificação 

 

Pode-se verificar que a Ribeira Grande de Santiago apresenta 

susceptibilidade à desertificação variada de acordo com os seus sistemas 

ambientais, conforme a tabela acima mostra. 

Considerando os indicadores geobiofísicos e socieconomicos, na Ribeira 

Grande a situação também é grave. Os índices demonstram que os sistemas 

ambientais se encontram bastante comprometidos (Tabela 23). Apenas um sistema, 

Cones Vulcânicos, apresenta susceptibilidade moderada. Os demais apresentam 

alta susceptibilidade. 

De modo geral, pode-se concluir que o fenômeno da desertificação ataca 

os diversos sistemas ambientais das duas áreas analisadas.   

 

 

SISTEMA AMBIENTAL ISED SUSCEPTIBILIDADE À 

DESERTIFICAÇÃO 

Maciço do Pico da Antónia 
 

3 Moderado 

Cristas Residuais 
 

3 Moderado 

Achadas parcialmente 
dissecadas 
 

2 Alto 

Cones Vulcânicos 
 

3,75 Muito baixo 

Planícies Fluviais 
 

2,27 Alto 

Planície Litorânea 2,36 Alto 
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Tabela 23- Susceptibilidade à desertificação na microbacia da Ribeira Grande, considerando os 
indicadores geobiofísicos e socioeconomicos 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Quanto aos resultados, verifica-se que a pesquisa contribuiu no sentido 

de aplicação da metodologia de indicadores de desertificação. Dessa forma, pode 

reconhecer as áreas mais e menos afetadas com a desertificação. Assim, acredita-

se que a pesquisa deste tipo, que tenha o propósito de considerar a dinâmica 

ambiental e os aspectos socioeconômicos da população local, possa contribuir como 

subsídio às ações mitigadoras desse fenômeno. 

Para finalizar o capítulo, pode-se compreender que a sub-bacia do 

Feiticeiro e a microbacia da Ribeira Grande encontram-se com alta susceptibilidade 

à desertificação. Os indicadores geobiofísicos e socioeconômicos de desertificação 

aplicados nas duas áreas apontam para a instalação e o avanço do fenômeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA 
AMBIENTAL 

IGBFD ISED ISD SUSCEPTIBILIDADE À 

DESERTIFICAÇÃO 

Maciço do Pico da 
Antónia 
 

2,5 3 2,75 Alta 

Cristas Dissecadas 
 

2,62 3 2,81 Alta 

Achadas 
parcialmente 
dissecadas 
 

2,12 2 2,06 Alta 

Cones Vulcânicos 
 

2,25 3,75 3 Moderada 

Planícies Fluviais 
 

2,87 2,27 2,57 Alta 

Planície Litorânea 2,37 2,36 2,36 Alta 
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CONCLUSÕES 

 

A desertificação é um problema sério que acomete os recursos naturais, 

especialmente das áreas submetidas às condições climáticas específicas conforme 

propõe o conceito oficial apresentado na ONU. A problemática está fortemente 

associada às atividades humanas e não pode ser confundida com qualquer 

processo de degradação ambiental. O poder de depauperação dos geoambientes 

contidos nessas ecozonas climáticas e a dificuldade de reversibilidade chamam a 

atenção para este fenômeno. 

Na tentativa de melhor perceber a desertificação, muitos estudos estão 

sendo desenvolvidos. Diante dos esforços de atingir uma metodologia de 

indicadores unificada, o que ainda é uma busca, a presente pesquisa optou por 

trabalhar com a metodologia proposta por Abraham e Beekman (2006), fortalecida 

por trabalhos de Oliveira (2012), em que se considerou os indicadores geobiofísicos 

e socioeconômicos a fim de estabelecer índices de desertificação.  

Essa metodologia ainda está sendo desenvolvida e aprimorada, e já vem 

demonstrando sua importância para detectar o grau de comprometimento dos 

geoambientes frente à desertificação.  

As unidades de análise do presente estudo foram as bacias hidrográficas, 

pois compreende-se que as mesmas são capazes de fornecer subsídios no sentido 

de analisar a degradação ambiental através da sua compartimentação geoambiental 

à luz dos estudos integrados.  

As bacias hidrográficas semiáridas são propícias a desenvolverem a 

desertificação em face à relação conflituosa entre sociedade/natureza, como ocorre 

na sub-bacia do Riacho Feiticeiro, no Brasil, e na microbacia da Ribeira Grande de 

Santiago, em Cabo Verde.  As mesmas estão submetidas às condições climáticas 

agressivas e seus sistemas ambientais encontram-se bastantes fragilizados. Além 

disso, as condições socioeconômicas da população são extremamente baixas, o que 

contribui para artificializar e desfigurar os geoambientes pelas práticas 

degradadoras.  

Enquanto a sub-bacia brasileira possui aproximadamente 315 km² e 

apresenta três sistemas ambientais bem definidos, a microbacia cabo-verdiana, por 

sua vez, possui apenas 15 km² e apresenta seis sistemas ambientais. Embora o 

Riacho Feiticeiro seja expressivamente maior que a Ribeira Grande, a baixa 
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quantidade de sistemas ambientais se justifica pela expressão territorial da 

Depressão Sertaneja.  

Os indicadores geobiofísicos aplicados no Riacho Feiticeiro demonstram 

que a sub-bacia apresenta alta susceptibilidade à desertificação no Maciço Residual 

do Condado e na Depressão Sertaneja e baixa susceptibilidade nas Planícies 

Fluviais. Ao consideramos os indicadores socioeconômicos, verificou-se que todos 

os sistemas apresentam susceptibilidade alta.  

O índice de desertificação na sub-bacia, a partir da relação entre os 

indicadores geobiofísicos e socioeconômicos, demonstra que o Riacho Feiticeiro 

apresenta valores de 2,2; 2,21 e 2,76 para o Maciço do Condado, Depressão 

Sertaneja e Planícies Fluviais, respectivamente. Isto indica que a sub-bacia 

apresenta alta susceptibilidade à desertificação. 

Os indicadores geobiofísicos aplicados na Ribeira Grande indicam que a 

microbacia apresenta alta susceptibilidade à desertificação em todos os seus 

sistemas ambientais, com exceção das Planícies Fluviais, que apresentam 

susceptibilidade moderada. A melhoria desse indicador nas Planícies se deve ao 

fato de que aquele sistema ambiental apresenta valores relativamente elevados. Dos 

oito indicadores, dois apresentam nível ótimo, pontuação 5, e três apresentam nível 

intermediário, pontuação 3. Em termos qualitativos: as condições geológicas e 

geomorfológicas das Planícies Fluviais são positivas no sentido de conter a 

desertificação e as condições hidrológicas, os níveis de erosão e a espessura dos 

solos apresentam valores relativamente positivos. 

Os indicadores socioeconômicos mostram que a microbacia apresenta 

alta susceptibilidade à desertificação nas Achadas Parcialmente Dissecadas, nas 

Planícies Fluviais e na Planície Litorânea. Nesses sistemas ocorre um predomínio 

de valores baixos entre 1 e 2, o que indica as piores condições que potencializam a 

desertificação. A estrutura fundiária é concentrada, em que os chefes de família não 

possuem terra, com pecuária extensiva e mal manejada, extrativismo vegetal 

descontrolado, baixa renda familiar, dificuldade de abastecimento da água e com 

tratamento precário, matriz energética concentrada no consórcio lenha e gás, e 

disposição dos resíduos sólidos a céu aberto, contribuindo para tornar aqueles 

sistemas mais susceptíveis à desertificação. 

O Maciço Residual do Pico da Antónia e as Cristas Residuais apresentam 

susceptibilidade moderada, tomando como análise os indicadores socioeconômicos. 



201 
 

Isso se justifica em virtude da densidade demográfica e da pecuária apresentarem 

índices positivos, inibindo a susceptibilidade ao processo. Os Cones Vulcânicos 

apresentam susceptibilidade muito baixa devido à densidade demográfica e às 

atividade econômicas não comprometerem profundamente o sistema.  

Considerando os indicadores geobiofísicos e os socioeconômicos na 

Ribeira Grande, verifica-se que, com exceção dos Cones Vulcânicos, apresentam 

susceptibilidade moderada; os demais sistemas apresentam alta susceptibilidade à 

desertificação.  

Nessa perspectiva, podemos concluir que os indicadores geobiofísicos 

indicam maior susceptibilidade à desertificação que os indicadores socioeconômicos 

na Ribeira Grande.  

Na sub-bacia do Riacho Feiticeiro, os indicadores socioeconômicos 

apresentam maior susceptibilidade. De modo geral, pode-se concluir que o Riacho 

Feiticeiro e a Ribeira Grande apresentam alta susceptibilidade à desertificação. Tal 

situação produz perdas na qualidade ambiental, influi nos desequilíbrios ecológicos 

e na degradação da qualidade de vida das populações. 

Quanto aos indicadores, verifica-se que a partir da metodologia dos 

indicadores geobiofísicos e socioeconômicos é possível a identificação das áreas 

com maior ou menor susceptibilidade à desertificação desde que tenha como base 

uma profunda contextualização geoambiental da área pesquisada e que considere 

os estudos integrativos da natureza. 

Em síntese, pode-se concluir que a pesquisa atingiu seus objetivos 

propostos, em que se percebeu que as bacias estudadas encontram-se com alta 

susceptibilidade à desertificação. As condições geoambientais das mesmas e o 

histórico de uso e ocupação dessas áreas têm contribuído significativamente para a 

instalação dos processos de desertificação. 

As hipóteses levantadas foram confirmadas. A complexidade da dinâmica 

ambiental das áreas em foco associada à relação sociedade/natureza tem produzido 

consequências que se refletem nos avanços da degradação ambiental e na 

instalação da desertificação.  

As áreas definidas como recorte espacial para a presente análise são 

distintas, como foi possível identificar ao longo deste trabalho, porém, apresentam 

certas semelhanças a exemplo do grau de susceptibilidade à desertificação e as 

frágeis condições socioeconômicas das suas populações. 
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