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RESUMO 

    

A interferência nas condições naturais do ambiente pelas atividades humanas 

expõem a susceptibilidade dos meios à degradação e à criação de fatores geradores 

do risco. Partindo-se dessa premissa ressalta-se a importância do conhecimento e 

do reconhecimento da vulnerabilidade natural do meio em que se vive para fins de 

gerenciamento, nesse sentido a bacia hidrográfica é indicada como recorte espacial 

de estudo e planejamento ambiental. Ressaltamos a importância de se realizar 

diagnósticos ambientais com ênfase na análise da vulnerabilidade. A porção centro-

norte do estado do Ceará, área drenada pela Bacia Hidrográfica do Rio Acaraú 

(BHA), abriga um diversificado mosaico de sistemas ambientais e é marcada pelo 

processo histórico de ocupação das áreas fluviais cearenses. Os diversificados usos 

e ocupações, existentes são muitas vezes inadequados e exaustivos aos ambientes. 

Considerando-se o quadro aqui delineado realizou-se análise das condições de 

vulnerabilidade natural do médio e baixo Acaraú, a fim de atender aos seguintes 

objetivos: a realização de um diagnóstico do médio e baixo cursos do rio Acaraú 

com ênfase na análise das condições de vulnerabilidade natural, fundamentando-se 

na visão geossistêmica, na utilização da bacia hidrográfica como unidade de estudo 

e no diagnóstico das condições de vulnerabilidade, no sentido de orientar o 

planejamento e gestão da bacia. Tal objetivo também se delineou em avaliar como 

as atividades de uso e ocupação da área desencadeiam alterações no meio, e o 

papel exercido pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Acaraú. Por meio de 

levantamento bibliográfico e cartográfico, observação em campo e utilização de 

técnicas de geoprocessamento verificou-se que a área naturalmente mais vulnerável 

- o setor de baixo curso da bacia – é o mais intensamente ocupado por 

diversificados usos. Gerir essa bacia, em especial seu médio e baixo cursos, 

imprime as necessidades de uma gestão não-hierárquica e democrática, que busque 

pautar-se nos princípios da governança ambiental, pois envolve múltiplos interesses 

dos usuários.   

 

Palavras Chave: Vulnerabilidade natural. Rio Acaraú. Bacia hidrográfica. 

Governança.  

 
 



 

 

 

 

 
ABSTRACT 

 

The interference of the natural conditions of the environment by human activities 

exposes susceptibility to degradation of the media and the creation of risk generating 

factors. From this premise it is emphasized the importance of knowledge and 

recognition of the natural vulnerability of the environment in which they live for 

management purposes, in this sense the watershed is indicated as spatial area of 

study and environmental planning. The north-central portion of the state of Ceará, 

area drained by the basin of the Rio Acaraú, is home to a diverse mosaic of 

environmental systems and is marked by the historical process of occupation of 

Ceará river areas. The diverse uses and occupations that exist are often inadequate 

and exhausting to environments. in order to meet the following objectives: a 

diagnosis of the medium and low Acaraú river courses with emphasis on the analysis 

of the conditions of Natural vulnerability, based on the geosystemic view, on the 

utilization of the hydrographic basin as a unit of study and on the diagnosis of the 

vulnerability conditions, in order to guide the planning and management of the basin. 

This objective was also delineated in assessing how the activities of use and 

occupation of the area trigger changes in the environment, and the role played by the 

Acaraú River Basin Committee. Through bibliographical and cartographic survey, 

field observation and use of geoprocessing techniques it was found that the naturally 

more vulnerable area - the lower course of the basin sector - is the most intensely 

busy for diverse uses. This intense concentration has caused, therefore, that area to 

be more environmentally vulnerable. Managing this basin, especially its middle and 

lower courses, prints the needs of a non-hierarchical and democratic management, 

which seeks to be based on the principles of environmental governance as it involves 

multiple interests of users.  

 

Keywords: Natural vulnerability. Rio Acaraú. Hydrographic basin. Governance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As relações e dinâmicas ambientais estabelecidas pelas condições 

naturais de funcionamento dos ambientes são modificadas frente à implantação das 

atividades humanas, resultando, muitas vezes, no comprometimento das funções 

ambientais de diversos meios. 

Os componentes dos ambientes possuem variados graus de estabilidade 

o que confere aos meios uma vulnerabilidade diversificada. Essa percepção dos 

ambientes em sua condição inicial de existência, incluindo seus padrões naturais 

pré-estabelecidos de dinâmica, é compreendido como vulnerabilidade natural, 

conforme discussões realizadas por Tagliani (2002).   

A interferência dessas condições naturais do ambiente pelas atividades 

humanas expõem a susceptibilidade dos meios à degradação, e à criação de fatores 

geradores do risco.  

Partindo-se dessa discussão ressalta-se a importância do conhecimento e 

do reconhecimento da vulnerabilidade natural do meio em que se vive, bem como 

dos elementos componentes e determinantes da distribuição e ocupação dos 

espaços, como por exemplo, a água.  

As transformações sociais em torno dos usos múltiplos da água 

avançaram conforme a evolução tecnológica e científica das sociedades. A água 

não atende mais somente à dessedentação dos grupos humanos, mas à produção 

agropecuária, atividades industriais diversificadas, turismo, balneabilidade entre 

outros, além de continuar direcionando a ocupação dos espaços. 

Desde o processo de ocupação do estado cearense foram privilegiadas 

as áreas próximas aos cursos fluviais por meio da pecuária extensiva e implantação 

de fazendas de gado no vale dos principais rios (SOUZA, 2007) marcando o início 

da modificação desses ambientes. As alterações nesses recursos são, portanto, 

históricas.  A água enquanto elemento essencial à vida no planeta inevitavelmente 

direciona a tendência de ocupação do território (ALMEIDA; PEREIRA, 2009), no 

estado cearense a irregularidade climática fortaleceu ainda mais essa condicionante.                            

 A porção centro-norte do estado do Ceará, área drenada pela Bacia 

Hidrográfica do rio Acaraú (BHA) e que abriga um diversificado mosaico de sistemas 

ambientais, é marcada pelo processo histórico de ocupação das áreas fluviais 
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cearenses. Nos municípios drenados por esta bacia são muitos os problemas 

decorrentes dos usos e ocupações, inadequados e exaustivos aos ambientes.  

Conforme descrição e classificação da Companhia de Gestão dos 

Recursos Hídricos - COGERH (2012), a bacia do rio Acaraú tem uma área de 

drenagem de 14.416 km², correspondente a 9,73% do território cearense. Possui o 

rio Acaraú como principal e os rios dos Macacos, Groiaíras, Jacurutu, Sabonete e 

Jaibara como principais afluentes (Mapa 1).  

Segundo caracterização morfométrica da bacia hidrográfica do rio Acaraú 

realizada por Pinheiro, Rosa e Sucupira (2006), a bacia drena o território de 27 

municípios, situando-se no médio e no baixo cursos os municípios de Sobral, 

Meruoca, Alcântaras, Massapé, Santana do Acaraú, Morrinhos, Marco, Bela Cruz, 

Cruz e Acaraú, correspondendo a 21,5% do total da bacia, portanto 

aproximadamente 3.100km².   

Em especial no médio e no baixo cursos da bacia, objeto de pesquisa 

deste estudo, os processos de uso e ocupação apresentam altos potenciais de 

intervenção e modificação dos fluxos de energia desse ambiente, alterando as 

condições de vulnerabilidade natural. Verificam-se usos múltiplos, variando desde as 

atividades de ocupação urbana intensa, como no município de Sobral, até a 

produção de camarão em cativeiro, em Acaraú.     

 No município de Sobral, município com 188.223 habitantes e 2.129 km2 

(IBGE, 2010), localizado no noroeste do estado do Ceará e drenado pela bacia 

hidrográfica do rio Acaraú, pequena parcela da população ainda utiliza o rio 

supracitado para lavagem de roupas e utensílios domésticos, mesmo com a poluição 

das águas. Enquanto que o incremento da malha urbana do município com a 

inclusão de novas atividades e usos provoca tensões sobre os ambientes. Na cidade 

de Sobral é facilmente visualizada a presença de macrófitas no espelho-d’água, o 

que tem desencadeado uma preocupação na cidade pelo desenvolvido de ações 

para melhor convivência com o rio.
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Mapa 1 - Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Acaraú

 
Fonte: Elaborado pela autora.  
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O município de Acaraú que possui uma população de aproximadamente 

57.551 habitantes e 842,555 km2 (IBGE, 2010), localizado no baixo curso da bacia, 

abriga uma das mais ricas áreas da região, pois é onde está localizado um dos 

ecossistemas mais expressivos do litoral, o manguezal, que dá suporte econômico a 

pescadores e marisqueiras, sendo alvo de históricas disputas entre estes e os 

carcinicultores. A carcinicultura tem se apropriado das áreas de apicuns, 

consideradas áreas de expansão do bosque de manguezal (MEIRELLES, SILVA e 

SERRA, 2001), poluindo esse ambiente e provocando prejuízos às práticas 

exercidas pelas comunidades tradicionais, como ocorre na comunidade de Curral 

Velho1, localizada na zona estuarina do rio Acaraú. 

Nesse estudo foram levantadas as potencialidades e usos dos ambientes 

do médio e baixo curso da BHA, onde se observaram alguns desajustes no que se 

refere à relação uso e potencial, o que direcionou a uma análise dessas ações como 

agravantes da vulnerabilidade dos ambientes.   

A problemática resumidamente exposta trata do processo de 

vulnerabilização do médio e baixo cursos da Bacia Hidrográfica do rio Acaraú, e 

requer a realização de estudos e diagnósticos a fim de criar subsídios para um 

melhor gerenciamento e utilização da bacia hidrográfica em análise. Neste contexto, 

consideramos e justificamos que a realização de um diagnóstico pode ter como 

ênfase a análise da vulnerabilidade e ser feito utilizando a bacia hidrográfica como 

unidade.   

Santos (2004) considera que na prática de realização de diagnósticos o 

estado do meio costuma ser avaliado por temas relacionados aos aspectos físicos, 

biológicos e avaliação das atividades humanas, sociais e econômicas. Nesse 

sentido, consideramos que a avaliação de um ambiente por meio da análise da 

vulnerabilidade engloba tais elementos e enfatiza as respostas do ambiente frente à 

interferência humana existente.    

A bacia hidrográfica por ser uma unidade natural de paisagem, que 

representa a definição espacial de um sistema aberto, onde ocorre uma contínua 

troca de energia com o meio (WALLING, 1980) é utilizada como recorte espacial de 
 

1 A Comunidade de Curral Velho está localizada no litoral do município de Acaraú e possui 
aproximadamente 3000 habitantes, a Comunidade está inserida em uma área de mangue utilizada 
como local para a realização de atividades de subsistência como a pesca e a mariscagem. É 
caracterizada como Comunidade Tradicional de pescadores e marisqueiras com estreita relação com 
os ambientes naturais (LOUREIRO; GORAYEB, 2013). 
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estudo e planejamento ambiental. Permite, também, compatibilizar as diversidades 

demográficas, sociais, culturais e econômicas das regiões, bem como o controle 

objetivo dos recursos naturais e socioeconômicos, favorecendo a integração de 

práticas de uso e manejo do solo, da água e a organização comunitária (PINHEIRO, 

ROSA; SUCUPIRA, 2006).  A lista de problemas existentes na BHA, 

supracitados, traz a necessidade urgente de ações de melhoria no planejamento das 

cidades drenadas por este recurso hídrico e a orientação da distribuição das 

atividades de uso e ocupação. A justificativa para a escolha deste objeto e estudo 

parte-se desse pressuposto. 

Para identificação, análise e planejamento dos processos que se 

desencadeiam nessa área faz-se necessária uma visão integrada que totalize e 

associe elementos como geologia, geomorfologia, vegetação, solos, recursos 

hídricos, os processos de uso e ocupação, bem como economia e sociedade. 

Todos os setores da BHA apresentam grande diversidade de ambientes e 

usos, no entanto, nos setores de médio e baixo curso esses dados são ainda mais 

elevados, o que introduz um alto número de elementos a serem tabulados e 

analisados, situação que direcionou este estudo a utilizar somente o recorte do 

médio e baixo Acaraú, buscando uma melhor qualidade à pesquisa, considerando o 

tempo pré-estabelecido como limite de aprofundamento do trabalho. 

Em estudos e monitoramentos já realizados nesta bacia – Nascimento 

(2006); Araújo e Freire (2007), entre outros - se verifica preliminarmente um quadro 

social com parcela da população em situação de vulnerabilidade social, incapaz de 

responder às demandas econômicas, buscando alternativas de sobrevivência de 

certa forma impactantes ao equilíbrio ambiental, o que desencadeia, a contraponto, 

o agravamento da vulnerabilidade ambiental.     

Partindo do contexto de avaliação social da população, consideramos que 

a situação econômica na qual se encontra a população cria influências nas formas 

como os grupos sociais respondem as situações de risco que podem vir a tornarem-

se sujeitos?  Uma sociedade do risco? Consideramos neste estudo o que Beck (ed. 

34, 1944), ainda no século passado, relacionou como uma sociedade de risco, onde 

o passado deixa de ter força determinante em relação ao presente, substituído pelo 

futuro, “Algo todavia inexistente, construído e fictício como “causa” da vivência e da 

atuação presente”, a população tornou-se ativa a fim de “evitar e mitigar problemas 
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ou crises do amanhã ou do depois de amanhã, para tomar preocupações em relação 

a eles” (BECK, 1944, p. 40). A sociedade é, portanto, colocada de sobreaviso. 

Diante dessa discussão, apropriar-se da gestão dos ambientes, tendo as 

sociedades como participantes nos processos decisórios em torno de recursos que 

envolvem múltiplos usos e interesses sobre ele, visando compatibilizar os interesses 

de todas as partes na manutenção de um meio ambiente sadio, responde a essa 

demanda. 

Essa proposição pauta-se no princípio da governança, importante 

discussão realizada por Elinor Ostrom na década de 1990, quando foi ressaltada a 

necessidade incontornável de que os bens comuns tivessem um tipo de governança 

“policêntrica”, que não priorizasse os padrões hierárquicos tradicionais e sim a 

participação de diversos segmentos na formulação e implementação de políticas 

públicas, controle e gestão de recursos de uso comum (JACOBI & SINISGALLI, 

2012; VEIGA, 2014; OSTROM, 2002). 

Na gestão dos recursos hídricos, o princípio da governança está 

materializado na atuação dos comitês de bacia hidrográfica, que prevê uma tomada 

de decisões democráticas em torno deste recurso. 

Tais características descrevem um panorama onde as condições naturais 

de vulnerabilidade natural da BHA impõem restrições ao uso em determinados 

ambientes, considerando-se suas condições potenciais à ocupação por atividades 

antrópicas; a necessidade de avaliação dessas restrições; o ajustamento entre 

potencialidades e usos dos meios ambientes componentes da bacia; e a estratégia 

de atuação do Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Acaraú pautado nos princípios da 

governança ambiental. 

Definiu-se como objetivo geral deste estudo a realização de um 

diagnóstico do médio e baixo cursos do rio Acaraú com ênfase na análise das 

condições de vulnerabilidade natural, fundamentando-se na visão geossistêmica, na 

utilização da bacia hidrográfica como unidade de estudo e no diagnóstico das 

condições de vulnerabilidade, no sentido de orientar o planejamento e gestão da 

bacia. Tal objetivo também se delineou em avaliar como as atividades de uso e 

ocupação da área desencadeiam alterações no meio, e o papel exercido pelo 

Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Acaraú. 



26 
 

 

 

A escolha pela análise da vulnerabilidade natural justifica-se pela 

necessidade de se considerar as características naturais dos componentes do 

ambiente (geologia, geomorfologia, solos, vegetação e recursos hídricos) como uma 

vertente importante na determinação da distribuição da ocupação pelas atividades 

humanas, mostrando as áreas que oferecem maior ou menor risco ambiental. 

Para a análise da vulnerabilidade, este conceito é considerado como uma 

vertente do risco, elemento que foi posto em destaque nas discussões realizadas no 

capítulo de fundamentação teórica. 

O estudo amplia-se ainda, ou seja, possui como objetivos específicos, a 

realização do mapeamento geológico, geomorfológico, pedológico e de vegetação 

da área para fins de zoneamento; a elaboração do levantamento das 

potencialidades e limitações dos sistemas ambientais ao longo do médio e baixo 

cursos da bacia; a seleção de indicadores para análise da vulnerabilidade natural ao 

longo do setor em estudo; e na análise do papel do comitê de bacias na gestão do 

recurso hídrico. 

Ressalta-se a importância deste estudo, caracterizado por sua visão 

integrada da relação sociedade-natureza, pois considera as condições do ambiente 

e a atuação das sociedades sobre ele, pautando-se, sobretudo, na justificativa de 

que a não conformidade de determinados usos com a potencialidade dos ambientes 

existentes, aliados a uma população com diversificados usos, variando de acordo 

com sua situação econômica e cultural, agravam a situação degradacional desta 

bacia hidrográfica.  

A análise das condições de vulnerabilidade pode auxiliar na organização 

de projetos e planejamento dessa área pautados em uma lógica sustentável, bem 

como, fundamentar futuras pesquisas e avaliações, como Estudos de Impactos 

Ambientais (EIAs) e políticas públicas ambientais. 

Portanto, o estudo aqui desenvolvido traz uma análise que considera a 

predisposição dos ambientes, considerando suas características originais, às 

possibilidades de apropriação por determinados usos provenientes da sociedade e 

ajustamento dos que já existem, possibilitando uma reflexão acerca de como as 

políticas de gestão usam de estratégias para o gerenciamento dos interesses 

múltiplos de apropriação dos ambientes. 



27 
 

 

 

No sentido de desenvolver a temática apresentada, e uma melhor 

operacionalização, essa tese foi dividida em oito capítulos. 

O Capítulo 1 contextualiza a Bacia Hidrográfica do rio Acaraú, em 

especial seus médio e baixo curso, considerando os elementos que tornam 

pertinente seu estudo. O capítulo também apresenta a justificativa e os objetivos 

deste estudo, e traz uma breve apresentação do objeto de estudo.   

O Capítulo 2 apresenta os procedimentos adotados para a realização do 

estudo, citando as etapas realizadas em gabinete e em campo. É descrito um breve 

histórico sobre a gestão dos recursos hídricos no Brasil e traz uma apresentação e 

discussão acerca dos conceitos pertinentes para o desenvolvimento da temática 

proposta: a apropriação dos conceitos de Bacia Hidrográfica, Risco, Vulnerabilidade, 

seus percursos, dimensão histórica, aplicabilidade, integralidade e a relação com o 

planejamento integrado, bem como a descrição dos princípios de Governança e 

Governança ambiental.  A descrição e objetivos dos comitês de bacias hidrográficas 

também são realizados neste capítulo.  

No Capítulo 3 foram detalhadas as características ambientais (geologia, 

geomorfologia, condições climáticas e hidrográficas, solos, vegetação e 

potencialidades e limitações naturais) do objeto de estudo, trazendo imagens, 

mapas, carta-imagens, gráficos e tabelas que auxiliam na descrição do ambiente em 

epígrafe.  

No Capítulo 4 descreve e discute o panorama socioeconômico atual da 

BHA a partir da caracterização socioeconômica atual utilizando indicadores sociais 

selecionados a partir do Índice de exclusão Social (IES), e avaliação da 

infraestrutura domiciliar considerando seu déficit e inadequação. 

O Capítulo 5 sintetiza os usos – destacando os mais representativos - 

potencialidades e limitações naturais da área de estudo. 

No Capítulo 6 o leitor encontra o resultado do cruzamento das 

informações coletadas e processadas por meio de softwares especializados, que 

possibilitaram a elaboração do mapa de vulnerabilidade natural e ambiental da BHA. 

É feita, também, uma avaliação da vulnerabilidade do objeto, discutindo a 

estabilidade dos ambientes através das potencialidades e limitações para as 

atividades humanas. Traz, também, uma proposta de ajustamentos territoriais dos 
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usos e atividades de ocupação, considerando a vulnerabilidade, bem como 

propostas de governança ajustadas à realidade da BHA.   

O Capítulo 7 apresenta apontamentos, considerações e proposições 

acerca dos resultados encontrados. O capítulo também faz uma reflexão sobre a 

necessidade de serem reforçadas as políticas ambientais e de recursos hídricos, 

partindo da lógica do planejamento integrado e a reflexão delineada no decorrer do 

estudo. 

Ao final, a tese traz as referências bibliográficas pertinentes à discussão 

do objeto de estudo – teses, dissertações, artigos, trabalhos apresentados em 

eventos, revistas, livros, sites e documentos – utilizados no trabalho. 
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2 MATERIAL E MÉTODO 

 

2.1 Fundamentação teórica 

 

O desenvolvimento deste estudo percebeu-se a necessidade de uma 

revisão do histórico da gestão dos recursos hídricos no Brasil que permeasse o 

contexto no qual se insere a bacia hidrográfica em estudo. Portanto, compreender 

como vem avançando as políticas de gestão da água é elemento importante para o 

embasamento deste trabalho, pois reflete o cenário atual e sugere apontamentos de 

como serão delineadas essas políticas futuramente. 

Na tentativa de compatibilizar as atividades humanas de uso/ocupação ao 

potencial ambiental, a fim de fornecer elementos a um melhor gerenciamento da 

área em análise, esse estudo também buscou subsídio nos métodos e conceitos que 

permitem uma abordagem integrada dos elementos presentes e atuantes em cada 

ambiente.   

Foram elencados como mais pertinentes ao estudo os conceitos de Bacia 

Hidrográfica, destacando-a como unidade de estudo; o Risco e a Vulnerabilidade, 

sendo este último analisado em algumas de suas diferentes configurações: natural e 

ambiental; Governança e Governança Ambiental; e a avaliação do papel dos 

Comitês de Bacia Hidrográfica (CBH). 

A associação da análise física e do conhecimento teórico acerca do uso 

das bacias e as alterações que podem ser desencadeadas através da não 

compatibilidade entre usos e potenciais ambientais encaminha a discussão para a 

análise da vulnerabilidade natural que os ambientes possuem e ao quadro de 

vulnerabilidade ambiental que se desenha diante das apropriações humanas. 

 

2.1.1 Percursos e dimensão histórica dos conceitos de risco e vulnerabilidade 

 

Para a compreensão das questões que envolvem o estado dos ambientes 

- no presente estudo, as bacias hidrográficas – e a relação existente com os grupos 

sociais envolvidos, apresenta-se a necessidade de aprofundamento em conceitos 

que abortem tal relação. Nessa busca conceitual, a discussão sobre vulnerabilidade 

é a que mais atende ao objetivo proposto por essa pesquisa.  
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A construção de um referencial teórico sobre vulnerabilidade expõe a 

necessidade de aprofundamento nesse termo, a fim de compreender as questões 

que envolvem desde os ambientes, em sua forma natural, até aqueles com intensa 

intervenção humana, bem como os grupos sociais envolvidos. Sobretudo, devido à 

carência de uma unidade de pensamento sobre esse conceito. 

Traçando uma linha histórica do uso do conceito de vulnerabilidade, 

Marandola Jr. e Hogan (2005) afirmam que os geógrafos foram os primeiros a trazê-

lo para o debate ambiental no contexto dos estudos sobre os riscos. A discussão 

ganha maior atenção nas décadas de 1980 e 1990, quando as pesquisas deixam de 

se ocupar apenas com os perigos naturais, passando a enfocar também os perigos 

sociais e tecnológicos.  

O risco por ser uma construção social, uma percepção, é fator importante 

para a definição da vulnerabilidade de determinada área ou o grau de 

vulnerabilidade ao qual uma comunidade está exposta, pois proporciona uma visão 

acerca de uma potencialidade de acidente, perturbação ambiental ou catástrofe a 

que se está exposto. 

Almeida relaciona em obra publicada em 2012 que a década de 1980 está 

relacionada com a emergência da ciência da vulnerabilidade. O tratamento do 

referido conceito traz, ao longo do tempo, algumas mudanças de abordagem. De 

acordo com o autor supracitado, a vulnerabilidade é uma vertente do conceito de 

risco, onde R= f (P, V), onde P é o próprio evento perigoso (perigo), ou a sua 

potencialidade de ocorrência, e V é a vulnerabilidade intrínseca de um indivíduo ou 

grupo de indivíduos.  

O risco é determinado após o conhecimento do grau de vulnerabilidade e 

do perigo, pois ele resulta desta relação. Desta forma, o risco é uma situação ou 

uma condição (MARANDOLA JR; HOGAN, 2004) e a vulnerabilidade acaba por 

traduzir essa condição. Torna-se, portanto, indispensável o tratamento do conceito 

de risco para a definição e reconhecimento do que se entende por vulnerabilidade 

em suas diferentes abordagens: natural, ambiental, social ou socioambiental.  

Permeando o universo do risco foram analisadas e elencadas algumas 

definições do conceito e sua construção, como as discussões tratadas por Ulrich 

Beck, Gilbert F. White, Yvette Veyret e Almeida, posteriormente avançando para a 

discussão acerca da vulnerabilidade em suas diferentes abordagens. 
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De acordo com Veyret (2007, p. 24), o risco é a percepção do perigo da 

catástrofe possível, sendo os fatores de risco os processos naturais ou as 

consequências das atividades humanas; e o perigo “[...] as consequências objetivas 

de uma álea sobre um indivíduo, um grupo de indivíduos, sobre a organização do 

território ou sobre o meio ambiente”.  O risco nasce da percepção de um perigo ou 

de uma ameaça potencial que pode ter origens diversas. Pode-se defini-lo como a 

representação de um perigo que afeta os alvos e que constituem indicadores de 

vulnerabilidade (VEYRET, 2007). 

Para Beck (1986) é o conceito central do século XX, uma das 

componentes maiores da estruturação das sociedades, mas sua posição no campo 

social varia ao longo do período. O conceito vivenciou mudanças no uso dos 

componentes físico e sociais e sua transformação se deu na percepção do potencial 

de intrusão e modificação que a atividade humana exerce sobre os diferentes 

ambientes. Riscos têm, portanto, “fundamentalmente, que serem vistos com 

antecipação, como destruições que ainda não ocorreram, mas que são iminentes, e 

que justamente nesse sentido, já são reais hoje (BECK, 1986, p. 39)”.  

O referido autor ressaltou ainda que a história da distribuição dos riscos 

mostra que estes se atêm, assim como as riquezas, ao esquema de classes, porém, 

inversamente as riquezas acumulam-se em cima, os riscos em baixo. Isso não 

significa que em algum momento estes riscos não alcancem o grupo que os 

produziu, o que irá se diferenciar é a forma como reagirão em resposta e os meios 

que os capacitam para isso, ou seja, se estão ou não em situação de 

vulnerabilidade. Quem dispõe de calço financeiro de longo prazo pode tentar 

contornar os riscos através da escolha e do local e do tipo de moradia, mas sofrer o 

impacto e não sofrer o impacto desencadeado pelo risco não se polarizam como ter 

propriedade e não ter (BECK, 1944).  

Entendido como um componente recorrente da sociedade moderna e uma 

construção eminentemente social, é a percepção de um indivíduo ou grupo de 

indivíduos da probabilidade de ocorrência de um evento potencialmente perigoso e 

causador de danos, cujas consequências são uma função da vulnerabilidade 

inerente ao indivíduo ou grupo (ALMEIDA, 2012). 

Trata-se de uma abordagem, no entanto, recente, e uma categoria de 

análise capaz de subsidiar as técnicas de controle dos desastres e perigos, mas que 
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na atual concepção da sociedade não atende a esse papel, se tratado de forma 

isolada dos aspectos ambientais e sociais. 

As bibliografias apontam que somente nas décadas de 1950 e 1960 que é 

dispensada uma maior atenção às questões relacionadas às atividades humanas e o 

ambiente de forma conjunta. O geógrafo norte-americano Gilbert F. White com 

trabalhos relacionados à Ecologia Humana no âmbito da Sociologia e da Geografia, 

na Universidade de Chicago, na virada do último século (MILETI, 1999), é 

considerado como pioneiro nessa inclusão das influências humanas nos estudos 

ambientais. 

Os estudos ainda careciam de uma proposta mais sistematizada, mas a 

tentativa somente ocorre em 1972 quando, de acordo com Almeida (2012), as 

abordagens mais integrativas começam a se materializar. Até então, as pesquisas 

concentravam-se nas ameaças naturais e propunham respostas técnicas como 

estratégia de resolução. As propostas geográficas e sociológicas foram agregadas, 

pautadas na análise do perigo relacionada à escala da pesquisa sobre desastres. 

Na atualidade, o grupo de pesquisa de White é referência para a pesquisa 

acerca do risco e perigo, pois traz importantes contribuições, como a percepção de 

que havia um crescimento da frequência e da magnitude dos eventos catastróficos, 

bem como de suas perdas e custos, recaindo recorrentemente de forma diferenciada 

em relação a vários países; e que a forte interdependência existente entre a 

dinâmica físico-natural da Terra e os processos de ocupação do território, tem se 

tornado o principal responsável pelo crescimento das incertezas e dos danos às 

populações, em especial aquelas mais vulneráveis. 

Para Mendonça (2011), riscos, vulnerabilidades e resiliência inovam as 

abordagens da produção deste campo do conhecimento, pois introduzem uma nova 

perspectiva na percepção e analise dos espaços geográficos, constituindo assim um 

tripé de fundamental importância para os estudos geográficos. 

É nesse contexto de inclusão das dimensões socioculturais na 

problemática ambiental que surge o conceito de vulnerabilidade. Passaram a ser 

incorporadas as análises das formas de uso e ocupação do solo, bem como o 

caráter dessas ocupações e situação social dos grupos participantes. O não 

tratamento do risco conduz a resolução da vulnerabilidade, uma de suas vertentes, 

conforme relação tratada por Almeida (2012).  
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Por ser um conceito abordado em diferentes áreas da ciência, tornou-se 

difícil sua formulação e consenso. Sua multidisciplinariedade lhe permite perpassar 

pelas áreas econômicas, sociais e da saúde, por exemplo, variando de uma visão 

objetiva que quantifica essa vulnerabilidade a uma mais subjetiva alcançada por 

meio da análise das interações sociais, com uma leitura característica para cada 

dimensão em que é abordada.  

Na Ciência Geográfica, o estudo da vulnerabilidade é associado aos 

ambientes e às populações, podendo ser natural, ambiental, social e socioambiental, 

como será discutido a seguir.  

Partindo da percepção dos ambientes em sua condição inicial de 

existência aborda-se a vulnerabilidade como natural. As condições naturais dos 

ambientes têm passado por modificação de seus fluxos de energia,  potencializando 

o risco natural que determinado ambiente oferece às atividades humanas. 

Modificando, portanto, o que Tagliani (2002) define como vulnerabilidade natural, 

que visa mostrar a intensidade da susceptibilidade do ambiente levando-se em 

consideração, para os fatores geomorfologia, geologia e solos, a estabilidade em 

relação à morfogênese e à pedogênese e, para o fator vegetação, a estrutura das 

redes e teias alimentares, o estágio de fitossucessão e a biodiversidade.   

Apreende-se, deste modo, vulnerabilidade natural como a 

susceptibilidade dos componentes naturais à degradação. Nas análises e 

planejamentos ambientais, o estudo da vulnerabilidade natural proporciona o 

reconhecimento das áreas susceptíveis a algum tipo de intervenção humana, 

auxiliando na determinação das aptidões ao uso e ocupação. 

Para Grigio (2003) a geração da carta de vulnerabilidade natural objetiva 

a visualização da predisposição do ambiente frente a fatores ambientais naturais tais 

como: vegetação, geomorfologia, geologia e solos e estabilidade em relação à 

morfogênese e à pedogênese. 

Quando esse ambiente é apropriado pelo homem através de suas 

diversas formas de uso e ocupação, sem a concordância com as limitações e 

potencialidades desse meio, ocorrem alterações nas conexões e fluxos que 

movimentam esse sistema, podendo trazer riscos à população ocupante ou 

atividade vigente. 
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Nessa situação em que é incluso no ambiente um novo elemento à sua 

dinâmica, o fator antrópico, é caracterizado como vulnerabilidade ambiental. 

Entende-se por vulnerabilidade ambiental a suscetibilidade maior ou menor de 

pessoas, lugares, infraestruturas ou ecossistemas de sofrerem algum tipo de risco, 

perigo ou agravo. Segundo Rebelo (2003), exprime o grau das consequências 

previsíveis geradas por um fenômeno natural e que podem afetar um alvo. 

Caracteriza-se pelo potencial da paisagem em absorver impactos. A vulnerabilidade 

se mede pela estimativa dos danos potenciais e exprime a capacidade de 

resistência das pessoas, lugares, infraestruturas ou ecossistemas diante de um 

perigo ou processo. 

Para Tagliani (2002), vulnerabilidade ambiental é definida como uma 

maior ou menor susceptibilidade que um ambiente qualquer apresenta a um 

potencial impacto negativo provocado por ações antrópicas.  

Podemos entender por vulnerabilidade ambiental a susceptibilidade de 

um sistema à degradação ambiental, considerando-se a exposição do sistema às 

pressões ambientais, a sensibilidade do sistema às pressões exercidas e a 

capacidade de resposta do meio (ADGER, 2006).  

A definição da vulnerabilidade ambiental parte, inicialmente, das 

características naturais como geologia, geomorfologia, solo e vegetação, que 

somados definem a estabilidade do meio. Quando o uso e ocupação desse 

ambiente não são condizentes com a aptidão do mesmo, há um desrespeito às 

limitações naturais, provocando impactos negativos que acometem a própria 

população responsável por este desrespeito, bem como as áreas limítrofes 

(LOUREIRO; MEIRELES, 2013). 

Alguns grupos, àqueles ditos vulneráveis socialmente, pois são 

populações que têm capacidade limitada de proteger a si mesmo de perigos 

ambientais presentes ou futuros, das catástrofes (ROSA; COSTA, 2009), são mais 

propícios de serem associados a ambientes que apresentam alta vulnerabilidade 

natural e ambiental, pois a capacidade de resposta que possuem é determinada por 

fatores que vão desde a renda e escolaridade até fatores que envolvem gênero, o 

que justifica, nesse estudo, a análise da vulnerabilidade nas dimensões naturais, 

ambientais e, também, sociais e socioambientais.  
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Esse fenômeno que combina a suscetibilidade das pessoas e 

comunidades expostas com suas habilidades sociais, econômicos e culturais para 

lidar com os danos que poderiam ocorrer, é denominado por Birkmann (2006), como 

vulnerabilidade.  Ainda segundo este autor, a vulnerabilidade que lida com a 

susceptibilidade dos seres humanos e as condições necessárias de sua 

sobrevivência e adaptações, é denominada vulnerabilidade social.  

Na condição de vulnerabilidade, deve-se considerar também a situação 

das pessoas quanto à inserção e estabilidade no mercado de trabalho, a debilidade 

de suas relações sociais e o grau de regularidade de acesso aos serviços públicos 

ou outras formas de proteção social (KATZMAN, 1999).  

Para Zanella et al. (2009), a vulnerabilidade social é uma noção 

multidimensional, decorrente de fenômenos diversos, com causas e consequências 

distintas, que afeta de forma diferenciada as pessoas e grupos sociais. 

Deste modo, grupos sociais que não possuem meios de responder a 

eventos adversos são, consequentemente, mais afetados por estresses de natureza 

ambiental e mais lentamente se recuperam e se preparam para outra adversidade.  

Para Cardona (2001, p. 03)  

 
En los países en desarrollo se percibe un incremento en la vulnerabilidad 
ocasionado por factores como el rápido e incontrolable crecimiento urbano y 
el deterioro ambiental, que ocasionan la pérdida de la calidad de vida, la 
destrucción de los recursos naturales, del paisaje y la diversidad genética y 
cultural (CARDONA, 2001, p. 03) 
 

Há, portanto, segundo o referido autor, uma redução da capacidade de 

países em desenvolvimento, em especial das grandes cidades, de adaptar-se ou 

ajustar-se a determinadas circunstâncias.  

As populações pobres que vivem nas cidades, devido ao baixo poder 

aquisitivo, apropriam-se das áreas esquecidas pelo poder público, geralmente 

acometidas por riscos ambientais urbanos. Nessa estreita relação de ocupação de 

áreas de risco pelos grupos vulneráveis socialmente, Deschamps (2004) considerou 

a vulnerabilidade socioambiental como a coexistência de riscos ambientais e uma 

população em situação de vulnerabilidade social, ou seja, uma população em 

desvantagem social.  

Analisando-se o conceito de vulnerabilidade e ainda nessa vertente 

socioambiental associada diretamente aos riscos, está a vulnerabilidade 
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socioambiental urbana que, “[...] também atrelada a uma série de contingências 

sociais, políticas, econômicas, culturais, tecnológicas, etc. explicitam diferentes 

condições de exposição e de fragilidade de grupos sociais aos riscos”. 

(MENDONÇA, 2011, p. 114). 

A compreensão das condições de vida da população que habita as 

cidades se torna, no contexto atual, elemento fundamental para o entendimento dos 

problemas ambientais urbanos, pois, como ressaltam Grazia e Queiroz (2001), a 

vulnerabilidade socioambiental é um exemplo de como o espaço é aquele onde vive 

e no qual se articula indissoluvelmente sociedade e meio ambiente.  

Almeida e Carvalho (2007), ao traçarem uma breve discussão acerca 

desse arcabouço conceitual, descrevem que a vulnerabilidade é um conceito 

complexo, com diferentes dimensões que podem ser consideradas quando de seu 

diagnóstico. Essas dimensões incluem: condições econômicas, status social, 

aspectos étnicos, gênero, educação, cultura, entre outros. Esta análise mostra a 

amplitude e o cuidado que se deve ter ao se trabalhar com esse tema. 

Na leitura aqui feita sobre os conceitos de vulnerabilidade, observa-se 

que para a realização de um planejamento que esteja de acordo com as 

potencialidades e limitações ambientais, devem-se considerar as condições de 

susceptibilidade dos ambientes e o grau de alteração que as atividades humanas 

desencadeiam nos sistemas ambientais, ou seja, considerar as condições de 

vulnerabilidade natural e ambiental. Devem ser considerados, também, os grupos 

sociais envolvidos, observando como se apropriam dos espaços.  

É partindo dessa definição que esse estudo irá se pautar, em uma visão 

integrada que articule o social e o ambiental, utilizando-se os conceitos de 

vulnerabilidade, por se inserirem nesta perspectiva e por considerarem os atores e 

sua relação com o meio, mostrando-se como um estudo dinâmico da relação 

sociedade-ambiente. 

Como unidade de estudo e análise, optou-se pela utilização das bacias 

hidrográficas, que, de acordo com Gorayeb (2008), apresentam-se como unidades 

geográficas essenciais para o gerenciamento dos recursos hídricos e para o 

planejamento ambiental, mostrando-se extremamente vulneráveis às atividades 

antrópicas. 
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A vulnerabilidade tornou-se um conceito essencial na abordagem dos 

riscos e perigos, e central para o desenvolvimento de estratégias de redução e 

mitigação das consequências dos desastres naturais, nas diversas escalas de 

análise (ALMEIDA, 2012). É importante ressaltar a relevância da avaliação das 

vulnerabilidades ambientais no planejamento municipal e no ordenamento do 

espaço urbano, conforme aponta Santos (2007).  

Assim, dentre as ciências ambientais, a ciência da vulnerabilidade pode 

contribuir para o entendimento das circunstâncias que põem as pessoas sob risco e 

das condicionantes que reduzem a habilidade com que as pessoas e os lugares 

respondem às ameaças ambientais, ou seja, reduzem sua resiliência (CUTTER, 

2003).  

Conforme já discutido por Beck (1944), os perigos podem ameaçar 

igualmente as classes sociais, no entanto, atingem aqueles grupos mais vulneráveis 

socialmente por fatores diversos, mas, sobretudo, a condição da moradia, a situação 

de renda, e a ocupação de áreas de risco que os fragilizam para responder a essas 

situações. Controlar o efeito dos riscos ambientais não isenta a população de ser 

atingida, o trabalho em torno desta problemática envolve ainda outros fatores, como 

capacitá-la para tal situação.  

A redução da vulnerabilidade é apontada por Hogan e Marandola Jr. 

(2005) como crucial para o aumento das ações voltadas à sustentabilidade, pois 

capacita os grupos a responderem às situações adversas, tanto de riscos social 

como ambiental. Portanto, compreender essa conjuntura dos problemas sociais e as 

condições dos ambientes diante das diversas apropriações aos quais estão sujeitos 

requer a análise e compreensão da vulnerabilidade dos dois elementos envolvidos: 

natureza, reconhecendo suas potencialidades e limitações, e sociedade, 

investigando o que as torna vulnerável, nesta análise uma natureza delimitada pela 

área de uma bacia hidrográfica.  

Esse estudo está centrado apenas na utilização dos conceitos de 

vulnerabilidade natural e ambiental, porém realizar uma revisão teórica que 

perpassa pelos conceitos de vulnerabilidade social e socioambiental amplia a visão 

das possibilidades de análise do objeto.  

Nesse sentido, considerou-se pertinentes considerar as abordagens 

realizadas por Tagliani (2003), Grigio (2003) e Mendonça (2011).  
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2.1.2 Breve histórico sobre a gestão dos recursos hídricos no Brasil 

 

A maneira de pensar e gerir os recursos hídricos também tem evoluído 

para acompanhar seus usos, no entanto percebe-se um desencontro entre a 

apropriação do recurso água pelas diversas vertentes da sociedade, formas de 

planejamento, gestão e gerenciamento. Sobretudo, porque as bacias hidrográficas, 

nunca estão delimitadas conforme a divisão municipal, drenando mais de um 

município ou até estado, o que requer uma gestão integrada que envolva os três 

entes federados. 

De acordo com Ribeiro (2008) a partir de inúmeros encontros mundiais 

ocorreram alguns avanços em busca de organizar a gestão da água, sendo eles: a 

Conferência de Dublin (1992); a Conferência do Rio (1992); a Conferência de 

Noordwijk (1994); ou, ainda, a criação do Conselho Mundial da Água (1996) e a 

Parceria Global da Água (1996); a Convenção de Helsinque (1992); a Conferência 

de Paris (1992); os Fóruns Internacionais da Água (1994-2007) e, por fim, a 

legitimação do Ano Internacional da Água.  

Nota-se, de acordo com Felicidade, Martins e Leme (2006) que uma 

significativa transformação social está em andamento, impulsionando gestores 

públicos e usuários, de forma geral, a pensar em dimensões que ultrapassam a 

esfera do econômico no acesso e no uso da água. Dimensões tais como a 

valorização de alguns dos direitos de cidadania e critérios de sustentabilidade 

ambiental. 

Essa necessidade já tem propiciado mudanças em escala continental, 

como o exemplo da gestão acerca dos recursos hídricos realizada pela União 

Europeia (UE) que já passou a vislumbrar a água não como um produto comercial 

como outro qualquer, mas um patrimônio que deve ser protegido, defendido e 

tratado como tal. Para a UE (2000) a água encontra-se sujeita a uma pressão 

crescente, devido ao contínuo aumento da procura de quantidade suficiente de água 

de boa qualidade para diversos fins, o que induziu à deliberação de políticas globais 

para as águas de superfície e subterrâneas, como a definição de princípios comuns 

e um enquadramento global para as suas ações; obras para a conservação das 

áreas úmidas, devido sua função de proteção dos recursos hídricos; e mitigação dos 

efeitos das inundações e secas. 
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No caso brasileiro, os atuais modelos de gestão das bacias hidrográficas 

têm a complexa missão de superar séculos de visões reducionistas das relações 

sociedade-natureza, pois embora a percepção das fragilidades ambientais seja 

remota, formalmente as discussões só foram iniciadas nos anos de 1970. As 

Conferências Ambientais em pauta na década supracitada impulsionaram tal 

discussão. No país a primeira tentativa de se organizar uma gestão voltada para as 

águas remonta à década de 1930, com o Código de Águas, publicado em 10 de 

julho de 1930 (ALMEIDA; PEREIRA, 2009).  

A leitura do Código de Águas (BRASIL, 1934) demonstra que essa Lei 

representou consideráveis avanços, até mesmo à frente de sua época, porém não 

conseguiu ter seus dispositivos completamente implementados. É considerado 

completo, pois não se ateve apenas à utilização das águas, mas também à 

ocupação das áreas de mangue, à formação ou desaparecimento de ilhas e aos 

efeitos de enchentes, além de considerar as águas pluviais e a navegação, e prever 

a necessidade de autorização administrativa para a agricultura e indústria para 

descartarem seus efluentes (CEARÁ, 2004).  

Como apontado anteriormente, o início dos processos de gestão da água 

no Brasil remonta à criação da Diretoria de Águas do Ministério da Agricultura, em 

1933 e fortalecido pela edição do Código das Águas em 1934 (ALMEIDA; PEREIRA, 

2004), no entanto, esse gerenciamento da água era de responsabilidade do setor 

elétrico, pois o Código entendia que a geração de energia era prioridade.  

A água possui diversos usuários, entre eles o setor energético, no 

entanto, apenas este usuário cuidava de sua administração, configuração 

sustentada por pelo menos seis décadas. Somente com a instituição da Política 

Nacional de Recursos Hídricos de 1997, Lei 9.433, de 08 de janeiro de 1997, esse 

gerenciamento foi direcionado para um órgão independente.  Transferiu-se para o 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) a 

competência de legislar a respeito, órgão que teve sua criação indicada ainda na 

Constituição de 1988, mas efetivado em 1997 (BRASIL, 1997). 

O Ministério de Minas e Energia criou, em 1986, um Grupo de Trabalho 

cujo relatório recomendou a criação e instituição do SINGREH, a busca de subsídios 

para instituir a Política Nacional de Recursos Hídricos, a transição do Comitê 

Especial de Estudos Integrados de Bacias Hidrográficas (CEEIBH) e dos respectivos 
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comitês executivos de bacias hidrográficas para um novo sistema e a instituição dos 

sistemas estaduais de gerenciamento de recursos hídricos (CEARÁ, 2004). Todo 

esse processo resultou na inclusão, na Constituição Federal de 1988, da 

competência da União para legislar sobre a instituição SINGREH (BRASIL, 2011).  

A Política Nacional de Recursos Hídricos foi baseada nos fundamentos da 

água como um bem de domínio público, como um recurso natural limitado, dotado 

de valor econômico. Seu uso prioritário para o consumo humano e a dessedentação 

de animais e sua gestão devem sempre proporcionar o uso múltiplo das águas, 

tendo a bacia hidrográfica como a unidade territorial para implementação de sua 

política e atuação do SINGREH, assim, sua gestão deve ser descentralizada e 

contar com a participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades 

(BRASIL, 1997). 

Para seu desempenho, no Art. 33 da Lei supracitada, o SINGREH conta 

com integrantes, sendo eles: I - o Conselho Nacional de Recursos Hídricos; I – A - a 

Agência Nacional de Águas; II - os Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e 

do Distrito Federal; III - os Comitês de Bacia Hidrográfica; IV - os órgãos dos 

poderes públicos federal, estaduais, do Distrito Federal e municipais cujas 

competências se relacionem com a gestão de recursos hídricos; V - as Agências de 

Água (BRASIL, 1997). 

Voltando um pouco na linha dos acontecimentos, logo após a 

Constituição do Brasil de 1988 vieram as constituições estaduais que, em sua 

maioria, também abordaram o tema recurso hídrico. Em seguida, alguns estados 

brasileiros começaram a criar as leis estaduais de recursos hídricos (MOREIRA, 

p.70, 2006), originando as Secretarias de Recursos Hídricos (SRH). 

É nessa conjuntura que os estados brasileiros passam a rediscutir e 

fundamentar suas leis para a gestão de recursos hídricos, tendo como base alguns 

desses princípios, como: uma gestão descentralizada e participativa da água; a água 

como um bem público e com valor econômico; os instrumentos de planejamento e 

regulação por bacia; instrumentos econômicos para a gestão da água como 

cobrança pelo seu uso, e, sobretudo, a bacia hidrográfica como unidade territorial de 

planejamento e gestão (BRASIL, 1997).  

No contexto do nordeste brasileiro não se isenta a necessidade de um 

planejamento mais complexo e que responda rapidamente, principalmente no que se 
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refere à problemática da degradação ambiental, visível no estado do Ceará, alguns 

deles associados ao fenômeno da desertificação (NASCIMENTO, 2013; PEREIRA; 

SILVA, 2007). A condição de existência de Neossolos Litólicos, caracterizados de 

acordo com Pereira e Silva (2007) como solos de alta susceptibilidade aos 

processos erosivos e à desertificação, aliada às irregularidades climáticas e a não 

organização dos processos de uso-ocupação do solo, principalmente nas bacias 

hidrográficas, gera uma situação de fragilidade ambiental, onde a intervenção 

humana pode desencadear impactos ambientais de diferentes magnitudes. 

É importante ressaltar que o termo fragilidade refere-se à estabilidade e 

equilíbrio dinâmico dos ambientes, assim como avaliou Ross (1994) ao ampliar o 

conceito de ecodinâmica de Tricart (1977) e definir as unidades de fragilidade em 

potencial e emergente, criando cinco subcategorias em níveis hierárquicos.   

Diante dos elementos que podem agravar a situação de vulnerabilidade 

dos ambientes e seus recursos naturais, a água, sobretudo, sua gestão, não pode 

mais ser restrita ao seu valor econômico associado aos usos, mas sim, ser ampliado 

à esfera da sustentabilidade social, o direito ao acesso e às questões de Justiça 

ambiental. As diferentes formas de apropriação desse recurso devem respeitar a 

uma lógica democrática que envolva todos os interessados na tomada das decisões.  

  

2.1.3 A Bacia Hidrográfica como unidade de estudo físico-territorial 

 

O planejamento na atualidade contempla a sociedade como elemento 

atuante devido seu papel como interventora da dinâmica ambiental, e como espécie 

que possui a manutenção de sua existência condicionada ao recurso água em sua 

utilidade mais simples.    

Nessa ampla e complexa rede de elementos que envolvem o uso e 

relações com as bacias hidrográficas, torna-se necessária a realização de 

diagnósticos sobre o potencial de inserção, concepção e utilização das bacias e 

níveis de vulnerabilidade, a fim de subsidiar planejamentos que respondam de forma 

diferenciada para os diversos ambientes componentes da bacia, monitorando a 

qualidade dos ambientes e analisando os grupos sociais atuantes no perímetro da 

bacia em estudo.   
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Também se faz necessário repensar ou até mudar as formas de 

intervenção sobre os ambientes, avaliando o papel das diferentes escalas da 

sociedade nessa interferência, sem desconsiderar uma análise da situação de 

vulnerabilidade das parcelas da sociedade que mais intervém de forma incisiva na 

dinâmica das bacias. Como alternativa para tal, faz-se necessário reavaliar a quem 

ou a quê os planejamentos e ações de melhoria da qualidade ambiental buscam 

atender, e atentar-se e sugerir-se uma gestão participativa no que diz respeito à 

manutenção da qualidades dos ambientes.  

Trata-se de melhor conciliar o desenvolvimento das cidades às condições 

de vulnerabilidade de cada ambiente, pois: 

 
Como se sabe, todo e qualquer projeto de desenvolvimento interfere no 
meio ambiente e, sendo assim, tornou-se imperativo que os mesmos sejam 
implantados após o uso de instrumentos e mecanismos que diminuam ao 
máximo os impactos ecológicos negativos, além dos de caráter econômico-
social na população humana impactada. (MILARÉ, 1994, p. 97). 

 
Na esfera do planejamento ambiental, este requer a identificação, 

reconhecimento e operação com uma unidade de partida, na qual sejam possíveis a 

compreensão da organização ambiental dos territórios e a realização de 

diagnósticos que subsidiem propostas concretas de gestão (RODRIGUEZ; SILVA, 

2013).   

A proposta dos estudos integradores é opção para o planejamento 

ambiental, sobretudo, por pautarem-se em uma visão de sistema, difundida e 

apropriada pela Ciência Geográfica. Dentro das classificações que utilizam a visão 

sistêmica ambiental, de acordo com Christofoletti (1999), podem-se citar os 

seguintes: Ecossistema, Geossistema e Bacia Hidrográfica.   

No presente estudo, essa demanda pode ser atendida pela utilização das 

bacias hidrográficas de superfície como unidade de análise, pois segundo Gorayeb 

(2008) apresentam-se como unidades geográficas essenciais para o gerenciamento 

dos recursos hídricos e para o planejamento ambiental, mostrando-se extremamente 

vulneráveis às atividades antrópicas.  

As bacias hidrográficas englobam características e dados referentes à 

área drenada, tanto de caráter social quanto ambiental, criando um amplo banco de 

dados. E, através da análise destes elementos, é possível compreender o 
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funcionamento desse sistema, reconhecer a qualidade do ambiente e a que nível de 

vulnerabilidade ambiental a população residente na área está exposta.  

Em uma dimensão ambiental, a bacia hidrográfica é reconhecida como 

elemento importante para a regulação microclimática, contentor de enchentes, 

abastecimento humano, pesca, lazer, produção econômica, manutenção da vida 

animal, irrigação, uso industrial, navegação, piscicultura, hidroeletricidade, turismo, 

entre outros. 

A Geografia Física reconheceu a bacia hidrográfica como unidade 

espacial no final dos anos de 1960, contudo, somente na última década ela tem sido 

incorporada pelos profissionais geógrafos e das chamadas Ciências Ambientais 

(BOTELHO; SILVA, 2007). A bacia hidrográfica carrega a noção de sistema implícita 

em si, pois envolve uma série de processos e energias interdependentes. 

As bacias hidrográficas são compostas por um conjunto de canais de 

escoamento de água (CHRISTOFOLETTI, 1980). Funcionam como um sistema, 

tendo como elementos componentes a água, o solo, a vegetação etc, envolvendo 

processos como o escoamento, a infiltração, a deposição, entre outros. 

Conceituação claramente discutida pelo referido autor. 

Alterações em um desses componentes ou processos desencadeiam 

desequilíbrios no sistema. Um exemplo é o caminho percorrido pela água da chuva. 

Ao atingir o solo, ela pode infiltrar parcialmente ou escoar. Cada tipo de solo tem seu 

potencial natural de infiltração e a impermeabilização deles aumenta o escoamento 

superficial sobrecarregando os canais fluviais ou de drenagem, ocasionando 

inundações ou erosão.  

Nas áreas urbanas, bem como nas áreas rurais, as bacias hidrográficas 

sofrem intensas alterações, principalmente pela alta impermeabilização do solo, 

alterando a vazão dos cursos d`água, diminuindo as áreas de infiltração das águas 

provenientes da chuva, aumentando a incidência de enchentes e prejudicando, 

assim, a qualidade dos recursos hídricos e afetando diretamente a qualidade de vida 

da sociedade. 

A vegetação também exerce importante papel no funcionamento desse 

sistema. Sua retirada aumenta o assoreamento dos canais, por não estarem mais 

barrando esses sedimentos. Nos ambientes urbanos, a dinâmica da água é 
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acelerada, pois há o aumento do escoamento superficial, e também a qualidade 

desse recurso é comprometida. 

A água do escoamento superficial busca as áreas mais rebaixadas das 

cidades, como os canais fluviais e ambientes lacustres. No processo de 

escoamento, esse recurso carrega consigo a poluição das ruas, comprometendo a 

qualidade da água. No entanto, os maiores poluidores das áreas urbanas são os 

esgotos, que devido a não cobertura total das cidades por programas de 

saneamento, são lançados clandestinamente na rede de drenagem urbana. Aliado a 

isso, resíduos sólidos são lançados por indústrias e, também, por uma parcela da 

sociedade sem noções de educação ambiental, em córregos, ambientes lacustres e 

áreas à céu aberto. 

A preocupação paralela da demanda pelos recursos naturais e a 

quantidade e qualidade dos recursos naturais, a fim de propiciar o bem-estar das 

futuras gerações, é algo posterior à Segunda Grande Guerra. Botelho & Silva (2007) 

afirmam que, no Brasil, os estudos do solo como base da vida e suporte das 

atividades humanas ganharam força na década de 1980, visualizados na publicação 

de inúmeros trabalhos envolvendo o manejo e conservação da terra e planejamento 

do uso do solo, considerando suas potencialidades e limitações. Esses estudos 

resultaram na criação de normas e regulamentos de ordenação do território e 

instituição do Programa Nacional de Microbacias Hidrográficas por meio do Decreto 

nº 94.076, de 5 de março de 1987 (BRASIL, 1987). 

Esse fenômeno tem um incremento ainda maior na segunda metade da 

década de 1990, mostrando uma conscientização dos gestores e uma pressão 

acadêmica cada vez maior em cima dos projetos de ordenamento do território. Desta 

forma, tem-se valorizado a bacia hidrográfica como unidade de análise e 

planejamento ambiental. 

A nível mundial, a ideia de utilização das bacias hidrográficas como 

unidades de estudo surge ainda nos anos de 1930 e 1940, porém restrito aos 

recursos hídricos, seus múltiplos usos e a avaliação custo/benefício (SANTOS, 

2004). Não se visualizava a bacia hidrográfica como elemento aglutinador de 

diversos elementos sociais, ambientais, econômicos etc.   

 No Brasil, a necessidade de sua utilização como célula de análise e 

planejamento surge das crescentes alterações resultantes de projetos de 
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implantação de infraestruturas que passaram a modificar o leito de rios e as bacias 

hidrográficas, gerando impactos de ordem social e ambiental. Essa utilização é 

amparada pela Resolução CONAMA nº 001, de 23 de janeiro de 1986 (BRASIL, 

1986), que determina que ao se definir os limites da área geográfica a ser direta ou 

indiretamente afetada pelos impactos, denominada área de influência do projeto, em 

todos os casos, deve-se estabelecer a bacia hidrográfica como área de estudo.

 Já a gestão de recursos hídricos baseada no recorte territorial das bacias 

hidrográficas, só ganhou força quando os Princípios de Dublin foram acordados na 

reunião preparatória à Rio-92, no início da década de 1990, onde no Princípio n.1, 

ressalta-se que a gestão dos recursos hídricos, para ser concretizada, deve ser 

integrada e considerar todos os aspectos, físicos, sociais e econômicos (PORTO; 

PORTO, 2008). 

A Lei n. 9.433, de 8 de janeiro de1997 (BRASIL, 1997) que institui a 

Política Nacional de Recursos Hídricos define no seu Capítulo I a bacia hidrográfica 

como unidade territorial para implementação da Política Nacional de Recursos 

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

efetivando as discussões que se seguiam acerca deste recurso. 

O enfoque hidroclimático, geralmente utilizado nos estudos de bacias nos 

últimos anos, tem sido substituído por uma abordagem do tipo ambiental, “[...] no 

qual a bacia hidrográfica é considerada como o entorno em que se relaciona esse 

espaço físico, e este é relacionado com os grupos sociais que vivem e usufruem seu 

espaço” (BARRERA LOBATON, 2009, p. 59).   Pires e 

Santos (1996) avaliam que no início, o processo de gerenciamento e planejamento 

de bacias hidrográficas se deu na tentativa de solucionar problemas relacionados à 

água, sua prioridade no controle de inundações, uso para irrigação, navegação ou 

para o abastecimento público e industrial. Com o aumento da demanda por recursos 

hídricos, a partir da evolução técnica administrativa, surgiu à necessidade de incluir 

aspectos relacionados aos usos múltiplos da água para atender a estrutura de 

diversos usuários que, comumente, competem pelo mesmo recurso. 

Excluir a relação sociedade-natureza das abordagens que subsidiam a 

gestão e o planejamento dos recursos hídricos significa desconsiderar a 

responsabilidade dos atores sociais diante da problemática que se desenvolve em 

torno do recurso, como a geração de infraestruturas e atividades que desarticulam 



47 
 

 

 

os fluxos e dinâmicas naturais dos ambientes.     

 Pressupõe-se que todos os recursos ambientais da área de drenagem, 

não apenas o hídrico deve ser incorporado. Além disso, devem-se integrar os 

aspectos ambientais, sociais, econômicos e políticos, com ênfase no primeiro, pois 

determina a capacidade ambiental de dar suporte ao desenvolvimento (PIRES; 

SANTOS, 1996).        

Não se deve desconsiderar, dentro dessas abordagens, as 

potencialidades e limitações (capacidade de suporte) da bacia, partindo de suas 

concepções naturais e aquelas resultantes da relação com as sociedades, pois todo 

ambiente possui sempre um limite que, quando desrespeitado, afeta inevitavelmente 

todos os outros aspectos envolvidos, desencadeando impactos de diferentes 

magnitudes. 

O planejamento ambiental, o manejo e a manutenção dos recursos 

naturais e o gerenciamento das cidades, utilizando-se as bacias hidrográficas como 

célula de análise, em nível municipal ou local, pode ser auxiliado pela análise da 

vulnerabilidade dos ambientes por meio do reconhecimento dos seus potenciais 

naturais. Um zoneamento, em conformidade com a legislação ambiental, aliado a 

programas que associem os aspectos ambientais, sociais, culturais e econômicos, 

propicia uma relação harmônica entre o homem e o ambiente. 

Sua importância como unidade de pesquisa, de planejamento e gestão se 

justifica pela possibilidade de permitir uma visualização mais concreta das inter-

relações existentes entre os componentes do meio físico, biológico e humano, 

dentre eles, clima, litologia, geomorfologia, solos, vegetação, uso da terra, vazão da 

água, dentre outros. 

A situação dos elementos componentes das bacias hidrográficas (água, 

vegetação, solos, etc.) e dos geoambientes nas quais se encontram, revelam a 

reação dos sistemas ambientes frente à pressão humana, muitas vezes, resultado 

da alteração dos níveis e fluxos de energia devido à retirada ou modificação das 

características de um desses elementos. 

Em suma, neste estudo adotou-se o conceito de bacia hidrográfica como 

unidade físico-territorial devido suas características, assim como expuseram 

Gorayeb (2008) e Pires e Santos (1996). 
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2.1.4 A contribuição da análise de vulnerabilidade ao estudo de bacias 

hidrográficas com vistas ao planejamento 

 

 As mudanças socioeconômicas e ambientais resultantes da rapidez com 

que se desenvolvem os processos produtivos nas cidades tem tornado as 

populações mais vulneráveis aos impactos negativos dos desastres naturais e, 

sobretudo, aqueles intensificados pelo homem, fato reconhecido por Mansilla (2000) 

ao relacionar que não se tem visto, principalmente em países em desenvolvimento, 

melhorias na capacidade da sociedade em resistir ou recuperar-se dos desastres, 

assim, os níveis de vulnerabilidade da sociedade têm se elevado substancialmente. 

A sociedade não se isenta das relações com os recursos hídricos, 

gerando apropriações cada vez mais diversificadas, o que abstém qualquer estudo 

relacionado à melhoria da manutenção dos ambientes de excluir a vertente hídrica 

desses estudos. Torna-se essencial tomar como unidade físico-territorial para esses 

estudos, a bacia hidrográfica.  

A bacia hidrográfica, partindo dessa visão analítica, subsidia o manejo 

dos ambientes, devido à quantidade e diversidade de elementos que a compõem: 

“características físicas, biológicas e geográficas, devidamente delimitadas, onde os 

seres humanos interagem” (RODRIGUEZ; SILVA, 2013, p. 68). Observando-se que 

cada vez mais o enfoque ambiental se fortalece nos estudos em bacias 

hidrográficas. 

Ao se enfatizar nos estudos das bacias hidrográficas, as condições de 

vulnerabilidade que suas diferentes unidades geoambientais possuem, bem como os 

grupos envolvidos, analisa-se a capacidade de resposta tanto dos grupos como dos 

ambientes onde se dá essa relação às perturbações que possam vir a ocorrer.  

A análise de vulnerabilidade ambiental permite avaliar a fragilidade de 

sistemas ambientais frente a determinadas pressões (FIGUEIREDO et al, 2010). 

Essa informação é útil ao planejamento ambiental, pois possibilita identificar regiões 

onde a degradação ambiental resultante de uma dada ação tem potencial de causar 

maior impacto e desenvolver programas visando à redução das fontes de pressão.

 O estudo da vulnerabilidade permite sua aplicação não apenas aos 

estudos no âmbito social ou ambiental, mas acompanha a tendência da evolução do 

planejamento que agrega as questões ambientais e sociais. A análise ou até 
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mensuração do grau de vulnerabilidade dos ambientes frente à ação humana pode 

dar-se com o auxílio das técnicas de geoprocessamento, porém não isenta a 

importância de definir-se os indicadores necessários a essa medição.  

A vulnerabilidade pode ser medida pela estimativa dos danos potenciais e 

exprime a capacidade de resistência das pessoas, lugares, infraestruturas ou 

ecossistemas diante de um perigo ou processo.  

Mas, segundo Villa e McLeod (2002), devido à complexidade e 

multiplicidade dos sistemas naturais, não se desenvolveu um modelo conceitual 

acerca dos indicadores gerais deste tipo, o que se verifica é a tomada de decisões 

baseada na quantificação do ambiente e suas propriedades, tais como 

vulnerabilidade, estado de conservação e capacidade de recuperação. 

 Na tentativa de suprir essa necessidade, cientistas tentam medidas 

substitutivas calculadas com base disponível ou indicadores facilmente mensuráveis, 

que foram e estão sendo desenvolvidos para servir como base para a tomada de 

decisões críticas (VILLA e McLEOD, 2002). Portanto, os indicadores para a 

avaliação da vulnerabilidade devem ser adaptados de acordo com a dinâmica 

ambiental de cada sistema.       

 Na aplicação do estudo de vulnerabilidade em bacias, deve-se: definir 

claramente o conceito de vulnerabilidade a ser utilizado, pois a complexidade desse 

conceito e o não consenso entre os estudos conduzem a diferentes abordagens de 

análise, e elencar os indicadores de forma que estes estejam em conformidade com 

o conceito de vulnerabilidade seguido.  

É importante, também, definir quais perturbações serão objeto do estudo, 

uma vez que um sistema pode ser vulnerável a um tipo de problema, enquanto a 

outros não (GALLOPIN, 2006). No que se refere aos grupos sociais, uns grupos são 

mais propícios de serem associados a ambientes que apresentam alta 

vulnerabilidade ambiental, àqueles grupos ditos vulneráveis socialmente, o que torna 

a associação desse elemento imprescindível a esse tipo de análise.   

 O estudo da vulnerabilidade ambiental de uma bacia hidrográfica, aliado à 

análise do risco, elemento indispensável nesses estudos, proporciona uma visão 

acerca de um potencial acidente, perturbação ambiental ou catástrofe a que 

determinados grupos estão expostos. Responde à necessidade de antecipação que 
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o planejamento ambiental possui, pois por meio da análise da vulnerabilidade, 

estima o impacto da intrusão humana dentro de um determinado ambiente. 

O conhecimento do comportamento hidrológico de bacias hidrográficas, 

bem como suas relações com os agentes econômicos e socioambientais presentes 

ao longo de toda a área, são de fundamental importância para o planejamento e 

gerenciamento adequado dos recursos hídricos (LATUF, 2012) e, se incorporados à 

uma análise da vulnerabilidade dos ambientes e como estes respondem às 

interferências humanas em sua dinâmica natural, tornam-se ferramenta completa 

para subsidiar a gestão das bacias.  

A visão holística proporcionada por esse enfoque também torna esse tipo 

de abordagem enriquecedora aos estudos que subsidiam o planejamento e gestão 

ambiental. 

  

2.1.5 Governança ambiental em bacia hidrográfica 

 

Conforme preconizado no Art. 225 da Constituição Federal de 1988, o 

meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito de todos, bem como de uso 

comum e essencial à qualidade de vida, sendo dever do poder público e da 

coletividade preservá-lo. 

Devido os recursos naturais serem utilizados por diversos atores, as 

consequências sobre eles são múltiplas, o que resulta na necessidade do 

estabelecimento de acordos, negociação das várias compensações, regras e 

práticas comuns que visem a resolução de conflitos e impactos sobre eles (SILVIA; 

FRAXE, 2012; BODIN; CRONA, 2009). 

Nesse sentido a governança ambiental visa compatibilizar os interesses 

de todas as partes na manutenção de um meio ambiente sadio. Para Cavalvante 

(2004) governança ambiental é a estrutura institucional de regras, instituições, 

processos e comportamentos que afetam a maneira como os poderes são exercidos 

na esfera de políticas ou ações ligadas às relações da sociedade com o sistema 

ecológico.  

De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

(PNUMA) a governança ambiental a níveis nacional, regional e global é fundamental 
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para o alcance da sustentabilidade ambiental e do desenvolvimento sustentável, em 

última instância. 

A governança ambiental necessita da efetiva participação do Estado em 

seus três níveis de governo (federal, estadual e municipal), sociedade civil e setor 

privado, variando a importância de cada um em função da escala de governança 

(TONI et al., 2006). “O conceito de governança ambiental tem como princípio a 

governança, que é considerado algo associado à capacidade de o Estado formular e 

implementar políticas públicas efetivas”. (CÂMARA, 2013, p. 129).  

Ou seja, de acordo com Fonseca & Bursztyn (2009) emprega-se a 

expressão governança ambiental quando o conceito de governança é estendido à 

esfera do desenvolvimento sustentável e das políticas ambientais, tratando-se 

apenas de uma delimitação temática do conceito. 

A discussão do tema governança teria emergido nos anos de 1990, 

resultando da mudança nas preocupações do banco Mundial no que diz respeito à 

promoção de uma “boa governança”. (CÂMARA, 2013; BORGES, 2003). 

A boa governança “[...] enfatiza transparência, accountability e efetividade 

como condições necessárias para o sucesso de uma política pública [...]” e por ter 

uma governança multiescalar “[...] tem o desafio de articular as ações de atores 

públicos independentes visando objetivos compartilhados em diferentes níveis 

territoriais”. (JACOBI; SINISGALLI, 2012, p. 1471). 

Para Drummond et al. (2006) os princípios para uma boa governança 

seriam a participação, o estado de direito, a transparência, a responsabilidade, a 

orientação por consenso; a igualdade e a inclusividade; a efetividade e a eficiência; 

e o suporte à auditoria. 

Jacobi e Sinisgalli (2012) apontam que atualmente, o termo governança 

indica um novo modo de governar, diferenciado dos modelos hierárquicos 

tradicionais, onde há um controle imperante das autoridades de estado sobre as 

pessoas e grupos da sociedade civil, no qual atores não-estatais, e diversos 

segmentos participam na formulação e implementação de políticas públicas, 

permitindo às pessoas, por meio de suas comunidades e organizações civis, exercer 

o controle social, público e transparente, das estruturas estatais e das políticas 

públicas, tanto da dinâmica e das instituições do mercado, como visando atingir 

objetivos comuns. 
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Uma importante discussão acerca desse conceito, de acordo com 

Lauriola (2009), partiu de Elinor Ostrom, na década de 1990, ao lançar o estudo 

Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action e 

recebendo por essa obra, em outubro de 2009, o Prêmio Nobel de Economia, 

partilhado com Oliver E.Williamson. 

A originalidade da contribuição de Ostrom é a compreensão das 

condições de possibilidade de autogoverno que está, em parte, na natureza do seu 

argumento institucionalista, tendo nas três últimas décadas, ressaltado a importância 

da diversidade institucional, isto é sociocultural, para reforçar a resiliência dos 

sistemas socioambientais na busca da sustentabilidade, uma leitura dos 

mecanismos que regulam o uso dos recursos comuns, os recursos ambientais em 

geral (LAURIOLA, 2009).  

O princípio de governança de Elinor Ostrom se dá, de acordo com Veiga 

(2014), sobre a necessidade incontornável de que os bens comuns tenham um tipo 

de governança “policêntrica”, ou seja, só é possível com iniciativas policêntricas em 

vários níveis, sob a supervisão ativa dos atores locais, regionais e nacionais.  

Essa necessidade surgiria, segundo Ostrom (2002), do fato de que esses 

recurso ou bens comuns são altamente valorizados e muitos atores se beneficiam 

dele, e as apropriações exercidas por um indivíduo são possíveis de criar 

externalidades negativas para os demais.  

Ou seja, para Ostrom (2002) e seu grupo de pesquisa, assumir 

compromissos e poder confiar que outros também estão correspondendo às suas 

responsabilidades é algo que pode ocorrer mais facilmente em unidades de pequena 

e média escalas que estejam interligadas em redes. Em vez de somente um esforço 

global, seria muito melhor adotar conscientemente uma abordagem policêntrica para 

alcançar benefícios em múltiplas escalas e simultaneamente encorajar 

experimentação e aprendizado de diversas políticas adotadas em múltiplas escalas 

(VEIGA, 2014).  

Entendemos, portanto, governança como a busca pelo estabelecimento 

de um direcionamento das políticas públicas de uma nação, de como os recursos 

são controlados pela sociedade, ou seja, a divisão do poder entre a sociedade e 

instituições de poder em seus mais diversos níveis. 
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Retomando o conceito de governança ambiental, no contexto das 

políticas ambientais brasileira, Câmara (2013) aponta que esse tema é um reflexo da 

evolução das políticas públicas no contexto internacional, da adoção dos princípios 

da descentralização, da desestatização, da participação social e da 

institucionalização de processos gerenciais integrados e dinâmicos. A 

institucionalização da Política Nacional de Meio Ambiente no Brasil tem buscado 

incorporar princípios da democratização. 

No entanto, até alcançar o patamar da institucionalização de uma política 

pública voltada para a democratização da gestão do meio ambiente e seus recursos, 

o país passou por décadas envolvido por uma cultura descompromissada com a 

sustentabilidade, desencadeando perdas em elevado grau dos recursos naturais. 

Câmara (2013) aponta ainda que a redução do papel do Estado e a maior 

participação da sociedade civil na formulação e execução de políticas públicas vêm 

seguindo uma tendência global de proliferação de conselhos gestores, comitês e 

grupos de trabalho multissetoriais.  

Os Comitês de Bacia Hidrográfica (CBH) podem representar uma 

ferramenta que exerce ou tenta exercer o papel de governança ambiental e atuação 

nos processos decisórios na gestão dos recursos hídricos, pois descentraliza e 

democratiza a gestão da água e promove articulação da atuação das entidades 

intervenientes, conforme discussão realizada no tópico seguinte.  

A experiência dos Comitês de Bacias Hidrográficas demonstra a 

importância do exercício da participação civil nesses fóruns, e sua manutenção 

como espaços de um questionamento que não se realiza apenas da forma do 

processo decisório do Estado, mas, também, das relações entre Estado e sociedade 

civil, no campo das políticas públicas (JACOBI, 2006). 

A tentativa de consolidação dessa vertente de práticas decisivas 

democráticas não livra o processo de governança ambiental no país de críticas. 

Câmara (2013) afirma que apesar de já bem consolidada no Brasil, ainda carece de 

apoio na constituição de processos de gestão ambiental, nos seus aspectos legais, 

institucionais, de capacitação institucional, de representatividade dos atores sociais 

e de interface com as demais políticas públicas.   
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2.1.6 Os Comitês de Bacia Hidrográfica (CBHs): O CBH do Rio Acaraú 

 

A tentativa de descentralizar a gestão dos recursos hídricos, já observada 

na Política Nacional de Recursos Hídricos de 1997 (ALMEIDA e PEREIRA, 2004), 

definiu os Comitês de Bacia Hidrográfica (CBH) como partes integrantes do 

SINGREH e ferramenta necessária para inclusão de ações democráticas no que se 

refere à gestão dos recursos hídricos.  

O Comitê de Bacias trata-se de um órgão colegiado criado pela Lei n° 

11.996, de 24 de julho de 1992 (CEARÁ, 1992) e regulamentado pelo Decreto nº 

26.462, 11 de dezembro de 2001 (CEARÁ, 2001), com atribuições, consultivas e 

deliberativas, com atuação na bacia ou sub-bacia hidrográfica de sua jurisdição.  

O CBH tem como suas principais atribuições promover o debate sobre 

questões relacionadas a recursos hídricos e articular a atuação das entidades 

intervenientes; arbitrar, em primeira instância administrativa, os conflitos 

relacionados aos recursos hídricos; aprovar o Plano de Recursos Hídricos da Bacia, 

acompanhar a sua execução e sugerir as providências necessárias ao cumprimento 

das metas; propor aos conselhos de recursos hídricos as acumulações, as 

derivações, as captações e os lançamentos de pouca expressão, para efeito de 

isenção da obrigatoriedade de outorga de direitos de uso; e estabelecer os 

mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos e sugerir os valores a serem 

cobrados (BRASIL, 2011). 

Trata-se ‘’[...] de um espaço colegiado para o debate sobre o destino das 

águas, entre os representantes do poder público, dos usuários e das organizações 

civis: o parlamento das águas (BRASIL, 2011, p. 11)’’ Significa, portanto, um fórum 

em que um grupo de pessoas se reúne para discutir sobre um interesse comum – o 

uso d’água na bacia (BRASIL, 2011).  

Os CBH são compostos por três segmentos distintos: a sociedade civil 

organizada, os usuários e o poder público (municipal, estadual e federal), e tem 

como unidade de planejamento e gestão dos recursos hídricos a bacia hidrográfica.  

Representa uma nova forma de participação da sociedade, além das ações apenas 

consultivas, onde suas decisões podem, ou não, serem implementadas. Difere-se, 

ainda, por terem como atribuição legal deliberar sobre a gestão da água, fazendo 

isso de forma compartilhada com o poder público. 
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CBHs proporcionam o envolvimento e o comprometimento das partes 

interessadas (stakeholders) no gerenciamento de recursos hídricos. O fortalecimento 

dessa participação coletiva e não-hierárquica dos stakeholders tem por base 

fortalecer processos de negociação e a construção de parcerias, e de se evitar a 

marginalização de grupos de usuários. Como stakeholders destacam-se as 

entidades governamentais, organizações comunitárias, industriais e comerciais, e 

outras organizações ou indivíduos com responsabilidade ou interesse na bacia 

(HOOPER, 2008). 

Abers e Keck (2004) apontam que os comitês, apesar de representarem 

um componente central da reforma na gestão dos recursos hídricos, não substituem 

a ação do Estado, apenas definem prioridades para a gestão, mas só são efetivos 

se os órgãos Federais e Estaduais o reconhecerem. Fazendo-se então necessária a 

atração de outros atores para os comitês, mobilizando capital humano e social. 

Jacobi e Fracanza (2005) citam as redes formadas por diferentes atores 

como importante instrumento de cooperação e avanço nas relações horizontais dos 

CBHs, o que viria a sanar deficiências como pensar a questão da sustentabilidade e 

a promoção de Políticas Públicas pautadas na lógica sustentável dentro desses 

espaços colegiados. Há uma necessidade de confrontar a questão da 

sustentabilidade política, pois nem a democratização do processo decisório nem sua 

maior eficiência são adquiridos espontaneamente (ABERS; KECK, 2004). 

 A lógica do colegiado presente nos CBHs objetiva limitar as chances de 

abuso de poder, mas não impede a manipulação de interesses pelo executivo, reduz 

o risco de que o aparato público seja dotado por interesses imediatistas, articula 

interesses territoriais e necessidades técnicas e promove mudanças que favorecem 

o desenvolvimento de uma consciência ambiental (JACOBI; FRACANZA, 2005).  

E, segundo Brannstrom (2004), os comitês podem fornecer um fórum 

público para o avanço do debate e legitimar a atuação da sociedade civil. Mas, 

percebe-se ainda que o conceito de participação é impreciso e que muitas vezes 

dentro da execução dos trabalhos do CBH há visões divergentes que dificultam a 

busca por soluções. 

Algumas deficiências dentro do funcionamento desses colegiados foram 

apontadas por Jacobi e Fracanza (2005), como Prefeituras pouco pró-ativas, 

lentidão na alocação dos recursos, falta de informação pela sociedade civil, a 
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população utiliza pouco os canais disponíveis para participar, necessidade de 

processos educacionais e pedagógicas para garantir acesso à diferentes atores, 

pensar a questão da sustentabilidade, mudança de paradigma para assegurar uma 

cidadania efetiva, e maior participação e a promoção de Políticas Públicas pautadas 

na lógica sustentável. 

Abers et al.(2009) entendem que para se atingir a democracia dentro do 

processo decisório dos comitês, três dimensões devem ser abordadas, sendo elas a 

Inclusão: a participação dos grupos populares e o questionamento sobre a 

distribuição das vagas por segmentos da sociedade; Deliberação: onde se percebe 

que as teorias deliberativas concordam que a decisão eficaz depende da ausência 

da desigualdade. Três tipos de desigualdade podem distorcer o debate: 

conhecimento técnico, poder econômico e poder político. Desigualdade no nível de 

conhecimento técnico pode conduzir a uma tecnocratização da tomada de decisões; 

e Controle: Nem sempre, quando as bases se mobilizam para participar do processo 

decisório, isso repercute em maior controle direto das bases sobre os 

representantes. Conselhos com maior disponibilidade de informação teriam maior 

capacidade de influenciar as políticas públicas.  

No Ceará, o processo de constituição dos Comitês de Bacias 

Hidrográficas (CBHs) foi conduzido desde 1993 pela COGERH, e hoje possui 10 

comitês de bacias hidrográficas (Tabela 1) instituídos em quase todas as 12 bacias 

e/ou regiões hidrográficas do estado: Acaraú, Alto Jaguaribe, Banabuiú, Baixo 

Jaguaribe, Coreaú, Curu, Litoral, Médio Jaguaribe, Metropolitana, Parnaíba, Salgado 

e Serra da Ibiapaba (COGERH, 2014).  

 

Tabela 1 - Os Comitês de Bacia Hidrográfica do Estado do Ceará  
 COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS 

 BACIA ANO DE 
INSTALAÇÃO 

Nº DE 
MEMBROS 

MUNICÍPIOS 
QUE COMPÕE 

A BACIA 
1 CURU 1997 50 15 
2 BAIXO JAGUARIBE 1999 46 9 
3 MÉDIO JAGUARIBE 1999 30 13 
4 BANABUIÚ 2002 48 12 
5 ALTO JAGUARIBE 2002 40 24 
6 SALGADO 2002 50 23 
7 METROPOLITANAS 2003 60 31 
8 ACARAÚ 2004 40 27 
9 LITORAL 2006 40 11 

10 COREAU 2006 30 21 
Fonte: COGERH (2014). 
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De acordo com a COGERH, no Ceará, os Comitês de Bacias são 

compostos por representantes de instituições governamentais e não governamentais 

distribuídos em 04 (quatro) setores: Usuários, Sociedade Civil, Poder Público 

Municipal e Poder Público Estadual/Federal, conforme percentual apresentado na 

Tabela 2: 

 

Tabela 2 - Composição dos CBHs do Estado do Ceará 
Composição dos CBHs 

Setores Percentual de 
participação 

Usuários 30% 
Sociedade Civil 30% 

Poder Público Municipal 20% 
Poder Público 

Estadual/Federal 20% 

Fonte: COGERH (2012) 
 

A Bacia Hidrográfica do Rio Acaraú, objeto deste estudo, teve seu Comitê 

criado pelo Decreto nº 27.647, de 07 de dezembro de 2004, e instalado em 18 de 

fevereiro de 2005 (COGERH, 2014). É constituído por 40 instituições-membro, 

estando estas representadas nos seguintes segmentos: sociedade civil; usuários; 

poder público municipal; poder público estadual e federal. (Tabela 3). 

A área drenada pela Bacia compreende 27 municípios, distribuídos no 

Alto Acaraú: Catunda, Cariré, Forquilha, Graça, Groaíras, Hidrolândia, Ipu, Ipueiras, 

Monsenhor Tabosa, Mucambo, Nova Russas, Pacujá, Pires Ferreira, Reriutaba, 

Santa Quitéria, Tamboril e Varjota; Médio e Baixo Acaraú: Acaraú, Alcântaras, Bela 

Cruz, Cruz, Marco, Massapê, Meruoca, Morrinhos, Santana do Acaraú e Sobral. A 

quantidade de municípios já expressa a diversidade de usuários presentes na BHA 

(Tabela 4).  

 

Tabela 3 - Composição do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Acaraú 
Composição do Comitê da BHA 

Setor Quantidade de 
instituições-membro 

Percentual de 
participação 

Sociedade civil 12 30% 
Usuários 12 30% 

Poder público municipal 08 20% 
Poder público estadual e 

federal 08 20% 

Fonte: COGERH (2012) 
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A diversidade de interesses em relação ao uso do recurso hídrico tem 

demandado um tratamento cuidadoso no que se refere a atender aos múltiplos usos 

e demandas existentes na Bacia do Acaraú, contudo, conforme Santana (2009), 

algumas ameaças já são verificadas na bacia, dentre elas: ampliação das demandas 

ambientais e econômicas; degradação ambiental; expansão da carcinicultura, 

destruição do carnaubal e dos mangues, pesca predatória; uso abusivo de áreas de 

proteção ambiental; aumento do desmatamento de matas ciliares; impactos 

ambientais ao longo da bacia (desmatamento, extração de areia, poluição, invasão 

das margens, uso de agrotóxicos, degradação da fauna e flora) aumento da 

ocupação urbana no entorno dos reservatórios; ausência dos órgãos ambientais; 

aumento na ineficiência e insuficiência dos sistemas de esgotamento sanitário; e a 

cobrança pelo uso da água não ser implantada de forma participativa, mas imposta. 

Nesse sentido, o Comitê da BHA tem buscado estratégias, já divulgadas 

no documento citado acima, para reverter este quadro, como: a divulgação das 

ações do Comitê; o incentivo à educação ambiental voltada para a gestão dos 

recursos hídricos; a implantação e implementação de ações junto aos usuários 

visando o uso racional e sustentável dos recursos; a articulação das instituições 

reguladoras/fiscalizadoras para o acolhimento das demandas do CBH; e o  

fortalecimento e expansão da participação dos segmentos que compõem o Comitê. 

Portanto, conciliar os diferentes interesses e os múltiplos usos em torno 

da BHA requer uma construção coletiva das ações de melhoria e manutenção dos 

ambientes que a compõem, tarefa que demanda muitos envolvimento e acordos, 

mas que já se encaminha para tal por meio das ações e atuação do Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio Acaraú. 

 

Tabela 4 - Composição do Comitê da BHA por segmento 
INSTITUIÇÕES MEMBROS QUE COMPÕEM O COMITÊ DO ACARAÚ POR 

SEGMENTO 
USUÁRIOS (12)  SOCIEDADE CIVIL (12) 

Ass. de Marisq. e Pescad. de Curral 
Velho  

Fundação Educativa e Cultural do 
Acaraú/CE 

Dist. de Irrig. do Perímetro Baixo Acaraú  STR - Ipueiras/CE 
SAAE Sobral  STR – Marco/CE 
Cimento Poty  Associação Santa Rosa II 
Colônia de Pescadores Z-15  Cáritas Diocesana de Sobral 

Coop. dos Irrig. de Forquilha – COIF Fund. Univ. Est. do Vale do Acaraú – 
UVA 

Ass. dos Irrig. do Mun. de Groaíras Instituto Carnaúba 
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Continua 
Tabela 4 - Composição do Comitê da BHA por segmento 

INSTITUIÇÕES MEMBROS QUE COMPÕEM O COMITÊ DO ACARAÚ POR 
SEGMENTO 

USUÁRIOS (12)  SOCIEDADE CIVIL (12  
Dist. Irrig. do Perímetro Araras Norte – 
DIPAN 

Instituto Centro de Ensino Tecnológico – 
CENTEC 

Com. Indígena Tremembé – Ass. Missão 
Tremembé 

Paróquia N. Sa. da Conceição de Acaraú 

SISAR STR de Forquilha 
CAGECE CAPACIT 
Sindicato Rural de Morrinhos Diocese de Sobral/CE 
PODER PÚBLICO MUNICIPAL (08) PODER PÚBLICO ESTADUAL E 

FEDERAL (08) 
Prefeitura Municipal de Bela Cruz  Delegacia Federal de Agricultura – DFA 
Prefeitura Municipal de Santa Quitéria  IBAMA – Sobral 
Prefeitura Municipal de Acaraú  Secretaria dos Recursos Hídricos – SRH 
Prefeitura Municipal de Catunda  DNOCS 
Prefeitura Municipal de Groaíras  CPRM - Residência de Fortaleza 
Prefeitura Municipal de Morrinhos  Banco do Nordeste 
Prefeitura Municipal de Sobral  FUNAI 
Câmara Municipal de Alcântaras  SEMACE 
Fonte: Santana (2009) 
 

 Para avaliação das ações realizadas e implementadas pelo CBH Acaraú, 

fez-se a leitura e avaliação das Atas das reuniões disponibilizadas na plataforma 

virtual do referido comitê.  

 

2.2 Procedimentos operacionais: sistematização dos trabalhos 

 

Com o intuito de alcançar os objetivos propostos por este trabalho, fez-se 

necessário a realização de duas etapas principais, uma que foi realizada em 

escritório e outra em campo, estruturando-se da seguinte forma: 

 Trabalho realizado em escritório: Levantamento bibliográfico e 

Levantamento cartográfico, ambos realizados em sites institucionais, 

Portal de Periódicos da Capes, bibliotecas e laboratórios da 

Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade Estadual do Ceará 

(UECE), entre outras obtidas por meio das bibliotecas virtuais. 

 Etapa de campo realizada conforme detalhado abaixo. 

Para a elaboração desse estudo fez-se necessário um acompanhamento 

semestral das condições ambientais da BHA, portanto os trabalhos em campo 

ocorreram no primeiro e segundo semestres do ano de 2013,  no primeiro e segundo 
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semestres do ano de 2014, e no primeiro semestre de 2015, percorrendo os 

municípios do médio e baixo cursos da BHA. No campo realizou-se observação das 

condições físicas, ambientais e, sobretudo, sociais, a fim de obter um perfil das 

condições de vulnerabilidade dos ambientes e da população. 

Com as visitas foi possível à delimitação dos limites físicos da área 

estudada, a obtenção de fotografias, verificação e correção dos mapas elaborados, 

observando características que identificam os tipos de solo para cruzamento com os 

dados fornecidos pelo Mapa Exploratório-Reconhecimento de Solos Estado do 

Ceará (1973); identificação da geologia, geomorfologia, vegetação e a situação 

desta, ou seja, o levantamento de variáveis importantes ao trabalho.   

 Coleta de dados secundários por meio dos sites institucionais do 

Instituto Brasileiro de Geografia e estatística (IBGE), Superintendência 

Estadual do Meio Ambiente do Ceará (SEMACE), Companhia de 

Gestão de Recursos Hídricos do Ceará (COGERH), Fundação 

Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos do Ceará (FUNCEME), 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). 

 As técnicas de geoprocessamento foram realizadas conforme 

descrição que segue abaixo. 

Os mapas de caracterização da bacia (geologia, geomorfologia, solos e 

vegetação), (Mapas 2 a 6) foram elaborados a partir da interpretação de imagens de 

satélite Landsat 5,(1985, 1999, 2008) levantamento de dados em bibliografias e de 

observação em campo.  

A observação em campo subsidiou a seleção dos indicadores pertinentes 

aos cálculos de vulnerabilidade ambiental baseados nas propostas de Barbosa 

(1997), Crepani et al., (1996) e Grigio (2003) a partir da interpretação do modelo de 

Ecodinâmica de Tricart (1977).  

A leitura e análise das Atas das reuniões do Comitê da Bacia Hidrográfica 

do rio Acaraú, também foi considerado pertinente ao trabalho e realizado por meio 

de sua leitura na página virtual do Comitê. 

As visitas a campo proporcionaram não só o reconhecimento e a análise 

do objeto, mas também a observação das formas de uso-ocupação da área, 

portanto, uma visualização in loco das informações obtidas a partir das imagens de 

satélite e dos mapas temáticos.  



61 
 

 

 

2.2.1 Sensoriamento remoto e geoprocessamento: procedimentos realizados  

 

Para Moreira (2003), as técnicas de Geoprocessamento surgiram para 

aperfeiçoar estudos referentes à análise de unidades espaciais. 

Veiga e Silva (2010) definem Geoprocessamento como o processamento 

digital de dados referenciados geograficamente através da sua localização e relação 

espacial, sendo um conjunto de técnicas computacionais que opera sobre base de 

dados georreferenciados para transformar em informação, devendo 

necessariamente apoiar-se em estruturas de percepção ambiental que proporcionem 

o máximo de eficiência nessa transformação. 

Essas técnicas trazem resultados, quando sua interpretação e leitura 

dependem do conhecimento e percepção do pesquisador. Tais tecnologias servem 

de subsídio à tomada de decisões, auxiliando a gestão do espaço, porque propiciam 

a análise temporal da dinâmica e ocupação do meio através das imagens de satélite 

e fotografias aéreas.  

As técnicas de Geoprocessamento se constituem como ferramentas 

bastante dinâmicas na análise e interpretação de dados, pois permitiram o 

armazenamento, manipulação e análise dos dados levantados. 

As bacias hidrográficas, por se caracterizarem como sistemas dinâmicos, 

são elementos que, ao serem estudados, fazem grande uso das técnicas de 

Geoprocessamento. Nos estudos de Castro (2000), o autor enfatiza a importância do 

Geoprocessamento no estudo de bacias hidrográficas, comentando a respeito da 

substituição de ferramentas analógicas pelas digitais, ratificando a precisão destas 

últimas na produção de dados mais confiáveis. 

Através do Geoprocessamento podem se integrar os elementos que  

definem determinado estudo, e, ao mesmo tempo, individualizar os espaços a partir 

de suas características. Essa técnica se tornou quase que indispensável ao 

planejamento, pois possibilita a precisão e rapidez na obtenção dos dados e também 

fundamenta a explicação do pesquisador.  

Fez-se, após a obtenção dos dados em campo e informações coletadas 

por meio de imagens de satélite Landsat 5 TM, composição R5G4B3 com resolução 

de 30 m e imagens de QuickBird com 0,6m de resolução selecionadas na interface 
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do Google Earth®, a compilação dessas informações, e,  a posteriori, alguns  

cruzamentos.  

O modelo de identificação da vulnerabilidade aplicado neste estudo segue 

uma proposta de Barbosa (1997), Crepani et al., (1996) e Grigio (2003), adaptada de 

Tricart (1977), de classificação dos ambientes e identificação do grau de 

vulnerabilidade destes, no entanto adaptado às necessidades deste estudo. 

O método analisa e classifica as unidades, em que o grau de 

vulnerabilidade, estipulado a cada classe, é distribuído em uma escala de 1,0 a 3,0 

que, por sua vez, é distribuída entre as situações de predomínio dos processos de 

pedogênese (às quais se atribuem valores próximos de 1,0), passando por situações 

intermediárias (às quais se atribuem valores ao redor de 2,0) e situações de 

predomínio dos processos erosivos modificadores das formas de relevo, 

morfogênese (às quais se atribuem valores próximos de 3,0). 

São utilizados intervalos de 0,5, que proporcionam uma menor 

generalização dos ambientes. É feito um cálculo da média aritmética dos valores de 

vulnerabilidade de cada classe, a fim de se obter o grau de vulnerabilidade em que 

cada unidade do ambiente se encontra. 

Para cada elemento: tipos de solo, vegetação, geologia e geomorfologia 

foram elaborados mapas temáticos. Em seguida, cada classe, tipo ou unidade 

identificada nos mapas recebeu um peso que exprime seu grau de estabilidade de 

acordo com o predomínio dos processos de morfogênese e pedogênese (Tabela 5), 

um número que varia de 1,0 - 3,0 com intervalos de 0,5. Posteriormente, foi 

realizado o cruzamento destes mapas temáticos o que possibilitou a obtenção do 

mapa de vulnerabilidade natural.  

Tricart (1977) identifica como meios estáveis aqueles onde há a 

predominância dos processos pedogenéticos, meios instáveis onde predominam os 

processos morfogenéticos e meios intergrades aqueles onde há um equilíbrio entre 

a pedogênese e a morfogênese. 

 

Tabela 5 - Definição das unidades ecodinâmicas 
Meios Processos predominantes 

Estáveis Pedogênese 

Intergrades Equilíbrio entre pedogênese e 
morfogênese 

Fortemente 
Instáveis Morfogênese 

Fonte: Tricart (1977) 
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Inicialmente, foram cruzados os mapas de vegetação com o mapa de 

solos e, a posteriori, o mapa de geologia com o de geomorfologia. Os dois mapas 

resultantes foram cruzados em seguida para a obtenção do mapa de vulnerabilidade 

natural. 

O cruzamento dos mapas foi feito através da ferramenta Analysis Tools 

no software ArcGIS 9.3.1, que possibilita o cruzamento entre dois mapas. 

Para se estipular o grau de vulnerabilidade de cada classe, foi utilizado 

como base o estudo Ecodinâmico de Tricart (1977) para a estabilidade dos 

ambientes (Tabela 6).  

 

Tabela 6 – Estabilidade das unidades 

Meios Processos 
predominantes Valor 

Estáveis Pedogênese 1,0 

Intergrades 
Equilíbrio entre 
pedogênese e 
morfogênese 

2,0 

Fortemente Instáveis Morfogênese 3,0 
Fonte: Adaptado de Tricart (1977) 

 

O grau de vulnerabilidade varia de 1 – 3 com intervalos de 0,5, conforme 

modelo proposto por Barbosa (1997), Crepani et al., (1996) e Grigio (2003), 

adaptado de Tricart (1977), em que havendo o predomínio dos processos de 

pedogênese se atribui valores próximos ou igual a 1,0; nas  situações intermediárias, 

aplica-se valores ao redor ou igual a 2,0 e onde há situações de predomínio dos 

processos de morfogênese, atribui-se valor 3,0, conforme descrito na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Grau de vulnerabilidade natural das classes identificadas 

MAPA TEMÁTICO / CLASSE GRAU DE 
VULNERABILIDADE 

Unidades Geológicas 
Aprazível  2,0 
Barreiras  3,0 
Complexo Ceará – Unidade Canindé  1,5 
Complexo Ceará – Unidade Independência 1,5 
Coreaú  2,0 
Santa Terezinha  2,0 
Depósitos Aluviais  2,5 
Depósitos Litorâneos  3,0 
Frecheirinha  2,0 
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Continua 
Tabela 7 - Grau de vulnerabilidade natural das classes identificadas 

Unidades Geológicas 
Granja 1,5 
Massapê  2,0 
Pacujá  2,0 
Parapuí  1,0 
Serra Grande  2,0 
Suíte intrusiva subalcalina e alcalina Meruoca  1,0 
São Joaquim  1,5 
Termometamorfito Mucambo  1,5 

Unidades Geomorfológicas 
Depressão sertaneja 1,5 
Maciços residuais 1,5 
Cuesta da Ibiapaba 2,0 
Planície fluvial 2,5 
Planície litorânea 3,0 
Tabuleiro pré-litorâneo 1,0 

Classes de solos 
Luvissolos 2 
Planossolos 2 
Argissolos Vermelho-Amarelo 1 
Argissolos Vermelho-Amarelo Eutróficos 1 
Gleissolos 3,0 
Neossolos flúvicos 2,5 
Neossolos litólicos eutróficos 2 
Neossolos litólicos eutróficos e distróficos 2 

Unidades de Vegetação 
Agricultura 3,0 
Floresta ombrófila-aberta 1,5 
Floresta tropical caducifólia 1,5 
Vegetação com influência fluvial e/ou lacustre 2,5 
Vegetação com influência fluviomarinha 3,0 
Restinga 3,0 
Savana estépica 2,0 
Fonte: Adaptado de Grigio, 2003. 

 

 Conforme os cruzamentos as classes de vulnerabilidade natural foram 

muito baixa, baixa, média, alta, muito alta, conforme descrito na Tabela 8. 

 
 Tabela 8 – Média das classes de Vulnerabilidade natural 

CLASSIFICAÇÃO MÉDIA 
Muito baixa 0-1 

Baixa 1 - 1,5 
Média 1,5 – 2 
Alta 2 - 2,5 

Muito alta 2,5 – 3 
Fonte: Elaborado pela autora.  
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As etapas e procedimentos descritos anteriormente possibilitam a 

aplicação de uma análise sistêmica não-fatorial do objeto de estudo que, de acordo 

com Christofoletti (1999), podem ser estudados por meio de duas abordagens: a 

ecológica e a geográfica. A abordagem ecológica, por se ater mais às características 

e inter-relações dos organismos vivos em diferentes habitats, não atende aos 

objetivos desse estudo. Optou-se, neste trabalho, então, pela outra abordagem 

citada pelo autor, a abordagem geográfica, pois esta analisa o espaço geográfico 

caracterizado pelo relacionamento de fatores abióticos, bióticos e antrópicos, 

estando o ser humano incluído nas inter-relações e fluxos de matéria e energia.  

Nessa abordagem, estuda-se a estrutura e a dinâmica ambiental em um 

espaço, este que pode ser visualizado e distinguido em fotos aéreas ou imagens de 

satélite pelas mudanças no relevo, vegetação, hidrografia e tipo de solo 

(FIGUEIREDO et al, 2010) . Ainda de acordo com os referidos autores, o clima e a 

geologia integram esta abordagem, embora não possam ser visualmente 

discernidos. No que se refere às ações humanas, modificadoras e restauradoras do 

ambiente, estas também podem e devem ser contempladas.  

 

2.2.2 Seleção das variáveis e indicadores de vulnerabilidade  

 

Nos estudos acerca da vulnerabilidade, a seleção de indicadores capazes 

de expressar o grau que apresentam não é um exercício fácil ou metodologicamente 

definido, pois deve refletir as características particulares dos ambientes ou 

populações analisadas.  

Nesse sentido, a construção de um referencial teórico e metodológico 

bem claro é fundamental para embasar esta seleção, e respondem à demanda do 

pesquisador.  

Christofoletti (1999) ressalta a importância de na análise ambiental se 

conciliar a perspectiva reducionista com a sistêmica, devendo-se estabelecer a 

hierarquia entre os componentes do sistema, a definição de variáveis que melhor 

descrevem o funcionamento de cada subsistema, mas sem perder a visão da 

complexidade do todo.  

Na metodologia aqui aplicada foi necessário um trabalho de seleção de 

indicadores para a análise da vulnerabilidade natural e ambiental, conforme 
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discussão tratada a posteriori, bem como a de fatores que exprimem o quadro 

socioeconômico da BHA. 

No que se refere à vulnerabilidade natural, os próprios componentes 

naturais dos ambientes (geologia, geomorfologia, solos e vegetação) puderam ser 

selecionados como indicadores, pois são elementos que expressam a dinâmica dos 

ambientes, além de comporem as condicionantes que determinam a estabilidade ou 

instabilidade do ambiente, conforme os estudos de ecodinâmica de Tricart (1977).   

Para a caracterização dos elementos relacionados aos aspectos 

socioeconômicos (educação, renda e acessos a serviços básicos água, 

esgotamento sanitário e coleta de lixo) da população dos municípios do baixo e 

médio cursos da BHA, foi tomado como fonte de dados o estudo do Índice de 

Exclusão Social (IES) (LEMOS, 2012).  

O estudo tem como objetivo aferir os indicadores de privações de serviços 

essenciais e de renda, bem como estimar o IES em todos os municípios do Brasil, 

utilizando os dados dos Censos Demográficos de 2000 e de 2010, e busca fazer a 

atualização do diagnóstico dos indicadores de pobreza, entendida, tecnicamente, 

como exclusão social. 

De acordo com essa metodologia, o IES tem três (3) indicadores: Passivo 

em Educação, Passivo em Renda e Passivo Ambiental. O passivo em educação é 

aferido pelo percentual da população maior de quinze (15) anos que se declarou 

analfabeta. Para o passivo de renda é aferida a percentagem da população que 

sobrevive em domicílios cuja renda total varia de zero a dois salários mínimos.  

O Passivo Ambiental é constituído da média ponderada entre os três 

indicadores: PRIVAGUA (percentagem da população que sobrevive em domicílios 

sem acesso ao serviço de água encanada), PRIVSANE (percentagem da população 

sobrevivendo em domicílios sem acesso a saneamento minimamente adequado) e 

PRIVLIXO (percentagem da população que sobrevive em domicílios privados do 

serviço de coleta sistemática de lixo, direta ou indiretamente).  

Os índices refletem o quadro social dos municípios contemplados no 

presente estudo, como o não atendimento de necessidades básicas para a 

manutenção da qualidade de vida e ambiental. 

Para a avaliação das condições de infraestrutura domiciliar dos 

municípios da BHA foram considerados os dados referentes ao déficit habitacional e 
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os dados de inadequação das habitações fornecidos pelo Sistema IBGE de 

Recuperação Automática (SIDRA) e pela Fundação João Pinheiro. 

De acordo com a Fundação João Pinheiro (2013), déficit habitacional é 

um conceito ligado diretamente às deficiências do estoque de moradias. Portanto, 

constitui: 

 
[...] aquelas sem condições de serem habitadas em razão da precariedade 
das construções e que, por isso, devem ser repostas. Inclui ainda a 
necessidade de incremento do estoque, em função da coabitação familiar 
forçada (famílias que pretendem constituir um domicílio unifamiliar), dos 
moradores de baixa renda com dificuldades de pagar aluguel e dos que 
vivem em casas e apartamentos alugados com grande densidade. Inclui-se 
ainda nessa rubrica a moradia em imóveis e locais com fins não 
residenciais. O déficit habitacional pode ser entendido, portanto, como 
déficit por reposição de estoque e déficit por incremento de estoque. 
(FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2013, p. 12). 

 
O déficit habitacional é formado, portanto, segundo a Fundação João 

Pinheiro (2013), calculando-se a soma de quatro componentes: domicílios precários 

(soma dos domicílios improvisados e dos rústicos), coabitação familiar (soma dos 

cômodos e das famílias conviventes secundárias com intenção de constituir um 

domicílio exclusivo), ônus excessivo com aluguel urbano e adensamento excessivo 

de domicílios alugados.  

É importante ressaltar que os dados numéricos não são capazes de 

expressar por completo as condições socioeconômicas da área. Para uma avaliação 

para completa seria necessário uma investigação mais detalhada que demandaria 

um tempo não disponível para a execução deste estudo. 

A seleção desses indicadores permitiu uma melhor compreensão do 

quadro social que se delineia para determinar os usos e ocupações da BHA, à título 

de complementação dos dados necessários para se realizar um diagnóstico da área. 
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3 A BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ACARAÚ: CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-

AMBIENTAL DOS MUNICÍPIOS DRENADOS PELO MÉDIO E BAIXO CURSOS DA 

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ACARAÚ 

 

A BHA está situada na porção centro-norte do Ceará, possuindo seis 

municípios do seu médio e baixo curso, de um total de dez, inseridos nas Áreas 

Suscetíveis à desertificação (ASD’s) em um grau considerado grave ou muito grave 

pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (ALBUQUERQUE et al, 

2014). (Mapa 2). 

Os setores de médio e baixo curso da bacia já apresentam áreas em 

processo de desertificação, como nos municípios de Acaraú, Meruoca, Massapê, 

Morrinhos, Santana do Acaraú e Sobral (NASCIMENTO, 2006). As condições físico-

ambientais aliadas aos múltiplos usos exercidos na bacia vem desencadeando esse 

quadro desde o processo de ocupação inicial desse território.  

Nos tópicos que se seguem foram caracterizados os aspectos geológicos, 

geomorfológicos, climáticos, hidrográficos, pedológicos, cobertura vegetal e, 

considerando a combinação entre estes elementos, foram apresentadas as 

potencialidades e limitações naturais dos ambientes que compõem o médio e baixo 

BHA.   

Para essa análise física foi considerada em alguns momentos a bacia por 

completo (alto, médio e baixo cursos) para uma compreensão sistêmica das 

características encontradas, diferentemente do esboço socioeconômico traçado, 

pois consideramos que os aspectos geoambientais não coincidem com as 

delimitações municipais.  
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Mapa 2 - Mapa de localização do médio e baixo Acaraú

 
Fonte: Elaborado pela autora.  
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3.1 Caracterização geoambiental 

 

3.1.1 Bases geológicas 

 

Para a caracterização do esboço geológico no qual está assentada a 

bacia hidrográfica do Rio Acaraú, foram considerados como embasamentos 

principais para a análise, os estudos realizados e dados disponibilizados e 

divulgados pelo RADAMBRASIL (1981), CPRM (2003), Nascimento (2006) e Souza 

(1988).  

A princípio, as análises realizadas nos materiais bibliográficos coletados e 

na observação em campo apontaram uma diversificação de Unidades Geológicas, 

com a presença de dezessete unidades.  

Através da análise das Unidades Geológicas pôde ser percebida uma 

predominância das rochas do embasamento cristalino do Pré-Cambriano, 

aproximadamente 94% dos materiais, sendo representados por gnaisses e 

migmatitos diversos, quartzitos e metacalcários, associados a rochas plutônicas e 

metaplutônicas de composição predominantemente granítica (CPRM, 2003).  

O material granítico se torna visível em um afloramento de granito no 

curso do rio Acaraú, no trecho em que drena o município de Marco (Figura 1), 

enquanto que o material sedimentar predominantemente de acumulação eólica e 

marinha pode ser observado na região do estuário do rio, no município de Acaraú 

(Figura 2). 

  

Figura 1 - Afloramento de granito, Marco-CE. Figura 2 - Sedimentos eólicos, Acaraú-CE. 

Fonte: Caroline Vitor Loureiro (Mar/ 2014) Fonte: Caroline Vitor Loureiro (Mar/ 2014) 
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O restante da bacia, aproximadamente 6% da área total, é constituída por 

rochas sedimentares que, de acordo com Ceará (2009), são arenitos da Formação 

Serra Grande, sedimentos areno-argilosos, não ou pouco litificados do Grupo 

Barreiras e das Coberturas Colúvio-Eluviais, sedimentos eólicos constituídos de 

areias bem selecionadas de granulação fina a média, às vezes siltosas de 

Dunas/Paleodunas e cascalhos, areias, silte e argilas, com ou sem matéria orgânica, 

formados em ambientes fluviais, lacustres e estuarinos recentes dos depósitos 

aluvionares e de mangue. Essa descrição pode ser melhor observada no quadro-

síntese (Quadro 1) dos elementos que caracterizam as unidades geológicas 

identificadas.       

 

Quadro 1- Unidades geológicas identificadas no médio e baixo cursos da BHA 
Unidade geológica Litologia Subclasse 
Aprazível  Ortoconglomerados;  Metamórfica 
Barreiras  Arenitos 

conglomerados 
Sedimentar 

Complexo Ceará – Unidade 
Canindé  

Metabásicas e 
Metacalcários 

Metamórfica 

Complexo Ceará – Unidade 
Independência  

Micaxistos e 
Metacalcários  

Metamórfica 

Coreaú  Arcóseos e 
Gravaucas 

Sedimentar 

Santa Terezinha  Micaxistos Sedimentar 
Depósitos Aluviais  Areias argilosas e 

cascalho 
Sedimentar 

Depósitos Litorâneos  Areias quartzosas Sedimentar 
Frecheirinha  Metacalcários Sedimentar 
Granja  Ortognaisses TTG e 

Migmatitos 
Metamórfica 

Massapê  Ortoconglomerados Sedimentar 
Pacujá  Arenito, Folhetos e 

Siltitos 
Sedimentar 

Parapuí  Basaltos, Ardesitos 
e Riolitos 

Ígnea 

Serra Grande  Congomerados e 
Arenitos 

Sedimentar 

Suíte intrusiva subalcalina e 
alcalina Meruoca  

Monzonitos, 
Granodioritos e 
Sienitos 

Ígnea 

São Joaquim  Quartzitos, Xistos e 
Metavulcânicas 

Metamórfica 

Termometamorfito 
Mucambo  

Termometamorfitos Metamórfica 

Fonte: CPRM, 2003. 
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Cada unidade geológica teve sua área quantificada (Tabela 9), o que, 

para fins de subsídio ao planejamento e gestão ambiental, funciona como importante 

ferramenta decisiva, principalmente para a implantação e escolha de infraestruturas 

urbanas ou definição de usos.  

 

Tabela 9 – Quantificação das unidades geológicas na área do médio e baixo cursos da BHA 
Unidades geológicas Área (km²) % 

Aprazível  54,83 1,7 
Barreiras  439,84 13,6 
Complexo Ceará – 
Unidade Canindé  

612,07 18,9 

Complexo Ceará – 
Unidade Independência  

114,04 3,8 

Coreaú  27,45 1,1 
Santa Terezinha  150,92 4,7 
Depósitos Aluviais  332,91 10,6 
Depósitos Litorâneos  22,51 0,7 
Frecheirinha  11,75 0,4 
Granja  363,13 11,5 
Massapê  30,99 1,1 
Pacujá  229,36 7,1 
Parapuí  142,06 4,7 
Serra Grande  75,04 2,5 
Suíte intrusiva subalcalina 
e alcalina Meruoca  

363,72 11,4 

São Joaquim  191,93 5,9 
Termometamorfito 
Mucambo  

8,01 0,3 

Total 3242 100 
Fonte: Elaborado pela autora.  

 

As Unidades Geológicas do médio e baixo cursos da BHA foram 

mapeadas (Mapa 3) considerando-se as informações coletadas, a fim de fornecer 

elementos para o mapeamento da vulnerabilidade natural da bacia. 
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Mapa 3 - Mapa das unidades geológicas do médio e baixo cursos da bacia hidrográfica do rio Acaraú 

 
Fonte: Elaborado pela autora.  
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3.1.2 Domínios geomorfológicos 
 

As condições hidroclimáticas existentes na região da Bacia Hidrográfica 

do Acaraú são predominantemente típicas do semiárido e resultam, no que se refere 

aos processos morfogenéticos, em uma predominância dos processos de natureza 

mecânica.  

Observa-se uma desagregação mecânica das rochas e, quanto à 

morfodinâmica atual, a predominância do intemperismo físico e ações de erosão 

pluvial, que colabora para a formação de vales em “U” e formação de pedimentos 

rochosos e detríticos, e ações fluviais (NASCIMENTO, 2006).   

Para a caracterização geomorfológica da região da Bacia do Acaraú 

foram consideradas as unidades morfoestrutuais do Ceará, definidas por Souza 

(1988), que compartimenta o estado em três domínios: Domínio dos depósitos 

sedimentares cenozóicos (planícies fluviais, formas litorâneas e tabuleiros); Domínio 

das bacias sedimentares paleo-mesozóicas (Chapada do Araripe, Chapada do 

Apodi e Planalto da Ibiapaba); Domínio dos escudos e maciços antigos (Planaltos 

Residuais e Depressões Sertanejas); tais unidades representadas por formas de 

acumulação, estruturais e erosivas (dissecadas e conservadas), respectivamente; 

observou-se na área em estudo a ocorrência das três unidades: 

I - O Domínio dos depósitos sedimentares cenozóicos:  

Representados pelas planícies e terraço fluviais do Rio Acaraú e seus 

principais tributários (Jaibaras, Jacurutu, Groaíras, Macacos); pelas planícies e 

formas litorâneas (Figura 3), presentes no município de Acaraú, composta de praias, 

faixa de pós-praia, planície fluviomarinha (Figura 4) e dunas; e pelos tabuleiros da 

Formação Barreiras (MEIRELES, 2007). As planícies fluviais do Rio Acaraú, 

juntamente com a do Rio Jaguaribe, de acordo com Nascimento (2006), 

representam as mais largas planuras fluviais do estado, principalmente ao se 

aproximarem do mar.  

Essa condição tem sido elaborada pela própria acumulação fluvial. Uma 

configuração que se difere nos setores de alto curso, condição modificada pelos 

terrenos cristalinos dispostos nas nascentes onde, devido às condições 

gravitacionais, é imposta a fase de dissecação do relevo. No setor do médio curso o 

potencial de carregamento dos sedimentos torna esse trecho, em relação ao baixo 
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curso, com menor largura das planícies fluviais, onde se dá o processo mais forte de 

acumulação. 

 

  Figura 3 – Faixa de praia, Acaraú-CE Figura 4 – Planície fluviomarinha, Acaraú-CE 

  

Fonte: Caroline Vitor Loureiro (Jul/ 2014) Fonte: Caroline Vitor Loureiro (Jul/ 2014) 
 

As formas litorâneas se originaram por meio da ação das ondas, marés, 

correntes marinhas, fluxos fluviomarinhos e ventos. Processos que no período 

Quaternário foram submetidos a eventos relacionados com mudanças climáticas e 

flutuações do nível do mar, as transgressões e regressões marinhas (MEIRELES, 

2007). As alterações do nível do mar foram responsáveis pela origem de muitas 

outras morfologias situadas ao longo da planície cearense, identificadas e 

correlacionadas com as demais unidades ambientais (MEIRELES; SERRA, 2002).  

Na BHA as formas litorâneas estão dispostas no setor de baixo curso da 

bacia, onde também se encontra o complexo estuarino do rio principal da bacia. A 

faixa de praia compõe superfície arenosa e subsequente à zona de berma ou pós-

praia. A faixa de pós-praia, segundo Nascimento (2006), representa uma zona de 

transição de material arenoso formado pela ação das marés altas e provenientes de 

outros ecossistemas como as dunas e manguezais. No complexo estuarino, 

identificam-se feições paisagísticas como os manguezais, apicuns, flechas de 

areias, delta de maré e lagamares.  

A planície fluviomarinha também se faz presente nessa área e recebe 

destaque pelo processo hidrodinâmico expressivo que possui, recebendo influência 

dos processos fluviais e marinhos que propiciam a formação dos manguezais, 

ecossistema sujeito ao regime das marés.  

Complementando as formas litorâneas, também são identificadas as 

dunas, elaboradas em areias quaternárias. Estas formam cordões quase contínuos 
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ao longo da costa, com evidente paralelismo entre si, compreendendo uma faixa em 

tornos de 2,5 km de largura (MEIRELES, 2007). Estão situadas entre a superfície 

pediplanada ou as formas tabulares e a faixa de praia (DINIZ; MOREIRA; 

CORRADINI, 2008).  

Apresentam areias esbranquiçadas com granulação de fina a média 

quartzosa, com grãos foscos e arredondados, podendo conter minerais pesados, 

com altitude variando entre 20m a 40m (NASCIMENTO, 2006). Há uma 

predominância das dunas com formato de barcana, como lua crescente que, por 

algumas vezes, recobrem as paleodunas que, por apresentarem certo grau de 

fixação. 

Concluindo os elementos desta unidade, estão os tabuleiros que 

definimos como as superfícies levemente inclinadas em direção ao litoral, com suave 

caimento topográfico (MEIRELES 2007). No estado do Ceará, formam um amplo 

glacis de deposição constituído pelas exposições tércio-quaternárias da Formação 

Barreiras. Bordejam a planície litorânea e encontram-se no limite desta com a 

Depressão Sertaneja. A média de altitude dos tabuleiros identificadas na BHA foi de 

40m (MEIRELES, 2007). 

II - O Domínio das bacias sedimentares paleo-mesozóicas:  

Os planaltos sedimentares são superfícies planas ou levemente 

inclinadas condicionadas por estruturas geológicas de Bacias sedimentares 

Paleozóicas ou Mesozóicas (SOUZA, 1978). Essa unidade é representada pelo 

Planalto da Ibiapaba, por suas cuestas areníticas e encostas entre os estados do 

Ceará e Piauí, abrangendo toda a porção ocidental cearense. Possui disposição S – 

N, contínua, com exceção da área rompida pela superimposição do rio Poti, abrupta 

e bastante festonada (SOUZA op. cit.; MEIRELES, 2007).  

Observam-se incidências nas escarpas desse planalto em seu front 

central por algumas drenagens da bacia do Acaraú, em especial as nascentes do rio 

Jaibaras (NASCIMENTO, 2006). Caracteriza-se como um relevo dissimétrico com 

um front escarpado com declives de 25º – 30º e um revesso com caimento 

topográfico suave, configurando a morfologia de cuesta (MEIRELES, 2007). O 

mergulho se dá para W e a altitude do Planalto varia entre 750m – 800m. 

III - O Domínio dos escudos e maciços antigos:  
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Essa unidade se dispersa pelas Depressões Sertanejas, com 

configuração semelhante a compartimentos ilhados, com contraste acentuado na 

fisiologia da paisagem semiárida e altitudes assimétricas. São constituídos 

comumente por rochas do embasamento cristalino metamorfizadas, com algumas 

exceções como os inselbergs graníticos e o complexo serrano Meruoca-Rosário e 

Canutim (SOUZA, 1988). É basicamente representada pelos Planaltos Residuais e 

Depressão Sertaneja.  

Os maciços residuais foram individualizados de acordo com a 

classificação de Souza (1988) nos seguintes compartimentos: Serra de Baturité, 

Maciços centrais e ocidentais, Serra da Meruoca-Rosário e Serra das Matas. Dentre 

esses compartimentos, os dois últimos estão presentes na Bacia Hidrográfica do 

Acaraú.  

A Serra da Meruoca-Rosário situa-se a oeste do rio Acaraú, sua estrutura 

corresponde a um stock granítico (rochas intrusivas) e à base de suas encostas 

formam-se pequenas depressões intermontanas que têm características 

equivalentes aos cones de detritos coalescentes (MEIRELES, 2007).  

A Serra das Matas, segundo o autor supracitado, possui altitude média 

variando entre 550-600m, é constituída por rochas do complexo migmatítico-

granítico com evidências de dobramentos e falhamentos. Apresenta, ainda, algumas 

cristas em altitudes superiores a 750m.  

As Depressões Sertanejas representam a unidade com maior expressão 

no Ceará, abrangendo cerca de 70% de seu território (MEIRELES, 2007). Situam-se 

em níveis altimétricos inferiores a 400m e apresentam topografia de plana a 

levemente ondulada. São as porções mais antigas da crosta terrestre, com rochas 

que datam do Pré-Cambriano. Devido ao seu antigo processo de formação essas 

rochas já passaram por processos de falhas, arrasamento e dobramentos.  

Meireles (2007) destaca como elementos que individualizam estes 

compartimentos as seguintes características: acentuadas variações litológicas; 

truncamento indistinto das litologias por processos de morfogênese mecânica; 

revestimento generalizado por caatinga que possui pequena capacidade para deter 

ou atenuar a ação de desgaste; pequenos encaves de cerrado nas bacias 

sedimentares; pequena espessura do manto de alteração das rochas; ocorrência 

frequente de pavimentos e paleopavimentos; deficiente capacidade de erosão linear; 
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ocorrência de inselbergs e cristas residuais em setores de maior resistência e; 

desenvolvimento de áreas de acumulação inundáveis à jusante das rampas 

pedimentadas.   

Na Bacia do Acaraú esse compartimento também é predominante e 

apresenta altitude média variando entre 130-400m com relevo plano a fortemente 

ondulado. 

No quadro 2 pode ser observado a síntese da predominância das 

Unidades geomorfológicas, destacando sua diversidade de sub-compartimentações 

e feições representativas. Essas Unidades também foram mapeadas (Mapa 4), a fim 

de fornecer elementos para o mapeamento da vulnerabilidade da BHA. 

 

Quadro 2 – Síntese dos aspectos geomorfológicos do médio e baixo cursos da BHA 
Unidade morfoestrutural Sub-compartimentação Feições representativas 

Domínio dos depósitos 
sedimentares cenozoicos 

Planícies fluviais e Planície 
fluviomarinha Planícies fluviais 

Planícies e formas 
litorâneas Dunas e praias 

Glacis pré-litorâneos Tabuleiros da Formação 
Barreiras 

Domínio das bacias 
sedimentares paleo-

mesozóicas 
Planalto da Ibiapaba Cuestas areníticas e 

escarpas 

Domínio dos escudos e 
maciços antigos 

Planaltos Residuais Serra da Meruoca-Rosário 
e Serra das Matas 

Depressões Sertanejas Depressões periféricas e 
interplanálticas 

   Fonte: Elaborado pela autora.  
 
 

Quando quantificadas as áreas de cada unidade geomorfológica (Tabela 

10), ficou evidenciada a predominância da Depressão sertaneja, dominante em mais 

de 50% do território do médio e baixo Acaraú.  

Tal característica exprime a condição de permeabilidade e porosidade da 

bacia, pois traem uma composição de rochas do embasamento cristalino, conforme 

discussão realizada na caracterização geológica do médio e baixo cursos da bacia 

hidrográfica do rio Acaraú. 

 

Tabela 10 – Distribuição das unidades geomorfológicas do médio e baixo cursos da BHA 
Unidades 

geomorfológicas 
Área (km²) % 

Planície litorânea 16,98 0,8 
Tabuleiro pré-litorâneo 406,09 12,8 
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Planície fluvial 457,71 14,4 
Continua 
Tabela 10 – Distribuição das unidades geomorfológicas do médio e baixo cursos da BHA 

Unidades 
geomorfológicas 

Área (km²) % 

Depressão sertaneja 1890,32 58,7 
Maciços residuais 410,65 12,9 

Cuesta da Ibiapaba 3,05 0,4 
Total 3242 100 

Fonte: Elaborado pela autora.  
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Mapa 4 - Mapa geomorfológico do médio e baixo cursos da bacia hidrográfica do rio Acaraú 

 
Fonte: Elaborado pela autora.  
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3.1.3 Condições climáticas e hidrográficas  

 

A Zona de convergência intertropical (ZCIT) é o principal sistema 

causador de chuvas no estado do Ceará, atuando de fevereiro a maio, quando 

atinge sua máxima posição ao sul.  

Ao longo do ano a ZCIT se mantém acima da faixa equatorial (Figura 5). 

Origina-se na convergência de ventos alísios de nordeste e de sudeste. Ocorre 

durante o verão (outono no hemisfério sul), constituindo-se como principal causador 

de chuvas no nordeste (NASCIMENTO, 2006).  Desta forma, a ZCIT se constitui 

como o mecanismo mais atuante na formação de chuvas na BHA. 

 

Figura 5 - Imagem GOES/METEOSAT de 14 de março de 2016 indicando a atuação da ZCIT no 
Ceará. 

 

         Fonte: INPE/CPTEC  
 

Nos meses em que não se verifica a atuação da ZCIT, entre os meses de 

junho e janeiro, é possível verificar a atuação de outros sistemas atuando de forma 
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isolada, como os Vórtices Ciclônico de Ar Superior (VCAS), os Complexos 

Convectivos de Mesoescalas (CCMs), Linhas de Instabilidade (LI) e as Ondas de 

Leste. 

Os VCAS geram precipitação, principalmente, em janeiro e fevereiro. Os 

Complexos convectivos de mesoescalas (CCMs) provocam chuvas fortes e de curta 

duração durante o período chuvoso, bem como as Linhas de instabilidade (LI). As 

Ondas de Leste atuam de junho a agosto. 

No entanto, as maiores chuvas ocorrem durante o período de atuação da 

ZCIT mais ao sul do hemisfério sul, portanto entre os meses de fevereiro à maio. 

A Bacia Hidrográfica do Rio Acaraú ocupa diferentes espaços, com 

elevada variação de altitudes, ocorrendo nesta área a maior amplitude hipsométrica 

do Ceará, com altitude variando de 0m na região do litoral, a 1145m, a máxima do 

Estado, na Serra das Matas, município de Monsenhor Tabosa, o que confere certa 

influência nas condições hidroclimáticas nessa área (CEARÁ, 2009). Observam-se 

irregularidades interanuais e espaciais do regime de chuvas, parte da bacia (litoral, 

Serra da Meruoca e Ibiapaba) apresentam altos índices pluviométricos, enquanto 

que nos setores mais ao sul e leste da bacia a pluviosidade é menor. 

Essa variação, aliada à grande extensão da bacia, diversifica as 

condições climáticas. Portanto, a caracterização hidroclimática da bacia exige uma 

compartimentação de seus setores (alto, médio e baixo).  

Embora esse estudo seja centrado no médio e baixo curso, faz-se 

necessário, também, um reconhecimento do quadro climático do alto curso, pois as 

características climáticas deste setor podem desencadear efeitos à jusante. 

No alto curso, onde se localizam as nascentes do rio principal da bacia, 

as características geológicas e geomorfológicas configuram relevos residuais 

subúmidos, com níveis altimétricos variando entre 650m-1000m, regime de 

precipitações regularmente distribuído e elevadas precipitações de até 1000 mm 

entre janeiro a maio, desencadeando chuvas mais abundantes e regulares (CEARÁ, 

2009).   

O setor de médio curso caracteriza-se por percorrer grande área de 

Depressão Sertaneja constituída por rochas do embasamento cristalino e superfície 

de aplainamento bem conservada. A paisagem só é quebrada por alguns maciços 

residuais. O clima é do tipo semiárido quente com precipitações médias anuais 
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variando entre 600mm – 800mm, entre janeiro a maio, onde as temperaturas são 

mais elevadas, a média fica em torno de 27ºC (CEARÁ, 2009).  

No baixo curso, as superfícies apresentam baixa altitude, com 

precipitações superiores a 900mm entre janeiro e junho e temperaturas em torno de 

26º, conforme Tabela 11.  

 

Tabela 11 – Caracterização hidroclimática por setores da bacia 
Setor da bacia Precipitação Temperaturas  Rede de 

drenagem 
Alto curso Até 1000mm  Média mensal 

24ºC (janeiro – 
maio) 

Densa e de baixo 
potencial de águas 
subterrâneas 

Médio curso 600 a 800mm Média mensal de 
27ºC (janeiro – 
maio) 

Densa, com fluxo 
hídrico intermitente 
sazonal e baixo 
potencial de águas 
subterrâneas 

Baixo curso Superior a 900mm Média mensal de 
26ºC (janeiro – 
junho) 

Drenagem de 
padrão paralelo 

Fonte dados: FUNCEME (2014) e Ceará (2009) 
 

Por ocupar quase 10% de todo o território cearense, a bacia acaba por 

drenar muitos municípios do estado, tanto parcialmente como integralmente, um 

total de 27 municípios, os quais estão representados no Quadro 3. A área da bacia é 

submetida, em grande parte, aos efeitos da irregularidade pluviométrica, aos 

excessos ou à falta quase absoluta de chuvas e a elevados índices de 

evapotranspiração potencial em alguns municípios por ela drenados, configurando 

um balanço hídrico deficiente. As médias pluviométricas dos municípios da região do 

médio e baixo Acaraú podem ser observadas na tabela 12 e no gráfico 1.  

 

Quadro 3 - Municípios drenados integralmente ou parcialmente pela BHA  
 Municípios drenados pela Bacia Hidrográfica do Rio Acaraú 
I 
N 
T 
E 
G 
R 
A 
L 
M 
E 
N 
T 
E 

Cariré P 
A 
R 
C 
I 
A 
L 
M 
E 
N 
T 
E 
 

Acaraú (27,85%) 
Catunda Alcântara (19,48%) 
Forquilha Bela Cruz (23,73%) 
Graça Cruz (13,11%) 
Groaíras Ipu (90,91%) 
Hidrolândia Ipueiras (31,04%) 
Massapê Marco (48,32%) 
Pacujá Meruoca (83,84%) 
Pires Ferreira Monsenhor Tabosa (13,80%) 
Reriutaba Morrinhos (53,00%) 
Varjota Mucambo (71,38%) 
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Continua   
Quadro 3 - Municípios drenados integralmente ou parcialmente pela BHA  

Municípios drenados pela Bacia Hidrográfica do Rio Acaraú 
  Nova Russas (92,40%) 

Santa Quitéria (96,84%)   
  Santana do Acaraú (69,71%) 
  Sobral (45,01%) 
  Tamboril (35,19%) 
Fonte dados: Ceará (2009). 
 

As condições geológicas, geomorfológicas e de uso e ocupação do solo 

da região influem na capacidade de acumulação de água na bacia, tanto superficial 

como subterrânea. O volume de água superficial se encontra distribuído em 1902 

reservatórios, além do volume que escoa pelo rio principal e seus afluentes. Os 

principais reservatórios da bacia do Acaraú, com suas respectivas capacidade de 

acumulação são: Acaraú Mirim (52.000.000 m³), Araras (91.000.000m³), Arrebita 

(19.600.000 m³), Jaibaras (104.430.000 m³), Bonito (6.000.000 m³), Carão 

(26.230.000 m³), Edson Queiroz (254.000.000 m³), Farias de Souza (12.230.000 m³), 

Forquilha (50.130.000 m³), São Vicente (9.840.000 m³), Sobral (4.675.000 m ³) e 

Carmina (13.628.000 m³) (COGERH, 2014). 

A BHA apresenta dois sistemas aquíferos, segundo Ceará (2009), o das 

rochas sedimentares (porosos e aluviais) e o das rochas cristalinas (fissurais). Os 

sedimentares são considerados mais importantes por possuírem uma elevada 

permeabilidade e uma porosidade primária, resultando em unidades geológicas com 

excelentes condições de armazenamento e fornecimento de água. O das rochas 

cristalinas (fissurais) por se encontrarem inseridos em áreas de rochas do 

embasamento cristalino, apresentam baixo potencial de armazenamento, pois as 

zonas fissuradas são os únicos condicionantes para a recarga de água.  

 

Tabela 12 - Precipitação pluviométrica média dos municípios da BHA 

Município Média pluviométrica 
Acaraú 1075,19 

Alcântaras 994,43 
Bela Cruz 917,71 

Cruz 964,2 
Cariré 889,63 

Catunda 745,41 
Forquilha 753,03 

Graça 1197,64 



86 

 

 

Continua 
Tabela 12 - Precipitação pluviométrica média dos municípios da BHA 

Município Média pluviométrica 
Groaíra 770,2 

Hidrolândia 872,69 
Ipu 999,48 

Ipueiras 920,51 
Marco 922,3 

Massapê 1140,02 
Meruoca 1395,08 

Monsenhor Tabosa 684,67 
Morrinhos 852,62 
Mucambo 1068,08 

Nova Russas 761,31 
Pacujá 1021,69 

Pires Ferreira 1735,01 
Reriutaba 972,24 

Santa Quitéria 754,68 
Santana do Acaraú 869,83 

Sobral 743,88 
Tamboril 633,86 
Varjota 895,16 

Fonte: FUNCEME (média 30 anos: 1984-2013). 
 
 

A captação dessa água subterrânea se dá pela construção de poços ou 

por fontes naturais. Um levantamento realizado pela Companhia de Pesquisas de 

Recursos Minerais (CPRM), Fundação Cearense de Meteorologia (FUNCEME), 

Superintendência de Obras Hidráulicas (SOHIDRA), COGERH, Departamento 

Nacional de Obras contra a Seca (DNOCS), Fundação Nacional de Saúde 

(FUNASA), Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e empresas privadas, até 

2006, levantaram a existência de 2242 pontos de água, sendo 2134 poços tubulares, 

104 poços amazonas e 4 fontes naturais. Do total de poços tubulares, 12,46% se 

dão em aquíferos porosos, 6,94% em aquíferos aluviais e 80,60% em aquíferos 

fissurais (CEARÁ, 2009). 
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Gráfico 1 – Precipitação pluviométrica média dos municípios da BHA

 

Fonte: FUNCEME (média 30 anos: 1984-2013). 
 

Observa-se que os aquíferos fissurais, por ocorreram em grande 

extensão do estado, são de grande importância para o abastecimento das famílias 

interioranas, porém requerem, bem como os outros tipos, um acompanhamento 

especializado dos órgãos competentes, a fim de garantirem o bom uso das águas 

subterrâneas, assegurando sua qualidade e disponibilidade. 

 

3.1.4 Os solos e a cobertura vegetal 

 

As condições hidroclimáticas predominantemente de semiárido, aliadas 

às condições geológicas e geomorfológicas, conferiram a essa região (médio e baixo 

cursos da BHA) a presença de oito classes de solos. Deste modo, com base no 

Mapa Exploratório – Reconhecimento de Solos do Estado do Ceara (1973) são eles 

os Luvissolos, Planossolos, Argissolos Vermelho-Amarelo, Argissolos Vermelho-

Amarela Eutrófico, Gleissolos, Neossolos Flúvicos, Neossolos Litólicos Eutróficos e 

Neossolos Litólicos Eutrófios e Distróficos. 

De acordo com o Levantamento exploratório de solos do Ceará (1973), os 

Luvissolos são solos moderadamente profundos, com espessura do A+Bt variando 

entre 30 e 90 cm. São, sobretudo, muito susceptíveis à erosão apresentando 

frequentemente pedregosidade superficial e, muitas vezes, dentro do horizonte A. 

Em grande parte do Estado são aproveitados com pecuária extensiva em meio à 
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vegetação natural de caatinga, ocorrendo também culturas de subsistência 

(PEREIRA; SILVA, 2007). 

Os Planossolos foram caracterizados como solos de textura arenosa no 

horizonte A e média ou argilosa no Bt, sendo o A com espessura variando de 30 a 

100 cm, e onde a erosão é mais intensa, variando de 10 a 18 cm. O uso atual é 

comumente pela extração de carnaúba, pastagens para pecuária extensiva e, em 

pequena escala, pela cultura do milho e feijão. São muito susceptíveis à erosão, pois 

apresentam ligeiro excesso de água nos meses chuvosos e um grande 

ressecamento no período seco (BRASIL, 1973).  

A classe de solos Argissolos Vermelho-Amarelo foi caracterizada como de 

textura arenosa média ou raramente argilosa, no horizonte A e média ou argilosa no 

horizonte Bt. Em geral, os horizontes A destes solos possuem espessura que varia 

de 28 a 115 cm. O uso atual apresenta culturas de subsistência e plantios de 

cajueiros no litoral. Os Argissolos Vermelho-Amarelo Eutróficos diferem-se por uma 

melhor condição de nutrientes. Seu relevo em geral plano e suave ondulado 

proporciona o uso de máquinas agrícolas (BRASIL, 1973). 

Os Gleissolos, característicos no Ceará das áreas de influência 

fluviomarinha, são solos hidromórficos, desenvolvidos de sedimentos recentes não 

consolidados, de constituição argilosa, argilo-arenosa e arenosa. Apresentam forte 

limitação ao uso, podendo ser explorados pelo extrativismo controlado de 

subsistência, pesquisa, ecoturismo e atividades de educação ambiental (BRASIL, 

1973). 

A classe dos Neossolos Flúvicos foi descrita como solos pouco 

desenvolvidos, provenientes de deposições fluviais recentes e variam de 

moderadamente profundos a muito profundos com drenagem comumente imperfeita 

ou moderada. No Ceará, ocorrem nas várzeas dos principais rios do Estado e são 

intensamente aproveitados com culturas diversas, pastagens para pecuária 

extensiva, extrativismo vegetal e fruticultura (BRASIL, 1973). 

Os Neossolos Litólicos, com variação de Eutrófico e Eutrófico e Distrófico, 

foram descritos pelo Levantamento exploratório de solos do Ceará (1973) como 

pouco desenvolvidos, rasos a muito rasos, possuindo apenas um horizonte A 

assente diretamente sobre a rocha (R) ou sobre um C com muitos materiais 

primários. São utilizados de modo muito precário pela pecuária extensiva e em áreas 

de clima menos seco por pequenas culturas de subsistência. São muito susceptíveis 
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a processos de desertificação devido a fatores associados como sua pouca 

profundidade, condições de semiaridez e usos incompatíveis com suas 

potencialidades e limitações.  

Em suma, a maior parte dos solos da bacia apresenta espessuras 

pequenas, com grande frequência de chãos pedregosos o que confere pouca 

disponibilidade de água no solo na maior parte do ano.  

Assentada sobre esses solos foram identificadas as unidades de 

vegetação predominantes, fundamentando-se em Fernandes (1990), Pereira e Silva 

(2007) e IBGE (2012). 

A vegetação de restinga se caracteriza, de acordo com IBGE (2012), 

como comunidades vegetais que recebem influência direta das águas do mar 

apresentam gêneros característicos das praias. Ocorrem, também, em áreas mais 

altas, afetadas pelas marés equinociais, as conhecidas Ipomoea pes-caprae (L.) R. 

Br e Canavalia rosea (Sw) DC., além dos gêneros Paspalum e Hidrocotyle. As duas 

primeiras atingem as dunas, contribuindo para fixá-las.  

Pereira e Silva (2007) caracterizam a Caatinga, que de acordo com o 

IBGE (2012) é denominada Savana estépica, classificando-a em dois tipos de 

vegetação, a arbórea, em geral com melhor estado de preservação, e a arbustiva, 

em áreas que já sofreram as consequências do desmatamento, ocorrendo em áreas 

de clima semiárido da depressão sertaneja, serras secas e a Chapada do Apodi. 

A Floresta Ombrófila Aberta, segundo IBGE (2012) ocorre em Terras 

baixas, Submontana e Montana com ocorrência de palmeiras, cipó, bambu e 

sororoca. 

A Floresta Tropical Caducifólia ocorre na forma de disjunções distribuídas 

por diferentes quadrantes do país, com estrato superior formado de macro e 

mesofanerófitos predominantemente caducifólios, com mais de 50% dos indivíduos 

despidos de folhagem no período desfavorável, e compreende grandes áreas 

descontínuas localizadas, do norte para o sul e de leste para oeste, e no sul na área 

subtropical, (IBGE, 2012). 

A Vegetação com influência fluvial trata-se, segundo IBGE (2012), de 

comunidades vegetais das planícies aluviais que refletem os efeitos das cheias dos 

rios nas épocas chuvosas, ou, então, das depressões alagáveis todos os anos. Os 

carnaubais no município de Marco caracterizam esse tipo de vegetação (Figura 6). 
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O manguezal caracteriza a vegetação com influência fluviomarinha, típica 

de ambiente salobro, situada na desembocadura de rios e regatos no mar, onde, nos 

solos limosos, cresce uma vegetação especializada, adaptada à salinidade das 

águas (IBGE, 2012). Na BHA são caracterizadas pela vegetação de manguezal 

(Figura 7).  

 

Figura 6 - Vegetação com influência fluvial 
(Carnaúbas) em Marco-CE  

Figura 7 - Vegetação com influência 
fluviomarinha (Manguezal) em Acaraú-CE  

  

Fonte: Caroline Vitor Loureiro (Mar/ 2014) Fonte: Caroline Vitor Loureiro (Mar/ 2014) 
 

No que se refere à áreas de vegetação protegida, de acordo com o mapa 

das Unidades de Conservação (UC’s) do Ceará, elaborado pela SEMACE e 

disponibilizado em sua página na internet, apenas uma UC é identificada nesse 

setor na bacia, o Parque Ecológico de Acaraú, criado através da Lei Municipal no. 

877/98 de 06/03/98. Localizado no município de mesmo nome abrange uma área de 

ecossistema costeiro/complexo vegetacional litorâneo.  

Ainda de acordo com a SEMACE, o Parque Ecológico é uma categoria de 

UC ainda não prevista no Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza (SNUC) o que dificulta sua formalização, embora apresente os mesmos 

objetivos de uma UC Municipal, como propiciar a conservação da biodiversidade, o 

desenvolvimento local e a manutenção dos bens e serviços do ecossistema. 

O Quadro 4 traz uma síntese dos tipos e solo, unidades de vegetação e 

principais usos na região do baixo e médio cursos da BHA. 
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Quadro 4 - Principais classes de solo e unidades de vegetação do médio e baixo Acaraú. 
Classe de solo Principais 

características 
Unidade de 
vegetação 

Principais usos 

Luvissolos Moderadamente 
profundos com 
espessura do A + Bt 

variando entre 30 e 
90 cm. 

Caatinga arborizada; 
Vegetação com 
influência fluvial. 

Pecuária extensiva; 
Culturas de 
subsistência. 

Planossolos Textura arenosa no 
horizonte A e média 
ou argilosa no Bt, 
sendo o A com 
espessura variando 
de 30-100 cm. 

Caatinga arborizada. Culturas de 
subsistência; 
Extrativismo vegetal. 

Argissolos Vermelho-
Amarelo 

Textura arenosa 
média ou raramente 
argilosa, no horizonte 
A e média ou argilosa 
no horizonte Bt. 
Espessura que varia 
de 28-115 cm.  

Caatinga arborizada; 
Restinga. 
 

Culturas de 
subsistência; No 
litoral cultura do 
cajueiro e cana de 
açúcar; Pecuária 
extensiva.  

Argissolos Vermelho-
Amarelo Eutróficos 

Diferem-se por uma 
melhor condição de 
nutrientes 

Floresta ombrófila 
aberta. 

Agricultura de 
subsistência.  

Gleissolos Solos hidromórficos 
e salinos; Perfis do 
tipo A-C; Ocupam 
relevos planos 
de várzea e 
proximidades de 
desembocadura. 
dos rios, sob 
influência de maré. 

Vegetação com 
influência 
Fluviomarinha; 
Vegetação de 
mangue 

Extrativismo 
animal; 
Preservação 
Ambiental; 
Carcinicultura; 
Pesquisa; Turismo. 

Neossolos Flúvicos Solos pouco 
desenvolvidos, 
provenientes de 
deposições fluviais 
recentes. Variam de 
moderadamente 
profundos a muito 
profundos com 
drenagem 
comumente 
imperfeita ou 
moderada. 

Vegetação com 
influência fluvial e /ou 
lacustre; Vegetação 
de várzea 

Agricultura de 
subsistência e 
agricultura de 
produção irrigada; 
Pecuária extensiva; 
Extrativismo vegetal. 

Neossolos Litólicos 
Eutróficos 

Pouco 
desenvolvidos, rasos 
a muito rasos, 
possuindo apenas 
um horizonte A 
assente diretamente 
sobre a rocha (R) ou 
sobre um C. 

Caatinga arborizada Agricultura de 
subsistência. 

Neossolos Litólicos 
Eutróficos e 
Distróficos 

Diferem-se pela 
carga de nutrientes. 

Caatinga arborizada; 
Floresta tropical 
caducifólia 

Agricultura de 
subsistência; 
Pecuária extensiva. 

Fonte dados: Brasil (1973), Fernandes (1990), Pereira e Silva (2007) e IBGE (2012). 
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A quantificação das classes de solos (Tabela 13) apontou para um 

predomínio dos Neossolos Litólicos Eutróficos, ocupando quase 30% de toda área 

de estudo da BHA. Essa informação alerta para um cuidado maior das ações de 

planejamento e gestão quanto à distribuição e monitoramentos das atividades de 

uso e ocupação, pois são solos com alta susceptibilidade aos processos erosivos e 

de desertificação. 

 

Tabela 13 – Distribuição das classes de solos na área da BHA 
Classes de solos Área (km²) % 

Luvissolos 713,39 22,5 
Planossolos 114,22 3,7 
Argissolos Vermelho-Amarelo 665,32 20,5 
Argissolos Vermelho-Amarelo 
Eutróficos 

277,96 7,1 

Gleissolos 37,94 1,2 
Neossolos Flúvicos 369,88 11,6 
Neossolos Litólicos Eutróficos 899,94 27,7 
Neossolos Litólicos Eutróficos e 
Distróficos 

183,65 5,7 

Total 3242 100 
Fonte: Elaborado pela autora.  

 

A predominância da Depressão Sertaneja e dos Neossolos Litólicos 

aliados às condições climáticas do Estado proporcionam, para o setor de estudo, a 

formação de uma vegetação de Caatinga como prevalecente na área da BHA 

(Tabela 14), no entanto, associada à processos agrícolas que desestruturam sua 

característica natural. 

 
Tabela 14 – Distribuição das unidades de vegetação na área da BHA 
Unidades de vegetação Área (km²) % 
Savana estépica  1923,24 59,12 
Agricultura  709,27 21,87 
Floresta Ombrófila Aberta 352,81 10,9 
Vegetação com influência fluvial 
e/ou lacustre 

170,35 6,3 

Vegetação com influência 
fluviomarinha 

19,86 0,6 

Floresta Tropical Caducifólia 16,76 0,91 
Restinga 9,87 0,3 
Total 3202,16 100 
Fonte: Elaborado pela autora.  
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Identifica-se na região uma forte alteração das condições primárias de 

vegetação e solo, acarretando perdas dos horizontes primários e mudanças no 

potencial de biodiversidade local.  

A fim de fornecer dados para o mapeamento da vulnerabilidade da BHA, 

as classes de solo (Mapa 5) e as classes de vegetação (Mapa 6) foram mapeadas.
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Mapa 5 - Mapa dos solos do médio e baixo cursos da bacia hidrográfica do rio Acaraú 

 

Fonte: Elaborado pela autora.  



95 

 

 

Mapa 6 - Mapa de vegetação do médio e baixo cursos da bacia hidrográfica do rio Acaraú

 
Fonte: Elaborado pela autora.  



96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

               

 

CAPÍTULO 4
 



97 

 

 

4 PANORAMA SOCIOECONÔMICO ATUAL DA BHA 

 

4.1 Caracterização socioeconômica atual 

 

A análise dos fatores socioeconômicos da região da BHA torna-se fator 

relevante neste estudo pelo fato desse quadro refletir-se na condução dos processos 

de uso, ocupação e degradação dos recursos naturais.  

Na área drenada pelo médio e baixo Acaraú, o quadro de concentração 

de atividades, as características naturais de fragilidade dos ambientes e a forma de 

apropriação dos recursos naturais têm funcionado como uma associação de fatores 

que impulsionam o agravamento da vulnerabilidade dessa região e conduzem à 

perda da qualidade ambiental.  

O elevado grau de concentração das terras, que ainda prevalece na 

região Nordeste, tem desencadeado práticas de exploração predatória dos solos. 

Nos pequenos estabelecimentos, as unidades de terra são exaustivamente 

utilizadas por diversos grupos familiares, utilizando-se de baixa ou nenhuma 

tecnologia onde tentam extrair tudo o que for possível, dadas as suas necessidades 

alimentares. Esse quadro tem resultado em uma superexploração dessas pequenas 

áreas com evidentes impactos sobre a degradação do recurso natural solo 

agravando e acelerando os processos de erosão e desertificação (LEITE, 2006).  

De acordo com o autor supracitado, os grandes estabelecimentos 

agropecuários e agroindustriais não se isentam desse quadro de degradação, pois 

tendem a suprimir a cobertura vegetal que, porventura, ainda permanecia original e 

diversificada, para a instalação de suas atividades e infraestruturas de apoio.  

As características naturais de fragilidade estão relacionadas à sistemática 

ocorrência de secas, resultante da irregularidade climática da região com chuvas 

concentradas nos quatro primeiros meses do ano, e à susceptibilidade dos solos à 

erosão. Esse conjunto de elemento faz com que intervenções humanas de curto 

prazo e pequena abrangência espacial  rapidamente levem a perda de solos e de 

biodiversidade, algumas vezes irreversíveis, como a ocorrência dos processos de 

desertificação (LEITE, 2006). 

As formas de uso e apropriação dos solos pelas atividades agrícolas são 

fatores que também tem agravado a vulnerabilidade e conduzido à perda da base de 

recursos naturais do Estado. Leite (2006) relaciona que de um lado, observam-se os 
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pequenos agricultores familiares (proprietários ou não) utilizando as suas unidades 

agrícolas até o esgotamento da capacidade de produção, resultado dos tamanhos 

reduzidos e insuficientes dessas terras. A contraponto, no setor dito moderno da 

agricultura (agroindústria), observa-se a agricultura irrigada e o uso intensivo de 

agroquímicos que tendem a alterar e/ou eliminar a biodiversidade original.  

Nesse contexto, Leite (2006) ressalta, ainda, a importância do 

fortalecimento de políticas públicas que apoiem as atividades rurais, melhorando os 

serviços de auxílio à agricultura, isto é, a assistência técnica, a pesquisa aplicada, o 

crédito oportuno, a comercialização, a educação rural, assegurando equidade e 

oportunidade social à massa da população. O autor considera também a introdução 

da agroindústria e outros ramos sem ligação direta com a agricultura, porém levando 

em conta para a escolha dessas indústrias, o impacto que provocarão.  

Na região do médio e baixo cursos da BHA, as políticas de incentivo fiscal 

e financiamento que contam com o apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) e Banco do Nordeste do Brasil (BNB) têm atraído para 

a região uma diversificação das atividades econômicas. Percebe-se, também, a 

ampliação da oferta educacional, à exemplo a instalação de Institutos Federais nos 

municípios de Sobral em setembro de 2009 e Acaraú no primeiro semestre 2010, o 

que proporciona a qualificação da população e sua inserção em diversificados 

setores da economia.  

No entanto, observa-se, ainda, a predominância da maior parte dos 

empregos formais relacionados à administração pública e ao setor de comércio. 

Exceções são verificadas no município de Sobral, onde a indústria de transformação 

absorve quase 50% dos empregos, reflexo da participação do setor industrial na 

cidade, e em Marco, onde a expressiva participação da indústria de transformação 

relacionada ao Polo Moveleiro de Marco que segundo dados do Sindicato das 

Indústrias do Mobiliário no Estado do Ceará – Sindimóveis – CE, responde por cerca 

de 40% da economia do município, oferecendo, aproximadamente, 6.600 empregos 

diretos e indiretos, se destaca como maior polo moveleiro do Norte e Nordeste do 

Brasil (Figura 8).  

No que se refere à participação dos municípios no Produto Interno Bruto 

(PIB) do Ceará, observa-se apenas uma participação de 4,29%, sendo 3,01% desse 

total proveniente do município de Sobral, maior cidade da porção centro-norte do 

Estado (Tabela 15), números considerados baixos se comparados com a 



99 

 

 

participação da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) que corresponde a 

64,99% de participação no Estado (ALBUQUERQUE et al, 2014).  

 

Tabela 15 - Participação dos municípios do médio e baixo cursos da BHA no PIB cearense 
Município PIB Participação no PIB 

Estadual 
Acaraú 309.490 0,39% 
Alcântaras 37.777 0,04% 
Bela Cruz 120.465 0,15% 
Cruz 94.030 0,12% 
Marco 136.566 0,16% 
Massapê 134.580 0,17% 
Meruoca 49.500 0,06% 
Morrinhos 80.391 0,10% 
Santana do Acaraú 73.575 0,09% 
Sobral 2.348.207 3,01% 
Total do Ceará: 77.865.415 
Fonte: IPECE (2014). 
 

Essa característica reflete o quadro de concentração de renda, atividades 

e serviços na capital e RMF, fator que reforça a dependência econômica de maior 

parte desses municípios em relação à capital.  

Os dados do IBGE (2010) apontam que 62% da economia do estado é 

gerada na RMF, 47% dos empregos e 52% dos serviços estão nessa área, 

predominantemente nos municípios de Fortaleza, Maracanaú e Caucaia. A 

concentração de renda, empregos e serviços na RMF representa avanço para os 

municípios da área, mas aumenta o nível de desigualdade com o restante dos 

municípios do estado.     
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Figura 8 - Números do emprego formal nos municípios do médio e baixo Acaraú

 

 Fonte : Ministério do Trabalho (MTb) – RAIS (2012). 
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No que se refere à caracterização demográfica o contingente populacional total das 

cidades do médio e baixo cursos da BHA é de 434.145 habitantes (IBGE, 2010), 5% 

da população total do Estado.  

Todos os municípios da bacia registraram aumento populacional na última 

década (2000-2010), sendo a maior taxa registrada em Sobral, onde houve um 

percentual de aumento de 1,95% do total de habitantes. 

A menor taxa de crescimento foi registrada em Bela Cruz, com apenas 

0,85% de crescimento populacional registrado no Censo IBGE 2010, seguido de 

Alcântaras com uma taxa de 1,21%, Cruz 1,29%, Santana do Acaraú 1,35%, 

Morrinhos 1,45%, Acaraú 1,63%, Massapê 1,75%, e Meruoca 1,90% (Gráfico 2). 

 
Gráfico 2 - População total dos municípios do médio e baixo cursos da BHA nos anos 2000 e 2010 

 

Fonte dados: Censo Demográfico IBGE 2000- 2010. 
 

Conforme os dados do IBGE (2010) a cidade da BHA com maior 

participação populacional é Sobral. O município possui 188.233 habitantes, sendo 

166.310 (88,35%), concentrados na zona urbana e 21.923 (11,65%) na zona rural, 

predominando a população de faixa etária jovem e adulta.  

Alcântaras apresenta a menor participação populacional, 10.771 

habitantes. Desse total, 3.448 (32,01%) habitando a zona urbana e 7.323 (67,99) a 

zona rural, sendo 50,6% da população classificada como jovem (Tabela 16).  
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Tabela 16 - Distribuição da população residente  
População 

Município 
2000 2010 

Urbana Rural Urbana Rural 
Número % Número % Número % Número % 

Acaraú 24.582  50,20 24.386  49,80  28.242  49,07 29.309  50,93 
Alcântaras 2.762  28,93 6.786  71,07 3.448  32,01 7.323  67,99 
Bela Cruz 11.585  40,85 16.773  59,15 12.997  42,09 17.881  57,91 
Cruz 8.218  41,55  11.561  58,45  9.569  42,57 12.910  57,43 
Marco 11.687  57,21  8.740  42,79  15.435  62,48 9.268  37,52 
Massapê 19.173  64,83  10.401  35,17  23.983  68,15 11.208  31,85 
Meruoca 5.627  49,63  5.712  50,37  7.420  54,19 6.273  45,81 
Morrinhos 7.746  43,21  10.182  56,79  9.612  46,43 11.088  53,57 
Santana do 
Acaraú 

12.454  47,54  13.744  52,46  15.372  51,33 14.574  48,67 

Sobral 134.508  86,63  20.768  13,37  166.310  88,35 21.923  11,65 
Total 238.342 64,87 129.053 35,13 292.388 67,34 141757 32,66 
Fonte dados: Censos Demográficos IBGE 2000/2010. 
 
 

Em relação à distribuição da população urbana-rural nos anos 2000, 

constatou-se que a maioria dos municípios, um total de seis (Alcântaras, Bela Cruz, 

Cruz, Meruoca, Morrinhos e Santana do Acaraú) apresentou maior número da 

população residente na zona rural.   

Nos dados referentes ao ano de 2010, metade dos municípios apresentou 

predominância da população vivendo na zona urbana, e aqueles que continuaram 

com primazia da população rural, apresentaram queda desses números, como no 

caso dos municípios de Alcântaras, Bela Cruz, Cruz e Morrinhos (IBGE, 2010).   

Observou-se, em suma, um aumento da população residente nas zonas 

urbanas dos municípios, exemplificando o quadro geral do estado de concentração 

populacional das áreas urbanas. Este fato é evidenciado na RMF que sozinha 

absorve 42,78% da população do Ceará, com uma taxa de crescimento na última 

década de 18,29% de habitantes, conforme o Censo IBGE (2010). 

Essa configuração atenta para o cuidado que os planejamentos estaduais 

e municipais devem ter para absorver esse contingente populacional que ainda 

migra das zonas rurais para zonas urbanas, a fim de evitar problemas de ordem 

socioambiental, como a ocupação de áreas de risco, o aumento do emprego 

informal e a mendicância, fato, segundo Almeida (2006), já ocorrido na capital 

Fortaleza, onde áreas de risco foram ocupadas irregularmente a partir da década de 

1960 devido a concentração de investimentos na industrialização do Estado, quase 

exclusivamente na RMF. 
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4.2 Indicadores sociais: Índice de Exclusão Social (IES)  

 

 Conforme descrito na metodologia deste trabalho, tomou-se como 

referência para a avaliação social o Índice de Exclusão Social (IES). O referido 

estudo forneceu dados e tabelas que contemplam a situação de privação dos 

municípios selecionados, pautando-se em bases confiáveis de dados do IBGE 

(Censos 2000 e 2010), conforme demonstrado na Tabela 17.   

 

Tabela 17 - Privações, IES, Escolaridade e População  

MUNICÍPIO 

ANO DE 2010 
priveduc 

(%) 
 

privrend 
(%) 

 

privagua 
(%) 

 

privsane 
(%) 

 

privlixo 
(%) 

 

IES 
 

Escolaridade 
(anos) 

 

População 
total 

Acaraú 28,8 77,5 37,2 80,3 54,6 54,5 3,8 57.551 
Alcântaras 29,1 68,3 59,2 74,2 53,6 52,9 3,8 10.771 
Bela Cruz 27,1 77,8 61,5 76,7 56,0 56,3 4,0 30.878 

Cruz 24,6 74,2 39,1 92,5 42,5 52,2 4,2 22.479 
Marco 28,6 73,3 21,2 89,8 42,1 51,1 3,8 24.703 

Massapé 28,5 73,1 25,5 55,4 28,9 46,6 3,9 35.191 
Meruoca 18,7 68,8 55,9 90,7 46,4 50,2 4,7 13.693 
Morrinhos 28,4 79,8 25,0 73,6 43,8 52,2 3,9 20.700 

Santana do 
Acaraú 

29,6 80,1 42,1 57,6 53,0 53,6 3,8 29.946 

Sobral 17,0 57,5 5,8 20,9 11,5 29,9 4,9 188.233 
CE 18,8 60,2 22,8 56,6 24,7 37,2 6,8 8.452.381 

BRA 9,6 36,8 17,1 32,9 12,6 22,6 7,8 190.755.799 
Fonte dados: Censo IBGE 2010, adaptado de Lemos (2012). 

 

Os dados demonstram que o país possui um IES de 22,6%, ou seja, 

43.110.811 habitantes em situação de privação no atendimento de pelo menos um 

dos serviços (educação, renda, abastecimento de água, saneamento básico e coleta 

de lixo), (IBGE, 2010).  

No estado do Ceará, de acordo com o Censo IBGE (2010), o percentual 

de IES chega a 37,2%, portanto, 3.144.286 habitantes socialmente excluídos, 

contrastando com a realidade do Distrito Federal que possui o menor IES, apenas 

4,5% da população apresenta privação de algum dos serviços, um total de 115.333 

habitantes. 

Diante do quadro geral brasileiro avalia-se que a Região Nordeste exibe 

os indicadores econômicos e sociais com os piores índices de exclusão em serviços 

essenciais e de renda no país, fato evidenciado na análise dos municípios drenados 

pela BHA, que em seu médio e baixo curso, com exceção do município de Massapê, 

apresentou IES superiores a 50%.  
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4.2.1 Passivo Educação 

 

Os indicadores relacionados à educação - escolaridade média e taxa de 

analfabetismo - exercem uma forte influência no padrão de desenvolvimento dos 

municípios, consequentemente do país.  

A taxa de escolaridade (anos de estudo) média do brasileiro, segundo 

dados do Censo é de 7,8 anos. O país saltou de uma escolaridade média de apenas 

6,1 anos para 7,8 anos entre 2000 e 2010, uma taxa de aceleração de 2,8% ao ano 

IBGE (2010).  

Dentre as regiões brasileiras, a Nordeste apresenta a taxa de 

escolaridade média mais baixa do Brasil, 61,5% de sua população apresenta 

escolaridade abaixo da média do país (IBGE, 2010). Os estados de Alagoas com 6,0 

anos, Piauí com 6,1 anos, Maranhão com 6,3 anos e Paraíba com 6,4 anos 

apresentam as menores escolaridades médias da região. O Censo IBGE (2010) 

aponta o Distrito Federal, São Paulo e Rio de Janeiro como os detentores das 

maiores escolaridades médias, com 9,9 anos, 8,9 anos e 8,7 anos, respectivamente. 

Nas áreas rurais brasileiras o quadro é ainda mais discrepante, no geral, 

detêm os menores níveis de escolaridade média. Em todos os estados do Nordeste 

estão os piores desempenhos no que se refere a este indicador para as áreas rurais. 

Com efeito, estima-se que a escolaridade média que prevalecia nas áreas rurais do 

Nordeste em 2010 não passava de 4,4 anos (IBGE, 2010).  

Nessa configuração, o estado do Ceará, segundo o Censo IBGE (2010), 

apresenta uma taxa de escolaridade média de 6,8 anos, sendo nas áreas urbanas 

7,4 anos e nas áreas rurais 4,7 anos. Dentre os municípios drenados pelo médio e 

baixo Acaraú, Sobral e Meruoca apresentam as melhores taxas, 4,9 e 4,7 anos, 

respectivamente, e os municípios de Acaraú, Alcântaras, Marco e Santana do 

Acaraú com as piores taxas, todos com apenas uma média de 3,8 anos de 

escolaridade (Gráfico 3). 

Esses dados se refletem nas taxas de analfabetismo. Nessa análise, mais 

uma vez a região Nordeste apresentou as maiores taxas de analfabetismo durante 

os Censos realizados em 2000 e 2010.  

Evidencia-se que em todo o país as taxas de analfabetismo vêm se 

reduzindo, e é na região Nordeste onde se verifica o maior percentual de redução do 
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analfabetismo entre 2001 e 2009: uma redução de 6,4% no período. Mesmo assim, 

em 2009, 16,4% da população nordestina maior de 15 anos ainda eram analfabetos 

(IBGE, 2010). 

  

Gráfico 3 - Anos de escolaridade da população residente nos municípios do médio e baixo cursos da 
BHA 

 

Fonte: Censo IBGE 2010. 
 
 

O índice de privação de educação, de acordo com Lemos (2012) é aferido 

pelo percentual da população maior de quinze (15) anos que se declarou analfabeta. 

Na BHA, os municípios de Santana do Acaraú e Alcântaras apresentam as taxas 

mais altas de analfabetismo, 29,6% e 29,1% respectivamente, contrastando com o 

município de Sobral que apresenta um índice de 17% e Meruoca com 18,7% 

(Gráfico 4 ), que mesmo sendo os mais baixos ainda refletem taxas elevadas.  

Esses dados demonstram como os anos de escolaridade influem nas 

taxas de analfabetismo, pois os municípios com menores taxas de população 

analfabeta são os mesmos que apresentaram maior quantidade de anos de 

escolaridade. 
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Gráfico 4 - Percentual de privação à educação da população residente nos municípios do médio e 
baixo cursos da BHA 

 

Fonte: Censo IBGE 2010. 
 

 Lemos (2012) avalia que a melhora das taxas de escolaridade devem 

ocorrer concomitantemente à redução do percentual de analfabetismo, considerando 

que é um importante e definitivo indutor do desenvolvimento e crucial para a redução 

nas disparidades entre regiões e estados brasileiros. 

 

4.2.2 Passivo Renda 

 

 No Brasil, o Censo IBGE (2010) aponta que o percentual da população 

sobrevivendo em domicílios com renda que varia de zero a, no máximo, dois salários 

mínimos, ou seja, com passivo econômico, é de 36,1%. 

Dentre as regiões brasileiras, que o Nordeste e o Norte apresentam os 

maiores percentuais de população com passivo econômico. No Nordeste, o 

percentual é de 55,8% e no Norte de 45,1%. Sudeste e Sul, por outro lado, detêm os 

menores percentuais das regiões, 27,1% e 25,1%, respectivamente (IBGE, 2010). 

O quadro agrava-se ainda mais nas áreas rurais brasileiras, onde, 

também, nas áreas rurais do Nordeste brasileiro, encontram-se os maiores 

percentuais de população sobrevivendo em passivo econômico. Aproximadamente 

71,8% da população rural dessa região sobrevivem, segundo dados do Censo IBGE 

(2010), sob as condições econômicas já citadas. 

 No estado do Ceará, o percentual de habitantes com passivo econômico 

é de 54,6%, havendo diferenciação entre as áreas urbanas com 50,8 % e rural com 

69,2% (Gráfico 5). Nos municípios da BHA, mais uma vez Sobral se destaca, 

0
5

10
15
20
25
30
35

Privação em educação

priveduc (%)



107 

 

 

apresentando o menor passivo econômico, 57,5% de seus habitantes, contrastando 

com Santana do Acaraú que possui 80,1% de sua população em situação de 

privação de renda (IBGE, 2010).  

 

Gráfico 5 - Percentual da população residente nos municípios do médio e baixo cursos da BHA com 
renda 0-2 salários mínimos  

 

Fonte: Censo IBGE 2010. 
 

Considera-se importante destacar que nos dados analisados 

anteriormente o município de Santana do Acaraú apresentou a maior taxa de 

analfabetismo e Sobral a menor, o que reflete a importância da escolaridade para o 

desenvolvimento econômico de uma população.  

 

4.2.3 Passivo Ambiental 

 

O Passivo Ambiental considera questões de abastecimento de água 

(Privagua), saneamento (Privsane) e coleta de lixo (Privlixo) (LEMOS, 2012).  

Esses dados caracterizam o médio e baixo cursos da BHA, à medida que 

fornecem informações acerca da situação de atendimento ou escassez desses 

serviços nos municípios drenados pela bacia, situações que podem desencadear 

impactos ambientais. 

  O quadro geral brasileiro apresenta uma situação de privação de acesso 

à água encanada de 15,6% da população e, dentre as regiões, as áreas urbanas da 

região Norte apresentam os maiores percentuais de famílias sobrevivendo em 

domicílios privados do acesso a água encanada, 31,4% segundo dados do Censo 

IBGE (2010). No que se refere às áreas rurais, o IBGE (2010), aponta que a 

situação é ainda mais agravada nessa região, onde o percentual em 2004 era em 
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torno de 80,9% da população sobrevivendo em domicílios sem acesso à água 

encanada e, em 2010, embora o percentual houvesse regredido, ainda permanecia 

no elevado número de 76,6%. 

Na região Nordeste observou-se dos dados do Censo IBGE (2010) um 

esforço na redução do percentual das populações privadas de água encanada, 

considerando-se que entre 2000 e 2010, regrediu de 38,0% para 22,0%. 

As menores carências no acesso a água encanada são observadas no 

Sudeste onde apenas 7,7% da população da região sobrevivem em domicílios sem 

acesso a água encanada, sendo o estado de São Paulo o que tem o menor 

percentual de sua população privada deste fundamental insumo de 

desenvolvimento, apenas 3,1% (IBGE, 2010). 

No Ceará, esse percentual é de 18,2%, havendo diferenciação entre as 

áreas urbanas com 8,1% de privação e as áreas rurais com 56,4% de carência no 

atendimento desse serviço. 

Dentre os municípios da BHA, Alcântaras e Bela Cruz demonstram os 

índices mais elevados na privação desse serviço, 59,2% e 61,5%, respectivamente, 

contrastando com Sobral com apenas 5,8% de privação (Gráfico 6). Esses 

indicadores têm evoluído positivamente na redução dessa privação, no último Censo 

foi evidenciada uma queda de 20,1% da privação em Alcântaras e de 10% em Bela 

Cruz, embora ainda demandem fortes investimentos nesse setor (IBGE, 2010). 

Embora, não se observe no país grandes esforços no atendimento desse 

serviço básico, pois o Censo IBGE (2010) indica que a redução nacional de privação 

do acesso a este serviço foi de apenas 3,3% entre 2000 e 2010, reduzindo apenas 

de 18,9% para 15,6%, no Ceará o percentual caiu de 38,3 para 18,2% na última 

década. 

O acesso aos serviços de esgotamento sanitário no Brasil ainda continua 

sendo um grande problema a ser superado para o desenvolvimento do país e, 

consequentemente, da qualidade de vida da população. 
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Gráfico 6 - Passivo ambiental da população residente nos municípios do médio e baixo cursos da 
BHA 

Fonte: Censo IBGE 2010. 
 

  A Privação de Acesso a Saneamento no Brasil representa o não acesso 

a esgoto e/ou fossa séptica, o que, no país, absorve um percentual de 27,7% da 

população. Poucos são os esforços observados para a melhora desse quadro, pois 

na última década a redução foi de apenas 5,6%.  

  As regiões Centro-Oeste, Nordeste e o Norte são as que apresentam as 

maiores carências desse serviço, sendo o Centro-Oeste a região que lidera este 

indicador, com 53,8% da população sobrevivendo em domicílios excluídos do 

serviço de saneamento. O Nordeste e o Norte apresentam 47,7% e 44,9%, 

respectivamente, de privação em saneamento (IBGE, 2010).  

No estado do Ceará, o percentual chega a 56,4 %, com variação entre as 

áreas urbanas 46,2% e rurais com o percentual de 94,7% de excluídos, segundo o 

Censo IBGE (2010). 

 Nos municípios da BHA, o elevado percentual desse passivo reflete-se na 

situação de preservação de suas águas, muitas vezes, acometidas pelo despejo de 

esgotos domésticos, industriais e de carcinicultura nesse corpo hídrico (ALVES, 

PINHEIRO e ROSA, 2010; ARAÚJO et al, 2009; NASCIMENTO, 2003).  

O município de Cruz chega a apresentar o percentual de 92,5% de sua 

população não atendida por este serviço, acompanhada do município de Meruoca 

com privação de 90,7%. O município com melhor situação de atendimento continua 

a ser Sobral, com privação de 20,9, percentual ainda elevado se considerado as 

consequências do seu não atendimento (IBGE, 2010). 

   No que se refere à coleta de lixo, no país, não é mais aceitável depositar 

o resíduo coletado em lixões, considerando-se a questão de saúde pública e a 
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questão ambiental. A Lei nº 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS) prevê que todos os municípios brasileiros substituam seus 

lixões por aterros sanitários até agosto de 2014. Índice não alcançado, pois até o 

vencimento desse prazo somente cerca de 10% dos municípios apresentaram ou já 

possuíam planos de gerenciamento resíduos sólidos.  Quando questionadas, as 

prefeituras alegaram a falta de recursos, a falta de profissionais qualificados e a falta 

de empresas para prestar esse serviço aos municípios (LEMOS, 2012). 

O quadro descrito acima faz com que o Brasil apresente um percentual de 

11,4% de sua população privada de acesso à coleta sistemática de lixo direta ou 

indiretamente (IBGE, 2010). 

Os dados do Censo IBGE 2010 apontam para a deficiência desse serviço 

de forma exorbitante nas regiões Norte e Nordeste, que em 2010 apresentaram os 

maiores percentuais de população privados do serviço de coleta sistemática de lixo. 

No entanto, observou-se que a maior redução dessa privação também ocorreu 

nessas regiões, 11,4% no Norte e 9,9% no Nordeste. 

 As regiões que apresentaram os menores percentuais de populações 

privadas deste serviço foram o Sudeste, o Sul e o Centro-Oeste, com destaque para 

os estados de São Paulo (1,1%), o Distrito Federal (1,2%) e Rio de Janeiro (1,3%). 

 A assimetria entre as áreas urbanas e rurais mais uma vez é evidenciada 

na oferta desse serviço, onde se observa que em todas as regiões brasileiras, a 

coleta, disposição e tratamento do lixo é uma problemática nas áreas rurais. 

  A análise da oferta desse serviço para o Ceará demonstra uma privação 

de 22,6% da população do estado, com forte discrepância na oferta para as áreas 

urbanas, com privação de apenas 6,8%, e nas áreas rurais, com 81,8% da 

população não atendida (IBGE, 2010).  

Dentre os municípios do médio e baixo Acaraú, a não-oferta desse 

serviço é mais elevada em Bela Cruz, 56% da população privada, e Acaraú, 54,6%. 

Sobral, acompanhado de Massapê são os municípios com menor privação de 

Acesso a Coleta Sistemática de Lixo da BHA, respectivamente 11,5% e 28,9%.  

Reconhece-se que a carência desse serviço traz implicações sobre a 

qualidade dos ambientes e, consequentemente, da vida das populações. 

Primeiramente, a não coleta de lixo gera seu despejo pela população em locais 

inadequados, gerando, por exemplo, a proliferação de animais nocivos à saúde. A 

coleta desse resíduo pelas Prefeituras, no entanto, não resolve a problemática se 



111 

 

 

ele tiver sua disposição final a céu aberto, pois desencadeará a poluição do solo, 

recursos hídricos próximos e do lençol freático.  

É evidente a necessidade do cumprimento da Política Nacional dos 

Resíduos Sólidos, pois, a privação desse serviço acaba, muitas vezes, por 

desencadear problemas de ordem ambiental e definir a situação de qualidade de 

vida de uma população.  

 

4.3 Infraestrutura domiciliar: déficit e inadequação 

 

Os domicílios rústicos no Ceará são, em sua maioria, as casas de taipa 

(moradias com paredes externas feitas de barro ou de cal e areia com estacas e 

varas de madeira, tabique, estuque ou pau-a-pique sem revestimento). Para a 

Fundação João Pinheiro (2013), aqueles domicílios cujo material predominante 

nelas é a taipa não revestida são classificados como rústicos, ao passo que aqueles 

cujo material predominante nas paredes externas é a taipa revestida não são 

classificados como rústicos. 

As casas de taipa fornecem ambiente propício para o barbeiro (inseto, 

vetor da Doença de Chagas) e, consequentemente, para a possibilidade da 

contração da Doença de Chagas, por isso a preocupação com a substituição dessas 

moradias por casas de alvenaria (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2013). 

Conforme os números do Censo IBGE 2010, ao todo, 93.847 famílias 

cearenses vivem em casas de taipa. O Estado, contudo, apresenta poucos 

mecanismos voltados para reverter esse panorama, apenas o Programa Nacional de 

Habitação Rural (PNHR), uma linha do programa “Minha Casa Minha Vida” o qual 

não é de adesão obrigatória pelos municípios; e o projeto da Fundação Nacional de 

Saúde (Funasa), Programa de Erradicação do Barbeiro que tem como objetivo 

prevenir a Doença de Chagas, substituindo as casas de Taipa em todo o país. 

Os dados (Tabela 18) apontam para um Déficit habitacional para os 

domicílios particulares permanentes no Ceará no total de 276.284, sendo 221.099 

relacionados à zona urbana e 55.186 à zona rural. O déficit habitacional é calculado 

como a soma dos domicílios precários (soma dos domicílios improvisados e dos 

rústicos), coabitação familiar (soma dos cômodos e das famílias conviventes 

secundárias com intenção de constituir um domicílio exclusivo), ônus excessivo com 

aluguel urbano e adensamento excessivo de domicílios alugados. 
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Tabela 18 - Déficit habitacional total do Ceará 
Déficit habitacional 

Estado Precários Coabitação Ônus Adensamento 
Ceará 46.028 125.745 79.478 25.033 

Total: 276.284 
Fonte: Censo IBGE (2010) e SIDRA (2010) 
  

O elevado déficit nas áreas urbanas pode ser explicado pela 

transformação das cidades cearenses, fortemente marcadas pelo aumento da 

urbanização, que passam a demandar um maior esforço de planejamento e ação, 

garantindo foco e capacidade de ordenamento. Neste contexto, de acordo com 

Ceará (2005), destaca-se o problema das habitações precárias, um dos mais 

preocupantes da pobreza urbana, pois, apresenta, concomitantemente, riscos físicos 

para seus ocupantes, o que é verificado nas áreas de risco, e fator de exclusão 

social grave, seja pela ausência de endereço ou por não acessar serviços públicos 

fundamentais. 

Analisando-se esse indicador, verificou-se que Acaraú é o município da 

bacia em estudo com maior déficit habitacional, sendo o quarto colocado do Estado, 

estando atrás somente dos municípios de Ipueiras, e Granja.  

Quando considerado a inadequação domiciliar no estado do Ceará, ou 

seja, habitações pelo menos com carência de um serviço de infraestrutura, esse 

número salta para 828.216 habitações, 99.572 avaliados apenas com ausência de 

banheiros (IBGE, 2010).  

Dentre os municípios da BHA, 17% das moradias de Marco e 15% das 

moradias de Alcântaras não possuem banheiro, destacando-se como os mais 

deficientes nesse quesito. Já os municípios de Sobral e Meruoca apresentam o 

menor número de deficiência, apenas 4% e 7,5% dos domicílios respectivamente 

(Tabela 19). 

 

Tabela 19 - Inadequação domiciliar relacionada à carência de banheiros 
Município Domicílios particulares permanentes 

 
Com banheiro de 
uso exclusivo do 

domicílio 
Sem banheiro 

Total de 
domicílios 

Acaraú 9.777 1.812 14.689 
Alcântaras 1.570 434 2.859 
Bela Cruz 4.405 851 8.045 

Cruz 4.907 564 6.197 
Continua    
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Tabela 19 - Inadequação domiciliar relacionada à carência de banheiros 
Município Domicílios particulares permanentes 

 
Com banheiro de 
uso exclusivo do 

domicílio 
Sem banheiro 

Total de 
domicílios 

Massapê 6.701 1.259 9.265 
Meruoca 2.506 264 3.500 

Morrinhos 3.957 627 5.346 
Santana do 

Acaraú 
5.161 1.104 7.528 

Sobral 46.796 2.200 50.592 
Fonte: Censo IBGE (2010) e SIDRA (2010) 
  

 A apropriação e análise desses resultados é instrumento fundamental 

para subsidiar a tomada de decisões e encaminhamento de políticas públicas 

habitacionais para os municípios, pois envolvem questões sociais, ambientais e de 

saúde pública.   
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5 POTENCIALIDADES, LIMITAÇÕES NATURAIS E USOS: SÍNTESE DO OBJETO 

 

A descrição dos componentes ambientais – elementos geológicos, 

geomorfológicos, hidroclimáticos, pedológicos e vegetacionais - da bacia em estudo, 

nos revela um diversificado conjunto de paisagens, com potencialidades e limitações 

particulares ao uso e ocupação. No entanto, o quadro que se desenha é de uma 

desordenada apropriação dos recursos naturais que compõem essas paisagens, 

desencadeando ao longo da BHA agudas transformações nos ciclos naturais de 

matéria e energia desses ambientes, resultantes do processo histórico de uso e 

ocupação da terra. 

O arranjo criado pelos fatores naturais, em especial das condições 

geomorfológicas e climáticas, pois estes assumem destacada imposição de 

ambientes dotados de diferentes características, também favorecem o surgimento 

de ambientes susceptíveis aos processos de desertificação.  Cerca de 92% de todo 

o estado cearense é predominantemente semiárido (ALBUQUERQUE et al, 2014), 

apresentando características climáticas que, aliadas às atividades humanas 

particulares do sertão, e às secas eventuais, evidenciam a degradação do ambiente 

e proporcionam o surgimento de núcleos de desertificação. Diante dessa 

sistemática, Nascimento (2006) ressaltou que o fenômeno da desertificação é um 

problema de cunho ambiental, a despeito das estiagens na região. A área da BHA 

possui setores que se inserem nesse quadro ambiental.  

Por meio de análises bibliográficas foram levantados e avaliados como 

fatores sociais que mais contribuem para desencadear a desertificação na área da 

bacia, o conjunto de técnicas rudimentares prevalecentes, a forte pressão sobre os 

sistemas ambientais, a exaustão dos recursos naturais, as atividades exercidas 

pelos atores sociais envolvidos e a dificuldade de alcance das atividades de 

proteção e gestão ambiental por falta de uma sistemática de integração regional.  

Devido aos desajustes dos usos e potencialidades paisagísticas, é 

desencadeada uma série de problemas e impactos nos ambientes componentes da 

bacia. Se considerada a real potencialidade e os limites particulares dos sistemas 

ambientais envolvidos, torna-se possível perceber a capacidade de suporte frente à 

interferência humana. 

Na área do baixo curso da bacia do Acaraú, os geoambientes litorâneos 

apresentam potencial para as atividades pesqueiras, maricultura (Figura 9), turismo, 
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lazer, navegação, extrativismo de subsistência, agricultura de subsistência, como os 

mais relevantes.  

Foram observadas, também, algumas estratégias tanto das políticas 

públicas como daqueles não alcançados por elas para o melhoramento e 

apropriação do turismo. À exemplo, tem-se o conjunto de obras para melhoramento 

da infraestrutura de praias a ser realizado pelo Governo Municipal de Acaraú (Figura 

10) com apoio do Programa de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR/NE)2, e 

alternativas de turismo como o Turismo Comunitário existente na Comunidade de 

Curral Velho no mesmo município (Figura 11).  

 

Figura 9 – Moradores locais praticantes do extrativismo e maricultura, Acaraú-CE 

 

Fonte: Caroline Vitor Loureiro (Mar/ 2014) 
 

Com o apoio da Rede Tucum (Rede Cearense de Turismo 

Comunitário) fortalecida e liderada pelo Instituto Terramar que tem dentre os 

seus objetivos fortalecer ações afirmativas dos modos de vida das comunidades, 

Curral Velho vem desenvolvendo desde o ano de 2006 o Turismo Comunitário. 

De acordo com documento produzido pela Rede Tucum (2011), esta 

modalidade de Turismo foi implantada na Comunidade como resposta à crise na 

pesca, alternativa para o desenvolvimento local e preservação manguezal que 

vem sofrendo as consequências do avanço da carcinicultura na área (Figuras 12 

e 13). 

 

  

 

2 O Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (PRODETUR/NE) foi um programa de 
crédito para o setor público (Estados e Municípios) concebido para criar condições favoráveis à 
expansão e melhoria da qualidade da atividade turística na Região Nordeste, assim como da 
qualidade de vida das populações residentes nas áreas beneficiadas. (BANCO DO NORDESTE DO 
BRASIL/BNB, 2016). 
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Figura 10 - Projeto de melhoria da 
infraestrutura turística na praia de Arpoeiras, 
Acaraú-CE 

Figura 11 – Centro Comunitário que atende ao 
Turismo Comunitário em Curral Velho, Acaraú-
CE 

  

Fonte: Caroline Vitor Loureiro (Mar/ 2014) Fonte: Caroline Vitor Loureiro (Mar/ 2015) 
 

 

Figura 12 - Carcinicultura, Acaraú-CE 
Figura 13 - Carcinicultura em área de apicum, 
Acaraú-CE 

  

Fonte: Caroline Vitor Loureiro (Mar/ 2014) Fonte: Caroline Vitor Loureiro (Mar/ 2014) 
 

Esta atividade busca beneficiar direta e indiretamente os 3000 habitantes, 

da Comunidade de Curral Velho, inserida em uma área de mangue e que o utiliza 

como local para a realização de atividades de subsistência como a pesca, a 

mariscagem, e o extrativismo vegetal. É caracterizada como Comunidade 

Tradicional de pescadores e marisqueiras com estreita relação com os ambientes 

naturais. 

Sobre o processo de implantação de carcinicultura na área, tal atividade 

se respalda no Código Florestal, Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que cita que 

os apicuns e salgados podem ser utilizados em atividades de carcinicultura e 

salinas, desde que observados requisitos como área total ocupada em cada Estado 

não seja superior a 35%; e salvaguarda da absoluta integridade dos manguezais 
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arbustivos e dos processos ecológicos essenciais a eles associados, bem como da 

sua produtividade biológica e condição de berçário de recursos pesqueiros. 

No setor de médio curso da bacia e em parte do baixo, a potencialidade 

dos ambientes se destaca para a agricultura irrigada, expansão urbana, mineração 

controlada, agropecuária intensiva e de subsistência, e indústria. Destaca-se entre 

os usos a indústria, representada pelo Polo Moveleiro de Marco e os grupos 

instalados no município de Sobral, e a agricultura irrigada, representada pelo 

Perímetro Irrigado do Baixo Acaraú, e a mineração existente em quase todos os 

municípios.   

De acordo com dados do DNOCS (2014), no trecho final da bacia do Rio 

Acaraú, localiza-se o Perímetro Irrigado Baixo-Acaraú ou Distrito Irrigado Baixo 

Acaraú (DIBAU), abrangendo áreas dos municípios de Acaraú, Bela Cruz e Marco, 

porém com forte concentração no município de Acaraú (74% da área do perímetro).  

Ainda, segundo o DNOCS (2014), o DIBAU produz atualmente abacaxi, 

banana, melão, melancia, feijão e milho. O sistema de irrigação possui captação de 

água feita através da barragem Santa Rosa, localizada no município de Marco. 

Porém, como verificado em estudo realizado por Lopes et al (2009), percebe-se uma 

sustentabilidade comprometida, pois 27,3% das unidades produtivas apresentam 

condições de insustentabilidade, fato resultante da necessidade de treinamentos 

práticos para os produtores DIBAU, uma vez que os lotes em condição sustentável, 

segundo o estudo, são de proprietários que tem conhecimento técnico e que já 

tinham experiência com agricultura irrigada.  

No DIBAU os sistemas de irrigação utilizados são 50% da área por micro-

aspersão e 50% da área por gotejamento, distribuídos em um total de 7.398,63ha, 

sendo 3.786,12ha destinados ao pequeno produtor, 727,96ha destinados à projetos 

na Área das Ciências Agrícolas, e 2.884,55ha destinados à empresários (DNOCS, 

2014). 

No que se refere ao Polo Moveleiro de Marco (Figura 14), há mais de 

quinze anos tratava-se de um município com economia baseada na agricultura, no 

dinheiro do funcionalismo público e nas aposentadorias. Hoje representa um dos 

maiores polos de móveis do Norte-Nordeste. Possui um projeto piloto com apoio da 

Embrapa de 8ha com 43 espécies a fim de escolher a melhor para fornecer madeira 

futuramente para sua produção (ALBUQUERQUE et al, 2014).   
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Na mineração, o destaque ocorre na exploração de granito ornamental 

principalmente pela Codece em Alcântara, Massapê, Meruoca e Sobral, Granitos 

S/A em Massapê e Meruoca, Imarf em Alcântaras, e Mont Granitos em Sobral, bem 

como os trabalhos exercidos pelo grupo Votorantim Cimentos N/NE S/A em Sobral 

(Figura 15), de acordo com dados do Ceará (2004).  

 

Figura 14 - Placa indicativa do Polo Moveleiro 
de Marco-CE Figura 15 - Fábrica de cimento, Sobral-CE 

  
Fonte: Caroline Vitor Loureiro (Mar/ 2014) Fonte: Caroline Vitor Loureiro (Mar/ 2014) 

 

Outra atividade em expansão é a geração de energia eólica, que na área 

da BHA vem sendo implantada no município de Acaraú. Os primeiros parques 

eólicos instalados no município, entre os anos de 2010 e 2011, foram os Parques 

eólicos da Praia do Morgado (28,8 MW) e Volta do Rio (42,4 MW), ambos na 

planície litorânea (Figura 16), e este último com 28 aerogeradores e ocupando uma 

área de 3,77 km² na zona costeira.  

Essa modalidade de atividade quando instalada sobre ambientes 

componentes da planície litorânea acarreta mudanças como o desmatamento da 

vegetação existente nas dunas fixas, o soterramento de dunas fixas pelas atividades 

de terraplanagem, o soterramento de lagoas interdunares, cortes e aterros nas 

dunas fixas e móveis, o que desencadeia mudanças no nível hidrostático do lençol 

freático o que poderá influenciar no fluxo de água subterrânea (MEIRELES, 2008), 

bem como alterações nos fluxos e dinâmicas naturais. 

 Os Parques eólicos de Buriti com 20 aerogeradores (30 MW), e Coqueiros 

com 18 aerogeradores (27 MW), da empresa argentina IMPSA Wind, já se 

encontram instalados em área de tabuleiro, e não sobre as dunas, ou outros 

ambientes das zonas litorâneas, refletindo as mudanças de alternativa locacional 
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desses empreendimentos com vias a minimização de seu impacto ambiental.  O 

parque eólico Buriti teve a autorização para operação comercial de suas unidades 

geradoras dada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), em abril de 2014.  

 

Figura 16 - Central eólica de Volta do Rio, Acaraú-CE 

 
Fonte: Caroline Vitor Loureiro (Mar/ 2015) 

 
 De acordo com Loureiro, Gorayeb e Brannstrom (2015), verifica-se uma 

expansão de parques eólicos em Acaraú, podendo ser identificados quatorze 

parques instalados ou em processo de licenciamento e instalação, assentados sobre 

a planície litorânea, planície fluvial, planície fluviomarinha e tabuleiros (Mapa 7). 

No município de Acaraú, o tabuleiro pré-litorâneo tem sido, nos últimos 

anos, opção locacional das empresas para instalação de parques eólicos, diante de 

estudos que apontam os impactos ambientais decorrentes da instalação dos 

parques em áreas de campos de dunas (MEIRELES, 2008; FREITAS, 2012), e, 

também, atendendo a uma demanda da população local que tem se manifestado 

contra a instalação desses parques na planície litorânea.  

Foi observado ao longo da bacia a existência de açudes com utilização de 

suas águas para o abastecimento humano, sobretudo, nos Açudes Jaibaras em 

Sobral (Figura 17), Acaraú-Mirim em Massapê (Figura 18) monitorados pelo 

DNOCS, Açude Sabiá (Figura 19) e Açude do Quebra (Figura 20) em Meruoca. No 

município de Acaraú observou-se o bombeamento da água do rio para 

abastecimento dos tanques destinados à carcinicultura (Figura 22). Ainda no açude 

Jaibaras (Sobral) observou-se a atividade de piscicultura.  
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Figura 17 - Açudagem e piscicultura. Açude 
Jaibaras, Sobral-CE 

 
Figura 18 - Açude Acaraú-Mirim, Massapê-CE 

  

Fonte: Caroline Vitor Loureiro (Mar/ 2014) Fonte: Caroline Vitor Loureiro (Mar/ 2014) 
 

Figura 19 - Açude Sabiá, Meruoca-CE Figura 20 - Açude do Quebra, Meruoca-CE 

  

Fonte: Caroline Vitor Loureiro (Mar/ 2014) Fonte: Caroline Vitor Loureiro (Mar/ 2014) 
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Mapa 7 - Localização dos parques eólicos instalados em Acaraú. 

 

Fonte: Elaborado pela autora.  
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Figura 21 - Bombeamento da água do rio para carcinicultura, Acaraú-CE 

 

Fonte: Caroline Vitor Loureiro (Jul/ 2014) 
 
 Em Santana do Acaraú foi verificado o bombeamento da água do rio para 

abastecimento de pequenas propriedades nas margens e para a irrigação de 

agricultura de subsistência (Figuras 22 e 23). 

 A atividade de navegação pôde ser observada expressivamente no 

município de Acaraú, onde os barcos que trazem a pesca do mar sobem pelo rio até 

uma fábrica de beneficiamento de pescado (Figura 24) e para oficinas artesanais de 

consertos de barcos (Figura 25).  

Em Sobral, alguns moradores optam pela travessia do rio em pequenas 

canoas (Figuras 26). 

 

Figura 22 - Agricultura de subsistência, 
Santana do Acaraú-CE 

Figura 23 - Abastecimento de pequenas 
propriedades, Santana do Acaraú-CE 

  

Fonte: Caroline Vitor Loureiro (Mar/ 2014) Fonte: Caroline Vitor Loureiro (Mar/ 2014) 
 

Em suma, os usos e atividades mais relevantes observados na área de 

estudo foram a açudagem, agricultura irrigada, agricultura de subsistência, 

agroindústria, abastecimento humano, agropecuária, carcinicultura, dessedentação 

animal, geração de energia eólica, indústria, extrativismo vegetal, lazer, maricultura, 
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mineração, navegação, pecuária extensiva, pesca, turismo e urbanização. As figuras 

a seguir ilustram algumas dessas atividades (Figuras 27-28). 

 

Figura 24 - Fábrica de beneficiamento de 
pescado, Acaraú-CE 

 

Fonte: Caroline Vitor Loureiro (Jul/ 2015) 
 

Figura 25 - Navegação em Acaraú-CE Figura 26 - Navegação, Sobral-CE 

  

Fonte: Caroline Vitor Loureiro (Jul/ 2015) Fonte: Caroline Vitor Loureiro (Mar/ 2014) 
 

Figura 27 - Dessedentação de animais, 
Morrinhos-CE 

Figura 28 - Lazer, Morrinhos-CE 

  

Fonte: Caroline Vitor Loureiro (Mar/ 2014) Fonte: Caroline Vitor Loureiro (Mar/ 2014) 
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Na zona litorânea, o desenvolvimento do turismo que requer abertura de 

vias de circulação e incrementa a especulação na área, a implantação de centrais de 

geração de energia eólica e a carcinicultura desestruturam a dinâmica dos 

ecossistemas existentes como as dunas e manguezais e afetam as comunidades 

tradicionais dependentes desses ambientes para manter seu modo de economia de 

subsistência. Tais grupos, sobretudo no setor estuarino da BHA, passaram a ter seu 

modelo tradicional de sobrevivência da população local, baseada na pesca e no 

extrativismo vegetal de subsistência desestruturado pela privatização de extensas 

áreas de apicum3 que dão acesso aos manguezais (LOUREIRO; GORAYEB, 2014).  

O avanço agroindustrial, o desmatamento para a incorporação de terras 

para agricultura, atividades agrossilvopatoris inadequadas, mineração, 

desmatamento, queimadas, efluentes e modificações ambientais gerados pela 

carcinicultura e mineração clandestina, levam, segundo Nascimento (2006), os 

ambientes presentes na BHA muitas vezes à exaustão desencadeando o 

agravamento da vulnerabilidade desses ambientes.   

O crescimento da prática da carcinicultura na área de estuário do rio 

Acaraú é evidenciado e quantificado na Tabela 20, onde se observa que devido à 

capacidade natural de aumento da área de manguezal, resultado da intensa 

dinâmica do ambiente e a não predominância de atividades industriais significativas, 

nos anos de 1999 o manguezal, naturalmente progrediu. No entanto, a partir dos 

anos 2000, período em que a carcinicultura foi ampliada na região, o manguezal 

apresentou regressão. Percebe-se que a área em hectares passou de 2563,13ha no 

ano de 1985 para 2749,02ha no ano de 2008 (LOUREIRO; GORAYEB, 2013). 

 

Tabela 20 - Quantificação da área de manguezal do complexo estuarino do rio Acaraú. 
Anos 1985 1999 2008 
Área (ha) 2563,13 2936,27 2749,02 
Fonte: Loureiro e Gorayeb (2013). 

 

Ainda acerca dos principais usos, foi realizado um levantamento na 

Superintendência Estadual do Meio Ambiente (SEMACE), em dados disponibilizados 

de 18/8/2004  à 18/8/2011, os quais apresentam informações sobre as autorizações 

 

3 “O apicum é extremamente valioso para o ecossistema manguezal, especialmente por suas 
características relacionada com áreas de expansão da vegetação de mangue e de produção de 
nutrientes para uma complexa cadeia alimentar associada” (MEIRELES et al, 2007, p. 91).   
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expedidas para diversos usos e atividades nos municípios drenados pelo médio e 

baixo Acaraú (Tabela 21). 

 

Tabela 21 – Autorizações expedidas pela SEMACE para atividades nos municípios do baixo e médio 
Acaraú (2004-2011). 
Municípios 
drenados pela BHA 

Quantidade 
autorizações 
expedidas pela 
SEMACE 

Principais 
atividades/ações/empreendimentos 

Acaraú 210 Desmatamento para implantação de 
fruticultura irrigada; Implantação de 
central eólica; Implantação industrial; 
Instalação de linha de transmissão. 

Alcântaras 10 Construção de passagens molhadas; 
Exploração vegetal. 

Bela Cruz 10 Desmatamento para agricultura de 
subsistência; Exploração mineral. 

Cruz 10 Exploração mineral para obra de 
construção do Aeroporto do Polo 
turístico de Jericoacoara/CE. 

Marco 56 Construção de passagens molhadas; 
Exploração mineral; Desmatamento 
para agropecuária e construção de 
assentamento rural; Agricultura 
irrigada. 

Massapê 14 Exploração mineral; Exploração 
florestal. 

Meruoca 11 Desmonte e exploração mineral; 
Construção de barragens e 
passagens molhadas. 

Morrinhos 01 Construção de passagem molhada. 
Santana do Acaraú 35 Construção de passagens molhadas; 

Desmatamento com vias à cultura de 
subsistência; Desmatamento com 
vias à construção de assentamento 
rural e atividade agrícola; Exploração 
mineral. 

Sobral 57 

Extração de minério relacionados ao 
funcionamento de atividades do 
Grupo Votorantim S/A; 
Desmatamento com vias à 
agropecuária; Implantação de 
loteamento; Exploração florestal. 

Fonte: SEMACE, 2016 
 

Os dados apontam uma concentração de atividades associadas ao 

Perímetro irrigado, relacionadas à mineração, expansão urbana e implantação 

industrial. O maior número de autorizações expedidas foi para atividades a serem 

realizadas no município de Acaraú, Sobral e Marco, refletindo o crescimento das 
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atividades industriais lá instaladas, sobretudo aquelas relacionadas à mineração, à 

agricultura irrigada e à geração de energia eólica.  

Esse quadro evidencia o elevado número de autorizações expedidas para 

o município de Acaraú (Gráfico 7), local onde se encontram os ecossistemas mais 

sensíveis da bacia (litorâneo, manguezal e dunas). 

 Os dados levantados objetivam alertar para a pressão exercida sobre os 

ambientes litorâneos. Não se trata de uma crítica sobre a legalidade dessas 

licenças, mas um alerta para o quadro de tendência mundial de ocupação dos 

ambientes litorâneos, sobretudo as áreas de APP.  

 

Gráfico 7 – Número de autorizações para atividades expedidas pela SEMACE para os municípios do 
baixo e médio Acaraú (2004-2011) 

 

Fonte: SEMACE, 2016 
 

No quadro socioambiental anteriormente descrito de formas de usos e de 

ocupação, foram observadas uma diversidade de atividades econômicas que 

requerem um monitoramento por meio dos órgãos ambientais, a fim de se evitar a 

sobrecarga dos ambientes situados na zona estuarina da bacia, a intensificação do 

processo de desertificação dos solos no médio cursos da bacia, o assoreamento dos 

cursos d`água e o desmatamento. 

 O extenso território da bacia em estudo não permite uma delimitação das 

atividades a nível mais detalhado, portanto, foram sintetizados apenas os usos mais 

expressivos no território.  

A identificação dos usos e ocupações no médio e baixo Acaraú nos 

permitiu avaliar os riscos que essas atividades podem gerar. A carcinicultura, por 

exemplo, traz prejuízos ao manguezal e pode afetar a produção biológica desse 
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ambiente, enquanto que a implantação de parques eólicos causa a perda de 

atrativos turísticos, a interrupção do trânsito de sedimentos e o desequilíbrio no 

balanço sedimentológico do litoral (quadro 5). 
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   Quadro 5 – Síntese dos principais tipos de usos identificados no médio e baixo cursos da bacia hidrográfica do rio Acaraú 
Principais 

usos/ocupação 
do solo 

Descrição da atividade 
 

Riscos da ocupação à vulnerabilidade Exemplos 

Carcinicultura 
Áreas com tanques e indústrias para a criação do 

camarão em cativeiro. Estão assentados sobre 
apicuns. 

Degradação dos manguezais; Poluição dos 
recursos hídricos; 

Despejo de efluentes; Diminuição da 
produtividade biológica.  

Distrito Irrigado 
Baixo Acaraú 

(DIBAU) 

Área com agricultura irrigada por canais 
controlados pelo DNOCS. 

Salinização dos solos; Poluição dos solos e 
lençol freático; Erosão. 

 

Atividade 
agrícola 

tradicional 

Agricultura com baixa ou nenhuma tecnologia. 
 

Desertificação; Erosão; Lixiviação e perda 
dos nutrientes do solo. 

 

Áreas urbanas Compreende as sedes municipais, consideradas 
zonas urbanas dos municípios. 

Impermeabilização dos solos; Poluição dos 
recursos hídricos. 

 

Zonas de 
expansão 

urbana 

Áreas de distritos, vilas, comunidades, áreas 
lotadas e sem cobertura vegetal, porém com 

menor impermeabilização do solo que as “áreas 
urbanas”. 

Impermeabilização dos solos; Poluição dos 
recursos hídricos. 

 

Mineração Áreas com exploração mineral, especialmente de 
granito. 

Erosão; Poluição do solo e recursos 
hídricos; Desertificação. 

 

Fonte: Granitos S.A 

Atividade 
industrial  

Polo moveleiro de Marco e Indústrias em Sobral: 
Área que compreende uma concentração de 

indústrias  e indústrias de produção moveleira. 

Desmatamento; Poluição do ar; 
Impermeabilização dos solos. 

 

Parque eólico 

Área com turbinas eólicas que provocam a 
alteração da dinâmica de movimentação de 

sedimentos de dunas e a impermeabilização dos 
terrenos. 

Perda de atrativos turísticos; Interrupção do 
trânsito de sedimentos; Desequilíbrio no 

balanço sedimentológico do litoral; 
 

Fonte: Elaborado pela autora.  
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As atividades distribuídas no setor de estudo da BHA configuram uma 

diversidade dos usos exercendo pressão sobre seu baixo curso, área naturalmente 

mais instável, devido a dinâmica ambiental existente nos componentes do litoral.  
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CAPÍTULO 6
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6 AVALIAÇÃO DA VULNERABILIDADE DO SETOR DE MÉDIO E BAIXO 

CURSOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ACARAÚ 

 

6.1 Análise das dimensões da Vulnerabilidade Natural  

 

O elemento síntese desse estudo se encontra na elaboração do mapa de 

vulnerabilidade natural (mapa 8) do médio e baixo cursos da BHA, a fim de subsidiar 

o diagnóstico da área.  

A elaboração de mapeamentos de vulnerabilidade com vias ao 

Zoneamento Ecológico-Econômico, diagnósticos socioambientais, e ao 

planejamento ambiental e a elaboração de políticas públicas, por exemplo, tem sido 

incorporado aos estudos como mais um elemento que complementa o discurso do 

pesquisador.  

A utilização desse método de análise pode ser observado nos trabalhos 

realizados por Zanella et al (2011), Klais et al (2012), Grigio (2003), entre outros. 

Nesse estudo, o mapeamento de vulnerabilidade natural evidenciou a 

dinâmica ambiental da zona estuarina da BHA, bem como das margens fluviais e 

lacustres, alertando para os riscos de se impermeabilizar essas áreas.  

Tal perspectiva de análise é realizada de forma associativa entre a 

composição dos solos, os tipos de cobertura vegetal, componentes geomorfológicos 

e geológicos, por isso pode ser considerada mais completa. 

   

 



133 

 

 

Mapa 8 - Vulnerabilidade Natural do médio e baixo cursos da BHA 

 
Fonte: Elaborado pela autora.  
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6.2 Avaliação dos processos de usos e governança 

 

 A democratização do processo de gestão das bacias hidrográficas tem 

como instrumento os CBHs. Reconhece-se que tal ferramenta é pautada nos 

princípios da governança ambiental o que caracteriza sua busca por uma quebra do 

processo hierárquico em torno das decisões tomadas acerca dos interesses sobre 

um bem comum. 

 Nesse sentido, a gestão da BHA é representada pela atuação de seu 

Comitê, com ações que giram em torno de decisões que visam o processo 

democrático de atendimento dos interesses múltiplos e manutenção dos recursos 

hídricos. 

  Discutir a efetiva atuação desse instrumento de gestão participativa nas 

decisões acerca da BHA fez-se importante para a compreensão da relação de 

controle sobre os usos e sua compatibilidade com a vulnerabilidade natural dos 

ambientes. 

Vale ressaltar que uma série de mudanças são necessárias para suprir os 

anos de negligência na ocupação desses ambientes, que muitas vezes 

desconsideraram o grau de vulnerabilidade dos mesmos.  

 

6.3 Ajustamentos de gestão e territoriais das atividades de uso e ocupação 

 

A leitura e análise das atas das reuniões realizadas pelo CBH de Acaraú 

nos permitiu levantar os principais eixos de ação desse instrumento, sendo eles: 

Participação nos projetos de gestão participativa dos açudes federais; Participação 

nos projetos de recuperação das nascentes; Discussão sobre outorga; Elaboração 

do plano de bacia; Avaliação da situação dos açudes; Controle/alocação das águas 

do espelho d’água/barragem; Propostas orçamentárias; Monitoramento e 

gerenciamento de barragens e açudes; Revitalização do perímetro de barragens e 

açudes; Decisões sobre o controle de vazão; Atendimento a perímetros irrigados; 

Monitoramento da oferta hídrica; Ações em defesa do uso racional da água e para o 

atendimento das demandas da bacia; Controle e monitoramento das áreas de 

várzeas; Criação e atualização do cadastro de usuários; Discussões e proposições 

para o uso sustentável; Monitoramento dos impactos das cheias; Cobrança de 

aplicação e decretos e leis; Denúncias sobre usos irregulares; Avaliação da 
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piscicultura nos espelhos d’água; Cobrança pelo controle de poluição dos recursos 

hídricos; Promoção de ações de educação ambiental; entre outros. 

Avaliamos que a atuação do CBH de Acaraú é direcionado pela lógica do 

princípio da governança, porém as dificuldades de monitoramento e cobrança da 

aplicação de decretos e leis, e a existência de interesses específicos dificultam a 

manutenção do equilíbrio e uso adequado dos recursos naturais componentes da 

BHA, dificultando que uma efetiva realização da governança ambiental que busca 

compatibilizar os interesses de todas as partes na manutenção de um meio 

ambiente sadio.  

O CBH de Acaraú em seus doze anos de atuação vem buscando definir 

as prioridades na gestão desse ambiente, porém interesses antagônicos e visões 

divergentes dificultam esse processo. No entanto, é previsto que em um processo 

em que estão envolvidos diferentes atores da sociedade, antagonismos venham a 

ocorrer. 

Abers & Keck (2004) consideram que a democratização do processo 

decisório nem sua maior eficiência são adquiridos espontaneamente, bem como, só 

terá efetividade se forem reconhecidos pelos órgãos federais e estaduais. 

Brannstrom (2004) aponta que não é a transferência de poder que torna o 

comitê uma estratégia de sucesso, mas a precisa presença do estado que muda a 

forma de relacionamento entre os atores envolvidos, e, sobretudo, quando define 

claramente a participação dos atores e as transferências de poderes reais para 

grupos descentralizados, além de legitimar a atuação da sociedade civil. 

Jacobi & Fracanza (2005) e Abers & Keck (2004) ressaltam o papel e a 

importância das redes como instrumento de cooperação e avanço nas relações 

horizontais. Nesse sentido a atuação do CBH Acaraú estabelecendo parcerias com 

a SEMACE e a COGERH reforçam a criação de redes, no que diz respeito ao 

conhecimento técnico, reforçam a legitimação de seu papel pelos órgãos estaduais 

de gerenciamento.  

 Nesse sentido as capacitações direcionadas aos membros do CBH 

Acaraú objetivam muitas vezes conscientizar os membros acerca dos processos 

ambientais envolvidos na bacia, não limitando-se ao reconhecimento apenas dos 

dados referentes ao uso da água, mas toda a dinâmica socioambiental, como, por 

exemplo, o entendimento da gestão democrática tendo a bacia hidrográfica como 

unidade territorial de gestão.    
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6.4 Apontamentos e recomendações para o uso  

 

Os mapeamento e análises realizadas evidenciaram o que é, via de regra, 

em toda a ocupação do país, as zonas litorâneas foram historicamente consideradas 

preferenciais para assentamentos humanos (LOTZE et al, 2006), e até a 

configuração atual são as que apresentam maior densidade populacional e de 

atividades. 

As potencialidades ofertadas pela zona litorânea da BHA atrai uma 

diversidade de atividades para a região, aliando ambientes com elevado grau de 

instabilidade ambiental à atividades de uso e ocupação que exercem pressão sobre 

eles. 

O setor de baixo curso da BHA, em especial a zona estuarina, apresenta-

se como instável o que caracteriza esse ambiente com um alto grau de 

vulnerabilidade natural. Tal condição quando reconhecida deve orientar a 

distribuição dos usos desses ambientes, porém se a instalação de alguns usos são 

anteriores aos estudos que apontam esse conhecimento, deve-se buscar um 

ajustamento que viabiliza a mitigação dos impactos que podem gerar. 

As condições vegetacionais e geológicas dessa unidade fazem dela um 

ambiente naturalmente mais estável, porém atividades que proporcionam o 

desmatamento e desarticulam sua dinâmica natural podem lhe conferir a criação de 

situações de risco, como a erosão dos solos nas vertentes.    

Ressalta-se, portanto, a importância do olhar do pesquisador na avaliação 

dos ambientes para a proposição de apontamentos para a gestão e até 

zoneamentos das bacias.   

Atingir um elevado nível de detalhamento nesse estudo tornou-se 

dificultoso pelo fato da BHA possuir um extenso território, agregando dez municípios 

apenas nos médio e baixo cursos, cada um deles abrigando um diversificado 

mosaico de atividades de uso e ocupação. 

Considerando-se tal avaliação recomendamos alguns ajustamentos que 

podem subsidiar a gestão da BHA, conforme descrito no quadro 6. 
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Quadro 6 – Recomendações para o ajustamento entre vulnerabilidade natural e uso 
Uso/Ocupação Recomendações 

Carcinicultura 

Maior atenção sobre a dinâmica dos manguezais, respeitando 
seus limites e áreas de expansão, considerando a importância 

ambiental dos apicuns; Cuidados sobre o uso da água do 
manguezal e o despejo de seus efluentes no mesmo.  

Distrito Irrigado 
Baixo Acaraú 

(DIBAU) 

Controle e monitoramento constante do solo e uso de 
defensivos agrícolas a fim de evitar-se a erosão, perda de 

nutrientes do solo e poluição do lençol freático. 

Atividade agrícola 
tradicional 

Ações de educação ambiental para conscientização acerca do 
risco de uso de técnicas tradicionais como as queimadas;  

Incentivos governamentais para financiar o pequeno produtor.  

Áreas urbanas 

Cobrança ao cumprimento da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos que prevê a substituição dos lixões por aterros 

sanitários; Ampliação da rede coletora de esgotos; Cobrança ao 
respeito do uso das áreas de APP da bacia. 

Zonas de 
expansão urbana 

Controle e monitoramento dos processos que impermeabilizam 
o solo. 

Mineração 
Fiscalização e monitoramento para se controlar atividades de 

minerações clandestinas e a aceleração dos processos erosivos 
e de desertificação.  

Atividade 
industrial  

Efetiva cobrança dos órgão ambientais sobre o desmatamento, 
poluição do ar e impermeabilização gerados. 

Parque eólico 

Maior rigor sobre as consultorias que elaboram os estudos de 
impactos ambientais para o licenciamento da atividade; Uso 
conciliado com as atividades tradicionais já existentes nas 
áreas, alterando minimamente a dinâmica da população; 

Visualização das áreas de Tabuleiro costeiro como alternativa 
viável à instalação dos parques, de forma a não interromper o 

trânsito de sedimentos da planície costeira.  
Fonte: Elaborado pela autora.  
   

 Portanto, esse estudo traz uma análise mais generalizada, mas capaz de 

vir a subsidiar pesquisas mais aprofundadas dos setores da bacia, bem como 

responder às demandas de um diagnóstico da área, pois resulta da avaliação da 

vulnerabilidade natural dos ambientes relacionando as principais classes e unidades 

de solo, geomorfologia, geologia e vegetação, considerando as condições naturais 

dos meios, o que em muitas pesquisas é negligenciado. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Realizar um diagnóstico de bacia hidrográfica enfatizando a análise da 

vulnerabilidade natural dos meios oportuniza ampliar a gama de ferramentas que 

podem vir a ser utilizadas na avaliação sistêmica desses ambientes.   

Esse estudo, partindo da situação de vulnerabilidade existentes nos 

ambientes componentes da bacia evidenciou que a distribuição das atividades 

econômicas no baixo curso da bacia se cruza com a situação de maior 

vulnerabilidade natural da área analisada, o que demanda uma discussão acerca da 

gestão desse ambiente. 

A importância da gestão democrática na tomada de decisões acerca dos 

usos e interesses múltiplos dos recursos hídricos já é reconhecida no nível das 

discussões científicas internacionais. 

Na avaliação das condições de vulnerabilidade natural e identificação dos 

usos no médio e baixo cursos da BHA, observou-se que não existe uma completa 

concordância entre usos e potencialidades, o que pode vir a desencadear algumas 

situações de risco, porém o engajamento dos municípios drenados pela rede fluvial, 

por meio da participação no Comitê de Bacia Hidrográfica do Acaraú, pode mitigar 

os prejuízos significativos.   

Nessa conjuntura, os Comitês de Bacias Hidrográficas buscam garantir o 

espaço de discussão democrática eficiente à operacionalização das atividades de 

gestão dos territórios, tomando como unidade física a bacia hidrográfica. 

Entendemos que o Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Acaraú não 

resolve os anos de negligência ambiental para com esse ambiente, no entanto, 

introduz diversos olhares sobre sua gestão, ampliando a conscientização acerca do 

ambiente como algo dinâmico e com relações de interdependência, onde, por 

exemplo, no caso de uma bacia hidrográfica, usos não compatíveis com a 

estabilidade dos ambientes à montante do rio podem desencadear impactos à 

jusante.   

O referido Comitê vem contribuindo para fortalecer o papel dos diversos 

atores sociais na discussão dos interesses múltiplos e demonstra maturidade no 

processo de gestão, mas enfrenta problemas comuns a qualquer comitê participativo 

de gestão, a divergência dos interesses. 
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Reconhecemos que o conhecimento científico é ferramenta indispensável 

a qualquer processo de gerenciamento, o que nesse estudo é evidenciado pela 

necessidade de se considerar as condições de vulnerabilidade dos ambientes 

componentes de uma bacia hidrográfica como elemento fundamental para subsidiar 

a tomada de decisões.  

Decorrendo de tal avaliação, alerta-se para que, no Ceará, as condições 

de escassez hídricas não se tornem pauta única no processo democrático decisório, 

como o controle da quantidade de água liberada no rio da bacia e a garantia de uma 

vazão equilibrada entre os diferentes setores.  

É importante ressaltar que este estudo propõe uma vertente de análise 

dentro da visão geossistêmica, pois levanta os dados de geologia, geomorfologia, 

solos, vegetação, clima e hidrografia, avaliando-os de forma conjunta, porém não 

responde à avaliações, por exemplo, de quais os fatores que desencadeiam as 

ações de uso e ocupação, ou seja, fatores sociais. Estes foram citados no texto 

durante a descrição dos fatores socioeconômicos dos municípios drenados pelo 

médio e baixo cursos da BHA apenas objetivando contextualizar a área de estudo. 

No entanto, evidenciamos como contribuição deste estudo, o fato de 

complementar avaliações como a de Nascimento (2006), voltada para a análise da 

degradação e desertificação da BHA, pois evidencia o contexto da vulnerabilidade 

dos ambientes componentes, trazendo assim mais dados para a gestão da bacia 

hidrográfica do rio Acaraú.  
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