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RESUMO 

A bacia hidrográfica do rio São Gonçalo drena setores dos Municípios de 

Caucaia, Maranguape, Palmácia, Paracuru, Pentecoste e São Gonçalo do 

Amarante, vem passando por uma série de transformações ambientais, 

resultantes da ação de diversos agentes. Assim, a presente pesquisa teve 

como objetivos i) analisar os sistemas ambientais da bacia hidrográfica do rio 

São Gonçalo visando subsidiar a proposição de diretrizes para o planejamento 

e gestão a partir da definição de indicadores ambientais, ii) caracterizar a 

evolução espaço-temporal dos sistemas ambientais no período de 1985 a 2015 

da bacia, tendo como subsídios técnicas de sensoriamento remoto e 

geoprocessamento; iii) identificar os impactos ambientais provenientes das 

ações antropogênicas, especificando os tipos de uso da terra, bem como os 

principais agentes causadores da degradação ambiental; iv) analisar o conjunto 

de indicadores do modelo Força Motriz, Pressão, Estado, Impacto e Respostas 

- DPSIR como instrumento de apoio à tomada de decisão no âmbito de 

políticas públicas, v) fornecer contribuições teórico-metodológicas para a 

elaboração de prognósticos ambientais para a construção de possíveis 

cenários mediante a utilização do modelo DPSIR. Os procedimentos 

metodológicos foram fundamentados no referencial teórico constituído por 

estudos inerentes ao conjunto de indicadores presentes no modelo DPSIR 

(Driving Forces, Pressures, State, Impact, Responses) e procedimentos 

técnicos que estão relacionados a aquisição e tratamento dos produtos 

cartográficos (trabalho em gabinete) e efetivação de trabalhos de campo para a 

validação e correção dos dados. A partir do exposto constatou-se que i) a bacia 

possui uma dinâmica ambiental que abrange paisagens inerentes a serras 

cristalinas, depressão sertaneja e planície litorânea, apresenta também uma 

dinâmica de atividades socioeconômicas; ii) o diagnóstico ambiental efetivado a 

partir da conjugação de indicadores do modelo citado propiciou apresentar um 

panorama das pressões, verificação do estado e impactos propiciando a 

formulação de ações voltadas ao planejamento e gestão da bacia, e vi) 

efetivou-se a construção de uma base conceitual inerente as concepções 

teóricas e metodológicas de prognósticos ambientais em bacias hidrográficas 

subsidiado pelo Modelo DPSIR. É possível afirmar que a aplicabilidade dos 

indicadores do modelo DPSIR afigura-se de grande relevância, pois 

proporcionou uma análise integrada dos problemas socioambientais, sendo 

ainda incluso as ações propositivas que podem ser fomentadas pelas 

administrações públicas, sociedade civil e setores econômicos. 

Palavras-Chave: Bacia hidrográfica. Indicadores. Modelo DPSIR. 

Planejamento ambiental. 

 

 



ABSTRACT 

The hydrographic Basin São Goncalo sectors of Municipalities of Caucaia, 

Maranguape, Palmácia, Paracuru, Pentecoste and São Goncalo do Amarante, 

is undergoing a series of environmental changes resulting from the action of 

various agents. Thus, the present study was to i) aims to analyze the 

environmental systems of the watershed of the São Gonçalo in order to support 

the proposition of guidelines for planning and management from the definition of 

environmental indicators, ii) characterize the spatio-temporal systems 

environmental in the period 1985-2015 of the basin, with the technical benefits 

of remote sensing and GIS; iii) identify the environmental impacts arising from 

anthropogenic activities, specifying the types of land use, as well as the main 

causative agents of environmental degradation; iv) analyze the set of indicators 

of Driving Force model, Pressure, State, Impact and Responses - DPSIR as a 

tool to support decision-making within public policies, v) provide theoretical and 

methodological contributions to the development of environmental predictions 

for building scenarios by using the DPSIR model. The methodological 

procedures were based on the theoretical framework consisting of studies 

relating to the set of indicators present in the DPSIR model (Driving Forces, 

Pressures, State, Impact, Responses) and technical procedures that are related 

to the acquisition and processing of cartographic products (work in office) and 

execution of field work for the validation and correction of data. From the 

foregoing it was found that i) the basin has an environmental dynamics that 

covers landscapes inherent to crystalline mountains, backwoods depression 

and coastal plain, also presents a dynamic of socioeconomic activities; ii) the 

environmental assessment made effective from the combination of the 

mentioned model of indicators led to present an overview of the pressures, 

state verification and impact enabling the formulation of actions aimed at 

planning and management of the basin, and vi) effected the construction of a 

conceptual basis inherent theoretical and methodological concepts of 

environmental predictions in watersheds subsidized Model DPSIR. It can be 

argued that the applicability of the model DPSIR indicators appears to be of 

great importance because it provided an integrated analysis of environmental 

problems, still included the purposeful actions that can be fostered by 

government, civil society and economic sectors. 

Keywords: Hydrographic basin. Indicates. DPSIR Model. Environmental 

planning. 
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1 INTRODUÇÃO 

A utilização acentuada dos recursos ambientais1 fomenta a efetivação 

de múltiplas reflexões voltadas a proposição de modelos de desenvolvimento 

que levem em consideração os pressupostos da sustentabilidade ambiental2.  

Nas últimas décadas, estudos de Albuquerque (2015), Nascimento 

(2010; 2014), Tucci; Mendes (2006), Rodriguez; Silva; Leal (2011) são voltados 

para as bacias hidrográficas como unidade de planejamento e gestão 

ambiental, ganham importante papel em razão das suas peculiaridades 

ambientais, tendo sido consideravelmente enriquecidos ante a enorme 

demanda pelos recursos hídricos e sua ligação com as atividades humanas.  

A bacia hidrográfica é compreendida enquanto unidade geográfica 

fundamental para o gerenciamento dos recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos sendo também utilizada para ações inerentes ao planejamento 

ambiental (GORAYEB; PEREIRA, 2014). 

A utilização da bacia hidrográfica como uma unidade de análise de 

sistemas ambientais, apresenta concepção mais adequada para se trabalhar 

com a proposta sistêmica, partindo da perspectiva do tripé formado pela 

dimensão ambiental, social e econômica (ALBUQUERQUE, 2015).  

As discussões reunidas por Albuquerque (2015) e Tundisi (2006) 

relacionam-se ao gerenciamento dos recursos hídricos como forma de 

amenizar futuros impactos ambientais e indicam uma importante tarefa no 

intuito de seguir os propósitos da igualdade social, do crescimento econômico e 

da sustentabilidade ambiental. Nesse contexto, Cunha; Coelho (2012, p. 71) 

expressam que, “o modelo de gestão das bacias hidrográficas, adotado na 

legislação brasileira, é baseado nos pressupostos do co-manejo e da 

descentralização das tomadas de decisão”.  

                                                           
1 Os recursos ambientais são conceituados através da Política Nacional do Meio Ambiente pela 
Lei nº 6.938/81 que dispõe no art. 3, inciso V que “recursos ambientais: a atmosfera, as águas 
interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os 
elementos da biosfera, a fauna e a flora”. 
2  Conforme Nascimento (2012, p. 55) a sustentabilidade ambiental “supõe que o modelo de 
produção e consumo seja compatível com a base material em que se assenta a economia, 
como subsistema do meio natural. Trata-se, portanto, de produzir e consumir de forma a 
garantir que os ecossistemas possam manter sua autorreparação ou capacidade de 
resiliência”. 
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Nos moldes do desenvolvimento econômico atual, grande parte da água 

ainda é utilizada de forma inadequada e não sustentável (BERNARDI, et al, 

2012). Tal fato agrava-se ao devido a distribuição heterogênea dos recursos 

hídricos, e como a comunidade global está difundida. 

Este estudo apresenta uma análise integrada baseada no conjunto de 

indicadores3 presentes no modelo DPSIR (Driving Forces, Pressures, State, 

Impact, Responses), tendo sido analisada a bacia hidrográfica do rio São 

Gonçalo com base na caracterização de várias funções ambientais, da 

distribuição das atividades econômicas, do uso e ocupação do solo e 

verificação dos impactos ambientais e proposição de respostas adequadas a 

conservação dos recursos hídricos. 

Tendo em vista efetivar a descrição de problemas ambientais, mediante 

a formalização das relações entre vários setores das atividades humanas e o 

meio ambiente como relações de causalidade, a Agência Europeia do Meio 

Ambiente (EEA) desenvolveu o modelo DPSIR (Driving Forces, Pressure, 

State, Impact, Response) (GIUPPONI, 2002). É utilizado em diversas regiões 

do mundo para mensurar e qualificar os impactos ambientais provenientes das 

ações humanas, como também estabelecer diagnósticos, prognósticos 

ambientais e instrumentos que subsidiam o planejamento ambiental e o 

desenvolvimento de políticas públicas condizentes com a realidade levando-se 

em consideração as escalas (nacional, regional e local). 

A partir de uma abordagem vinculada na análise ambiental 

fundamentada em indicadores, o modelo DPSIR tem como objetivo descrever 

problemas ambientais, identificando as relações de causa e feito entre o 

ambiente e a várias atividades antropogênicas em um contexto 

socioeconômico. Song; Frostell (2012, p.672) afirmam que a estrutura do 

modelo DPSIR é compreendida como uma, 

“[...] abordagem sistemática para a gestão ambiental, 

explorando as ligações interdisciplinares entre as forças 
motrizes socioeconômicas, pressões relacionadas com o 

                                                           
3 Conforme com Elias; Fernandes; Castro (2012, p.43) “Un indicador brinda información  
cuantitativa que ayuda a identificar variables con valor explicativo y la manera como las mismas 
cambian a lo largo del tiempo. Los indicadores, por lo tanto, facilitan la obtención de la 
información y colaboran en la instrumentación de la planificación y la gestión no solo para los 
hacedores de políticas sino también para la sociedad en general”. 
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ambiente, estado do ambiente, impactos de alterações 
ambientais e, finalmente, as respostas sociais para combater a 

degradação ambiental”. 
 

Faz-se necessário ressaltar a importância dos estudos voltados ao 

planejamento e gestão ambiental em bacias hidrográficas tendo em vista a 

dinâmica inerente aos usos múltiplos dos recursos hídricos por diferentes 

grupos sociais. Neste contexto esta pesquisa visa contribuir com a proposição 

de conjunto de ações voltadas ao planejamento e gestão dos recursos hídricos 

presentes na bacia do rio São Gonçalo. 

A bacia hidrográfica do rio São Gonçalo (Mapa 1) que drena setores dos 

municípios de Caucaia, Maranguape, Palmácia, Paracuru, Pentecoste e São 

Gonçalo do Amarante vem passando por uma série de transformações 

ambientais, resultantes da ação de diversos agentes, sendo possível verificar 

práticas de usos e ocupações desordenadas, manejo inadequado dos recursos 

ambientais associados à própria suscetibilidade dos sistemas ambientais a 

ação de processos naturais, ocupação humana e também a própria ineficácia 

dos modelos de planejamentos e de políticas públicas que geralmente excluem 

a população no processo de tomadas de decisões locais. 

A bacia supracitada apresenta um dinamismo paisagístico tendo em 

vista a existência de múltiplas paisagens, a saber, no alto curso é marcado 

pelos maciços residuais (esporões da serra de Baturité). O médio curso é 

caracterizado pela presença da depressão sertaneja, já o baixo curso é 

constituído pelos tabuleiros costeiros e pela planície litorânea com suas 

subunidades (campos de dunas fixas, móveis, e planícies lacustres).  

Em termos socioeconômicos constatou-se a existência de atividades 

voltadas a agricultura de subsistência, pecuária extensiva, extrativismo vegetal 

(madeira), pesca, comércio, e atividades industriais ligadas ao Complexo 

Portuário do Pecém – CIPP, o que proporciona diferentes usos da terra na 

bacia do rio São Gonçalo. 
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Fonte: Elaboração Própria. 
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1.1 Descrição dos questionamentos, hipótese e objetivos 

 

Diante de tais premissas alguns questionamentos são necessários à 

medida que a caracterização do objeto de estudo for se desenvolvendo, 

todavia, algumas reflexões já se evidenciam, como: De que forma os sistemas 

ambientais presentes na bacia estão sendo impactos pelas ações 

antropogênicas? Como ocorreu a evolução espaço-temporal dos sistemas 

ambientais presentes na bacia? Qual é o papel da população local nas 

tomadas das decisões envolvendo o referido recurso hídrico? Como os 

indicadores do modelo DPSIR poder ser utilizados pelas administrações dos 

municípios presentes na bacia?  

A hipótese a ser verificada durante as ações inerentes a esta pesquisa 

diz respeito se a utilização de indicadores sociais, ambientais e econômicos 

podem ser apropriados pelas gestões municipais visando estabelecer um 

conjunto de políticas públicas condizentes com a realidade local. Assim, esta 

investigação teve como objetivo geral  

 Analisar os sistemas ambientais da bacia hidrográfica do rio São 

Gonçalo visando subsidiar a proposição de diretrizes para o 

planejamento e gestão a partir da definição de indicadores 

ambientais.  

No que tange aos objetivos específicos, foram tratados no sentido de, 

 

 Caracterizar a evolução espaço-temporal dos sistemas ambientais 

no período de 1985 a 2015 da área de estudo, tendo como 

subsídios técnicas de sensoriamento remoto e 

geoprocessamento;  

 Estabelecer a delimitação dos sistemas ambientais constituintes 

da bacia representando cartograficamente as zonas distintas de 

formas uso e ocupação;  

 Identificar os impactos ambientais provenientes das ações 

antropogênicas, especificando os tipos de uso da terra, bem como 

os principais agentes causadores da degradação ambiental; 
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  Analisar o conjunto de indicadores do modelo Força Motriz, 

Pressão, Estado, Impacto e Respostas - DPSIR como instrumento 

de apoio à tomada de decisão no âmbito de políticas públicas;  

 Realizar um diagnóstico socioambiental da área de estudo 

fundamentado em indicadores do meio físico, biótico e 

socioeconômico;  

 Apresentar as ações necessárias para um ordenamento territorial 

adequado do conjunto da bacia hidrográfica por meio de um plano 

de ações integradas e, 

  Fornecer contribuições teórico-metodológicas para a elaboração 

de prognósticos ambientais a partir da construção de possíveis 

cenários mediante a utilização do modelo DPSIR em bacias 

hidrográficas. 

 

1.2 Estruturação dos capítulos 

O trabalho foi subdividido em 5 capítulos, sendo que, na INTRODUÇÃO 

são tecidas considerações sobre a bacia hidrográfica como unidade de 

planejamento ambiental além de questionamentos, apresentação da hipótese e 

objetivos que nortearam a pesquisa. 

O capítulo 2: PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS traz a 

fundamentação teórica da metodologia utilizada no desenvolvimento da 

pesquisa, fundamentada na concepção sistêmica voltada para os indicadores 

do modelo DPSIR e a análise da paisagem. Foram também expressos os 

procedimentos técnicos desenvolvidos na pesquisa. Exprime-se os 

fundamentos conceituais inerentes à compreensão da bacia hidrográfica como 

unidade de planejamento e gestão ambiental. Foi discutido a importância da 

utilização de indicadores no diagnóstico e planejamento ambiental. 

O capítulo 3: CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL E SOCIOECONÔMICA 

DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO GONÇALO trata da estruturação 

geográfica da área, caracterizando seus sistemas e dinâmica ambiental. Tais 

componentes foram estudados tendo como foco a análise integrada dos 

ambientes, relacionando os aspectos geológicos, geomorfológicos, 

pedológicos, fitogeográficos e hidroclimatológicos. Foram analisados também 
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os aspectos socioeconômicos dos municípios presentes na bacia do rio São 

Gonçalo. 

O capítulo 4: APLICAÇÃO DO MODELO DPSIR NA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO GONÇALO: SUBSÍDIOS PARA O 

DIAGNÓSTICO E PROPOSIÇÕES envolve a análise de três indicadores de 

forças motrizes, a saber: urbanização, Complexo Industrial Portuário do Pecém 

e exploração dos recursos ambientais integrados aos respectivos indicadores 

de pressão, estado, impactos e resposta verificados na área de estudo. 

O capítulo 5 intitulado: CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS E 

METODOLÓGICAS PARA CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS AMBIENTAIS EM 

BACIAS HIDROGRÁFICAS – POSIBILIDADES DE USO DO MODELO DPSIR: 

é constituído por discussões teóricas e metodológicas que subsidiam a 

construção de cenários por meio da utilização do modelo supracitado em 

bacias hidrográficas  

E, finalmente, são feitas as CONCLUSÕES, sendo sugeridas algumas 

propostas para a área de estudo, de modo a subsidiar as políticas ambientais e 

territoriais na bacia do rio São Gonçalo. 
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2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A análise ambiental tende a adquirir o seu próprio campo de ação que 

confronta e integra dados analíticos que constituem objetos formais de estudo 

das diferentes geociências. A esse respeito Carvalho; Kelting; Aguiar (2012, p. 

105-106) são enfáticos em afirmar que “especificamente da Geografia Física, 

os estudos ambientais têm sido tratados sob o enfoque sistêmico com a 

interpretação das paisagens de forma integrada, considerando-se 

essencialmente a estrutura e os processos interativos entre os diversos 

componentes ambientais”. 

A percepção do conjunto, afigura-se como importante requisito para a 

análise ambiental integrada, considerando a sua complexidade e 

heterogeneidade. Isso requer a adoção de metodologias e técnicas de 

pesquisa que propiciem à compreensão concomitante e integral dos elementos 

que representem condições potencialmente positivas ou limitativas para a 

utilização dos recursos ambientais. 

2.1 Bases Conceituais: A abordagem sistêmica na análise da paisagem  

A Teoria Geral dos Sistemas (TGS) disseminada em meados de 1950 

por von Bertalanffy possibilitou a efetivação de estudos numa perspectiva 

organística dos processos, resultando numa visão integrada dos diversos 

elementos e fatores, organizados em uma determinada estrutura e por meio 

dos quais se processa a transferência de matéria e energia, refletindo num 

determinado estado de funcionamento e dinâmica do conjunto. A esse respeito 

Fuini (2011, p.46) enfatiza que a TGS,  

 

[...] foi baseada numa visão diferente do reducionismo científico 
até então aplicada pela ciência convencional. De forma geral 
os sistemas podem ser definidos no seio da ciência, como um 
conjunto de partes interagentes e interdependentes que, 
conjuntamente, formam um todo unitário com determinado 
objetivo e efetuam determinada função. 

 

A Teoria Geral do Sistema abriu caminho não apenas para mais uma 

“teoria”, mas para uma nova visão de mundo, cujos princípios são os da 

totalidade, da abrangência das partes, de uma visão holística (VALE, 2012). 

Nesse sentido tem-se a concepção da natureza integrada, sendo que nada 

pode ser compreendido isoladamente, onde vários campos de estudos podem 



28 

 

 

 

complementados numa perspectiva que ultrapassa o conhecimento disciplinar. 

Carvalho (2014, p. 28) alerta que, 

Os componentes ambientais como as rochas, o relevo, os 
solos, a água, a vegetação e o clima, não poderiam mais ser 
compreendidos isoladamente, mas seria fundamental o 
reconhecimento de suas interfaces, de suas relações como 
meio para entender a dinâmica ambiental e propor mecanismos 
de planejamento e gestão adequados. 

 

A abordagem sistêmica deve ser fundamentada não somente nas partes 

e nos processos de forma isolada, sendo que faz-se necessário compreender o 

funcionamento e a organização que unifica estas partes, resultado da conexão 

dos diferentes elementos componentes. Fuini (2011) esclarece que a 

abordagem supracitada pode servir à ciência geográfica como instrumento 

conceitual que facilita tratar dos conjuntos complexos, como os da organização 

espacial.  

Conforme enfatiza Christofoletti (1980, p. 29) “na abordagem sistêmica, 

diversas noções realizadas com os atributos e análise dos sistemas surgem 

como implicitamente básicas, orientando as formulações teóricas e a 

estruturação aos sistemas”.  

Souza (2009) esclarece que sistemas ambientais são integrados por 

variados elementos que mantém relações mútuas e são continuamente 

submetidos aos fluxos de matéria e energia. Sendo que cada sistema 

representa uma unidade de organização do ambiente natural.  

Em cada sistema ambiental verifica-se a existência de relações entre 

seus componentes e estes são dotados de potencialidades e limitações 

próprias sob o ponto de vista de recursos ambientais reagindo também de 

forma singular em relação as condições de uso e ocupação do solo (SOUZA, 

2009). 

A partir da dimensão sistêmica procura-se compreender como ocorre o 

funcionamento e a dinâmica da natureza, possibilitando o conhecimento sobre 

sua formação, os elementos que a constituem, como eles atuam, de que 

maneira se estabelecem os laços de inter-relações e quais as consequências. 

Souza; Oliveira (2011) enfatizam que o enfoque sistêmico viabiliza as análises 
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de inter-relações de causa e efeito para definir a sensibilidade e a resistência 

do ambiente em face das ações antropogênicas.  

No âmbito das pesquisas desenvolvidas utilizando o suporte da 

Geografia Física, os estudos ambientais têm sido tratados sob o enfoque 

sistêmico com a interpretação das paisagens de forma integrada, 

considerando-se essencialmente a estrutura e os processos interativos entre os 

diversos componentes ambientais Carvalho; Kelting; Aguiar (2012). No 

entender de Farias (2015, p.48), 

 
[...] os estudos voltados para compreensão dos diferentes 
aspectos que compõem as paisagens, relacionados com sua 
dinâmica e interação entre os elementos naturais e humanos, 
demandam a necessidade de se utilizar abordagens sistêmicas 
e integradas que contemplem os aspectos da relação entre 
natureza e sociedade. 

 

A categoria geográfica paisagem configura-se de fundamental 

importância para a análise ambiental, considerando-se que a paisagem 

materializa as relações mútuas entre os diversos componentes da dinâmica 

dos fluxos de matéria e energia no meio ambiente.  

A paisagem geográfica corresponde a um conjunto de símbolos e um 

feixe de apontadores, índices, formando uma junção, sendo que o relevo 

mostra uma energia geomorfológica que se foi desdobrando localmente, 

enquanto que o manto vegetal fala do clima, do solo, da sucessão ecológica e 

da ação do homem. Os monumentos e as vias de comunicação podem ser 

nomeados como pontuação simbólica (CASQUILHO; AZEVEDO, 2013). Numa 

perspectiva sistêmica Lopes (2012, p. 27) define a paisagem,  

[...] como um produto de um imbricamento dinâmico, maleável 
entre os componentes formadores da paisagem, elementos 
físico-naturais e sociais. Essa dinâmica, para o viés sistêmico é 
única para cada porção do espaço, e torna a paisagem um 
conjunto singular, inseparável e em constante mutação. 

 

A paisagem corresponde a um determinado recorte espacial que resulta 

da integração e inter-relação dinâmica, de elementos físicos, biológicos e 

humanos construindo e reconstruindo a paisagem que está em constante 

transformação. Na investigação científica voltada ao meio ambiente, não há 
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como desconectar a paisagem materialidade dos contornos do espaço 

geográfico, suas formas, seus elementos naturais e artificializados (PASSOS; 

SOUZA, 2013). No entendimento de Vale (2012, p.96) a paisagem “seria um 

organismo, com funções vitais e com elementos que interagem. Caberia à 

Geografia conhecer as inter-relações entre fenômenos de qualidades distintas 

que coabitam numa determinada porção do espaço terrestre”.  

Conforme Rodriguez; Silva; Cavalcanti (2007), a paisagem advém da 

interação em três níveis de sistemas ambientais: (i) a paisagem natural 

constituída através da integração de elementos e componentes naturais e 

antropo-culturais que formam a paisagem social; (ii) a paisagem cultural que 

resulta da ação da cultura ao longo do tempo, modelada por um grupo social a 

partir de uma paisagem natural; e, (iii) a paisagem visual, o percebido e o 

valorizado. A esse respeito Castro et al (2008 p.139) salientam que, 

A compreensão da paisagem implica, assim, o conhecimento 
de inúmeros factores, como a litologia, o relevo, a hidrografia, o 
clima, os solos, a flora e a fauna, a estrutura ecológica, o uso 
do solo e todas as outras expressões da actividade humana ao 
longo do tempo, bem como a análise da sua articulação, o que 
resulta numa realidade multifacetada. 

 

Diante do exposto compreende-se que a paisagem geográfica resulta da 

interação dos aspectos físicos, biológicos e humanos de um determinado 

território devendo ser analisada a partir das múltiplas relações socioambientais, 

que estão em constante processo de transformação empreendidas por diversos 

grupos sociais que estão presentes no território. 

Lopes (2012) entende que a paisagem afigura-se como produto de um 

imbricamento dinâmico, maleável entre seus componentes formadores, 

elementos físico-naturais e sociais. Essa dinâmica, para o viés sistêmico é 

única para cada porção do espaço, e torna a paisagem um conjunto singular, 

inseparável e em constante mutação. 

Ferreira et al (2010) alertam que a paisagem resulta de uma evolução, 

funciona por meio de uma dinâmica muito complexa e se manifesta por meio 

de uma arquitetura sensorialmente perceptível. Sendo constituída por um 

conjunto de objetos naturais misturados com outros que resultam do trabalho 

humano. As condições da paisagem são afetadas por atividades 
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antropogênicas que alteram a dinâmica natural do ambiente, refletindo nas 

condições de vida da população. A esse respeito, Passos; Sousa (2013, p.175) 

entendem que, 

 
A paisagem se constitui na confluência do que a sociedade 
produziu no passado e produz no presente. Sintetiza 
divergências e convergências: pode explicitar o descompasso 
das relações sociedade-meio ambiente e os mecanismos de 
depredação da natureza, mas, ao mesmo tempo é a forma, 
entre as mais evidentes, que as sociedades possuem para 
visualizar os desdobramentos negativos de suas próprias 
ações (e planejar soluções). 

 

Visando a entender a gênese e a evolução das mudanças inseridas na 

paisagem geográfica, faz-se necessário a utilização de um modelo de 

avaliação integrada do meio ambiente, capaz de definir valores às atividades 

humanas responsáveis por propiciar pressões, alterando o estado ambiental 

por via dos indicadores de impactos que exigem ações de respostas nos 

diferentes setores da sociedade. 

O diagnóstico ambiental deve estar fundamentado em indicadores do 

meio físico, biótico e socioeconômico, propiciando a aquisição de 

conhecimentos básicos a serem integrados interpretados nas fases 

subsequentes. Destaca-se ainda que as bacias hidrográficas estão inseridas 

nas paisagens, na medida em que conferem a elas estruturas, formas, funções, 

processos contribuindo para o entendimento de sua gênese e transformação. 

Nesse sentido faz-se necessário compreender a base conceitual que define a 

bacia hidrográfica como unidade de planejamento e gestão ambiental. 

 

2.2 A bacia hidrográfica como unidade de planejamento e gestão 

ambiental 

A indicação das bacias hidrográficas como unidades básicas de 

planejamento dos recursos hídricos foi estabelecida através da lei Federal nº 

9.433 de 08 de janeiro de 1997, que, baseada em experiências francesas, 

instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, criando o Sistema Nacional 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos. A esse respeito Carvalho (2014, p. 

33) informa que, “[...] a legislação em tela já considera a necessidade de 
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gestão de outros componentes naturais da bacia e a integração entre gestão 

dos recursos hídricos e gestão ambiental”. Ainda conforme Carvalho (op. cit., p. 

29), 

“[...] a partir da década de 1990 cresceu o valor da bacia 
hidrográfica enquanto unidade de análise e planejamento 
ambiental, sendo possível avaliar de forma integrada as ações 
humanas sobre o ambiente e seus desdobramentos sobre o 
equilíbrio hidrológico”. 

 

Compreendida enquanto célula de análise ambiental, a bacia 

hidrográfica passa a constituir unidade territorial, onde cada setor passa a 

exercer determinada função, em decorrência das suas peculiaridades 

ambientais e das formas de uso e ocupação da terra, como unidade da gestão 

e planejamento ambiental (CRISPIM, 2011).  

Acredita-se que as bacias hidrográficas devem ser compreendidas sob a 

perspectiva sistêmica, propiciando a análise de suas múltiplas paisagens, com 

a identificação dos impactos ambientais ocasionados pelas ações 

antropogênicas. A esse respeito Botelho; Silva (2004, p. 153) expõem que,  

[...] o estado dos elementos que compõem o sistema 
hidrológico (solo, água, ar, vegetação, etc.) e os processos a 
eles relacionados (infiltração, escoamento, erosão, 
assoreamento, inundação, contaminação, etc.), viabilizam a 
possibilidade de avaliar o equilíbrio do sistema ou ainda a 
qualidade ambiental nele existente. 

 

A bacia hidrográfica é considerada unidade preferencial para o 

planejamento e a gestão ambiental, pois abrange parte de um conjunto de 

feições ambientais homogêneas (paisagens, ecossistemas) ou diversas 

unidades territoriais (RODRIGUEZ; SILVA; LEAL, 2011). 

A bacia hidrográfica caracterizada como unidade de gerenciamento dos 

recursos hídricos representa avanço conceitual muito importante e integrado de 

ação. A abordagem com procedência na bacia hidrográfica tem as vantagens, 

características e situações fundamentais para a realização de estudos 

interdisciplinares, para o gerenciamento dos usos múltiplos e conservação. 

Tundisi (2003, p.108) destaca que, 

A bacia hidrográfica corresponde a uma unidade física com fronteiras 

delimitadas, podendo estender-se por várias escalas espaciais, desde 
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pequenas bacias de 100 a 200 km² até grandes bacias hidrográficas, 

como a bacia do rio da Prata (3.000.000 km²); 

Oferece oportunidades para o desenvolvimento de parcerias e a 

resolução de conflitos; 

Permite que a população local participe do processo de decisão e 

garante a visão sistêmica e adequada para o treinamento em 

gerenciamento de recursos hídricos e para o controle da eutrofização e, 

Promove a integração institucional necessária para o gerenciamento do 

desenvolvimento sustentável. 

Atualmente, uma importante concepção é desenvolvida por uma série de 

estudiosos adota a bacia hidrográfica como unidade para o planejamento de 

uma determinada região. Rodriguez; Silva; Leal (2011, p.34) apontam para a 

existência de, no mínimo, três categorias de planejamento, configuradas a 

seguir, 

 
o Planejamento Setorial, que inclui os processos de 
planejamento econômico (financeiro, agrícola, industrial, 
turístico), social (educação, saúde, serviços sociais). Nesses 
casos, pretende-se planejar a organização funcional e espacial 
de variadas atividades humanas; o Planejamento Ambiental é 
encaminhado a estabelecer a organização funcional e especial, 
de determinadas áreas, em dependência das características 
dos sistemas naturais (principalmente os ecos e os 
geossistemas); e o Planejamento Territorial é direcionado a 
programar a articulação entre as diferentes formas de 
planejamento (setorial e ambiental, em determinados territórios, 
considerados como espaço de poder e de identidade cultural 
própria. Para isso, pretende-se definir modelos espaciais, em 
que se desenham determinadas estruturas e formas de 
organização espacial para os diferentes territórios. 

 

A opção por considerar as bacias hidrográficas como uma categoria 

de análise, planejamento e gestão ambiental, têm propiciado resultados 

bastante efetivos na organização do espaço geográfico (SILVA; RODRIGUEZ, 

2014). A aceitação da bacia hidrográfica como unidade de gestão, apesar da 

dificuldade inicial inerente à delimitação dos espaços físicos de planejamento, 

tem mostrado resultados positivos, devido às possibilidades de divisão de 

bacias maiores em sub e microbacias hidrográficas. Conforme Lima (2012, 

p.52) atualmente, 
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[....] observa-se a existência de um consenso, em nível 
nacional, no sentido de compreender a bacia hidrográfica como 
unidade de gerenciamento dos recursos hídricos, encarando a 
mesma como um conjunto indivisível, independente das 
fronteiras político-administrativas, nas quais todos os recursos 
naturais, além das atividades econômicas, estão participando e 
inseridos no mesmo sistema, interagindo. 

 

É papel do Estado elaborar planos de gestão de recursos hídricos, 

mediante o estabelecimento de diretrizes e metas em nível regional que 

possam subsidiar a construção de planos-diretores municipais (LIMA, 2012). 

Deve-se também levar em consideração nas ações estatais os atos 

voltados ao planejamento do crescimento urbano, a adequada localização das 

indústrias, a proteção dos mananciais hídricos, exploração mineral controlada, 

o incentivo a utilização de técnicas de irrigação que contribuía para a 

conservação do recurso hídrico, além da implementação do saneamento 

básico, conforme as necessidades das populações presentes nas bacias 

hidrográficas (LIMA, 2012). 

Machado (2005, p. 18 e 19) assegura que a bacia hidrográfica é cada 

vez mais utilizada como unidade para o planejamento ambiental, “e hoje é 

reconhecida como unidade para o manejo dos recursos hídricos, justamente 

por se tratar de uma unidade física que pode ser bem delimitada e identificados 

todos os seus processos de funcionamento”.  

Souza; Fernandes (2000) informam que as abordagens de planejamento 

das atividades antropogênicas e do uso dos recursos naturais, com base em 

modelos clássicos4, falham, com certa recorrência por dissociarem as questões 

socioeconômicas dos aspectos ambientais inerentes. 

O emprego do recorte espacial (bacia hidrográfica) dá-se pela crescente 

necessidade de preservar, discutir e atuar em defesa do equilíbrio do meio 

ambiente, devendo ser compreendida como unidade de planejamento.  

Considera-se que o comportamento de uma bacia hidrográfica, ao longo 

do tempo, ocorre por dois fatores, sendo eles de (i) ordem natural, responsável 

                                                           
4Compreende os modelos clássicos de gestão dos recursos hídricos como aqueles 

caracterizados pela descrição dos aspectos fisiográficos presentes nas bacias não levando em 

consideração os múltiplos usos da água e os diferentes grupos sociais que estão inseridos em 

uma mesma bacia hidrográfica.  
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pela suscetibilidade do meio à degradação ambiental, e (ii) antropogênicas, 

onde as atividades humanas interferem de forma direta e indireta no 

funcionamento da bacia. Nesse contexto Farias (2015, p.27) salienta que, 

 

[...] partindo para um campo mais aplicado em unidades 
funcionais, os estudos realizados em bacias hidrográficas com 
enfoque ambiental integrado, permitem a identificação das 
formas de uso e ocupação dos recursos naturais e da terra, 
fazendo correlações entre os diferentes agentes atuantes. 

 

Rodriguez; Silva; Leal (2011) alertam para a importância do 

entendimento das interações espaciais entre a distribuição de água, o clima, a 

geologia e o relevo, formando todos, de maneira articulada, uma totalidade 

ambiental que constitui o espaço e a paisagem natural. 

O planejamento ambiental5 deve ser efetivado visando a prevenir, conter 

e solucionar os problemas já instalados numa bacia hidrográfica. Ross (2010) 

alerta para a noção que os projetos de planejamento de uma área devem levar 

em consideração os fatores fisiográficos e socioeconômicos para avaliar as 

possibilidades de uso do território e seus recursos. Rodriguez; Silva; Leal 

(2011, p. 30 e 31) enfatizam que,  

 
“[...] do ponto de vista de planejamento e gestão, a bacia se 
caracteriza por: abarcar parte de um conjunto de unidades 
ambientais homogêneas (paisagens, ecossistemas etc.) ou de 
unidades territoriais (municípios, estados, países); ser 
considerada como a unidade mais apropriada para o estudo 
qualitativo e quantitativo do recurso água e dos fluxos de 
sedimentos e nutrientes; e ser definida como a unidade 
preferencial na análise e gestão ambiental”. 

 

Destaca-se o fato de que não existe um modelo de planejamento exato, 

pois há que se levar em conta as particularidades de cada área para o 

desenvolvimento de trabalhos dessa natureza, bem como a escala de análise. 

Souza (2003, p. 106 e 107) informa que as escalas de planejamento usadas 

habitualmente são local, regional, nacional e internacional, sendo que a, 

                                                           
1 Conforme Santos; Leal (2014, p. 57) “O planejamento ambiental pode ser definido como uma 
série de procedimentos e metodologias nas quais a integração de dados e informações, com 
objetivos previamente estabelecidos, possibilita a elaboração de um diagnóstico do território 
planejado, para assim propor ações que permitam seu uso adequado e a proteção contra a 
degradação”. 
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Escala (ou nível local) refere-se a recortes espaciais que expressam a 

possibilidade de uma vivência pessoal intensa do espaço e a formação 

de identidades sócio espaciais sobre a base da vivência. Exprime três 

variantes: micro-local (quarteirão, sub-bairro, bairro, setor geográfico); 

meso-local (município); e macro-local (áreas metropolitana). 

Escala ou nível regional – refere-se à região, sua importância para o 

planejamento está no fato de que muitas vezes coincide com o território 

político-administrativo formal e com um nível de governo, o que ajuda na 

implantação de políticas públicas. 

Escala ou nível regional – refere-se à região e sua importância para o 

planejamento está no fato de que muitas vezes coincide com o território 

político-administrativo formal e com um nível de governo, o que ajuda na 

implantação de políticas públicas. 

Escala (ou nível) internacional – merece o desdobramento; grupo de 

países (dois ou mais países) e global. 

 

O processo de planejamento jamais pode ser considerado definitivo, pois 

a ideia de definitivo é oposta à própria metodologia de planejamento, que é 

efetivamente dinâmica, na qual os fatores envolvidos no processo estão em 

constante interação, influenciando e sendo influenciados por uma determinada 

ação. Franco (2001), alerta para o fato de que o planejamento ambiental 

pressupõe três princípios de ação humana sobre os ecossistemas: os 

princípios de preservação, da recuperação e da conservação do meio 

ambiente. A esse respeito Gondim; Martín-Vide (2012, p. 53) explicitam que,  

 
[... ] o princípio da preservação, também chamado de princípio 
da não ação, defende que os ecossistemas deverão 
permanecer intocados pela ação humana e representam as 
áreas de reserva e bancos genéticos de interesse para vidas 
futuras, aplicando-se a territórios que mantêm seus ciclos 
ecológicos em funcionamento sem grandes quebras nas 
cadeias alimentares [...] A recuperação ambiental aplica-se a 
áreas alteradas pela ação humana e consiste na aplicação de 
técnicas de manejo visando tornar um ambiente degradado 
apto para um novo uso produtivo, desde que sustentável, 
adotando-se, nesse caso e a partir de certo momento o 
princípio da preservação [...] Já a conservação pressupõe o 
usufruto dos recursos naturais pelo homem na linha de mínimo 



37 

 

 

 

risco, isto é sem degradação do meio, e do mínimo gasto de 
energia. 

 

O planejamento ambiental deve, acima de tudo, considerar a 

participação popular como um dos aspectos mais importantes para que a 

implementação deste se traduza realmente em resultados a serem 

compartilhados pela população, tanto em relação a sua qualidade de vida como 

para a efetivação de seu papel na qualidade de cidadão (SANTOS; LEAL, 

2014). No entender de Silva; Rodriguez (2014, p.11), 

 
Uma das grandes limitações no planejamento de bacia 
hidrográficas deve-se a questões relacionadas com a definição 
de competências político, legais e administrativas, uma vez que 
envolve diferentes atores sociais, econômicos, bem como 
gestores e usuários. A complexidade socioambiental de uma 
bacia hidrográfica inclui processos de caráter histórico, cultural, 
econômico e social. 

 

As ações voltadas ao planejamento dos recursos hídricos devem ser 

fundamentadas mediante análise integrada sempre numa concepção de 

sustentabilidade, devendo considerar os usos da água, a cadeia produtiva 

instalada e a ser implantada na bacia, e identificação das vulnerabilidades dos 

ecossistemas. 

Porto; Tucci (2009 p. 27) enfatizam que “os cenários alternativos de 

desenvolvimento da bacia em relação aos recursos hídricos, a biodiversidade e 

ao uso do solo, em convergência com desenvolvimento inter-regional e 

nacional”. A integração do planejamento ambiental para gestão dos recursos 

hídricos tornou-se estratégico possibilitando uma reorganização das inter-

relações de maneira sistêmica sob a perspectiva da sustentabilidade no âmbito 

econômico, social e ambiental (SILVA; SILVA, 2014). Nesse contexto Leal 

(2012, p. 221 e 222) explicita que, 

 

uma das primeiras ações para o planejamento e gerenciamento 
de recursos hídricos consiste na definição da divisão 
hidrográfica do território em unidades hidrográficas, onde 
atuarão os Comitês de Bacias e serão progressivamente 
implantados (ou harmonizados) os instrumentos de 
gerenciamento de recursos hídricos: plano de recursos 
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hídricos, outorga de direito de uso da água, cobrança pelo uso 
da água e enquadramento de corpos hídricos, entre outros. 

 

A gestão dos recursos hídricos inseridos nas bacias hidrográficas tem 

como principal instrumento o planejamento que constitui uma das primeiras 

ações dos Comitês de Bacias Hidrográficas Estaduais ou Interestaduais. 

Visando estabelecer a gestão eficiente dos recursos hídricos, Gouveia, et al, 

(2014, p. 22) informam que,  

devem ser atendidas as normas legais e técnicas, garantindo-
se participação social no processo de planejamento e a 
articulação do plano com os demais instrumentos de 
gerenciamento de recursos hídricos e de gestão ambiental, 
especialmente a outorga de direito de uso, a cobrança pelo uso 
dos recursos hídricos, o enquadramento dos corpos hídricos, o 
licenciamento ambiental, o zoneamento ecológico-econômico e 
o Código Florestal (Lei 12.651/2012). 

 

No gerenciamento de recursos hídricos faz-se necessário considerar os 

princípios básicos, previstos na legislação hídrica, a saber, água como um bem 

público, recurso estratégico e com valor econômico; gestão integrada e 

sustentável dos recursos hídricos; bacia hidrográfica como unidade de 

planejamento e gerenciamento; participação social na tomada de decisões; e o 

papel do Estado na mediação dos conflitos. Visando subsidiar o gerenciamento 

Tucci; Mendes (2006, p.140) definem que, 

 

Os Planos englobam: o Plano Nacional de Recursos Hídricos, 
Planos Estaduais e os Planos de Recursos Hídricos de bacias, 
que devem buscar uma visão de longo prazo, compatibilizando 
aspectos quantitativos e qualitativos da água. O 
enquadramento trata de definição da compatibilidade da 
qualidade da água e os usos da mesma, buscando a 
minimização dos impactos sobre a qualidade da água. O 
processo de outorga trata de assegurar o controle quantitativo 
e qualitativo dos usos da água. A cobrança pelo uso da água 
visa incentivar o uso racional da água e reconhecer a água 
como um recurso natural dotado de valor econômico, além de 
dar sustentabilidade econômica ao funcionamento do comitê e 
agência da bacia. 

 

A gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo 

das águas, deve ser descentralizada e contar com a participação do Poder 
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Público, dos usuários e das comunidades. A esse respeito Silva; Rodriguez 

(2014, p. 15) corroboram para a necessidade de desenvolver, 

 
[....] consultas populares adequações de condutas, considerar 
possíveis constatações e finalizar acordos de benefícios 
comuns. Assim, ocorrem participações conjuntas nas decisões 
de caráter administrativo e econômico por meio de 
negociações, e finalmente, a participação da população de 
forma direta na administração dos recursos e avaliação das 
decisões estabelecidas. 

 

A gestão integrada de bacias tem por finalidade fomentar o 

aproveitamento dos recursos ambientais presentes na bacia hidrográfica 

permitindo manejar os recursos com o objetivo de evitar conflitos e problemas 

ambientais.  

Rauber; Cruz (2013, p.127) afirmam que “a equidade pode ser atingida 

mediante o processo de decisão com participação dos diferentes agentes de 

decisão, ou seja, pela representação da sociedade nos Comitês de Bacias 

Hidrográficas”. Para Farias (2015, p. 46) “os Comitês de Bacias Hidrográficas 

são importantes instrumentos de gestão que aproximam a população dos 

aspectos relacionados ao uso e gerenciamento dos recursos hídricos, dotando-

a de poder decisório juntamente com outros segmentos da sociedade”. Na 

análise Abers et al, (2009, p. 115 e 116) os comitês de bacias, 

 

[...] traduzem os ideais de gestão participativa das novas 
políticas das águas, por reunir representantes dos governos 
federal, estadual e municipal, da sociedade civil e dos usuários 
de água bruta, tais como empresas de saneamento básico, 
indústrias, agricultores e outros. As suas competências são 
amplas e variadas e incluem, dentre outras, as seguintes: 
negociar conflitos de uso da água; aprovar planos de bacias 
hidrográficas; e definir valores da cobrança pelo uso da água 
bruta, um novo instrumento de gestão ainda não implementado 
na maioria dos estados. 

 

É crescente a utilização de planos participativos para a solução de 

problemas, principalmente os relacionados com a questão ambiental. A adoção 

destas políticas visa envolver os diferentes grupos sociais para que sejam 

sensíveis aos problemas existentes e compreenda a dimensão de sua 

responsabilidade para o alcance de soluções. 
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Esse incremento no número e tipos de agentes envolvidos na tomada de 

decisão faz emergir a necessidade de uso de técnicas de mediação e modelos, 

que possam conciliar as expectativas de todos os participantes (CUNHA; 

COELHO, 2012). Nesse sentido faz-se necessário a verificação da importância 

do uso dos indicadores voltados para o diagnóstico e planejamento ambiental 

em bacias hidrográficas.  

 

2.3 Utilização de indicadores no diagnóstico e no planejamento ambiental 

Os ambientes fluviais são considerados áreas de atração populacional, 

em decorrência da disponibilidade hídrica para abastecimento, irrigação, 

pecuária, navegação e lazer. As ocupações feitas sem o devido planejamento 

alteram a qualidade da água pela existência de fontes poluidoras, como, por 

exemplo, o lançamento de efluentes domésticos sem tratamento, além da 

deficiência na implantação de sistemas de saneamento básico. 

Os processos tecnológicos estão relacionados à interferência 

antropogênica no ambiente, tais como as ocupações urbanas, instalações de 

indústrias, cultivos agrícolas, obras viárias, atividades de minerações, dentre 

outras. 

As alterações consideradas significativas são denominadas de impacto 

que deve ser qualificando como positivo ou negativo. Conforme Landim Neto; 

Matias; Silva (2014, p.14) “o impacto qualificado como positivo resulta numa 

melhoria da qualidade de uma característica ambiental, já o impacto negativo 

está relacionado a um dano à qualidade ambiental”. Ainda segundo Landim 

Neto; Matias; Silva (op cit, p.14), 

 
Alguns impactos relacionados as atividades humanas tornam-
se prejudicais, principalmente quando não é levada em conta a 
própria capacidade de suporte dos sistemas ambientais. Como 
exemplo, pode-se mencionar o desmatamento desenfreado de 
extensas áreas para atividades relacionadas à agricultura e 
superpastoreio, manuseio do solo sem tecnologias 
apropriadas, urbanização desordenada e atividades industriais.  

 

As mudanças relacionadas a utilização do solo propiciam a instituição de 

impactos e degradações, às vezes de caráter irreversíveis, como a degradação 
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das vertentes e o aumento do escoamento superficial, fornecendo maior 

volume de sedimentos para a calha fluvial, resultando no assoreamento do leito 

e enchentes na planície de inundação (CUNHA; GUERRA, 2003). 

Com o intuito de compreender e quantificar os problemas em bacias 

hidrográficas foram desenvolvidos indicadores adequados que comportem 

caracterizações rápidas, sensíveis, específicas, confiáveis e economicamente 

viáveis das condições da bacia hidrográfica para o planejamento e manejo, 

requerendo a integração das ciências naturais, biológicas e sociais (SOARES, 

2007). 

Existem vários modelos para orientar a organização das informações 

ambientais, os quais irão se diferenciar em função dos objetivos a serem 

alcançados, tais como a elaboração de diagnóstico ambiental ou a avaliação de 

impactos ambientais. De acordo com Gomes; Marcelino; Espada (2000) um 

indicador corresponde a uma mensuração que se relaciona com uma condição, 

mudança de qualidade ou mudança no estado de algo que se pretende aferir, 

fornecendo informação e descrevendo o estado de um determinado fenômeno.  

Nesse sentido, compreende-se que um indicador afigura-se como um 

instrumento de análise que permite compreender as múltiplas dimensões do 

mundo real, atribuir-lhe valor e importância, possibilitando julgamento e 

desenvolvimentos futuros, a partir de sua análise. Em relação às aplicações 

dos indicadores Gomes; Marcelino; Espada (2000 p. 10) apresentam várias 

possibilidades de utilização, a saber,  

avaliação de recursos: visa fornecer suporte de decisões, 
ajudando os gestores na distribuição de fundos, alocação de 
recursos naturais e determinação de prioridades. Classificação 
de locais: destinada à comparação de condições em diferentes 
locais ou áreas geográficas. Cumprimento de normas legais: 
aplicação a áreas específicas para clarificar e sintetizar a 
informação sobre o nível de cumprimento das normas ou 
critérios legais. Análise de tendências: busca reconhecer e 
detectar tendências de mudanças espaço-temporais a partir de 
dados e informações. Informação ao público: informação ao 
público sobre os processos de desenvolvimento sustentável. 
Investigação científica: busca aplicações em desenvolvimentos 
científicos servindo de alerta para a necessidade de 
investigação científica mais aprofundada. 

 
Conforme a Organização para a Cooperação Econômica e o 

Desenvolvimento – OCED (2003), os indicadores são conceituados como 
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parâmetros ou valores derivados que apontam e fornecem informações sobre o 

estado de um fenômeno, com uma extensão significativa. A esse respeito 

Landim Neto, Gorayeb; Pereira Filho; Silva (2014, p.21) asseguram que,  

 
A seleção de indicadores deve ser criteriosa e específica para 
cada objetivo e, para uma análise de uma região em que se 
objetiva o planejamento ambiental, os indicadores necessitam 
ter relevância política e ser de utilidade e fácil compreensão 
para os usuários.  

 

Para a OCED (2003) as aplicações dos indicadores podem ser dispostas 

em quatro grandes dimensões; i) Avaliação do funcionamento dos sistemas 

ambientais, ii) integração das preocupações ambientais nas políticas setoriais, 

iii) contabilidade ambiental, iv) avaliação do estado do ambiente. Carneiro et al 

(2008, p.68) asseguram que, 

os indicadores deverão atender aos seguintes critérios de 
sustentabilidade: Sustentabilidade Social: assegurar o acesso 
adequado das populações menos favorecidas à água com 
qualidade e quantidade para uso doméstico e agricultura; 
Sustentabilidade Econômica: assegurar o manejo e uso 
eficiente da água promovendo o desenvolvimento urbano e 
rural da região; Sustentabilidade Ambiental: assegurar a 
adequada proteção dos recursos naturais - solo, vegetação e 
água (sobretudo nascentes e aqüíferos). 
 

O desenvolvimento de um conjunto de indicadores apropriados permite 

caracterizações rápidas, sensíveis, específicas, confiáveis e economicamente 

viáveis das condições da bacia hidrográfica (LIMA, 2002). A importância dos 

indicadores ambientais georeferrenciados está relacionada a produção de 

informações especializadas que expressem de forma sucinta as condições 

físico-ambientais dos ecossistemas em diversos níveis (BESSA JÚNIOR; 

MULLER, 2000). 

Os indicadores ambientais podem ser desenvolvidos sob duas 

dimensões diferenciadas: únicos ou primários (cobertura vegetal, fauna, solos, 

qualidade da água, qualidade do ar) e compostos (degradação e exaustão dos 

solos, ambientes susceptíveis, áreas degradadas, áreas críticas, variáveis 

estatísticas, demográficas, atividades produtivas e outros) (BESSA JUNIOR; 

MULLER, 2000).  
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Os indicadores são compreendidos como importantes ferramentas 

destinados a gestão, tendo em vista que proporcionam uma redução na 

quantidade de parâmetros requeridos para a caracterização de um sistema e 

simplificam a comunicação entre as partes envolvidas, constituem-se em 

grandezas mensuráveis que permitem uma integração de informações de uma 

estrutura complexa (LANG; BLASCHKE, 2009). Conforme Landim Neto, 

Gorayeb; Pereira Filho; Silva (2014, p.22),  

Os indicadores ambientais determinantes para a qualidade 
ambiental de uma bacia hidrográfica podem ser identificados 
por meio dos: (i) fatores naturais da paisagem; (ii) fatores 
sociais que interferem no sistema ambiental, com base nas 
atividades desenvolvidas na área de influência da bacia 
hidrográfica estudada; (iii) degradação dos recursos hídricos, 
incorporados às formas de uso e ocupação da bacia; e (iv) o 
estado de poluição hídrica. 

 

A estruturação dos indicadores permite a assimilação de informações 

concisas aos sujeitos responsáveis pelas tomadas de decisões, propiciam 

esclarecer como as informações fornecidas se relacionam com os processos e 

como as ações específicas relacionadas ao planejamento e gestão (SOARES, 

2007). Conforme Tomasoni (2006, p.92) uma das críticas tecidas em relação 

aos indicadores converge para,  

 
Uma dificuldade prática dos indicadores, é que estes 
apresentam um determinado grau de generalização, uma vez 
que qualifica e quantifica pontualmente um elemento, fator ou 
sistema que pretende analisar. Outra dificuldade consiste nos 
diferentes graus de sinergia que só o indicador não permite 
acompanhar. 

 

O uso de indicadores em diversas áreas tem sido marcado por 

controvérsia em face das simplificações que são efetuadas na aplicação. As 

eventuais perdas de informação têm constituído um entrave à adoção de forma 

generalizada e consensual dos sistemas de indicadores (GOMES 

MARCELINO; ESPADA, 2000). O quadro 1 apresenta uma síntese de algumas 

das principais vantagens e limitações da aplicação dos indicadores.  

 

Quadro 1: Vantagens e Limitações da aplicação de indicadores 
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Vantagens Limitações  

-Avaliação dos níveis de 

desenvolvimento sustentável. 

- Capacidade de sintetizar a 

informação de carácter 

técnico/científico; 

- Identificação das variáveis-chave do 

sistema; 

- Facilidade de transmitir a 

informação; 

- Bom instrumento de apoio à decisão 

e aos processos de gestão 

ambiental; 

- Sublinhar a existência de 

tendências; 

- Possibilidade de comparação com 

padrões e/ou metas pré-definidas. 

- Inexistência de informação base; 

- Dificuldades na definição de 

expressões matemáticas que melhor 

traduzam os parâmetros 

selecionados; 

- Perda de informação nos processos 

de agregação dos dados; 

- Diferentes critérios na definição dos 

limites de variação do índice em 

relação às imposições estabelecidas; 

- Ausência de critérios robustos para 

seleção de alguns indicadores; 

-Dificuldades na aplicação em 

determinadas áreas como o 

ordenamento do território e a 

paisagem. 

Fonte: Gomes; Marcelino; Espada (2000, p.14). 

 

De acordo com Landim Neto, Gorayeb; Pereira Filho; Silva (2014, p.22), 

 
O modelo para o estabelecimento de indicadores biofísicos e 
sociais permite avaliar a pressão exercida sobre os recursos 
naturais, verificar as condições de vida das populações, além 
de identificar as tendências dos processos de degradação dos 
recursos hídricos superficiais e a qualidade de vida da 
população inserida na bacia hidrográfica do rio são Gonçalo, 
fomentando a elaboração de um diagnóstico ambiental 
baseado nas informações do meio físico, biótico e 
socioeconômico. 

 

Os indicadores não devem ser utilizados apenas para a implementação 

de políticas públicas, e sim deve-se avaliar a eficiência e eficácia das políticas 

adotadas, levando-se em consideração os anseios dos diversos grupos sociais 

que formam a nossa sociedade tornando-se instrumento de cidadania, 

garantindo ações voltadas a conservação ambiental melhoria da qualidade de 

vida da população (KEMERICH; RITTER; BORBA, 2014). Nesse contexto, faz-
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se necessário a conceituação do modelo DPSIR - Força Motriz; Pressão; 

Estado; Impacto; Resposta utilizados nesta pesquisa. 

 

2.4 O modelo Força Motriz; Pressão; Estado; Impacto; Resposta - bases 
conceituais, limites e desafios  

 

Nos últimos 30 anos a Organização para a Cooperação do 

Desenvolvimento Econômico (OECD) vem trabalhando em políticas ambientais 

e em atividades adotadas por países membros, tais ações são voltadas para a 

elaboração e utilização da informação ambiental reunida em indicadores 

ambientais e articulada as dimensões econômicas e sociais (POLANCO, 2006). 

Com vistas a elaboração de relatórios ambientais e estruturas para a 

descrição de problemas ambientais, mediante a formalização das relações 

entre vários setores das atividades humanas e o meio ambiente como relações 

de causalidade, a Agência Europeia do Meio Ambiente (EEA) desenvolveu o 

modelo DPSIR (Driving Forces, Pressure, State, Impact, Response) 

(GIUPPONI, 2002).  

É utilizado em diversas regiões do mundo para mensurar e qualificar os 

impactos ambientais provenientes das ações humanas, como também 

estabelecer diagnósticos, prognósticos ambientais e construir instrumentos que 

subsidiem o planejamento ambiental e o desenvolvimento de políticas públicas 

condizentes com a realidade local, regional, nacional e global. 

Ressalta-se que o mundo “real” é muito mais complexo do que pode ser 

expresso em simples relações causais em análise de sistemas. Há 

arbitrariedade na distinção entre o sistema ambiental e o sistema social. E, 

além disso, muitas das relações entre os sistemas social e ambiental não são 

suficientemente apreendidas ou são difíceis de capturar em um quadro simples 

de análises inerentes a modelos de indicadores. A elaboração de um modelo 

analítico pode começar pela simplificação de um sistema aos seus aspectos 

essenciais, Fontes, (2014, p.16) definem as dimensões votadas a simplificação 

da realidade em quatro níveis de abstração, a saber,  
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 A realidade que representa todas as entidades e/ou fenómenos 

que ocorrem no domínio da aplicação; 

 O modelo de dados ou modelo conceptual, que é definido por um 

conjunto de construções, traçadas de acordo com a compreensão 

e conceptualização humana que descrevem e representam 

aspectos selecionados do mundo real de forma que estes sejam 

compreensíveis por todos; 

 A estrutura de dados ou modelo lógico, que é uma representação 

dos modelos de dados orientada para a implementação em 

computador, frequentemente são codificados em diagramas, listas 

ou quadros; 

 A estrutura do arquivo ou modelo físico, que engloba um conjunto 

de regras orientadas para a sua operacionalização 

computacional, definindo os tipos de relações entre os dados, as 

funções necessárias e os métodos utilizados. 

 

Nos estudos ambientais, entretanto, existe uma necessidade de se obter 

informação clara e específica sobre: (i) as forças motrizes; (ii) as pressões 

ambientais resultantes; (iii) o estado do meio ambiente; (iv) os impactos 

resultantes de alterações na qualidade ambiental; e (v) a resposta da 

sociedade a essas mudanças no ambiente (KEMERICH; RITTER; BORBA, 

2014). 

Cada indicador transmite o próprio significado às forças motrizes, que 

são fatores sociais, econômicos e atividades que causam ou o aumento ou a 

atenuação das pressões sobre o meio ambiente. As pressões são 

representadas por ação antropogênica direta sobre o meio ambiente, como 

poluentes, emissões ou o consumo de recursos naturais.  

O estado relaciona-se com a circunstância atual e as tendências do 

ambiente que determinam a extensão e magnitude da degradação. Os 

impactos são os efeitos que as mudanças ambientais têm sobre o estado de 

saúde humana e não ambiental. Já as respostas representam as ações que 

devem ser efetivadas, visando a resolver ou mitigar problemas ambientais.  
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Destaca-se, ainda, o fato de que o modelo DPSIR foi escolhido, pois se 

trata de um padrão conceitual aceito internacionalmente (BIDONE; LACERDA, 

2004), principalmente quando se trata da análise de sustentabilidade em bacias 

hidrográficas (CASADO 2007), o que permite o acompanhamento das relações 

sociedade - meio ambiente e comparações nos planos nacional e internacional, 

pois os países, progressivamente, realizam acordos para o desenvolvimento 

sustentável e a preservação do meio ambiente. 

Com vistas a realizar uma pesquisa de caráter interdisciplinar, optou-se 

por uma abordagem metodológica integrada, onde a análise socioambiental 

está voltada para uma visão de conjunto do espaço geográfico estudado. 

Efetivamente o modelo DPSIR (Driving Forces, Pressures, State, Impact, 

Responses) surge, sendo utilizado para mensurar os impactos ambientais 

provenientes das ações humanas, como também estabelecer diagnósticos, 

prognósticos ambientais e instrumentos que subsidiam o planejamento 

ambiental.  Conforme Landim Neto, et al, (2013, p. 101) asseguram que o 

modelo citado,   

[...] fornece informações sobre as atividades humanas que 
exercem pressões sobre o ambiente, tais como emissões de 
poluentes ou mudanças no uso do solo, que podem induzir 
mudanças no estado deste recurso. Logo, a sociedade 
responde às mudanças com políticas ambientais e econômicas 
com o fomento de programas criados para prevenir, reduzir ou 
moderar pressões e/ou estragos ambientais.  

 
Existem vários modelos para orientar a organização de dados 

ambientais, que se diferenciam em função dos objetivos a serem alcançados, 

tais como a elaboração de diagnóstico ambiental ou a avaliação de impactos 

ambientais, entre outros.  

Em estudos ambientais, pode ser mais utilizado o modelo estrutural 

conhecido como DPSIR, desenvolvido pela Agência Europeia do Ambiente, na 

década de 1990, sendo utilizado para mensurar os impactos ambientais 

provenientes das ações humanas, como também estabelecer diagnósticos, 

prognósticos ambientais e instrumentos que subsidiam o planejamento 

ambiental, consoante já se adiantar (LANDIM NETO, et al, 2013). 

O modelo DPSIR teve como origem uma estrutura mais simplificada, 

designada pela abreviatura PSR (pressão – estado – resposta). Conforme 
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Casado (2007 p. 28) o modelo PSR estabelecia “as relações entre as pressões 

que a sociedade exerce sobre o ambiente, o estado resultante ou a condição 

do ambiente e a resposta que a sociedade deve dar para aliviar ou prevenir os 

impactos negativos resultantes destas pressões”. Nesse contexto Oliveira et al 

(2014, p. 120 e 121) informam que, 

O modelo Pressão-Estado-Resposta (PER) foi inicialmente 
desenvolvido pela OECD para estruturar políticas ambientais. 
Para isso considera: atividades humanas exercem pressão no 
ambiente e afetam a qualidade e quantidade de recursos 
naturais (estado); A sociedade reage a essas mudanças 
através de políticas ambientais, econômicas e setoriais e 
através de mudanças de conscientização e comportamento 
(resposta social). 
 

Este modelo apresenta informações inerentes as atividades humanas 

que exercem pressões sobre o ambiente, tais como emissões de poluentes ou 

mudanças no uso do solo, que podem induzir mudanças, no estado ambiental 

(LANDIM NETO, et al, 2013). Assim, a sociedade devia responder às 

mudanças com o estabelecimento de um conjunto de políticas ambientais e 

econômicas, visando a instituição e execução de programas destinados a 

prevenção, redução ou moderação das pressões e/ou estragos ambientais 

(LANDIM NETO, et al, 2013). A figura 1 explicita a estrutura causal do modelo 

PSR. 

Figura 1: Estrutura do Modelo PSR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (OCDE; 2003 p.21) 
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O marco conceitual adotado abordava os problemas ambientais com 

origem nas relações de causa – efeito. Hacon; Schutz; Bermejo (2005) 

entendem que a informação ambiental se organiza com suporte em uma cadeia 

causal de interações da sociedade com o meio ambiente, que privilegia as 

causas dos problemas ambientais e as respostas que devem ser 

implementadas. 

De acordo com Oliveira et al (2014), o modelo PSR evidenciava, porém, 

as ligações entre ambiente e economia, mas, por outro lado, tendia a sugerir 

uma linearidade nas relações de interação da atividade humana com o meio 

ambiente. Outra deficiência está no fato do modelo em discussão não 

considerar as metas de sustentabilidade e não proporcionar informações sobre 

as funções ecológicas e as estruturas dos ecossistemas (RIBEIRO, 2004).  

Para Kemerich et al (2013) o modelo em questão induz a leitura da 

existência de uma relação de causalidade linear, o que causa uma 

simplificação excessiva de uma situação complexa que envolve causalidades 

múltiplas e interação de fenômenos sociais, econômicos e ambientais. No 

entender de Ferreira; Lira; Candido (2010, p. 77) no modelo PSR,  

[...] as pressões sobre o ambiente são reduzidas àquelas 
causadas pela ação do homem, desconsiderando as 
provenientes da ação da natureza. No entanto, sabe-se que os 
eventos naturais também podem causar impacto ambientais 
sendo fontes de pressão. 

 
O modelo citado utiliza indicadores gerais que não eram capazes de 

identificar a natureza das interações que resultam da ação das sociedades 

sobre o meio ambiente, como também não oferecia informações a respeito das 

estruturas e funções dos ecossistemas (OLIVEIRA, 2007). Dessa forma, o 

modelo PSR não possibilitava o delineamento de ações de prevenção, à 

medida que não beneficiava a análise dos impactos ambientais.  

Então, conforme Jiliberto (2001) foi importante mudar o conceito de 

pressão para força motriz, considerando que a palavra pressão contém 

significado negativo, enquanto a força motriz pode produzir mudanças tanto 

negativas como positivas.  

Esse passo ocorreu porque se tornou evidente que as pressões eram 

originadas por ações que deveriam ser levadas em consideração, pois se 
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queria ter uma perspectiva global, que incluiriam todos os aspectos das causas 

(JILIBERTO, 2001). Destaca-se, porém, que entre os indicadores de estado e 

resposta da sociedade, era necessário inserir os indicadores de impactos para 

mensurar as modificações do estado e fomentar as medidas que devem ser 

tomadas para conter os impactos. De acordo com Landim Neto, et al, (2013, 

p.102) 

 
[...] a (EEA) propôs um modelo de análise ambiental que busca 
descrever os problemas ambientais advindos das relações 
entre sociedade e natureza. Este modelo, denominado DPSIR, 
considera que as atividades humanas (D- “Driving forces”), 
notadamente as indústrias e os transportes, produzem 
pressões (P-“Pressures”) no ambiente, tais como emissões de 
poluentes, as quais vão degradar o estado do ambiente (S-
“State of the environment”) na saúde humana e nos 
ecossistemas.  

 
Já o impacto (I “Impact”) está inserido entre o estado e a resposta da 

sociedade. Por meio do impacto, a sociedade é levada a emitir respostas (R – 

“Responses”), usando de medidas políticas, tais como leis, taxas de produção 

de informação, podem ser direcionadas a qualquer compartimento do sistema 

(KRAEMER, 2006). A Figura 2 aponta as cinco categorias de indicadores 

usados no modelo DPSIR.  

 

Figura 2: Categorias de indicadores utilizados no modelo DPSIR. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fonte: Adaptado Giupponi (2002). 
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Conforme Gari; Newton; Icely (2015) o modelo no DPSIR as relações de 

causa-efeito entre as cinco categorias de quadro e tem sido utilizado para a 

análise e avaliar os problemas sociais e ecológicos de sistemas aquáticos 

sujeito à influência antropogênica. 

Os elementos presentes no modelo DPSIR estão relacionados em uma 

cadeia de conexões, à medida que as forças motrizes exercem pressões sobre 

o estado de um ambiente, causando impactos. Então, a sociedade toma 

consciência do problema e responde com a adoção de políticas em diversas 

instâncias, o que pode afetar qualquer parte da cadeia entre as forças motrizes 

e os impactos. Cabanillas (2007) aponta os indicadores como um componente 

essencial deste modelo, sendo selecionados para fornecer dados acerca do 

estado do ambiente analisado e dos impactos causados. 

Com o intuito de compreender o modelo em foco, é necessário reportar-

se a sua natureza, que possui como marco de referência o desenvolvimento de 

indicadores ambientais correspondentes a descritores quantitativos das 

pressões sobre o estado do ambiente e das alterações de sua qualidade, 

constituindo-se a base de critérios de tratamento e transmissão de informação 

ambiental (CASADO, 2007). Desse modo, os parâmetros científicos tornam-se 

de fácil emprego serem utilizados nas decisões técnicas, políticas ou pelo 

Poder Público em geral. A tabela 1 expõe a estruturação do modelo citado. 

 

Tabela 1: Estruturação do modelo DPSIR 

Força Motriz Reflete as influências das atividades humanas que, quando 
combinadas com as condições ambientais, provocam 
mudança no meio ambiente;  

 

Pressão Descreve as variáveis que diretamente causam (ou podem 
causar) problemas ambientais; 

Estado Mostra a qualidade, ou seja, a atual condição do ambiente; 

Impacto Descreve os efeitos das mudanças de estado; 

Resposta Descreve o esforço da sociedade para resolver os problemas, 
na forma de políticas, leis, tecnologias limpas, dentre outras. 

Fonte: Fernandes; Barbosa (2011, p.724). 

O modelo DPSIR procura conectar as forças motrizes às pressões que 

estão ocorrendo no meio ambiente e que estão alterando o estado. Essas 
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alterações podem, por sua vez, causar impactos que correspondem a uma 

interferência num ambiente, intervenção essa que pode ser positiva ou 

negativa, ocasionada pela própria dinâmica natural ou pelas atividades 

socioeconômicas. Definir se essa interferência é negativa ou positiva, pauta-se 

no resultado que essa alteração acarreta a um dado sistema ambiental 

(SANTOS, 2004). Os impactos negativos necessitam de resposta da 

sociedade, de maneira a modificar ou minimizar os efeitos das ações humanas. 

A estrutura do modelo citado apresenta as informações ambientais de 

forma a responder as seguintes questões básicas; i) quais são os mecanismos 

motores de transformação do espaço? ii) como eles afetam a dinâmica 

socioambiental? iii) Por que isso está acontecendo? iv) o que se está fazendo e 

o que se pode fazer a respeito? e, v) o que poderá acontecer se não agirmos ? 

Para Soares, et al, (2008), o modelo em foco foi desenvolvido com vistas 

a subsidiar a elaboração de relatórios ambientais, pois possui estruturas para a 

descrição dos problemas ambientais, mediante a formalização das relações 

entre vários setores das atividades humanas e o meio ambiente, como relações 

de causalidade. Ressalta-se que esse modelo está estruturado de uma forma 

integrada que interage por meio de ligações causais. 

Conforme análise efetivada por Gari; Newton; Icely (2015) é possível 

verificar discrepâncias na aplicação das informações em categorias do modelo 

DPSIR. A modificação com a terminologia do modelo é um dos fatores que tem 

contribuído com a aplicação equivocada sendo que as mesmas variáveis são 

muitas vezes colocados sob diferentes categorias apesar dos autores afirmam 

usar a mesma. A tabela 2 apresenta alguns exemplos de discrepâncias na 

definição dos indicadores do modelo suparacitado.  

 

Tabela 2: discrepâncias na definição dos indicadores do modelo DPSIR 

Referência Processos 

 Agricultura Urbanizaçã
o 

Espécies 
invasoras 

Eutrofização Mudança 
de uso da 

terra 

Extração 
de água 

Impress, 
(2003) 

  Pressão    

Newton et 
al., (2003) 

   Estado   
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Bidone; 
Lacerda, 
(2004) 

 Força 
Motriz 

    

Mea, 
(2005) 

  Força 
Motriz 

   

Borja et al., 
(2006) 

Força 
Motriz 

     

Lin et al., 
(2007) 

 Pressão Pressão    

Spangenbe
rg, (2007) 

     Pressão 

Haase and 
Nuissi, 
(2007) 

   Pressão Força 
Motriz 

 

Zaldívar et 
al., (2008) 

Força 
Mortiz 

   Pressão  

Omann et 
al., (2009) 

    Força 
Motriz 

Pressão 

Pinto et al., 
(2013) 

  Força 
Motriz 

  Força 
Motriz 

Newton et 
al., (2014) 

Força 
Motriz 

Força 
Motriz 

Pressão Estado   

Fonte: Adaptado Gari; Newton; Icely (2015, p. 65). 

 

De acordo com a análise de Rekolainen et al (2003, p.348) o modelo 

DPSIR apresenta quatro deficiências,  

“[...] ele cria um conjunto de indicadores estáticos que servem 
como base para a análise, não tendo em conta o alterando a 
dinâmica do sistema; não captura tendências exceto através da 
repetição do estudo dos mesmos indicadores em um regular 
intervalos; não ilustra claras as relações de causa-efeito para 
os problemas ambientais; e sugere unidirecional linear cadeias 
causais no contexto do complexo ambiental problemas”. 

 

Outra crítica efetuada ao modelo diz respeito a negação de possíveis 

relações sinérgicas existentes entre as categorias do modelo DPSIR. Por 

exemplo, um impacto específico pode ser causado por várias condições e por 

respostas a outros impactos (MAXIM et al, 2009).  

Depreende-se que os efeitos sinérgicos, tão comuns na natureza, são 

ignorados. Assim, de acordo com o autor supracitado o modelo DPSIR não é 

bom suficiente como uma ferramenta analítica, uma vez que não lidar com a 

complexidade de interdependências do mundo real. Cooper (2012, p.03) ainda 

argumenta que existe uma deficiência no modelo DPSIR devido suas 

limitações de definição baseada na, 
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 Falta de um conjunto bem definido de categorias de informação dificulta 

a comparabilidade entre os estudos, mesmo de a mesma questão; 

 As definições das forças motrizes e pressão referindo-se à "evolução" 

refletem, necessariamente, alterações no nível, por isso não está claro 

como eles podem relacionar-se com as atividades do estado 

estacionário que, no entanto, resulta em mudanças nos ecossistemas; 

 Uma vez que o impacto, os efeitos sobre os seres humanos e do 

ecossistema a fronteira entre o estado e o impacto não é claro. 

 
Ao abordar as limitações de definição e conceitual do modelo deve 

adotar dois princípios orientadores: as categorias devem se alinhar com 

qualquer um dos sistemas humanos ou sistemas ecológicos, tanto quanto 

possível de modo a suportar mensuração - entre as categorias de informação 

relativa a sistemas humanos, e deve-se evitar a introdução de novas categorias 

de modo a manter o número total para o mínimo possível (COOPER, 2012). O 

quadro 2 apresenta a proposta de ressignificação das categorias do modelo 

DPSIR. 
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 Quadro 2: Ressignificação das categorias analíticas do Modelo DPSIR.

Ações Definição 

 

 

 

 

Segregando Impactos e Renomeando 

 

 

 

No modelo DPSIR, a categoria impacto foi reservada para os impactos sobre os 

sistemas humanos, para apoiar comparação com o valor de atividades, com 

mudanças nos ecossistemas tratada como parte da categoria do estado. 

Cientistas naturais verificaram a dificuldade do emprego da palavra "impacto" 

exclusivamente neste contexto e, instintivamente, usou-a para englobar 

ecossistema em mudança. Por conseguinte, é necessário projetar a categoria de 

impacto para o Bem-estar visando conotar a restrição da antiga categoria de 

impacto para efeitos no sistema humanos, enquanto que o termo engloba impacto 

estado e Bem-Estar como formas alternativas de impacto. 

 

 

 

Ampliando o objetivo do Estado 

 

 

 

 

Movendo-se mudanças nos ecossistemas da categoria de Impactos à categoria 

de Estado torna desnecessário fazer uma distinção entre as duas categorias. A 

categoria de Estado encapsula, assim, o ambiente ou ecossistema. As alterações 

relacionadas que não são capturadas pela categoria Pressão modificado (ver 

abaixo) também estão incluídos na categoria de Estado. 

 

 

 

Pressão como um mecanismo de ligação 

 

 

Esta categoria no modelo DPSIR implica ingerência humana, mas no âmbito 

modificado é preciso um significado mais amplo como representando o 

mecanismo ou processo que intermedeia entre a ação humana e o Estado que é 

de interesse. Como tal, torna-se mais conceitual e aberto a várias utilizações 

dependentes da análise realizada. 

 

 

 

 

 

Níveis distintivos de Forças Motrizes 

A modificação chave se concentra na categoria sobre as atividades humanas que 

dão origem a pressão sobre os sistemas naturais de modo que a relação entre os 

dois é mais explícita. O modelo DPSIR refere-se a grande escala e 

potencialmente mudanças de longo prazo em sistemas humanos que estão em 

algum contexto a partir de atividades específicas que precipitam mudanças nos 

ecossistemas. 

No entanto, alguns objetivos precisam ser oferecidos para reconhecer essas 

mudanças mais amplas bem como as atividades associadas comas pressões 

imediatas. Por conseguinte, a definição de Força Motriz no âmbito modificado 

destaca uma atividade ou processo dentro do sistema humano, mas permite a 

separação entre forças imediatas (aqueles próximas às pressões) e subjacentes 

Forças Motriz (presente no modelo DPSIR). 

Fonte: Adaptado Cooper (2012 p.05-06). 
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Apesar da intensa utilização o modelo DPSIR é alvo de um conjunto de 

críticas, a saber, i) é constituído por um conjunto de indicadores estáticos e não 

pode levar em conta a dinâmica do sistema em discussão (REKOLAINEN, et 

al, 2003); ii) não são claras as relações de causa e feito dos problemas 

ambientais complexos (SVARSTAD, et al, 2007); e, iii) sugere cadeias causais 

unidirecionais e lineares de problemas ambientais (SVARSTAD, et al, 2007).  

O modelo DPSIR explicitamente não inclui serviços presentes nos 

ecossistemas, ou o lugar de seres humanos de valores sobre serviços do 

ecossistema e seu foco sobre as forças motrizes torna difícil capturar 

totalmente as necessidades das comunidades humanas locais ou regionais 

(COLLINS et al, 2010). 

O modelo DPSIR desagrega parcialmente as tipologias de indicadores do 

modelo PSR, mas mantém os mesmos problemas do modelo em que se 

baseia, acrescentando-se o fato de que um indicador pode ficar enquadrado 

em mais do que uma tipologia, o que dificulta a sua estruturação (FONTES, 

2014). 

Faz-se necessário enfatizar que o foco de análise deve estar baseado 

na integração das ligações entre os nós do modelo DPSIR levando-se em 

consideração os indicadores socioeconômicos e ambientais tendo em vista 

compreender melhor a dinâmica de causa e feito.   

Conforme a exposição de Carr, et al, (2007) o quadro de indicadores do 

modelo supracitado tem por objetivo original identificar indicadores adequados 

para a medição e avaliação dos problemas ambientais. Qiu; Fan (2013, p. 81) 

asseguram que “o quadro DPSIR permite compreender melhor as interações 

complexas e dinâmicas de cada parte no sistema”. 

Apesar das limitações citadas, conforme análise empreendida por 

Landim Neto et al (2015) o modelo DPSIR estabelece uma análise integrada 

dos problemas ambientais levando-se em consideração suas causas e 

fornecendo um conjunto de respostas necessárias que podem ser efetivadas 

na prática pelo poder público, comunidades, e setores outros que constituem a 

sociedade civil.  

Bürgi et al. (2004) enfatizam que o modelo DPSIR pode ser utilizado 

para a análise de mudanças da paisagem, pois é capaz de apresentar uma 
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descrição gráfica das relações causais, considerada um pré-requisito para a 

modelagem das mudanças do uso e ocupação do solo e para estudos 

preditivos. 

O modelo DPSIR reforça a interação entre as causas dos problemas 

ambientais, os impactos e as respostas da sociedade, de uma forma integrada. 

Kemerich; Ritter; Borba (2014, p. 3730) apresentam as potencialidades do 

modelo DPSIR listadas a seguir,  

 

 Reforça a interação entre as causas dos problemas ambientais, 

os impactos e as respostas da sociedade, de uma forma 

integrada; 

 Considera os elementos do impacto no ambiente, que exigem 

ações de Resposta nos diferentes setores (ações políticas e 

macroeconômicas); 

 Permite o acompanhamento das relações sociedade-meio 

ambiente e comparações nos planos nacional e internacional. 

 

O modelo supracitado visa à construção da integralidade analítica na 

medida em que suas categorias de informação procuram para abranger o ciclo 

completo de interação: as causas humanas das mudanças nos ecossistemas, a 

natureza dessa mudança, e as suas consequências (COOPER, 2012). 

Com suporte na análise dos indicadores do modelo DPSIR, procurou-se 

compreender como ocorrem o funcionamento e a dinâmica da bacia 

hidrográfica do rio São Gonçalo, sendo que os elementos foram analisados 

levando em consideração uma escala espacial e temporal, aprofundando os 

estudos relacionados à área, analisando sua capacidade de suporte que inclui 

as condições de potencialidades e limitações. 

Com amparo nessas concepções teórico-metodológicas, esta pesquisa 

se desenvolveu, analisando-se não apenas a paisagem da bacia propriamente 

dita, mas também as inter-relações que se estabelecem com o meio, os fatores 

sociais, econômicos e ambientais, buscando compreender, por via do modelo 

DPSIR, as influências determinantes da dinâmica da área em estudo, visando à 

elaboração de um diagnóstico das condições ambientais da bacia do rio são 
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Gonçalo, capaz de viabilizar a efetivação de medidas que possam conter os 

impactos negativos incidentes sobre o meio. Para tanto, utilizou-se uma série 

de procedimentos metodológicos relacionados às ciências ambientais 

contemporâneas, como a análise de um conjunto de indicadores que retratam a 

realidade existente na área de estudo. A seguir são tecidas as justificativas de 

utilização dos indicadores deste estudo.   

 

2.4.1 Utilização de indicadores na pesquisa: Justificativa 

No âmbito da produção científica e no estabelecimento de ações 

governamentais vem se estabelecendo a utilização de indicadores como um 

recurso metodológico para a mensuração de dados qualitativos e/ou 

quantitativos e organização das informações frente a objetivos específicos, 

revelando cenários em variadas dimensões social, ambiental, econômica e 

política (COSTA; CONCEIÇÃO, 2012). Os indicadores qualitativos também são 

comuns em áreas sociais e culturais, exigindo, nesse caso, um referencial mais 

subjetivo, porém com critérios que permitam avaliá-los, para a sua definição 

(AGRA FILHO et al, 2006). 

Conforme Barrera-Roldan; Saldívar-Valdez (2002 p. 252) existem alguns 

critérios para a definição de um núcleo central de indicadores ambientais, com 

foco no desenvolvimento sustentável, a saber,  

 
“[...] disponibilidade e confiabilidade das fontes de informação; 
existência de dados estatísticos; representação das 
componentes social, econômica e natural, bem como de 
importância regional e local, e abordagem holística, que integre 
e inclua aspectos qualitativos e quantitativos”. 

 

Para cada componente da rede causal do modelo DPSIR foram 

identificados campos de análise. Esses campos são compostos por indicadores 

variados levando-se em consideração a relevância conceitual, facilidade de 

implementação, variabilidade das respostas, utilidade, abrangência geográfica 

e a capacidade de representar a dinâmica dos processos presentes na bacia 

do rio São Gonçalo. As tabelas 3, 4, 5, 6 e 7 apresentam respectivamente as 

informações inerentes ao campo de análise; aquisição de dados e justificativa 

dos indicadores de forças motrizes, pressões, estado, impacto e resposta. 
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Tabela 3: Campo de análise; aquisição de dados; justificativa dos indicadores 

de forças motrizes. 

Campo de Análise 
Indicadores de 

Forças 
Motrizes 

Aquisição de 
Dados 

Justificativa 

Demografia Urbanização 

Trabalhos de 
campo;  

 
Censos 

demográficos. 
 
 

A análise dos núcleos 
populacionais presentes 

na área de estudo 
estabelece a 

compreensão da 
configuração urbana 
presente na área de 

estudo. 

Economia 

Complexo 
Industrial e 

Portuário do 
Pecém - CIPP 

Relatório de 
Impacto  

Ambiental do 
CIPP; 

 
Relatórios 

econômicos 
disponibilizados 

pelo IPECE. 
 

Trabalhos de 
campo; 

Faz-se necessário 
verificar como o CIPP 
que corresponde a um 

programa de 
desenvolvimento regional 

com foco centrado no 
fortalecimento do parque 
industrial e da plataforma 

logística estadual vem 
modificando a dinâmica 
socioambiental da área 

de estudo. 

Meio Ambiente / 
Socioeconômico 

Exploração dos 
Recursos 

Ambientais 

Trabalhos de 
Campo; 

 
Relatórios 
municipais; 
IBGE (sócio 
economia). 

Compreensão das forças 
motoras que impulsionam 

o uso da terra nos 
municípios que estão 
presentes na área de 

estudo. 

Fonte: Landim Neto, 2016. 

Tabela 4: Campo de análise; aquisição de dados; justificativa dos indicadores 

de Pressão. 

Campo de 
Análise 

Indicadores 
de Pressão 

Aquisição dos 
Dados 

Justificativa 

Demografia 

Evolução 
demográfica 

dos municípios 
inseridos na 

bacia 
hidrográfica do 

Censos 
demográficos 

disponibilizados 
pelo IBGE. 

 
 

Tem sua importância no 
momento em que se 

avalia a pressão 
exercida pelo 

contingente da 
população que faz uso 
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rio São 
Gonçalo 

dos recursos 
ambientais. 

       Demografia  

Alteração na 
distribuição da 

população 
tradicional e 

indígena 
presente na 

bacia 
hidrográfica do 

rio São 
Gonçalo; 

Relatórios do 
IDACE; IPECE. 

 
Parecer do 

Ministério Público 
Federal  

 
Trabalhos de 

Campo. 

Entendimento dos 
processos de migração 

de um contingente 
populacional devido a 

pressão migratória 
ocasionada pela 

implementação de 
empreendimentos 

vinculados ao CIPP. 

Ambiental  

Evolução dos 
principais usos 
dos recursos 
ambientais 

entre o período 
de 1985 a 

2015; 

Trabalhos de 
Campo. 

 
Técnicas inerentes 
ao Sensoriamento 

remoto, 
geoprocessamento 

Análise da evolução do 
uso do solo (período de 
1985-2015) tendo em 
vista compreender as 

principais 
transformações 

antropogênicas da bacia 
no período citado. 

Fonte: Landim Neto, 2016. 

 

Tabela 5: Campo de análise; aquisição de dados; justificativa dos indicadores 

de estado. 

Campo de Análise 
Indicadores de 

Estado 
Aquisição dos 

Dados 
Justificativa 

Ambiental 

Condições do 
saneamento 
básico dos 
municípios 

localizados na 
bacia do rio 

São Gonçalo; 

Sistema de 
Informação de 
Atenção Básica 

 
Trabalhos de 

campo. 
 
 

A caracterização das 
condições inerentes ao 
saneamento básico são 

necessárias para a 
compreensão do estado 

ambiental dos corpos 
hídricos presentes na 

bacia. 

Econômico / 

Ambiental 

Instalações do 
Complexo 
Industrial 

Portuário do 
Pecém 

Trabalhos de 
Campo;  

 
Relatórios 

IPECE;IDACE 
e, Pacto Pelo 

Pecém. 

A análise da distribuição 
espacial dos 

equipamentos industriais 
inerentes ao CIPP na 

bacia, visando a 
verificação das condições 

atuais do ambiente 

 Caracterização 
dos usos 

Trabalhos de 
Campo. 

A compreensão sobre a 
dinâmica atual inerente 
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Ambiental / 

Econômico 

múltiplos dos 
recursos 
hídricos 

presentes na 
bacia 

hidrográfica do 
rio São 

Gonçalo; 

 ao uso dos recursos 
hídricos por diferentes 

grupos sociais é 
importante tendo em 

vista a multiplicidade de 
usos na bacia. 

Fonte: Landim Neto, 2016. 

 

Tabela 6: Campo de análise; aquisição de dados; justificativa dos indicadores 

de impacto. 

Campo de 
Análise 

Indicadores de 
Impacto  

Aquisição dos 
Dados 

Justificativa 

 

Ambiental 

Identificação das 

fontes de poluição 

pontual das águas 

superficiais da bacia 

do rio São Gonçalo  

Trabalhos de 
Campo;  

 

 

A identificação dos 

impactos relacionados à 

poluição pontual dos 

recursos hídricos afigura-

se importante tendo em 

vista que irá subsidiar a 

proposta de um conjunto 

de ações destinadas a 

resolução e ou mitigação 

dos impactos 

encontrados. 

 

 

Ambiental 

Transformações dos 

recursos hídricos a 

partir da 

implementação do 

CIPP; 

 

Trabalhos de 
Campo;  

 
Parecer do 
Ministério 

Público Federal  

Tendo em vista analisar 
as transformações na 

paisagem pelos 
empreendimentos do 

CIPP faz-se necessário 
verificar os impactos 

promovidos pelos vetores 
de alteração de setores 

da bacia. 

 

Ambiental 

Processos de 
Degradação 

ambiental existente 
na bacia; 

Trabalhos de 
Campo; 

 
. 
 

A identificação, análise e 
caracterização dos 

processos inerentes à 
degradação ambiental foi 

importante na medida 
subsidiará propostas de 

ações voltadas a 
recuperação e proteção 
dos recursos hídricos.. 

Fonte: Landim Neto, 2016. 
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Tabela 7: Campo de análise; aquisição de dados; justificativa dos indicadores 

de resposta. 

Campo de 
Análise 

Indicadores 
de Resposta 

Aquisição dos 
Dados 

Justificativa 

 

Demografia / 

Ambiental 

 

 

 

 

 

Serviços 
públicos: 

índices de 
educação, 
saúde dos 
municípios 

inseridos na 
bacia 

hidrográfica do 
rio São 

Gonçalo. 

Relatórios 
disponibilizados 

pelo IBGE e 
IPECE; 

 
Trabalhos de 

Campo. 

 

 

A análise dos serviços 

públicos; indicie de 

educação e saúde dos 

municípios faz-se 

necessário na medida 

em que se verifica se 

tais serviços estão 

atendendo a população 

de maneira adequada.  

Ambiental / Social  

Unidades de 
Conservação e 
proposição de 
áreas a serem 

protegidas. 

Trabalhos de 
Campo; 

 
Técnicas de 

geoprocessamento. 

A implantação de áreas 
a serem protegidas 

afigura-se de extrema 
importância na proteção 

e conservação dos 
recursos ambientais 
presentes na bacia. 

Ambiental / Social 

/ Econômico  

Ações gerais e 
especificas 
necessárias 

para um 
ordenamento 

territorial 
adequado do 
conjunto da 

bacia 
hidrográfica do 

rio São 
Gonçalo. 

Trabalhos de 
Campo; 

 
Legislação vigente. 

 

A efetivação de ações 

destinadas ao 

ordenamento da bacia é 

importante na medida 

em que buscou-se, i) 

conter os impactos 

antropogênicos 

negativos, ii) possibilitar 

que a população utilize 

práticas inerentes a 

conservação ambiental, 

iii) propor ações 

inerentes a produção 

sustentável. 

Fonte: Landim Neto, 2016. 
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A compreensão da bacia hidrográfica do rio São Gonçalo como uma 

unidade de planejamento e gestão ultrapassa a delimitação política 

administrativa dos seis municípios que são drenados por ela. Neste estudo 

optou-se pela utilização de indicadores sociais, ambientais e econômicos a 

nível municipal visando compreender a bacia do rio citada como porção 

espacial constituída por um conjunto de elementos físicos, biológicos, sociais e 

políticos que relacionam-se entre si.  

Convém ressaltar que a análise dos dados a nível municipal versam 

sobre um panorama geral da bacia, porém apresentam algumas limitações 

tendo em vista que a bacia drena diferentes porções territoriais dos municípios 

sendo que no alto curso destaca-se Palmácia (com 10,5 Km²), Maranguape 

(202,6km²) no médio e baixo curso o Município de Pentecoste (400,3 km²), São 

Gonçalo do Amarante (470,1Km²) Caucaia (272,6 Km²) e Paracuru (70,5 Km²). 

Acredita-se que os gestores devam compreender que os municípios 

estão inseridos em uma bacia hidrográfica fazendo-se necessário monitorar o 

uso e ocupação do solo através de indicadores ambientais e implementar 

ações que garantam a conservação dos recursos hídricos que no caso da 

bacia do rio São Gonçalo drena os seis municípios citados.  

 

2.5 Caracterização Ambiental da Bacia do rio São Gonçalo  

A efetivação da caracterização ambiental da bacia hidrográfica do rio 

São Gonçalo deu-se mediante a utilização de um i) conjunto de parâmetros 

morfométricos; ii) análise hidroclimática através do balanço hídrico; iii) 

formulação de produtos cartográficos empregando-se ferramentas das 

geotecnologias, v) trabalhos de campo, visando estabelecer a análise dos 

aspectos físiográficos e sociais presentes na bacia. 

 

2.5.1 Análise morfométrica bases conceituais  

As características físicas de uma bacia hidrográfica constituem-se de 

grande importância na verificação de seu comportamento hidrológico. Visando 

à caracterização mais detalhada do ponto de vista quantitativo, e objetivando 

maior compreensão dos fatores e processos fisiográficos presentes na bacia 
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hidrográfica do rio São Gonçalo. optou-se por efetuar a análise morfométrica de 

alguns índices (Tabela 8). 

  

Tabela 8: Índices, fórmulas e conceituação dos índices morfométricos 

utilizados. 

 
ÍNDICE 

 
FÓRMULA 

 
CONCEITUAÇÃO 

Relação entre 
comprimento médio 
dos canais de cada 

ordem (Lm) 

Lm = Lu/Nu, 
 

onde  (Lu) 
comprimentos de canais 

de cada ordem; 
(Nu) número de canais 

de cada ordem. 

Essa relação informa como se configura a 
composição da drenagem, sendo que os 
comprimentos médios dos canais de cada 
ordem estão organizados segundo uma 
série geométrica direta, cujo primeiro termo 
é o comprimento médio dos canais de 
primeira ordem, e a razão entre os 
comprimentos médios (ALCANTARA; 
AMORIM, 2005). 

Extensão do 
percurso superficial 

(Eps)- 

Eps = 1/2Dd,, 
 

onde Eps= extensão do 
percurso superficial e 

Dd =densidade de 
drenagem. 

Representa a distância média percorrida 
pelas enxurradas antes de encontrar um 
canal permanente. O resultado obtido 
também serve para caracterizar a textura 
topográfica (VILLELA; MATOS,1975). 

Índice de 
circularidade (Ic) 

Ic = 12,57.A/  P², 
 

onde A é a área total da 
bacia e Ac é a área do 
círculo de perímetro 

igual ao da área total da 
bacia. 

Esse índice representa a relação entre a 
área total da bacia e a área de um círculo 
de perímetro igual ao da área total da 
bacia, que, na expansão areal, melhor se 
relaciona com o escoamento fluvial. 
Informa o quanto é circular ou alongada 
uma bacia hidrográfica.  As bacias mais 
circulares apresentam maior risco de 
provocar enchentes súbitas no canal 
principal, quando precipitações extensas 
afetam toda a extensão da bacia. Já nas 
bacias mais alongadas o mesmo fenômeno 
pluviométrico enseja um escoamento bem 
mais distribuído temporalmente no canal 
principal, o que diminui o risco de 
enchentes, embora o nível da vazão seja 
alto e durável (CHRISTOFOLETTI, 1969). 

 
Densidade 

hidrográfica (Dh) 
 
 
 

 
Dh = ( n/A), 

onde n é o número de 
canais e A é a área total 

da bacia. 

Esse parâmetro relaciona o número de rios 
ou canais com a área da bacia hidrográfica. 
Expressa a magnitude da rede hidrográfica 
indicando sua capacidade de gerar novos 
cursos d'água em função das 
características pedológicas, geológicas e 
climáticas da área. A densidade 
hidrográfica e a densidade de drenagem 
referem-se a aspectos diferentes da textura 
topográfica (BELTRAME, 1994). 

 
Densidade de 

drenagem (Dd) 

 
Dd = (c/A), 

onde C é o comprimento 
total dos canais e A é a 

área total da bacia. 

Essa variável se relaciona com os 
processos climáticos atuantes na área 
estudada, os quais influenciam o 
fornecimento e o transporte de material 
dentrítico ou indicam o grau de 
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manipulação antropogênica. Para um 
mesmo tipo de clima, a densidade de 
drenagem depende do comportamento 
hidrológico das rochas.  Nas rochas mais 
permeáveis, as condições para o 
escoamento superficial são dificultadas, 
possibilitando maior infiltração da água no 
solo consequentemente, diminui a 
densidade de drenagem (BELTRAME, 
1994). 

 
Coeficiente de 

manutenção (Cm) 

 
(Cm= 1/Dd x 1000), 

onde Dd é a densidade 
de drenagem. 

Onde Dd é a densidade de drenagem. 
Esse parâmetro fornece a área mínima 
necessária para a manutenção de um 
metro de canal de escoamento. É 
considerado como um dos índices mais 
importantes do sistema de drenagem 
(SCHUMM, 1956). 

 
Coeficiente de 

compacidade (Cc) 

 
Kc = P/ √A . 0,28 

 
Kc o coeficiente de 
compacidade; P o 

perímetro (m) e A área. 

Constitui a relação entre o perímetro da 
bacia e a circunferência de um círculo de 
área igual à da bacia. Esse coeficiente é 
um número adimensional que varia com a 
forma da bacia, independentemente de seu 
tamanho. Informa se a bacia é susceptível 
a enchentes (VILLELA; MATOS,1975). 

Índice de 
sinuosidade (Is) 

 
Is = L/dv, 

 
onde L é o comprimento 
do canal principal e dv é 
a distância vetorial entre 
os pontos extremos do 

canal principal 

Relaciona o comprimento verdadeiro do 
canal (projeção ortogonal) com a distância 
vetorial (comprimento em linha reta) entre 
os dois pontos extremos do canal principal. 
Objetiva distinguir os canais que 
apresentam meandros. Os meandros 
crescem à medida que a corrente erode 
sua margem exterior e deposita alviões no 
interior (CHRISTOFOLETTI,1980). 

 

Após o estabelecimento das relações e comparações entre os dados 

hidrológicos conhecidos, pode-se determinar seus valores em secções ou na 

área de uma bacia hidrográfica (LANDIM NETO; GORAYEB; PEREIRA FILHO, 

2014).  

É possível afirmar que os elementos físicos constituem a mais 

conveniente possibilidade de se conhecer a variação no espaço dos elementos 

do regime hidrológico (VILLELA; MATOS, 1975). Visando a estabelecer uma 

caracterização mais ampla da bacia, realizou-se um levantamento detalhado 

das seguintes características fisiográficas citadas.  

A área corresponde à projeção horizontal da superfície de uma bacia 

hidrográfica inclusa entre os divisores de água (VILLELA; MATOS, 1975). Este 

parâmetro foi calculado com arrimo nos dados extraídos de uma base 

cartográfica de 2007 fornecida pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia 
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Econômica do Ceará - IPECE, por leitura direta no programa Quantum GIS 

versão 2.14. Conforme Landim Neto; Gorayeb; Pereira Filho (2014, p. 289),  

 
A forma da bacia foi identificada por meio do índice de 
circularidade, que corresponde a uma relação entre a área de 
uma bacia e a área de um círculo de mesmo perímetro. As 
bacias hidrográficas com forma relativamente circular tendem a 
escoar as águas de modo mais equilibrado ao longo do tempo, 
com um aumento gradual da vazão após as chuvas.  

 

Ao contrário, bacias alongadas podem demonstrar aumento abrupto no 

regime fluvial, sugerindo a ocorrência de torrente sem uma determinada seção 

de um curso d’água após as chuvas (CHRISTOFOLETTI, 1980). 

O procedimento utilizado para a ordenação dos canais e identificação da 

hierarquia fluvial das redes hidrográficas segue a proposta de Strahler (1952). 

A esse respeito, Landim Neto; Gorayeb; Pereira Filho (2014, p. 289) afirmam 

que,  

ordenada desta forma, a rede hidrográfica de uma bacia reflete 
o grau de ramificação, que corresponde à ordem do trecho final 
do curso d’água principal, definindo a hierarquia do canal e de 
sua bacia. As bacias com extensas e densas redes 
hidrográficas possuem potencial superior de captar e 
transportar, em seus muitos e longos canais, as águas 
superficiais de suas respectivas áreas. 

 

A densidade de drenagem depende do comportamento hidrológico dos 

solos e rochas. Assim, nos mais impermeáveis, as condições para ocorrer 

escoamento superficial são melhores, possibilitando a formação de canais e, 

consequentemente, aumentando a densidade de drenagem (SANTOS et al, 

2012). A identificação do padrão de drenagem de uma bacia hidrográfica 

possibilita segundo Landim Neto; Gorayeb; Pereira Filho (2014, p. 289), 

 
um reconhecimento geológico preliminar, como no padrão 
dendrítico ou arborescente, onde o arranjo em planta da rede 
hidrográfica exprime aspecto de “ramos de árvores”, que 
normalmente indica uma resistência litológica uniforme.  

 

A interpretação visual da geometria de bacias hidrográficas é muito 

subjetiva. Com o intuito de torná-la mais objetiva, foi elaborada uma série de 

parâmetros morfométricos com propostas de processos diferentes para a 
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caracterização da forma de uma bacia hidrográfica, por meios quantitativos 

(VILLELA; MATTOS, 1975). Neste estudo, foram aplicados os dois últimos 

índices (Ic e Kc), na perspectiva de atenuar tal subjetividade circularidade (Ic), 

e o Coeficiente de Compacidade (Kc) com vistas a atenuar tal subjetividade 

geométrica que as bacias hidrográficas podem assumir. 

Quanto mais irregular for a bacia, maior será o coeficiente de 

compacidade. Um coeficiente mínimo igual à unidade corresponde a uma bacia 

circular, e, para uma bacia alongada, seu valor é significativamente superior a 

1. Uma bacia será mais suscetível a enchentes unidade. Já um índice de 

circularidade igual a 0,51 representa um nível moderado de escoamento; maior 

que 0,51, indica que essa bacia tende a circular; menor que 0,51 a bacia tende 

a ser mais alongada, o que favorece maior escoamento (SCHUMM, 1956). A 

tabela 9 contém as classes de circularidade.  

 

Tabela 9: Classes de circularidade do escoamento hídrico 

Intervalos Forma 

Igual a 0,51 Nível moderado de escoamento 

Ic >0,51 Tendência a circularidade, favorecendo a 
ocorrência de enchentes 

Ic < 0,51 Tendência a ser mais alongada, favorecendo um 
maio escoamento 

Fonte: Schumm, 1956. 

A diferença entre os vários tipos de canais tem uma grande importância, 

porquanto que os processos de erosão, transporte e deposição ocorrem 

conforme o tipo de canal, onde a sua seção transversal reflete o inter-

relacionamento da descarga com a carga sedimentar, declive, largura e 

profundidade, rugosidade do leito, etc (GUERRA; CUNHA 2003). De acordo 

com Landim Neto; Gorayeb; Pereira Filho (2014, p. 290), 

 
A fisionomia que o rio exibe ao longo do seu perfil longitudinal é 
descrita como retilínea, anastomosada, meândrica e reticulada, 
constituindo o chamado padrão dos canais. Essa geometria do 
sistema fluvial resulta do canal à sua secção transversal e 
reflete a integração entre as variáveis, descarga líquida, carga 
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sedimentar, declividade, largura, profundidade do canal, 
velocidade do fluxo e rugosidade do leito. 

 
 De acordo com Schumm (1963), valores próximos a 1,0 indicam que o 

canal tende a ser retilíneo, ao passo que valores superiores a 2,0 indicam que 

o canal tende a ser tortuoso. Os valores intermediários apontam formas 

transicionais, regulares e irregulares (Tabela 10). As diferentes sinuosidades 

dos canais são determinadas muito mais pelo tipo de carga dentrítica do que 

pela descarga fluvial. 

 

Tabela 10: Classes de sinuosidade (formas dos canais que compõem o 

sistema de drenagem). 

Intervalos Forma 

Is próximos a 1,0   Retilíneo 

Is > 2,0 Tortuosos 

Is entre 1,0 e 2,0 Formas transicionais 

Fonte: Adaptado Lana; Castro; Castro, (2001, p.12) 

 

2.5.2. Análise hidrogeológica Balanço Hídrico 

A análise dos totais pluviométricos, balanço hídrico, entre outros, 

afigura-se de extrema importância para qualquer política de planejamento, na 

medida em que apresentam parâmetros destinados a avaliação do potencial 

hídrico podendo subsidiar programas de irrigação com fins agrícolas, 

abastecimento de água para o consumo humano além da verificação dos níveis 

de disponibilidade dos recursos hídricos (LANDIM NETO; GORAYEB; 

PEREIRA FILHO, 2014). 

No que concerne a efetuação do balanço hídrico para a bacia do rio São 

Gonçalo utilizou-se as informações de estações pluviométricas pertencentes a 

Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos – FUNCEME que 

compreendem o alto, médio e baixo curso da bacia estando localizadas 

respectivamente no Município de Maranguape (Distrito de Itapebussu), na 

comunidade de Porfírio Sampaio (Município de Pentecoste), e na estação 
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localizada na sede do Município de São Gonçalo do Amarante. Convém 

ressaltar que foram efetivadas analisadas que compreendem o período de 

2000 a 2014 tal periodicidade deu-se em virtude, principalmente, da existente 

de falhas em dados dos anos anteriores nas estações pesquisadas. 

 

2.5.3 Elaboração da cartografia básica / mapeamento temático, efetivação 

de trabalhos de campo 

A cartografia e o sensoriamento remoto são instrumentos técnicos 

utilizados pela Geografia Física que permitem melhor interpretação e mais 

qualificada representação dos fenômenos que atingem o espaço geográfico. A 

visão de conjunto foi essencial para a análise espaço-temporal da bacia 

hidrográfica do rio São Gonçalo, pois foi possível perceber que os sistemas 

ambientais possuem inter-relações entre si, que juntas moldaram a paisagem 

da área de estudo.  

As informações foram com base nos censos demográficos realizados 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A interpretação das 

imagens foi realizada com o auxílio do software Envi 5.0 e Quantum GIS 

versão 2.14. 

A projeção cartográfica utilizada para a confecção dos mapas foi a UTM 

(Universal Transverso de Mercator), tendo como datum geodésico SIRGAS 

2000. A vetorização foi possível mediante a interpretação das imagens, 

observando os parâmetros básicos para a interpretação e análise de imagens: 

tonalidade/cor, textura, tamanho, forma, sombra, altura, padrão e localização.  

O uso de imagens de satélite permitiu analisar de maneira especializada 

as formas de uso e ocupação da terra, evidenciando o grau de alteração 

presentes na bacia do rio São Gonçalo focalizado, bem como as 

transformações das áreas urbanas e ocupação em suas áreas de influência. 

Para isso, foram realizados levantamentos de informações referentes à área de 

estudo, elencando suas principais fontes poluidoras aos usos múltiplos da água 

e do solo, bem como da ocupação em áreas marginais. 

A fundamentação teórica permitiu um aprofundamento do trabalho, 

sendo possível organizar as informações, que foram, posteriormente, 
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analisadas. A aquisição de material cartográfico foi deveras importante para 

caracterização e mapeamento. Foram utilizados materiais cartográficos e de 

sensoriamento remoto. Os mapas temáticos foram elaborados a partir da 

utilização dos materiais e softwares descritos anteriormente. 

Então, com o emprego dos parâmetros citados anteriormente e dos 

levantamentos de campo, foi possível a interpretação das imagens. Com a 

fotocarta em mão, percorreu-se a área para fazer uma comparação com os 

elementos presentes na imagem. Os trabalhos de campo permitiram 

acrescentar mais informações quanto às ocupações da área e outros 

elementos. Como instrumento de trabalho, foi utilizado um receptor GPS, 

navegador que possibilitou o estabelecimento da localização geográfica dos 

setores da bacia hidrográfica visitados.  

Efetivada a avaliação bibliográfica preliminar da área, e de posse da 

base cartográfica, procedeu-se visitas técnicas de campo ao longo da área de 

estudo. Nas checagens em campo, realizou-se um reconhecimento das formas 

de uso e ocupação, dos principais impactos ambientais, com suas possíveis 

causas e feitos. Destaca-se também a realização de entrevistas informais com 

os moradores, que auxiliaram na compreensão de como se deu o início da 

ocupação da área de estudo e da atual estrutura socioeconômica. Os registros 

fotográficos marcaram os trabalhos de campo, possibilitando a representação 

visual da área de estudo. 

 Para a caracterização e análise do meio biótico, foram realizados 

levantamentos bibliográficos referentes à característica da fauna e flora da área 

de sob exame, presença de espécies ameaçadas e aquelas utilizadas 

economicamente. Para o meio socioeconômico, os dados levantados 

envolveram aspectos da história, cultura, indicativos censitários, porcentagem 

de ocupação e desenvolvimento econômico local que correspondem às 

atividades econômicas em curso. O quadro 3 apresenta a descrição dos 

produtos cartográficos com as respectivas fontes de dados e objetivos. 
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Quadro 3: Produto cartográfico, procedimentos metodológicos, base de dados e objetivo. 
 

PRODUTO CARTOGRÁFICO PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS / BASE DE 
DADOS 

OBJETIVO 

1 - Mapa básico da Bacia do rio São Gonçalo. 
 

Plotagem a partir de uma base de dados. Foi elaborado 
a partir da base de dados disponibilizada pelo Instituto 
de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará – IPECE 
(2011). 

Apresentar as características básicas da bacia (rede de 
drenagem, corpos hídricos, sistema viário, limites 
municipais). 

2 - Mapa de Localização Geográfica da Bacia do 
rio São Gonçalo. 

 

Plotagem a partir de uma base de dados da Fundação 
Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos – 
FUNCEME. Com a utilização da imagem Spot 5 
disponibilizada pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia 
Econômica do Ceará – IPECE (2011). 

Espacializar a delimitação da bacia do rio São Gonçalo 
que possuem suas nascentes nos esporões do maciço 
residual da serra Baturité, no médio curso tem-se a 
presença da depressão sertaneja e o baixo curso é 
marcado pela planície litorânea. 

3 - Mapa das bacias hidrográficas localizadas no 
entorno da Bacia do rio São Gonçalo. 

Utilizou-se a extensão TauDEM 5.1.2 (delimitação 
automática de bacias) e efetivação de correções. 
Elaborado com utilização da base de dados da 
Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos 
Hídricos – FUNCEME. 

Espacializar as bacias hidrográficas que estão no 
entorno da bacia do rio São Gonçalo. 

4 - Mapa de Geologia da bacia hidrográfica do rio 
São Gonçalo. 

  

Plotagem das informações a partir da base de dados 
Serviço Geológico do Brasil  CPRM. 

Demonstrar a espacialização das unidades Geológicas, 
levando-se em consideração a presença de diferentes 
litologias, zonas de cisalhamento e jazidas presentes na 
bacia do rio São Gonçalo. 

5 - Mapa de Geomorfologia da bacia hidrográfica 
do rio São Gonçalo. 

Plotagem das informações a partir da base de dados 
fornecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE / DGC (2015). 

Elencar as unidades geomorfológicas da bacia, a saber,  
Depressão sertaneja, Planície litorânea, Planícies 
fluviolacustres, Tabuleiros costeiros e Maciços 
residuais. 

6 - Mapa de declividade da bacia hidrográfica do 
rio São Gonçalo. 

 

Foi elaborado a partir do processamento da imagem 
Missão Topográfica Radar Shuttle – SRTM. 

Demonstrar as classes de declividade presentes na 
bacia, a saber, plano, suave ondulado, ondulado, forte 
ondulado, montanhoso e escarpado. 

7 - Mapa de Hierarquia dos canais da bacia do rio 
São Gonçalo. 

Foi elaborado a partir da extração de dados inerentes a 
drenagem presente na imagem  Missão Topográfica 
Radar Shuttle – SRTM. 

Apresenta a configuração inerente as ordens (1ª a 7ª) 
dos canais que compõem as drenagens presentes na 
bacia do rio São Gonçalo. 

8 - Mapa de Associação de Solos presentes na 
Bacia do Rio São Gonçalo – CE. 
 

Foi elaborado a partir do processamento da base de 
dados disponibilizada pelo Instituto de Pesquisa e 
Estratégia Econômica do Ceará – IPECE (2011). 

Apresenta a distribuição a associação dos solos 
presentes na bacia, sendo que pode-se destacar a 
presença dos Argissolos Vermelhos Amarelos, 
Luvissolos Crômicos, Neossolos Quartizarênicos, 
Neossolos Litólicos, Neossolos Flúvicos,  Planossolos 
Nátricos,  Plintossolos Argilúvicos e,  Vertissolos. 

9 - Mapa de Classes de vegetação presentes na 
bacia hidrográfica do rio São Gonçalo. 

 

Foi elaborado a partir da classificação supervisionada 
efetivada em imagem Landsat 8 e subsidia por estudos 
de SOUZA (2000); FERNADES (1990). 

Apresenta a espacialização das classes de vegetação 
presentes na bacia, a saber, Vegetação 
Arbustiva/Degradada/Capoeira; Vegetação Caducifólia 
de Caatinga; Vegetação Caducifólia de Caatinga 
Arbustiva; Vegetação Herbácea Degradada/Pastagem; 
Vegetação Pioneira Psamofólia; Vegetação 
Subcaducifólia de Várzea; Vegetação Subcaducifólia 
Estacional Arbórea; Vegetação Subperenifólia de Dunas 
e Vegetação Subperenifólia de Tabuleiro. 

10 - Mapa 10: Uso dos poços da bacia do rio São 
Gonçalo - CE. 

 

Foi elaborado a partir da base fornecida pela 
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – 
CPRM. 

Apresenta a espacialização dos poços com os 
respectivos usos (abastecimento doméstico, industrial, 
múltiplo, urbano, irrigação e pecuária que estão 
localizados na bacia do rio São Gonçalo. 

11 – Carta Imagem de Espacialização dos 
Empreendimentos do CIPP em relação a bacia do 
rio São Gonçalo. 

 

Base de Dados Geográficos: imagem Spot 5. Foi 
elaborado com a base de dados da Fundação Cearense 
de Meteorologia e Recursos Hídricos – FUNCEME. Uso 
do GPS e plotagem das informações na carta imagem. 

Espacializar localização dos empreendimentos 
vinculados ao Complexo Industrial e Portuário do 
Pecém que estão presentes na bacia do rio São 
Gonçalo. 

12 –  Mapa 12: Ocupação Anace no Entorno do 
Complexo Industrial Portuário do Pecém. 

 

Plotagem de dados (advindos do parecer 01/2009 
construído pelo Ministério Público Federal) na imagem 
Spot 5. 

Compreender a configuração espacial das comunidades 
indígenas antes do processo de retirada das 
populações do seu território para reassentamentos. 

13 - Áreas de Proteção Permanente da Bacia do 
Rio São Gonçalo – CE. 

A legislação vigente considera a calha do rio para 
mensurar as áreas de proteção permanente. A maioria 
dos afluentes presentes na bacia são de caráter 
intermitentes o que dificulta a delimitação da calha (leito 
permanente). Nesse sentido foi efetivada uma análise 
onde levou-se em consideração os seguintes critérios:  
Nascentes - através da SRTM processada pelo 
TauDEM resulta na delimitação da bacia com os 
respectivos componentes hidrográficos. Após a 
classificação foi feita a vetorização por pontos das 
nascentes (que devem ser preservadas no raio de 50 
metros) - visando a manutenção hídrica do rio. 
Cursos hídricos - para a definição da calha desses 
cursos foi utilizada a camada vetorial sobreposta a 
imagem CBERS 4 do instrumento PAN10M com 
resolução espacial de 5 metros. A cada 300 metros foi 
feito uma amostragem através de uma ferramenta de 

Espacializar as áreas que devem ser protegidas na 
bacia do rio São Gonçalo. 
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Fonte: Landim Neto, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mensuração de distância no leito dos cursos hídricos. 
Topos de Morro – na bacia hidrográfica do rio São 
Gonçalo não foram encontrados tendo em vista que os 
setores mais íngremes apresentam 23 graus. 
 

PRODUTO CARTOGRÁFICO PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS / BASE DE 
DADOS 

OBJETIVO 

14 – Usos da terra na bacia do rio São Gonçalo 
em 1985. 

Procedeu-se a interpretação da imagem Landsat 5 e 
realização do processo de vetorização de setores 
levando-se em consideração os diferentes usos da terra 
no ano de 1985. 

Identificar e analisar os usos da terra na bacia do rio 
São Gonçalo, a saber, i) ocupação por residências, ii) 
ocupação urbana, iii) solo exposto, iv) vegetação aberta, 
v) vegetação densa, vi) atividades agrícolas. 

15 - Usos da terra na bacia do rio São Gonçalo em 
1995. 

Procedeu-se a interpretação da imagem Landsat 5 e 
realização do processo de vetorização de setores 
levando-se em consideração os diferentes usos da terra 
no ano de 1995. 

Identificar e analisar os usos da terra na bacia do rio 
São Gonçalo, a saber, i) ocupação por residências, ii) 
ocupação urbana, iii) solo exposto, iv) vegetação aberta, 
v) vegetação densa, vi) atividades agrícolas. 

16 – Usos da terra na bacia do rio São Gonçalo 
em 2005. 

Procedeu-se a interpretação da imagem Landsat 5 e 
realização do processo de vetorização de setores 
levando-se em consideração os diferentes usos da terra 
no ano de 2005. 

Identificar e analisar os usos da terra na bacia do rio 
São Gonçalo, a saber, i) ocupação por residências, ii) 
ocupação urbana, iii) ocupação urbano-industrial, iv) 
granjas, v) piscicultura, vi) solo exposto, vii) vegetação 
aberta, viii) vegetação densa, ix) agricultura extensiva. 

17 – Usos da terra na bacia do rio São Gonçalo 
em 2015. 

Procedeu-se a interpretação da imagem Landsat 8 e 
realização do processo de vetorização de setores 
levando-se em consideração os diferentes usos da terra 
no ano de 2015. 

Identificar e analisar os usos da terra na bacia do rio 
São Gonçalo, a saber, i) ocupação por residências, ii) 
ocupação urbana, iii) ocupação urbano industrial, iv) 
granjas, v) olarias, vi) áreas de retirada de argila vii) 
piscicultura, viii) solo exposto, ix) vegetação aberta, x) 
vegetação densa, xi) agricultura extensiva. 

18- Carta imagem dos impactos presentes na 
bacia hidrográfica do rio São Gonçalo. 

 

Plotagem de informações recolhidas em trabalhos de 
campo na imagem Spot 5. Foi elaborado com a base de 
dados da Fundação Cearense de Meteorologia e 
Recursos Hídricos – FUNCEME. 

Apresenta alguns impactos ambientais ocasionados 
pelas ações antropogênicas que afetam a bacia 
hidrográfica do rio São Gonçalo. 
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3. CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL E SOCIOECONÔMICA DA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO GONÇALO 

A bacia hidrográfica do rio São Gonçalo abrange os municípios de 

Palmácia, Maranguape, Caucaia, Pentecoste, São Gonçalo do Amarante e 

Paracuru (Mapa 2) compreendendo uma superfície de 3.604,84Km². A bacia 

está entre as 16 sub-bacias que compõem a Bacia Metropolitana de Fortaleza, 

definida pela Política Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Ceará. O rio 

citado possui extensão de 95,75 Km, desde as suas nascentes fluviais 

localizadas na serra de Baturité atingindo níveis altimétricos que variam entre 

130m à 850m metros, até a sua foz, desaguando no litoral oeste do Ceará, nos 

limites entre os municípios de Paracuru e São Gonçalo do Amarante.  

A bacia citada possui uma variedade de ambientes, apresentando em 

suas nascentes os esporões do Maciço de Baturité (Figura 3), localizados entre 

os limites municipais de Palmácia e Maranguape até a foz, entre os municípios 

de São Gonçalo do Amarante e Paracuru que é constituída pela planície 

litorânea (Figura 4). 

 
Figura 3: Nascentes do rio São Gonçalo, localizadas na localidade de 

Lajedo, pertencente ao Município de Maranguape. 

Fonte: Landim Neto, 2014. 

 
 

Figura 4: Desembocadura do rio São Gonçalo, localizada na localidade 
de Piriguara, pertencente ao município de Paracuru.  

Fonte: Landim Neto, 2014. 
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As áreas inerentes à depressão sertaneja (Figura 5) estão presentes no 

médio curso até o contato com as áreas tabuliformes do Grupo Barreiras. São 

ambientes formados por processos erosivos cujos sedimentos foram, ao longo 

do Tércio-quaternário, depositados próximo ao litoral, formando o que hoje são 

os depósitos sedimentares. Destaca-se que os níveis altimétricos são inferiores 

a 50 metros, apresentam-se em forma de pedimentos6, com rampas na direção 

dos fundos de vale e do nível de base geral. 

Figura 5: Depressão sertaneja, presente na localidade de Rusinha, 
pertencente ao município de Pentecoste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Landim Neto, 2014. 

 

 

 

 

 

                                                           
6 De acordo como o manual técnico de Geomoforlogia disponibilizado pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística – IBGE o pedimento corresponde a uma “Superfície de 
aplanamento, de inclinação suave, capeada por material detrítico descontínuo sobre a rocha, 
não apresentando dissecação marcada ou deposição excessiva. Os pedimentos geralmente 
apresentam forte ângulo no contato com a vertente montanhosa íngreme (ruptura de declive), 
enquanto a jusante, suaviza-se com a deposição detrítica em direção aos vales ou depressões” 
(BRASIL, 2009, p. 40). 
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A bacia hidrográfica em questão está inserida em um cenário físico-

ambiental de elevada importância para as ações voltadas ao manejo ambiental, 

adequadas a manutenção da capacidade de suporte de cada um dos sistemas 

ambientais. A intensificação de atividades econômicas acentua o processo de 

desenvolvimento pautado em uma lógica de desestruturação dos recursos 

ambientais, e de outro lado tem-se a necessidade de se pensar no bem-estar 

da população e na viabilização de práticas ao manejo dos recursos presentes 

na bacia visando se atingir a sustentabilidade ambiental. 

Verificadas a ocupação e as atividades exercidas na bacia, seus 

sistemas ambientais passaram a necessitar de uma visão sistêmica sobre o 

complexo de paisagens modificado por meio de atividades voltadas às diversas 

formas de uso e ocupação da terra. A utilização indevidamente orientada dos 

recursos hídricos da bacia comporta uma variedade de impactos ambientais 

atribuídos a diversos agentes (OLIVEIRA; SOUZA; AGUIAR, 2010).  

Esse contexto expressa o desafio de se pensar na gestão ambiental, 

supondo-se que os sistemas ambientais necessitam de um estudo integrado de 

seus componentes, visando a atingir o planejamento ambiental, seguido de 

práticas de manejo sustentáveis. 

Na área territorial da bacia hidrográfica do rio São Gonçalo, destaca-se 

um forte dinamismo em termos econômicos e ambientais, o primeiro refere-se 

à utilização dos recursos hídricos para fomentar as atividades econômicas, 

traduzidas em projetos de irrigação, agricultura de subsistência, piscicultura e 

dentre as obras mais impactantes atualmente, destacando-se as atividades do 

Complexo Industrial e Portuário do Pecém acompanhado do projeto de 

funcionamento da Companhia Siderúrgica do Pecém e outros 

empreendimentos industriais.  

Já o dinamismo ambiental está relacionado com as diferentes feições 

paisagísticas identificadas na área, destacando os maciços residuais, a 

depressão sertaneja, as planícies fluviais e litorânea, funcionando a partir da 

conjunção de fatores climáticos, hídricos, geológicos, geomorfológicos, 

pedológicos e fitogeográficos peculiares da região em que se insere a bacia. O 

mapa 3 apresenta as bacias hidrográficas dos rios Curu, Guaribas, Cauípe, 
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Choró, Estrela, Ceará e Choró que estão localizadas no entono da bacia do rio 

São Gonçalo.  
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Conforme estudos elaborados por Oliveira; Almeida; Souza (2011), a 

bacia do rio São Gonçalo sofre forte pressão antropogênica sobre seus 

recursos, aumentando significativamente os níveis de degradação e diminuindo 

a qualidade de vida das populações que dependem da disponibilidade hídrica.  

Conforme Oliveira; Aguiar; Souza (2010) ao realizar o mapeamento do 

uso do solo na escala de 1:100.000 da bacia hidrográfica do rio São Gonçalo 

definiram as seguintes classes de referente ao uso da terra (i) cultura de 

subsistência localizadas nas áreas das planícies fluviais, (ii) áreas de uso 

limitado pela legislação relaciona-se a ambientes de relevo acidentado nas 

serras e principalmente nas áreas de nascentes, e (iii) uso semi-controlado que 

corresponde ao sopé do maciço de Baturité e as áreas de relevos 

relativamente dissecados, tendo portanto uso permitido, mas com restrições 

dada a certa vulnerabilidade aos diferentes tipos de uso. 

 

3.1 Hidroclimatologia 

Os sistemas atmosféricos atuantes na região Nordeste provém das 

áreas equatoriais que possuem baixas latitudes ocasionando a estabilidade 

atmosférica, no período que compreende o inverno e primavera, já a 

instabilidade ocorre na quadra sazonal do verão e outono, com preponderância 

de chuvas concentradas no quadrimestre que abrange os seguintes meses 

fevereiro-março-abril-maio (MOURA, 2008). 

A porção norte do Nordeste brasileiro tem período chuvoso entre os 

meses de fevereiro a maio, sendo que o principal sistema responsável pelas 

chuvas corresponde a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). Destaca-se 

também os vórtices ciclônicos de altos níveis, já as linhas de instabilidade e as 

brisas marinhas atuam ao longo da zona costeira, sendo responsáveis pelos 

episódios de precipitações sobre a região (MEIRELES; SILVA; THIERS, 2006). 

Nesse contexto Crispim 2011 (p. 72) define a ZCTI como, 

 
[...]uma banda de nuvens que circunda a faixa equatorial do 
globo terrestre formada principalmente pela confluência dos 
ventos alísios do hemisfério norte com os ventos alísios do 
hemisfério sul. É o principal sistema sinóptico responsável pela 
quadra chuvosa, que atinge sua posição máxima no hemisfério 
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sul, em torno do equinócio, retornando ao hemisfério norte em 
maio, quando há diminuição do período chuvoso. 

 

Após este período, a ZCIT se desloca até o hemisfério norte e as chuvas 

sobre a região cessam totalmente, iniciando-se um longo período de estiagem. 

Nesse sentido Meireles; Silva; Thiers, (2006, p.104) afirmam que, 

[...] a sazonalidade climática é bem definida e a qualidade da 
estação de chuvas (invernos regulares) sobre a área de estudo 
dependem, preponderantemente, das condições atmosféricas e 
oceânicas, à pequena escala, que modulam a intensidade, a 
fase e o movimento da ZCIT.  

 

A análise das condições climáticas de uma região é importante, tendo 

em vista que o clima reflete nos processos de formação geomorfológica, no 

regime dos rios, na disponibilidade dos recursos hídricos, na formação dos 

solos e na distribuição da cobertura vegetal (LANDIM NETO; GORAYEB; 

PEREIRA FILHO, 2014). Conforme dados fornecidos pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica do Ceará foi possível apresentar a classificação climática dos 

municípios pertencentes a bacia hidrográfica do rio São Gonçalo (Tabela 11). 

 

Tabela 11 – Classificação climática dos municípios presentes na bacia 
hidrográfica do rio São Gonçalo. 

MUNICÍPIO CLIMA PLUVIOSIDADE TEMPERATURA MÉDIA ºC 

Caucaia 

Tropical Quente Semiárido 

Brando, 

Tropical Quente Sub-úmido, 

Tropical Quente Úmido 

1.243,2 mm 26° a 28° 

Maranguape Tropical Quente Úmido 1.378,9mm 26° a 28° 

Palmácia Tropical Quente Úmido 1.386,6mm 24° a 26° 

Paracuru  
Tropical Quente Semi-árido 

Brando 
1.238,2mm 26° a 28° 

Pentecoste 

Tropical 

Quente Sub-úmido,  

 Tropical Quente 

Semi-árido Brando e Tropical 

Quente 

Semi-árido 

817,7mm 26° a 28° 

São Gonçalo 

do Amarante 

Tropical Quente Semi-árido 

Brando 
1.026,4mm 26° a 28° 

Fonte: Adaptado IPECE (2014). 
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A distribuição da temperatura dos municípios que estão localizados na 

bacia do rio São Gonçalo apresenta-se variada tendo em vista que a influência 

dos setores com maior elevação de altitudes (esporões do maciço residual de 

Baturité) que afiguram-se como um dispersor de águas no alto curso da bacia 

supracitada onde se localizam as nascentes do rio São Gonçalo. 

 

3.1.1 Balanço hídrico em estações localizadas em municípios que 
compõem a o alto, médio e baixo curso da bacia do rio São Gonçalo.  

 

A verificação do balanço hídrico é importante para definir a 

disponibilidade hídrica de uma certa região, sendo que se avalia o solo como 

um reservatório fixo, onde a água armazenada somente é removida pela ação 

das plantas. Além da evapotranspiração potencial, o balanço hídrico real 

(ETR), o excedente hídrico (EX), a deficiência hídrica (DEF), e as fases de 

reposição (ARM) e retirada de água no solo (LANDIM NETO; GORAYEB; 

PEREIRA FILHO, 2014). Nesse contexto Oliveira (2012, p.47) ainda salienta 

que,  

O balanço hídrico é um instrumento que permite a verificação 
da disponibilidade hídrica, da quantidade de água armazenada 
e do excedente e déficit hídrico de uma região. Logo, para as 
políticas de ordenamento territorial, tal instrumento é 
fundamental visto que serve de suporte para o estabelecimento 
de diretrizes que visem ao ordenamento e planejamento e uso 
dos recursos hídricos. 

 

Em relação a bacia hidrográfica do rio São Gonçalo, considerou-se os 

dados de temperatura e precipitação da série histórica de 2000 a 2014 

registrada na estação meteorológica localizada no distrito de Itapebussu (alto 

curso da bacia) verificou-se que i) a deficiência hídrica inicia-se no mês de 

maio apresentando-se pico no mês de dezembro, ii) em relação ao excedente 

hídrico observa-se que ocorre entre os meses de março e maio, iii) as taxas de 

precipitação mais elevadas ocorrem no mês de abril já em outubro observa-se 

as menores pluviosidade. Pôde-se observar que as precipitações estão um 

pouco acima da média do que seria um clima semiárido influenciado pela 

proximidade com o Maciço de Baturité (Gráficos 1 e 2). 
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Gráfico 1: Extrato do Balanço hídrico (deficiência e excedente) estação de 

Itapebussu. 

 

Gráfico 2: Extrato do Balanço hídrico (precipitação, evapotranspiração,  

 



83 

 

 

 

Em relação ao médio curso da bacia do rio São Gonçalo, verificou-se os 

dados inerentes a estação localizada na comunidade de Porfirio Sampaio 

pertencente ao Município de Pentecoste. Pôde-se constatar que, i) o período 

de deficiência corresponde aos meses de abril a janeiro, ii) entre os meses de 

fevereiro a março tem-se a ocorrência da reposição hídrica, os dados indicam 

que não existe o excedente hídrico, iii) o pico com as maiores médias de 

precipitações ocorre no mês de março. Ressalta-se que a média das chuvas 

possui características de áreas semiáridas (Gráficos 3 e 4). 

 

Gráfico 3: Extrato do Balanço hídrico (deficiência e excedente) estação de 

Porfírio Sampaio – Pentecoste.  
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Gráfico 4: Extrato do Balanço hídrico (precipitação, evapotranspiração, 

evapotranspiração real) estação de Porfírio Sampaio – Pentecoste. 

 

No baixo curso da bacia os dados foram retirados na estação localizada 

na sede do Município de São Gonçalo do Amarante. Nesse sentido pode-se 

inferir que, i) entre os meses de maio e janeiro tem-se a ocorrência do déficit 

hídrico; ii) nos meses de fevereiro a abril apresenta-se o excedente hídrico, iii) 

as médias indicam que as precipitações ocorrem com maior intensidade no 

mês de março. Ressalta-se que foram encontrados os maiores valores 

pluviométricos devido à proximidade com o oceano que contribui com o aporte 

de umidade (Gráficos 5 e 6). 

 

Gráfico 5: Extrato do Balanço hídrico (deficiência e excedente) estação da sede 

do Município de São Gonçalo do Amarante.  
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Gráfico 6: Extrato do Balanço hídrico (precipitação, evapotranspiração, 

evapotranspiração real) estação da sede do Município de São Gonçalo do 

Amarante. 
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3.2 Estruturação geológica e geomorfológica  

A bacia do rio São Gonçalo é constituída, em sua litologia, por variados 

materiais antigos do embasamento cristalino e outros mais recentes, que 

propiciaram a formação dos campos de dunas. A esse respeito, Oliveira (2012) 

informa que, a variedade geológica se reflete diretamente no quadro 

geomorfológico que é composto desde maciços residuais resultantes do 

processo de erosão diferencial até as áreas tabuliformes do Grupo Barreiras 

que circundam grande parte do litoral cearense.  

O alto curso da bacia é construído por os maciços cristalinos formados 

pelo processo de erosão diferencial, que, ao atuar na região em climas e 

períodos antigos, resultando em feições mais elevadas, que se diferenciam das 

demais que as circundam apresentando um quadro ambiental diferenciado. 

Conforme a base de dados fornecidos pela Companhia de Pesquisa de 

Recursos Minerais do ano de 2003, as unidades litoestratigráficas identificadas 

na área da bacia foram Barreiras Indiviso, Ceará Calcários, Ceará Quatzitos: 

Ceará, unidade Independência, Calcários, Complexo Ceará, unidade Canindé, 

Complexo Ceará, unidade independência, Depósitos eólicos litorâneos, 

Granitoides diversos e Magmatismo Messejana (Mapa 4).  

O grupo Barreiras está localizado no baixo curso bacia abrangendo 

134,7 km² datado da era Cenozóica7, final do período terciário A Formação 

Barreiras é recoberta na zona costeira por arenito e conglomerado, 

intercalação de siltito e argilito (CPRM, 2003). 

A unidade Ceará Calcários está presente no baixo curso 

compreendendo 13,8 km² pertencente a era Cenozóica é formado por arenitos 

e siltitos (na base) e siltitos e folhelhos (no topo) (SILVA, NEUMANN, 2003). 

A unidade Ceará Quartzitos está distribuída espacialmente baixo curso 

setor da planície litorânea compreendendo 39,4 km² pertencente a era 

                                                           
7 Conforme Barros (2006, p.31) a Era Cenozóica teve “ início há 65 milhões de anos. Segue a 

Era Mesozóica, subdividindo-se nos períodos Terciário e Quartenário. Comporta fases 

orogenéticas e de vulcanismo importantes, às quais se devem as cadeias de montanhas 

modernas e as atividades vulcânicas remanescentes. A grande glaciação pleistocênica foi um 

dos eventos recentes da Era Cenozóica”. 
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Proterozóica8 é formado por quartzitos, mármores e rochas cálcio-silicaticas 

(NOGUEIRA, 2004). 

A unidade Independência, Calcários apresenta-se disseminada em 

setores do médio e alto curso da bacia perfazendo 9,9 km² formada na era 

Paleoproterozoica sendo constituído por xistos, quartzitos e metacalcários 

(BRANDÃO, FREITAS, 2014). 

A unidade Canindé afigura-se como a mais expressiva na bacia estando 

inserida em setores do alto, médio e baixo curso compreendendo uma área de 

1.000 km², pertencente a era Paleoproterozóica Constituindo por paragnaisses 

(BRANDÃO, FREITAS, 2014). 

A unidade independência apresenta-se como recorte alongado que 

abrange o alto, médio e baixo curso da bacia, possuindo uma área de 1.309,00. 

km² foi formada na era Paleoproterozoica sendo composta por xistos, quartzitos 

e metacalcários (BRANDÃO, FREITAS, 2014). 

Os Depósitos Eólicos Litorâneos são encontrados no baixo curso 

ocupam uma área de 3,0 km² datado da era Cenozóica é constituído por areia 

regulamente selecionada (BRANDÃO, FREITAS, 2014). 

A unidade granitoides está inserida no alto curso da bacia que 

compreende os esporões residuais de Baturité ocupam uma área de 91,2 km² 

formado na era Pré-cambriano9 é constituído por quartzitos (BRANDÃO, 

FREITAS, 2014). 

A unidade denominada magmatismo Messejana está inserida em 

trechos do médio curso correspondendo a 5,01 km² datado da era Cenozóica 

constituído por fonolitos, traquitos e essexitos porfiríticos (CPRM,2003). 

 

                                                           
8 Conforme o Departamento de Pesquisa Mineral, “a Era Proterozóica foi a mais longa de 

todas, durando quase 2 bilhões de anos. Dois supercontinentes acabaram por ser formados ao 

longo do equador, em lados opostos do planeta, resultado das colisões entre as pequenas ilhas 

iniciadas no Arqueano e que prosseguiram durante todo o Proterozóico”. As informações estão 

presentes no site: http://www.dnpm-pe.gov.br/Geologia/Proterozoico.htm. 

9De acordo com Barros (2006, p.99) o “Pré-Cambriano termo cronoestratigráfico que engloba o 

Arqueano e o Proterozóico. Abrange todo o passado anterior ao período Cambriano 

(aproximadamente 540 milhões de anos atrás), representando cerca de 88% do total do tempo 

geológico”. 

http://www.dnpm-pe.gov.br/Geologia/Proterozoico.htm
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Em relação aos aspectos geomorfológicos a bacia do rio São Gonçalo 

no sentido alto para baixo curso apresenta: maciços residuais da serra de 

Baturité; depressão sertaneja; planícies fluviais e lacustres; tabuleiros 

litorâneos e planície litorânea (mapa 5). Os Maciços residuais estão presentes 

no alto curso ocupando uma área de 82.6 km² são construídos por Granitóides 

Diversos. 

A depressão sertaneja corresponde a maior unidade geomorfológica 

presente na bacia 19.790. km², é caracterizada pela diversidade litológica, o 

que proporciona solos ricos em sais minerais e, em alguns casos, sujeitos ao 

processo de salinização. Na bacia a depressão sertaneja está inserida no 

complexo gnáissico-migmatítico apresenta predominância de migmatitos 

incluindo também lentes de calcário cristalino e de muscovita-quartzito 

(OLIVEIRA; SOUZA; ALMEDA, 2011). Situa-se em níveis altimétricos inferiores 

a 400m, localizando-se na periferia dos planaltos sedimentares ou entre eles e 

os maciços cristalinos. 

As planícies fluviais encontram-se entalhadas na depressão sertaneja, 

advém da acumulação de sedimentos dos rios, contribuindo para a 

diferenciação na paisagem em decorrência do acúmulo de água subsuperficial 

e da vegetação ciliar, que permanece verde na maior parte do ano (OLIVEIRA, 

2012). Os tabuleiros litorâneos estão situados no baixo curso da bacia 

perfazendo 7.790.408 km² são constituídos por Tércio-Quaternários da 

Formação Barreiras. 

As planícies lacustres são constituídas por setores inseridos no entorno 

de lagoas sendo que na bacia do rio São Gonçalo está unidade possui 100 

km². A planície litorânea é composta pelos campos de dunas móveis, fixas e 

lagoas que estão inseridas no baixo curso da bacia compreendendo 3.4 km²  
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3.2.1 Caracterização Hipsométrica 

A determinação da hipsometria e a elaboração do mapa de declividade 

são formas de representação do relevo, apresentando a inclinação das 

vertentes e a dissecação do relevo, respectivamente, conforme essas variáveis 

é possível analisar o uso da terra e planejar sua ocupação (COLAVITE, 2009).  

A declividade da bacia afigura-se num relevante parâmetro hidrológico, 

especialmente para as bacias com pequenas dimensões espaciais onde o 

escoamento superficial será determinante na forma do hidrograma (BORSATO; 

MARTONI, 2004). Tal fato é ocasionado tendo em vista que a declividade é um 

dos fatores principais que regulam a velocidade desse escoamento, possuindo 

influência nos processos de erosão e infiltração (BORSATO; MARTONI, 2004). 

Conforme Descovi Filho (2007), o mapa de declividade registra a 

inclinação das vertentes quando avaliada na carta topográfica através da 

concentração ou dispersão das curvas de nível que costumam ser 

mensuradas, em valores percentuais e angulares, levando em consideração 

dados extraídos entre a diferença dos pontos altimétricos considerando o seu 

afastamento horizontal. No que concerne à declividade presente na bacia, 

constataram-se seis classes, adaptadas da metodologia de Embrapa (2009) e 

expressas na Tabela 12. 

Tabela 12: Classes de declividade da bacia hidrográfica do rio São Gonçalo. 

CLASSES INTERVALOS 
DE 

DECLIVIDADE 

ÁREA  
(KM²) 

CLASSES DO  
RELEVO 

CATEGORIA 

A 0 a 3%. 776.537,94 plano Muito Fraca 

B 3 a 8%. 520.548,86 suave 
ondulado 

Fraca 

C 8 a 20%. 843.62,89 ondulado Média 

D 20 a 45%. 476.73,95 forte ondulado Forte 

E 45 a 75%. 898,61 montanhoso Muito Forte 

F >75% 91,84 Escarpado  Fortíssimo  
Fonte: adaptado de Embrapa (2009). 

A classe A: 0 até 3% corresponde ao relevo corresponde ao relevo plano 

e suave sendo que o escoamento superficial é bastante lento. A declividade do 

terreno não oferece restrição ao uso, não havendo erosão hídrica significativa, 

exceto naquelas áreas onde as vertentes apresentem rampas muito longas e 
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com solos susceptíveis a processos erosivos. As declividades de 0 a 3% são 

consideradas limite para o desenvolvimento de processos erosivos (ROSS, 

2000). Na bacia, essa classe ocupa área de aproximadamente 776 km² e 

abrange boa parte da depressão sertaneja e da planície litorânea presentes 

respectivamente no médio e baixo curso. 

A classe B: 3 a 8% traz relevo suave-ondulado, abrangendo áreas com 

declives suaves, nas quais na maior parte dos solos o escoamento superficial é 

lento ou médio. Em alguns tipos de solos com esses declives, a erosão hídrica 

não oferece nenhum problema, pois, em muitos deles, são necessárias apenas 

práticas de conservação. Abrange uma área de aproximadamente 520 km² 

estando localizados em setores do médio e baixo curso.  

A classe C: 8 a 20% abrange o relevo ondulado e ligeiramente inclinado, 

nos quais o escoamento superficial, para a maior parte dos solos, é médio ou 

rápido. Em alguns casos, a erosão hídrica oferece poucos problemas ou então 

pode ser controlada com práticas simples; na maioria das vezes, práticas 

complexas de conservação dos solos são necessárias para que terrenos como 

esses possam ser utilizados para atividades agrícolas. Ocupa uma área em 

torno de 843 km², correspondendo às áreas próximas ao alto curso da bacia. 

A classe D: 20 a 45% representa relevo forte-ondulado e abrange áreas 

bastante inclinadas (divisores de água) onde o escoamento superficial é muito 

rápido em boa parte dos solos. Os solos dessa classe são facilmente erodíveis. 

Abrange aproximadamente 476 km². Estando localizada nos setores do alto e 

médio curso da bacia. 

A Classe E: 45 a 75% abarca os esporões do maciço de Baturité 

existentes no alto curso, representando as áreas com severa suscetibilidade à 

erosão, não sendo recomendadas para o uso agrícola, sob pena de serem 

erodidas rapidamente, haja vista a intensa atuação de processos 

mofogenéticos. Ocupa 898 km² de área da bacia hidrográfica do rio São 

Gonçalo. 

A Classe F: corresponde às áreas com declividades superiores a 75%. 

São representadas pelos topos dos esporões do maciço de Baturité, abarcam 

91,84 Km² situados no alto curso da bacia. São áreas que devem ser 
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conservadas tendo que vista que são nascentes dos rios e riachos que drenam 

a bacia. Conforme Trentin; Robaina (2005, p. 3611),  

 
O mapa hipsométrico representa as faixas de altitude do 
relevo, que podem influenciar até mesmo as condições 
climáticas, mas principalmente a análise da energia do relevo, 
indicando condições mais propícias a dissecação para as áreas 
de maior altitude e de acumulação para as áreas de menor 
altitude. 

 

Nesse contexto, a análise hipsométrica possibilita a compreensão do 

sistema de drenagem e do relevo, mediante parâmetros, os quais consistem 

em levantamentos de índices, relações e valores numéricos. Esses dados 

integrados permitiram estabelecer uma relação entre os processos e a 

morfologia resultante, a fim de se estabelecer o planejamento ambiental 

adequado. O mapa 6 expressa as classes de declividades presentes na bacia 

hidrográfica do rio São Gonçalo.  
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3.3 Aspectos Morfométricos  

A hierarquia fluvial corresponde ao processo de se estabelecer a 

classificação de determinado curso de água (ou área drenada a que lhe 

pertence) no conjunto total da bacia hidrográfica (CHISTOFOLLETI, 1980).  

Os canais que drenam uma bacia hidrográfica constituem a base da 

hierarquização do sistema, sendo que cada bacia se liga com outra de ordem 

hierárquica superior, constituindo, em relação à última, uma sub-bacia. A 

hierarquia fornece indícios do grau de desenvolvimento de um determinado 

sistema de drenagem, quando a confluência entre canais resulta em aumento 

da ordem, propiciando uma maior evolução da dinâmica hidrológica (LANDIM 

NETO; GORAYEB; PEREIRA FILHO, 2014). Quanto maior for à hierarquia da 

rede de drenagem, maior será a complexidade hidrológica. O Mapa 7 expressa 

a configuração da drenagem presente na bacia hidrográfica do rio São 

Gonçalo. 
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No que concerne às características morfométricas da rede de drenagem 

da bacia hidrográfica desse rio, os resultados demonstram que a magnitude 

total da área é composta por 4.241 canais de escoamento onde 296 são 

perenes e 3.945 apresentam-se intermitentes. 

Para a bacia do rio são Gonçalo, foram calculados índices e valores que 

foram interpretados, ou seja, a análise inicia-se pela ordenação dos canais 

fluviais, onde se obteve um total de 4.241 canais com um comprimento total de 

2413,29 km de extensão. 2.123 segmentos são de primeira ordem, 978 de 

segunda, 497 de terceira, 347 de quarta ordem, 166 de quinta ordem, 78 de 

sexta ordem e 52 canais são de sétima ordem. Os segmentos de primeira 

ordem possuem um comprimento total de 11.985,4 km, os de segunda 623,07 

km, os de terceira 274,44 km, quarta ordem 167,38 km, quinta ordem 84,84 km, 

sexta ordem 36,95 km e sétima ordem 28,04 km. A Tabela 13 sintetiza os 

parâmetros lineares. 

 

Tabela 13: Síntese dos parâmetros lineares da bacia hidrográfica do rio São 
Gonçalo. 

Ordem  Nº de 
segmentos 

Comprimento 
Total dos 

Canais (Km) 

Comprimento 
médio dos 

Canais 
(metros) 

1ª 2123 1198,54 564,55 
 

2ª 978 623,07 637,09 

3ª 497 274,44 552,20 

4ª 347 167,38 482,37 

5ª 166 84,84 511,09 

6ª 78 36,95 473,81 

7ª 52 28,04 539,40 

Total 4241 2413,29 569,03 

Fonte: Landim Neto, 2016. 

 

 

Sobre a análise areal, de acordo com resultado do coeficiente de 

compacidade 2,9 e do indicie de circularidade que correspondeu a 0,11. O 
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coeficiente de compacidade demonstrou valor acima de 1,0 e o índice de 

circularidade foi menor do que 0,51 podendo-se afirmar que a bacia 

hidrográfica mostra-se pouco susceptível a enchentes em condições normais 

de precipitação. Dessa forma, tem-se a indicação de que a bacia não tem 

forma circular, possuindo, portanto, uma tendência de forma alongada. 

Conforme Alves; Carvalho (2009, p. 34), 

 
Para um mesmo tipo de clima, a densidade de drenagem 
depende do comportamento hidrológico das rochas. As rochas 
mais impermeáveis possuem melhores condições para o 
escoamento superficial, possibilitando a formação de canais e, 
conseqüentemente, aumentando a densidade de drenagem. 

 

A quantidade de rios e as condições voltadas a manutenção e a 

formação de canais na bacia, estão diretamente vinculados às características 

climáticas, geológicas e pedológicas e, indiretamente, ligadas a outros fatores, 

como a vegetação (LANDIM NETO; GORAYEB; PEREIRA FILHO, 2014). 

A presença de rios afigura-se em um importante fator no manejo de 

bacias hidrográficas, tendo em vista que indica o grau de desenvolvimento do 

sistema de drenagem. Nesse contexto, um alto índice de densidade de 

drenagem significa que existe mais água circulando na bacia, havendo a 

capacidade de erodir e estabelecer mais cursos d’água (LANDIM NETO; 

GORAYEB; PEREIRA FILHO, 2014). 

A medida que aumenta o valor numérico da densidade, há diminuição 

quase proporcional do tamanho dos componentes fluviais das bacias de 

drenagem (CHRISTOFOLETTI,1980). 

A determinação da densidade de drenagem da bacia hidrográfica do rio 

São Gonçalo visou a conhecer o potencial da bacia e de seus afluentes em 

permitir maior escoamento superficial da água, o que resulta em maior 

intensidade dos processos erosivos na esculturação dos canais. O padrão de 

drenagem é do tipo dentrítica, pois o canal principal se assemelha à 

configuração de uma árvore, sendo que os tributários são os seus ramos, e as 

correntes tributárias se unem, formando ângulos agudos de graduações 

variadas, mas sem chegar nunca ao ângulo reto.  
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Para a bacia, o valor da densidade de drenagem (Dd) encontrado foi de 

1,6 km de canais por km², Villela; Mattos (1975), afirmam que este índice varia 

de 0.5 km/km² para bacias com drenagem pobre, a 3.5 km/km² ou mais, para 

bacias excepcionalmente bem drenadas. Quanto maior for este índice, maior 

capacidade tem a bacia de escoar suas enchentes. 

Em relação a densidade de drenagem, tende a refletir os processos de 

controle no desenvolvimento da rede hidrográfica, sejam eles naturais ou 

artificiais, a relação citada revela densidade de rios que expressa, em seu 

resultado, a frequência (ou quantidade) com que os cursos d’água aparecem 

em uma área (CHRISTOFOLETTI, 1980). Conforme Lana et al. (2001), se este 

índice estiver acima de 2,00 canais/km², a bacia teria grande capacidade de 

gerar novos cursos d’água. 

Na bacia do rio São Gonçalo, a densidade hidrográfica encontrada foi de 

2,97 curso de água por km², indicando tendência à formação de canais, haja 

vista a baixa declividade aliada a permeabilidade das formações cristalinas 

localizadas no alto médio curso que favorecem escoamento das águas 

precipitadas. O índice de sinuosidade encontrado para a área foi de 1,2. Este 

valor informa que o canal principal da bacia tende a ser transicional, entre 

retilíneo e tortuoso.  

As características relacionadas aos recursos hídricos, bem como o 

escoamento superficial e subterrâneo da bacia, têm uma intrínseca relação 

com as condições climáticas, estrutura geológica, cobertura vegetal, 

características pedológicas, seus aspectos geomorfológicos, bem como os 

mais diversos tipos de usos exercidos na área. A esse respeito Landim Neto; 

Gorayeb; Pereira Filho (2014, p. 300) informam que, “as condições climáticas 

exercem função primordial no quadro hidrológico da bacia. Por meio das 

chuvas, há o abastecimento dos mananciais e a alteração da água na 

superfície e subsuperfície”. 

 

3.4 Solos e cobertura vegetal 

O reconhecimento e o estudo das classes de solo e da cobertura vegetal 

da bacia hidrográfica possibilitam a execução de estudos voltados ao uso e 
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manejo dos recursos naturais. Tenta-se, portanto, por via do mapeamento 

morfopedológico e da cobertura vegetal, compreender o quadro de degradação 

ambiental mostrado hoje (CRISPIM, 2011). Na área de estudo, foram 

identificados seguintes classes de solo: Argissolos vermelho-amarelos, 

luvissolos crômicos, luvissolos háplicos, Neossolos quartizarênicos, Neossolos 

litólicos, Neossolos Flúvicos, Planossolos Nátricos, Plintossolos Argilúvicos e 

Vertissolos. 

Os Argissolos Vermelho Amarelos apresentam-se distribuídos por 

grande parte da bacia 36,0 km², caracterizando-se por estar presentes em 

diferentes tipos de relevos, desde as áreas de relevos mais declivosos à 

depressão sertaneja com níveis altimétricos mais baixos, seja sobrepostos a 

estruturas do Pré-cambriano ou mesmo da Formação Barreiras. 

Os argissolos vermelho-amarelos exibem perfil de profundos a muito 

profundos, com sequência de A, Bt e C (EMBRAPA, 2009). O horizonte B 

possui maior acumulação de argila. Quimicamente, são solos de ácidos a 

moderadamente ácidos, e podem expressar baixa ou alta fertilidade natural, 

sendo assim distróficos, desprovidos de reserva de nutrientes, ou eutróficos, 

quando possuem melhores condições de fertilidade (PEREIRA, 2005). 

A vegetação que corresponde aos argissolos corresponde à Caatinga e 

suas variações, conforme o tipo de solo e microclimas existentes tem-se, a 

ocorrência de vegetação estacional arbórea ou mata seca nas áreas de 

maiores altitudes onde a orografia interfere no aumento do volume 

pluviométrico permitindo a intensificação da pedogênese e favorecendo a maior 

exuberância das espécies vegetais. 

Os Luvissolos associam-se geralmente aos neossolos litólicos e 

argissolos vermelho-amarelho, em áreas que ocorrem relevo plano a 

suavemente ondulado na depressão sertaneja, sob litotipos anfibolitos e 

gnáissico-migamatíticos. São considerados solos minerais não hidromórficos, 

com horizonte B textural ou B nítico com argila de alta atividade, provocando 

fendilhamentos durante o período de secas (EMBRAPA, 2009).  

São rasos, e pouco profundos (60 a 120 cm) moderadamente drenados, 

de pH ácido a praticamente neutro, com argilas de alta atividade, 

apresentando-se com textura de média a argilosa, com boas quantidades de 
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minerais primários, apresenta fertilidade natural é de média a alta com 

cobertura vegetal relacionada à Caatinga arbóreo-arbustiva (PEREIRA, 2005). 

É encontrado no entorno do açude sítios novos localizado no município de 

Caucaia.  

Na bacia do rio São Gonçalo os luvissolos háplicos abrangem 76.4 km², 

são constituídos por material mineral, apresentando horizonte B textural com 

argila de atividade alta e elevada saturação por bases, imediatamente abaixo 

de qualquer tipo de horizonte A (EMBRAPA, 2009). Conforme Oliveira 2012 (p. 

61) os luvisosolos háplicos são, 

 

[...] ocorrem em manchas dispersas em setores dissecados da 
depressão sertaneja, sendo revestidos por caatinga fortemente 
descaracterizada. Têm alta fertilidade e acidez moderada com 
presença de minerais primários na sua composição. 
Desenvolvem-se, principalmente, a partir de rochas do Pré-
cambriano, como gnaisses e migmatitos, com cobertura vegetal 
relacionada à Caatinga arbóreo-arbustiva. 

 

Na bacia do rio São Gonçalo, foram identificados os neossolos 

quartzarênicos que abrangem uma área de 12,3km², constituídos por material 

mineral ou material orgânico de menos de 30 cm de espessura, com horizontes 

A-C, não exibindo qualquer tipo de horizonte B (EMBRAPA, 2009). 

“Compreende solos constituídos por material mineral, ou por material orgânico 

pouco espesso, que não apresentam alterações expressivas em relação ao 

material originário devido à baixa intensidade de atuação dos processos 

pedogenéticos” (EMBRAPA, 2009 p.86). 

São solos muito profundos e excessivamente drenados com baixa 

fertilidade natural, exprimindo coloração esbranquiçada ou amarelada. 

Possuem pouca reserva de nutrientes para as plantas. Sua distribuição 

geográfica está associada a setores dos tabuleiros litorâneo, especificamente 

no campo de dunas fixas (baixo curso da bacia do rio São Gonçalo). 

A vegetação subperenifólia de dunas desenvolve-se nas superfícies das 

dunas mais antigas e estabilizadas, e que foram anteriormente colonizadas 

pela vegetação pioneira. Possuindo um papel fundamental para a estabilização 

do relevo, a vegetação de dunas diminui o avanço dos sedimentos arenosos, 
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favorecendo na conservação do lençol freático presente nesta unidade 

(PEREIRA, 2005).  

Os Neossolos Litólicos abrangem 34,4 km² são pouco desenvolvidos, 

rasos a muito rasos, não hidromórficos, pouco desenvolvidos, bem drenados, 

pedregosos e rochosos em superfícies. Seu horizonte A é assentado sobre a 

rocha ou sobre o horizonte C de pequena espessura (EMBRAPA, 2009). Estão 

localizados em Pés-de-serra e cristas residuais dispersos na depressão 

sertaneja tendo como cobertura vegetal a Caatinga arbustiva. 

Os Neossolos Flúvicos estão presentes em 30,3 km² da bacia são 

derivados de sedimentação fluvial recente (Holoceno) e poucos desenvolvidos, 

originados de deposição fluvial, apresentam sequência de horizontes A-C, mas 

somente horizonte A diferenciado, acompanhado de camadas estratificadas 

sem relação pedogenética entre si (EMBRAPA, 2009). Esse horizonte 

normalmente é fraco, mas também ocorre moderado e chernozênico (com 

maiores teores de carbonato de cálcio) (EMBRAPA, 2009). Já os horizontes 

subjascentes ao A, variam muito em composição granulométria distintas e sem 

disposição preferencial, sendo mosqueados quando imperfeitamente drenados 

(EMBRAPA, 2009). 

Os Neossolos Flúvicos, encontram-se dispostos no entorno dos cursos 

d´água resultado da deposição fluvial durante os períodos de enchentes. As 

regiões de clima semiárido, como na bacia do São Gonçalo, estão sujeitos a 

inundações sazonais, tendo, nesses casos, fertilidade natural de média a alta, 

podendo servir à pequena agricultura durante o período seco. Ressalta-se a 

possibilidade de degradação desses solos em virtude do uso indiscriminado e 

da degradação da vegetação ciliar. 

Os planossolos nátricos abarcam 57,4 km² são predominantemente 

originados de saprolito do gnaisses e migmatitos do Pré-Cambriano Indiviso e 

de micaxixtos referidos ao Pré-Cambriano (A), quase sempre influenciados por 

uma delgada cobertura de material pedimentar ou provenientes de sedimentos 

argilosos e siltosos pertencentes ao Holoceno (EMBRAPA, 2009). 

Por serem relativamente rasos e com baixa permeabilidade, nos 

períodos de chuvas são encharcados, chegando a fendilhar nas épocas secas. 

São de moderadamente profundos a rasos, comumente entre 35 a 120 cm, em 
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regra, com horizonte A fraco e dificilmente moderado (EMBRAPA, 2009). 

Apresentam estrutura forte ou moderada, prismática ou colunar, de 

consistência extremamente dura quando seco (EMBRAPA, 2009). Os 

planossolos estão localizados áreas de relevos planos e suavemente 

dissecados da depressão presentes na bacia do rio são Gonçalo, tendo como 

cobertura vegetal a Caatinga arbustiva e vegetação de várzea. 

Os Vertissolos correspondem a 175,0 km² apresentam minerais 

argilosos que possuem horizonte vértico e pequena variação textural ao longo 

do perfil, nunca suficiente para caracterizar um horizonte B textural. 

(EMBRAPA, 2009). Apresentam pronunciadas mudanças de volume com o 

aumento do teor de água no solo, fendas profundas na época seca ou 

superfícies de fricção (slickensides). Estas características resultam da grande 

movimentação da massa do solo que se contrai e fendilha quando seca e se 

expande quando úmida, em decorrência de argilas expansíveis (EMBRAPA, 

2009). Localizam-se nas áreas inerentes a depressão sertaneja possuindo 

como cobertura vegetal a Caatinga arbórea.  

Conforme EMBRAPA (2009, p.215) os Plintossolos Argilúvicos são 

constituídos por,  

[...] material mineral, apresentando horizonte plíntico ou 
litoplíntico ou concrecionário, em uma das seguintes condições: 
a) iniciando dentro de 40cm da superfície; ou b) iniciando 
dentro de 200cm da superfície quando precedidos de horizonte 
glei, ou imediatamente abaixo do horizonte A, ou E, ou de outro 
horizonte que apresente cores pálidas, variegadas ou com 
mosqueados em quantidade abundante. 

 

Na bacia do rio São Gonçalo possuem abrangência de 17,7 km² estão 

localizados em setores que possuem caimentos topográficos suaves para o 

oceano, que se apresentam entalhados por rios intermitentes e recobertos por 

vegetação do Complexo Vegetacional de Tabuleiro. O mapa 8 e 9 apresentam 

respectivamente as associações de solos e as classes de vegetação presentes 

na bacia supracitada. 

O quadro 4 expressa apresenta as classes dos solos, potencialidades, 

limitações, feições de relevo, uso agrícola que estão presentes na bacia 
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hidrográfica do rio São Gonçalo. A síntese da compartimentação dos sistemas 

ambientais da bacia está disposta no quadro 5 

 

 

 

 



105 

 

 

 

.......   



106 

 

 

 

 



107 

 

 

 

 Quadro 4: classes dos solos, potencialidades, limitações, feições de relevo, uso agrícola 

CLASSES DE SOLOS, POTENCIALIDADES E 
LIMITAÇÕES 

FEIÇÕES DO RELEVO USO AGRÍCOLA 
 

Argissolos Vermelho-Amarelo 
 São rasos a moderadamente profundos, bem 

drenados, textura argilosa, fertilidade natural 
média a alta.  

 Relevo dissecado, impedimentos à 
mecanização. Fase pedregosa e/ou rochosa 
e transição abrupta entre os horizontes A e 
Bt que favorecem os processos erosivos. 

Maciços Residuais e Depressão 
Sertaneja  

Plantio em roçados (agricultura de 
subsistência com lavouras de milho e feijão). 

Neossolos Litólicos 
 Apresentam-se rasos, com pequenas 

espessuras, textura indiscriminada, fertilidade 
natural Média e alta suscetibilidade à erosão 
com fases pedregosa. 

Pés de serra e cristas residuais 
disseminadas na Depressão 

Sertaneja  

Extração de Madeira (utilizada como lenha 
para consumo doméstico e destinado para 

olarias) 

Neossolos Flúvicos 
 
 São profundos, mal drenados (riscos de 

inundações), textura indiscriminada e fertilidade 
natural média a alta. Médio a alto teor de sódio 
e suscetibilidade à erosão. 

Planícies Fluviais  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plantio de roçados (agricultura de 
subsistência com lavouras de milho, feijão e 

verduras) 
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CLASSES DE SOLOS, POTENCIALIDADES E 
LIMITAÇÕES 

FEIÇÕES DO RELEVO USO AGRICOLA  
 

Neossolos 
Quartzarênicos 

São solos muito profundos e excessivamente 
drenados com baixa fertilidade natural, exprimindo 
coloração esbranquiçada ou amarelada. Possuem 
pouca reserva de nutrientes para as plantas. 

Campo de dunas fixas e  
Tabuleiro litorâneo 

 
 

Agroextrativismo (extração de madeira, 
castanha de cajú) 

Planossolos Nátricos 
São rasos a moderadamente profundos, mal 
drenados, textura indiscriminada, fertilidade natural 
média a baixa com problemas de sais – altos teores 
de sódio. 
Apresentam deficiência ou excesso de água, 
drenagem imperfeita e suscetibilidade à erosão. 

Depressão Sertaneja Plantio em roçados (agricultura de 
subsistência com lavouras de milho e feijão). 
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CLASSES DE SOLOS, POTENCIALIDADES E 
LIMITAÇÕES 

FEIÇÕES DO RELEVO USO AGRICOLA  
 

Luvissolos Crômicos 
São rasos a moderadamente profundos, textura 
média ou argilosa, moderadamente drenados e 
fertilidade natural alta.  
 
Apresentam alta suscetibilidade à erosão, 
pedregosidade pavimentos detríticos e 
impedimentos à mecanização. 

Depressão Sertaneja Plantio em roçados (agricultura de 
subsistência com lavouras de milho e feijão). 

Vertissolos 
 
São solos constituídos por material mineral 
apresentando horizonte vértico e pequena variação 
textural ao longo do perfil, nunca suficiente para 
caracterizar um horizonte B textural; 
 
 
 

Depressão Sertaneja Plantio em roçados (agricultura de 
subsistência com lavouras de milho e feijão). 

Plintossolos Argilúvicos 
 
Solos com saturação por bases baixa (V < 50%), na 
maior parte do horizonte B ou C. As principais 
limitações desta classe de solo para o uso agrícola 
estão relacionadas à baixa fertilidade natural, 
acidez elevada e drenagem. 

Tabuleiro Litorâneo   
 
- 

Fonte: Adaptado (EMBRAPA, 2009).
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Quadro 5 - Síntese da compartimentação dos sistemas ambientais da bacia hidrográfica do rio São Gonçalo. 
 

SISTEMAS 

AMBIENTAIS 

GEOLOGIA GEOMORFOLOGIA SOLOS VEGETAÇÃO 

Maciços Residuais Litologias variados do 

complexo nordestino Pré-

Cambriano constituído 

principalmente por rochas de 

natureza gnáissico- 

migmatítica. 

Feições aguçadas de relevo 

residuais oriundos da erosão 

diferencial com áreas 

submetidas à morfogênese 

mecânica. 

Neossolos 

Litólicos e 

afloramentos 

rochosos. 

Caatinga. 

Planícies Fluviais e 

Fluvio Lacustres 

Sedimentos aluviais e 

coluviais Quaternários, 

compostos por areias mal 

selecionadas, incluindo 

siltes, argilas e cascalhos. 

 

Resulta da acumulação de 

sedimentos dos rios e 

proporcionando uma 

diferenciação na paisagem em 

decorrência do acúmulo de 

água subsuperficial que 

permanece verde na maior 

parte do ano. 

Neossolos 

Fluvicos.  

Vegetação Ciliar. 

Depressão Sertaneja Complexo gnáissico-

migmatítico tratando-se de 

“área com predominância de 

migmatitos incluindo também 

lentes de calcário cristalino e 

de muscovita-quartzito. 

 

É constituída por superfícies 

de erosão desenvolvidas em 

rochas cristalinas com 

caimento topográfico em 

direção aos fundos de vales. 

Luvissolos 

Crômicos, , 

Luvissolos 

Crômicos, 

Vertissolos. 

 

Caatinga. 

Tabuleiro Litorâneo Sedimentos Plio-

Quaternários da Formação 

Barreiras; Sedimentos 

areno-argilosos mal 

selecionados e de cores 

esbranquiçadas ou amarelo-

avermelhadas. 

Tabuleiros litorâneos, com 

relevo plano de aspecto 

rampeado, com inclinação 

suave em direção ao litoral, 

dissecado em interflúvios 

tabulares. 

Neossolos 

Quartzarênicos; 

Argissolos 

Vermelho- 

Amarelos. 

Mata de tabuleiro, com 

pequenas manchas 

encravadas de Cerrado, 

já descaracterizado. 

Planície Litorânea   A planície litorânea está 

diretamente relacionada com 

flutuações do nível do mar 

durante o Quaternário, as 

quais controlaram a 

distribuição das areias, a 

posição e intensidade da 

deriva litorânea e, como 

consequência, o nível de 

erosão/deposição e a 

disponibilidade de material 

para a formação dos 

depósitos eólicos. 

 

 

Dispõem-se bordejando a faixa 

de praia. Quando são semi 

fixas, sofrem mais a influência 

eólica e migram com 

velocidade de 10 metros\ano. 

As formas predominantes são 

barcanas. Quando se verifica a 

presença de vegetação 

percebe-se a ação da 

pedogênese sendo que, em 

alguns casos as dunas, já 

foram dissipadas. 

Neossolos 

Quartzarênicos; 

Vegetação pioneira 

psamófila II – ocorre 

sobre as dunas móveis 

e semi-fixas, sob regime 

de elevada mobilidade 

dos sedimentos 

arenosos e extrema 

radiação solar. a 

vegetação 

subperenifólia de dunas 

desenvolve-se nas 

superfícies das dunas 

mais antigas e 

estabilizadas, e que 

foram anteriormente 

colonizadas pela 

vegetação pioneira 

Fonte: Adaptado de Brandão 1995; Oliveira 2012. 
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3.5 Aspectos socioeconômicos dos municípios presentes na bacia do rio 

São Gonçalo 

Visando verificar o perfil socioeconômico dos municípios inseridos na 

bacia hidrográfica do rio São Gonçalo, elencaram-se alguns aspectos e, sobre 

eles, foram traçadas as principais características das municipalidades de 

Caucaia, Maranguape, Palmácia, Paracuru, Pentecoste e São Gonçalo do 

Amarante. Sendo analisados os dados inerentes as atividades econômicas, 

empregos e renda. 

 

 Caucaia 

A renda per capita média de Caucaia cresceu 102,70% nas últimas duas 

décadas, passando de R$187,29 em 1991 para R$260,56 em 2000 e R$379,63 

em 2010. A taxa média anual de crescimento foi de 39,12% no primeiro período 

e 45,70% no segundo (Gráfico 7).  

 

Gráfico 7: Evolução da renda per capta do município de Caucaia no período de 

1991; 2000 e 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 

 No período de 2012 a 2103 verificou-se o número de empregos 

ativos por setor da economia do município de Caucaia que apresenta as 
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seguintes atividades econômicas que geram empregos, a saber, i) indústria de 

transformação (aumento de 12,68%), ii) serviços (elevação de 30,48%), iii) 

admiração pública (acréscimo de 54,85%), iv) comércio (14,51% de aumento), 

v) construção civil (saldo de 95,62%), vi) extrativismo mineral (elevação de 

40,74%), vii) serviços industriais de utilidade pública apresentou maior aumento 

proporcional que correspondeu a 123,43%, e, vii) a atividade inerente ao 

extrativismo mineral obteve um crescimento de 40,74% na geração de 

empregos, e viii) a agropecuária, extração vegetal, caça e pesca apresentou 

um acréscimo de 29,43% na geração de empregos (Tabela 14). 

 

Tabela 14: Número de empregos ativos por setor da economia do município de 
Caucaia. 

 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 

 

No que concerne aos setores da economia no município é possível 

destacar que no período entre 2002 a 2011 houve um amento de 2,76% em 

relação aos serviços. A indústria decresceu em 0,79%. As atividades 

agropecuárias reduziram-se em 1.97% (Tabela 15).  

 

Tabela 15: Evolução (2002 – 2011) do Produto Interno Bruto do município de 

Caucaia por setores da economia. 

 
Indicadores 

 
Caucaia 

2002 2011 

Produto 
Interno 

PIB municipal R$ 1.000 631.198 3.239.403 

PIBpercapita R$ 1,00 2.351 9.791 

Atividade 2013 2012 Saldo Var. 
Rel(%) 

1 - Extrativa mineral 874 621 253 40,74 

2 - Indústria de transformação 9.763 8.664 1.099 12,68 

3 - Serviços industriais de utilidade pública 391 175 216 123,43 

4 - Construção Civil 2.633 1.346 1.287 95,62 

5 - Comércio 6.512 5.687 825 14,51 

6 - Serviços 7.291 5.588 1.703 30,48 

7 - Administração Pública 6.948 4.487 2.461 54,85 

8 - Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca 196 171 25 14,62 

Total 34.608 26.739 7.869 29,43 



113 

 

 

 

Setores da 
Economia   

Serviços  
% 

61,01 63,77 

Indústria 35,78 34,99 

Agropecuária 3,21 1,24 

Fonte: IPECE (2004; 2014) 

 

A extrema pobreza é mensurada pela proporção de pessoas com renda 

domiciliar per capita inferior a R$ 70,00. Ao longo do período analisado (1991, 

2000 e 2010) houve uma diminuição na porcentagem daqueles que são 

extremamente pobres sendo que passou de 26,84% em 1991 para 20,38% em 

2000 e para 6,53% em 2010. (Gráfico 8) 

 

Gráfico 8: Evolução percentual da população extremamente pobre presente no 

município de Caucaia no período de 1991; 2000 e 2010. 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 

 Maranguape 

A renda per capita média do município de Maranguape cresceu 111,66% 

nas últimas duas décadas, passando de R$145,43 em 1991 para R$211,51 em 

2000 e R$307,81 em 2010. A taxa média anual de crescimento correspondeu a 

45,44% no primeiro período e 45,53% no segundo (Gráfico 9). 
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Gráfico 9: Evolução da renda per capta do município de Palmácia no período 

de 1991; 2000 e 2010. 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 

Em relação aos setores da economia pode-se observar que no período 

de 2002 a 2011 o setor de serviços obteve um aumento percentual de 18,38. 

Em quanto a indústria apresentou uma redução de 18,05%. As atividades 

agropecuárias reduziram-se em 0,33 % (Tabela 16). 

 

Tabela 16: Evolução (2002 – 2011) do Produto Interno Bruto do município de 

Maranguape por setores da economia. 

 
Indicadores 

 
Maranguape 

2002 2011 

Produto 
Interno 

PIB municipal R$ 1.000 280.363 802.652 

PIBpercapita R$ 1,00 3.061 6.952 

Setores da 
Economia   

Serviços  
% 

44,80 63,18 

Indústria 50,26 32,21 

Agropecuária 4,94 4,61 

Fonte: IPECE (2004; 2014) 

 

Em relação ao número de empregos ativos por setores da economia 

pode-se observar que entre os anos de 2012 e 2013, i) a indústria de 
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transformação corresponde ao setor que emprega mais trabalhadores, porém o 

período citado houve uma redução de 3,91% da geração de empregos, ii) o 

segundo setor empregador corresponde a administração pública que reduziu 

30,03% o número de empregos, iii) no setor de prestação de serviços ocorreu a 

redução de 2,25%,iv) Em relação ao comércio verificou uma retração de 

17,60%, v) houve uma diminuição de empregos na construção civil em 25,99%, 

vi) o setor que obteve a menor redução proporcional do número de empregos 

corresponde aos serviços industriais de utilidade pública com redução de 

20,0% e, vii) a agropecuária, extração vegetal, caça e pesca com diminuição de 

0,86% (Tabela 17). 

 

Tabela 17: Número de empregos ativos por setor da economia do município de 

Maranguape. 

Atividade 2013 2012 Saldo Var. 
Rel(%) 

1 - Indústria de transformação 5.401 5.621 -220 -3,91 

2 - Serviços industriais de utilidade pública 12 15 -3 -20,00 

3 - Construção Civil 279 377 -98 -25,99 

4 - Comércio 1.390 1.182 208 17,60 

5 - Serviços 2.262 2.314 -52 -2,25 

6 - Administração Pública 2.917 4.169 -1.252 -30,03 

7 - Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca 825 818 7 0,86 

Total 13.086 14.496 -1.410 -9,73 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 

O município de Maranguape possui uma variação decrescente (período 

entre 1991 a 2010) em relação aos munícipes que se inserem na extrema 

pobreza sendo que em 1991 passou de 38,87% para 24,22% em 2000 e em 

2010 chegou-se a 8,52% (Gráfico 10). 

 

Gráfico 10: Evolução percentual da população extremamente pobre presente 

no município de Maranguape no período de 1991; 2000 e 2010. 
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Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 

 Palmácia  

A renda per capita média do município de Palmácia cresceu 

124,16% nas últimas duas décadas, passando de R$140,63 em 1991 

para R$139,04 em 2000 e R$315,23 em 2010. A taxa média anual de 

crescimento foi de -1,13% no primeiro período e 126,72% no segundo 

(Gráfico 11). 

Gráfico 11: Evolução da renda per capta do município de 
Palmácia no período de 1991; 2000 e 2010. 
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Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 

 

Em relação a composição do PIB municipal no período de 2002 a 2012 

infere-se que existe uma preponderância do setor de serviços sendo que houve 

uma retração de 4,37% Já a indústria obteve um crescimento de 6,93% e na 

agropecuária houve o decréscimo de 2,96% (Tabela 18). 

 

Tabela 18: Evolução (2002 – 2011) do Produto Interno Bruto do município de 

Palmácia por setores da economia. 

 
Indicadores 

 
Palmácia 

2002 2011 

Produto 
Interno 

PIB municipal R$ 1.000 15.058 50.051 

PIBpercapita R$ 1,00 1.540 4.113 

Setores da 
Economia   

Serviços  
% 

79,85 75,48 

Indústria 1,91 8,84 

Agropecuária 18,24 15,68 

Fonte: IPECE (2004; 2014). 

 

No período de 2012 a 2013 os setores da economia do Município de 

Palmácia relacionados a geração de empregos que destacam-se foram i) 

administração pública com aumento de 38,78%, ii) serviços com elevação de 

166,67%, iii) o comércio atividade que obteve aumento de 28,57% na geração 

de emprego e, iv) verificou-se um acréscimo de 2,63% de postos de trabalhos 

advindos das atividades de agropecuária, extração vegetal, caça e pesca 

(Tabela 19)  

 

Tabela 19: Número de empregos ativos por setor da economia do município de 

Palmácia. 

Atividades 2013 2012 Saldo Var.Rel(%) 

1 - Comércio 54 42 12 28,57 

2- Serviços 8 3 5 166,67 

3 - Administração Pública 544 392 152 38,78 

4 - Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca 78 76 2 2,63 

Total 684 513 171 33,33 
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Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 

A extrema pobreza presente no município de Palmácia passou de 

39,64% em 1991 para 45,77% em 2000 (redução de apenas 6,13%) e no 

período de 2000 a 2010 chegou-se a 24,51% (redução de 21,26%) (Gráfico 

12).  

 

Gráfico 12: Evolução percentual da população extremamente pobre presente 

no município de Palmácia no período de 1991; 2000 e 2010. 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013. 

 

 Paracuru 

A renda per capita média do Município de Paracuru cresceu 140,60% 

nas últimas duas décadas, passando de R$136,41 em 1991 para R$160,46 em 

2000 e R$328,20 em 2010. A taxa média anual de crescimento foi de 17,63% 

no primeiro período e 104,54% no segundo (Gráfico 13) 
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Gráfico 13: Evolução da renda per capta do município de Paracuru no 

período de 1991; 2000 e 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 

 

A população que está presente na faixa da extrema pobreza em 1991 

passou de 45,30% para 40,22% em 2000 (obtendo em uma redução de apenas 

5,08%) já em 2010 a população extremamente pobre chegou a 16,65% 

(apresentando uma redução de 23,57% entre 2000 a 2010) (Gráfico 14). 

 

Gráfico 14: Evolução percentual da população extremamente pobre presente 

no município de Paracuru no período de 1991; 2000 e 2010. 
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Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 

Os setores econômicos que compõem o produto interno bruto do 

município de Paracuru são constituídos pelos serviços, indústria e 

agropecuária. No período entre 2002 a 2011 houve redução nos setores de 

serviços que correspondeu a 17,47% e na agropecuária de 24,57%. Já a 

indústria obteve um crescimento de 42,04% (Tabela 20) 

 

Tabela 20: Evolução (2002 – 2011) do Produto Interno Bruto do 

município de Paracuru por setores da economia. 

 
Indicadores 

 
Paracuru 

2002 2011 

Produto 
Interno 

PIB municipal R$ 1.000 58.463 295.401 

PIBpercapita R$ 1,00 2.021 9.246 

Setores da 
Economia   

Serviços  
% 

63,47 46,00 

Indústria 3,55 45,59 

Agropecuária 32,98 8,41 

Fonte: IPECE (2004; 2014). 

 

Em relação ao número de empregos gerados pelos setores da economia 

do município de Paracuru no período de 2012 a 2013 pode-se evidenciar que, 

i) a administração pública obteve um crescimento de 15,43%, ii) os serviços 

apresentaram um acrescimento de 5,40 %, iii) o comércio apresentou um saldo 

de 15,12%, iv) a indústria de transformação obteve um crescimento de 11,95%, 

v) a agropecuária, extração vegetal, caça e pesca apresentou acrescimento em 

12,07%, vi) a extração de minerais obteve aumento percentual de 1,75, e vii) 

na construção civil verificou-se um decréscimo de 23,08% na geração de 

empregos (Tabela 21). 

 
Tabela 21: Número de empregos ativos por setor da economia do 

município de Paracuru. 
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Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 

 
 Pentecoste 

A renda per capita média de Pentecoste cresceu 143,92% nas últimas 

duas décadas, passando de R$108,62 em 1991 para R$169,10 em 2000 e 

R$264,95 em 2010. A taxa média anual de crescimento foi de 55,68% no 

primeiro período e 56,68% no segundo (Gráfico 15). 

 

Gráfico 15: Evolução da renda per capta do município de Pentecoste no 

período de 1991; 2000 e 2010. 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 

Atividades 2013 2012 Saldo Var.Rel(%) 

1 - Extrativa mineral 116 114 2 1,75 

2 - Indústria de transformação 431 385 46 11,95 

3 - Construção Civil 20 26 -6 -23,08 

4 - Comércio 472 410 62 15,12 

5 - Serviços 586 556 30 5,40 

6 - Administração Pública 2.229 1.931 298 15,43 

7- Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca 325 290 35 12,07 

Total 4.179 3.716 463 12,46 



122 

 

 

 

O Produto Interno Bruto do Município de Pentecoste possui no período 

entre 2002 a 2011 foi constituído pelos serviços que obteve uma retratação de 

13,29%, o setor da indústria apresentou crescimento de 15,79% e a 

agropecuária descareceu em 2,5% (Tabela 22). 

 

Tabela 22: Evolução (2002 – 2011) do Produto Interno Bruto do município de 

Pentecoste por setores da economia. 

 
Indicadores 

 
Pentecoste 

2002 2011 

Produto 
Interno 

PIB municipal R$ 1.000 51.632 225.462 

PIBpercapita R$ 1,00 1.580 6.331 

Setores da 
Economia   

Serviços  
% 

80,15 66,86 

Indústria 7,46 23,25 

Agropecuária 12,39 9,89 

Fonte: IPECE (2004; 2014). 

No período de 2012 a 2013 o Município de pentecoste destacou-se 

número de empregos criados pela i) administração pública com acréscimo de 

15,81%, ii) na indústria de transformação ocorreu um decréscimo de 16,78% na 

geração de empregos, iii) o comércio foi responsável pelo saldo de 7,77 %, iv) 

verificou-se uma redução de 20,81% na oferta de empregos ligados a  

agropecuária, extração vegetal, caça e pesca, v) os serviços foram 

responsáveis pelo aumento de 57,04% na instituição de empregos (Tabela 23)  

 

Tabela 23: Número de empregos ativos por setor da economia do município de 

Pentecoste. 

Atividades 2013 2012 Saldo Var.Rel(%) 

1 - Indústria de transformação 1.775 2.133 -358 -16,78 

2 - Comércio 333 309 24 7,77 

3 - Serviços 223 142 81 57,04 

4 - Administração Pública 1.677 1.448 229 15,81 

5- Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca 175 221 -46 -20,81 

Total 4.189 4.256 -67 -1,57 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 

A porcentagem relacionada a população do município que está inserida 

na extrema pobreza. Entre o período de 1991 a 2000 passou de 48,03% para 



123 

 

 

 

36,48% (redução de 11,55%) e entre 2000 a 2010 foi para 25,40% (redução de 

11,08%). (Gráfico 16). 

 

Gráfico 16: Evolução percentual da população extremamente pobre presente 

no município de Pentecoste no período de 1991; 2000 e 2010. 

 
 Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013. 
  

 

 São Gonçalo do Amarante 

A renda per capita do município de São Gonçalo do Amarante cresceu 

157,79% nas últimas duas décadas, passando de R$ 119,92, no ano 1991, 

para R$ 162,82, em 2000. Em 2010 foi para R$ 309,14. Apresentando uma 

taxa média anual de crescimento de 3,46%, entre 1991 e 2000, e 6,62%, entre 

2000 e 2010 (Gráfico 17). 
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Gráfico 17: Evolução da renda per capta do município de São Gonçalo no 

período de 1991; 2000 e 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 

O município de São Gonçalo do Amarante apresenta uma variação 

decrescente (período entre 1991 a 2000) em relação aos munícipes que se 

inserem na extrema pobreza sendo que em 1991 passou de 43,98% para 

35,09% (redução de 8,89%) entre o período de 2000 a 2010 houve uma 

redução de 19,77% chegando-se a 15,32% de extremamente pobres (Gráfico 

18). 

 
Gráfico 18: Evolução percentual da população extremamente pobre presente 
no município de São Gonçalo do Amarante no período de 1991; 2000 e 2010. 
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Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013. 

Entre os anos de 2002 e 2012, São Gonçalo do Amarante registrou uma 

mudança mais extrema em termos econômicos, chegando a triplicar o tamanho 

de sua arrecadação, sendo que no último ano citado, o Município obteve o PIB 

de R$ 1.439.817 (IPECE, 2014) (Tabela 24) 

 

Tabela 24: Produto Interno Bruto e composição setorial do Município de 
São Gonçalo do Amarante. 

 
Indicadores 

 
São GonçalodoAmarante 

2002 2012 

ProdutoIntern
o 

PIB municipal R$ 1.000 67.682 1.439.817 

PIBpercapita R$ 1,00 1.832 31.896 

Setores da 
Economia   

Serviços  
% 

70,29 58,42 

Indústria 4,16 36,26 

Agropecuária 25,56 5,32 

Fonte: IPECE (2004; 2014). 

 

O setor de serviços possui maior participação na economia, 

respondendo por 58,42% em 2012 da geração de valor adicionado, sendo 

seguido pela indústria (obteve um crescimento de 32,1 %) e pela agropecuária 

que apresentou redução de 20,24%. Os setores de serviços e agropecuária 

experimentaram, nos anos analisados, uma redução de participação quando se 

considera o PIB, embora, como visto, o setor terciário tenha se mantido como o 

mais importante (CEARÁ, 2013).  

O setor industrial do Município de São Gonçalo Amarante tende a 

ganhar importância na economia, estimulando seu crescimento e o do setor de 

serviços, tendo como influência direta o Complexo Industrial Portuário do 

Pecém (CIPP). Como resultado, as atividades agropecuárias perdem 

importância ao longo do tempo e a região caminha na direção de se tornar 

predominantemente urbano-industrial, com deslocamentos do campo para a 

cidade, atração de pessoas e negócios e o consequente crescimento acelerado 

dos espaços urbanos (CEARÁ, 2013). 
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A quantidade e o tipo de empresas industriais e estabelecimentos 

comerciais e de serviços existentes no Município, assim como a evolução 

dessas quantidades nos anos recentes ajudam a definir o perfil da economia 

local. No período de 2007 a 2010, o ritmo de crescimento observado em São 

Gonçalo do Amarante duplicou, com destaque para a criação de empresas da 

construção civil (quadruplicou o número de estabelecimentos) e da extração 

mineral, sendo que esta última não existia em 2007. A tabela 25 traz as 

unidades produtivas e estabelecimentos comerciais instalados (em número de 

unidades).  

 

Tabela 25: Unidades produtivas e estabelecimentos comerciais instalados. 

 
Indicadores 

São Gonçalo do 
Amarante 

2007 2010 

 
 
Empresas 
Industriais 

Total 25 81 

Transformação 19 54 

Construção civil 3 17 

Extrativa mineral 0 2 

 
 
 
 
Indústria de 
Transformação 

Produtos Alimentares 17 9 

 
Vestuário, calçados, 
artefatos, tecidos, 
couros e peles 

 
 
0 

 
 
8 

 
Produtos de minerais 
não metálicos 

 
0 

 
14 

 
Estabelecimentos 
Comerciais 

Total 368 486 

Varejista 369 487 

Atacadista 2 5 

 
 
 
 
 
Estabelecimentos 
Varejistas 

Mercadorias em geral 
(minimercados, 
mercearias e armazéns 
com predominância de 
produtos alimentícios) 

 
 
 

181 

 
 
 

203 
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Fonte: IPECE 
(2011). 

 

O 

crescimento da participação da indústria na economia foi, em maior parte, 

influenciado por atividades relacionadas à construção civil. Tal realidade está 

associada ao desenvolvimento do CIPP ao longo dos anos de 2007 a 2010, 

com repercussões na composição setorial das economias locais (CEARÁ, 

2011).  

Considerando-se a atividade comercial, o ramo varejista concentra a 

maioria dos estabelecimentos ativos. Dentre os ramos do comércio varejista, 

destacam-se os estabelecimentos que comercializam mercadorias em geral 

(minimercados, mercearias etc), tecidos e vestuários e material para 

construção.  

No segmento de serviços, tem-se o destaque para atividades 

relacionadas ao ramo de alojamento e alimentação, que concentram o maior 

número das empresas de serviço e apresentaram, como nos demais casos, um 

crescimento de 68,4% entre os anos de 2007 e 2010 (CEARÁ, 2013). A 

expansão observada nas atividades comerciais e de serviços, especialmente 

em relação ao tipo de negócio, pode estar associada ao crescimento da 

população local e ao maior fluxo de pessoas atraídas pelas oportunidades na 

área decorrentes do desenvolvimento do CIPP (CEARÁ, 2013).  

Entre os anos de 2009 e 2011, o crescimento dos setores da economia 

do Município de São Gonçalo do Amarante correspondeu a 157,4%, totalizando 

cerca de 9,458 mil vagas de emprego em 2011. Quando se observam os 

grandes setores no Município, o setor de serviços e comércio concentrou a 

maior parte dos trabalhadores com emprego formal (52,6%). O setor industrial 

 
Tecidos, vestuário e 
artigos de armarinho 

 
52 

 
76 

Material para 
construção 

 
31 

 
52 

 
 
Empresas de 
Serviços 

Total 369 487 

 
 
 
Alojamento e 
Alimentação 

 
 

65 

 
 

95 
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vem em seguida como maior empregador, 44,4%. A tabela 26 informa o 

número desemprego foram além São Gonçalo do Amarante (RAIS, 

2011).  

 

 

Tabela 26: Número de emprego formal nos anos de 2007 e 2011 no Município 
de São Gonçalo do Amarante. 

 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Ministério do Trabalho - RAIS, 2011. 

 

Convém ressaltar que os estabelecimentos industriais presentes nos 

municípios constituintes da bacia do rio São Gonçalo contribuem para 

alavancar a economia. Nesse contexto a tabela 27 expressa o número de 

empresas e outras organizações presentes em Caucaia, Maranguape, 

Palmácia, Paracuru, Pentecoste e São Gonçalo do Amarante.  

 

 

 

 

 

 
Setor/Subsetor 

São Gonçalo do 
Amarante 

2007 2011 

Total 3.675 9.458 

Indústria Geral 693 4.196 

Extrativa Mineral 0 

8.204 

 

 

32 

612 

1.076 

 

Indústria de Transformação 612 1.076 

Serviços Industriais de 
Utilidade Pública 

10 164 

Construção Civil 71 2.924 

Comércio 160 460 

Serviços 2.522 4.512 

Agricultura 300 290 
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Tabela 27: Número de empresas e outras organizações (Unidades) nos municípios que compõem a bacia do rio São Gonçalo em 2014. 

Município Classificação Nacional de Atividades Econômicas Número de empresas e outras organizações 
(Unidades)  

Caucaia Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura 13 

Indústrias extrativas 21 

Indústrias de transformação 559 

Eletricidade e gás 1 

Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação 13 

Construção 159 

G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas 1.468 

Transporte, armazenagem e correio 82 

Alojamento e alimentação 232 

Informação e comunicação 27 

Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 11 

Atividades imobiliárias 23 

Atividades profissionais, científicas e técnicas 38 

Atividades administrativas e serviços complementares 257 

Administração pública, defesa e seguridade social 6 

Educação 59 

Saúde humana e serviços sociais 28 

Artes, cultura, esporte e recreação 34 

Outras atividades de serviços 131 

 

Município Classificação Nacional de Atividades Econômicas Número de empresas e outras organizações 
(Unidades)  

Maranguape Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura 13 

Indústrias extrativas 1 

Indústrias de transformação 162 

Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação 6 

 Construção 62 

Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas 448 

Transporte, armazenagem e correio 32 

Alojamento e alimentação 27 

 Informação e comunicação 12 

 Atividades imobiliárias 9 

 Atividades profissionais, científicas e técnicas 34 

Atividades administrativas e serviços complementares 25 

 Administração pública, defesa e seguridade social 5 

Educação 21 

Saúde humana e serviços sociais 17 

Artes, cultura, esporte e recreação 11 

Outras atividades de serviços 40 

 

Município Classificação Nacional de Atividades Econômicas Número de empresas e outras organizações 
(Unidades)  

Palmácia Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura 1 

Indústrias de transformação 5 

Construção 1 

Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas 32 

Transporte, armazenagem e correio 1 

Alojamento e alimentação 2 

Atividades administrativas e serviços complementares 3 

Administração pública, defesa e seguridade social 2 

Educação 1 

S Outras atividades de serviços 6 

 

Município Classificação Nacional de Atividades Econômicas Número de empresas e outras organizações 
(Unidades)  

Paracuru Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura 6 

 Indústrias de transformação 34 

 Construção 19 

 Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas 218 

Transporte, armazenagem e correio 4 

Alojamento e alimentação 48 

 Informação e comunicação 9 

Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 2 

Atividades imobiliárias 4 

Atividades profissionais, científicas e técnicas 8 

Atividades administrativas e serviços complementares 12 

Administração pública, defesa e seguridade social 2 

Educação 6 

Saúde humana e serviços sociais 6 

Artes, cultura, esporte e recreação 3 

Outras atividades de serviços 20 

 

Município Classificação Nacional de Atividades Econômicas Número de empresas e outras organizações 
(Unidades)  

Pentecoste Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura 6 

Indústrias de transformação 17 

Construção 6 

Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas 155 

Transporte, armazenagem e correio 1 

Alojamento e alimentação 3 
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Informação e comunicação 3 

Atividades profissionais, científicas e técnicas 5 

Atividades administrativas e serviços complementares 4 

Administração pública, defesa e seguridade social 2 

Educação 5 

Saúde humana e serviços sociais 5 

Artes, cultura, esporte e recreação 2 

Outras atividades de serviços 65 

 

Município Classificação Nacional de Atividades Econômicas Número de empresas e outras organizações 
(Unidades) 

São Gonçalo do 
Amarante 

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura 11 

Indústrias de transformação 49 

Eletricidade e gás 2 

Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação 2 

Construção 27 

Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas 213 

Transporte, armazenagem e correio 34 

Alojamento e alimentação 65 

Informação e comunicação 4 

Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 1 

Atividades imobiliárias 11 

Atividades profissionais, científicas e técnicas 17 

 Atividades administrativas e serviços complementares 18 

Administração pública, defesa e seguridade social 2 

Educação 7 

Saúde humana e serviços sociais 5 

Artes, cultura, esporte e recreação 7 

Outras atividades de serviços 33 
Fonte: Adaptado Relatório de Produção Agrícola Municipal, IBGE, 2014. 
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4. APLICAÇÃO DO MODELO DPSIR NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 

SÃO GONÇALO: SUBSÍDIOS PARA O DIAGNÓSTICO E PROPOSIÇÕES  

 

O modelo DPSIR é utilizado na descrição das relações entre as origens 

e as consequências dos problemas ambientais. Para entender, contudo, a sua 

dinâmica, é necessário estabelecer os vínculos entre os seus elementos 

(RODRIGUES; JULIÃO, 2014). A relação entre as forças motrizes e as 

pressões por atividades econômicas é uma função da eco eficiência10 da 

tecnologia e dos sistemas em uso, isto é, existem menos pressões originadas 

pelas forças motrizes se a ecoeficiência for melhor. Da mesma forma, a relação 

entre o impacto na saúde humana ou nos sistemas ambientais e o estado 

depende da capacidade e do limite destes sistemas. Nesse sentido, 

  

 as forças motrizes são as causas socioeconômicas subjacentes aos 

problemas ambientais. Os indicadores de forças motrizes devem 

descrever todas as mudanças que se verifiquem no plano social, 

econômico e demográfico de uma determinada região (CABANILLAS, 

2007). Os indicadores de forças motrizes presentes neste estudo são: (i) 

urbanização, (ii) CIPP (indústrias e alterações na paisagem local) e (iii) 

exploração dos recursos ambientais. 

 

 os indicadores de pressão demonstram a emissão de substâncias físicas 

e biológicas, o incremento da utilização de recursos naturais, as 

pressões que são exercidas no meio ambiente e originadas pela 

sociedade, podendo ocasionar mudanças nas condições ambientais, 

como, por exemplo, quantidade de resíduos, emissões de efluentes e 

gás carbônico (CASADO, 2007). Os indicadores de pressão reunidos 

neste estudo são: (i) evolução demográfica dos municípios presentes na 

                                                           
2Conforme Andrade; Marinho; Kiperstok (2001, p. 328), “a ecoeficiência pressupõe uma 

produção com utilização de tecnologias que proporcionem um menor consumo de recursos 

naturais (água, energia e outros produtos), minimização dos resíduos, dos riscos e dos 

impactos ambientais”. 
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bacia, (ii) evolução demográfica, (iii) distribuição da população 

tradicional e indígena e (v) evolução dos tipos de uso dos recursos 

ambientais entre o período de 1985 a 2015. 

 

 os indicadores de estado apresentam qualitativamente os fenômenos 

físicos (temperatura), biológicos (subsistência de espécies e condições 

de vida), químicos (concentração de oxigênio na água) (RIBEIRO, 

2004). Os indicadores de estado utilizados neste estudo são: (i) 

condições do saneamento básico dos distritos municipais, (ii) instalações 

industriais do CIPP e (iii) usos múltiplos dos recursos hídricos presentes 

na bacia hidrográfica do rio São Gonçalo. 

 

 os indicadores de impacto descrevem como a pressão antropogênica 

altera o estado do ambiente. Tais alterações exercem impactos sobre as 

funções sociais e econômicas, como a prevenção e proteção adequada 

à saúde, a preservação dos recursos naturais e da biodiversidade 

(JIDELBERTO, 2011). Os indicadores de impactos escolhidos foram: (i) 

poluição pontual e difusa das águas superficiais e subterrâneas da bacia 

do rio São Gonçalo, (ii) transformações na paisagem geográfica a partir 

da implementação do CIPP, (iii) análise dos processos de degradação 

ambiental existentes na bacia hidrográfica do rio São Gonçalo. 

 

 os indicadores de resposta devem representar as tendências de redução 

da gravidade ou eliminação dos problemas causados no ambiente em 

análise (RIBEIRO, 2004). Estes indicadores devem ser eficazes em 

relação à resposta às pressões, estado e impactos existentes na bacia 

hidrográfica em questão. Como exemplo, têm-se: (i) serviços públicos: 

infraestrutura urbana e índices de educação e renda dos municípios 

inseridos na bacia hidrográfica do rio São Gonçalo, (ii) Unidades de 

Conservação existentes e instituição de áreas protegidas, (iii) ações 

necessárias para um ordenamento territorial adequado do conjunto da 

bacia hidrográfica do rio São Gonçalo.   
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Com a finalidade de dispor o diagnóstico ambiental da bacia hidrográfica 

do rio São Gonçalo de modo mais coerente com o modelo de análise adotado e 

os objetivos deste estudo, definiram-se como ponto de partida as análises 

referentes aos indicadores de forças motrizes, uma vez que estes pressupõem 

o início dos processos de artificialização das paisagens naturais da bacia. A 

tabela 28 reúne os indicadores do modelo DPSIR aplicado à bacia hidrográfica 

citada. 

 

Tabela 28: Indicadores do modelo DPSIR aplicado na bacia hidrográfica do rio 
São Gonçalo. 

Fonte: Landim Neto, 2016. 

 

4.1 Força Motriz: Urbanização 

A análise dos dados populacionais presentes nos municípios inseridos 

na área de estudo tem sua importância no momento em que se avalia a 

Força Motriz (D) Elementos DPSIR 

 

(P) Pressões: Evolução demográfica dos municípios inseridos na bacia 
hidrográfica do rio São Gonçalo; 
(E) Estado: Condições do saneamento básico dos municipais localizados na 

bacia hidrográfica do rio São Gonçalo 
(I) Impactos: Poluição pontual e difusa das águas superficiais e subterrâneas 

da bacia do rio São Gonçalo 
(R) Respostas: Serviços públicos: infraestrutura urbana e índices de educação 

dos municípios inseridos na bacia hidrográfica do rio São Gonçalo 

 

(P) Pressões: Alteração na distribuição da população tradicional e indígena 

presente na bacia hidrográfica do rio São Gonçalo 
(E) Estado: Instalações do CIPP 
(I) Impactos: Transformações na paisagem geográfica a partir da 

implementação do CIPP 
(R) Respostas: Implantação das Unidades de Conservação 

 

(P) Pressões: Evolução dos principais usos dos recursos ambientais entre o 

período de 1985 a 2015 
(E) Estado: Caracterização dos usos múltiplos dos recursos hídricos presentes 

na bacia hidrográfica do rio São Gonçalo 
(I) Impactos: - Análise dos processos de degradação ambiental existentes na 

bacia hidrográfica do rio São Gonçalo 
(R) Respostas: Ações necessárias para um ordenamento territorial adequado 

do conjunto da bacia hidrográfica do rio São Gonçalo 
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pressão exercida pelo contingente da população que faz uso dos recursos 

ambientais. O processo de mudanças causado por atividades sejam elas de 

cunho habitacional ou processos relacionados à infraestrutura, reflete 

sobremaneira no ambiente físico da área. Nesse sentido a tabela 29 expressa 

a taxa de urbanização presente nos municípios inseridos na bacia do rio São 

Gonçalo.  

Tabela 29 – Densidade demografia e taxa de urbanização – 2010. 

Município Densidade 

Demográfica 

(hab./km²) 

Taxa de Urbanização 

(%) 

Caucaia  265,93 89,18 

Maranguape 192,19 76,00 

Palmácia  101,90 41,29 

Paracuru  106,80 65,08 

Pentecoste 25,68 60,44 

São Gonçalo  52,34 65,02 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

Conforme os dados contidos na tabela x a maior densidade demográfica 

pode ser visualizada no município de Caucaia (265,93 hab/km²) que se localiza 

no baixo curso da bacia do rio São Gonçalo. Maranguape (192,19 hab/km²), 

Palmácia (101,90 hab/km²) e Paracuru (106,80 hab/km²) também exibe dados 

bastante significativos. Já os municípios de São Gonçalo e Pentecoste 

apresentam as menores densidades respectivamente, (52,34 hab/km²) e (25,68 

hab/km²). 

Os dois municípios que apresentam as maiores taxas de urbanização 

são Caucaia e Maranguape, com índices, respectivamente, de 89,18% e 

76,00,67%. Palmácia, localizado no alto curso da bacia apresentou a menor 

taxa de urbanização correspondendo a 41,70%. Os municípios localizados no 

médio curso da bacia, Pentecoste (60,44%) e São Gonçalo (65,2%), Mulungu 
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mantiveram taxas de urbanização relativamente similares. Já o de Paracuru 

inserido no baixo curso da bacia apresenta uma taxa 65,08% de urbanização.  

A partir da interpretação dos dados é possível inferir que a maioria dos 

municípios citados apresentam taxa de urbanização superior a cinquenta por 

cento. Sendo que as pessoas estão habitando cada vez mais as áreas 

urbanas. Porém faz-se necessário salientar que o município de Palmácia 

ocorre o predomínio da população habitando o meio rural.    

 

4.1.1. Pressões Evolução demográfica dos municípios inseridos na bacia 

hidrográfica do rio São Gonçalo 

Nesse tópico serão elencados os dados referentes a dinâmica 

demográfica dos últimos 30 anos dos municípios (Caucaia, Maranguape, 

Palmácia, Paracuru, Pentecoste e São Gonçalo do Amarante) que compõem a 

bacia hidrográfica do rio São Gonçalo. A verificação dessas informações 

fornecerá subsídios para a compreensão sobre a relação que se estabelece 

entre a urbanização e a conservação dos recursos ambientais presentes na 

bacia citada. As análises serão efetivadas por meio da verificação da evolução 

populacional (tabela 30) e variação da população rural e urbana dos municípios 

citados (tabela 31).  

 
Tabela 30: Variação populacional dos municípios presentes na bacia 

hidrográfica do rio São Gonçalo nos anos de 1991, 2000 e 2010. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: IBGE (1991), IBGE (2000), IBGE (2010). 

MUNICÍPIO 
POPULAÇÃO 

1991 

POPULAÇÃO 

2000 

POPULAÇÃO 

2010 

Caucaia 165.099 250.479 325.441 

Maranguape 71.705 88.135 113.561 

Palmácia 10.236 9.859 12.005 

Paracuru 20.942 27.541 31.636 

Pentecoste 32.252 32.600 35.400 

São Gonçalo 29.286 35.608 43.890 
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Tabela 31: Variação da população rural e urbana dos municípios presentes na bacia hidrográfica do rio São Gonçalo. 

Fonte: IBGE (1991), IBGE (2000), IBGE (2010). 

 

MUNICÍPIO POPULAÇÃO 
URBANA 1991 

POPULAÇÃO 
URBANA 2000 

 

POPULAÇÃO 
URBANA 2010 

POPULAÇÃO 
RURAL 1991 

 

POPULAÇÃO 
RURAL 2000 

POPULAÇÃO 
RURAL 2010 

Caucaia 149.773 230.320 290.220 17.498 24.391 35.221 

Maranguape 50.194 63.524 86.309 18.936 21.953 27.252 

Palmácia 3.644 4.307 4.957 6.511 5.442 7.048 

Paracuru 11.147 16.673 20.589 9.624 10.738 11.047 

Pentecoste 16.591 19.212 21.394 15.661 13.388 14.006 

São Gonçalo 17.999 22.077 28.537 11.458 13.661 15.353 
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 Caucaia  

Em 1991 o município de Caucaia possuía uma população de cerca de 

165.099 habitantes esse número saltou para 250.4479 em 2000 representando 

um crescimento de 51,7%. Já em 2010 a população saltou para 325.441 

apresentando um aumento de 29,9% em relação ao ano de 2000.   

No ano de 1991, a população urbana era de 149.773, passando para 

230.320 habitantes em 2000, perfazendo uma elevação de 53,8%. Em 2010, a 

população urbana saltou para 290.220 perfazendo um acréscimo de 26% em 

relação ao ano de 2000. Já a população rural era de 17.498 em 1991 e em 

2000 24.391, representando um crescimento de 39,4%. Em 2010 verificou-se 

que a população rural correspondia a 35.221 habitantes perfazendo um 

crescimento de 44,4% em relação ao ano de 2000. 

 
 Maranguape 

A população absoluta do município de Maranguape em 1991 

correspondia a 71.705, esse número passou para 88.135 habitantes em 2000 

caracterizando um acréscimo de 22,9%. Em 2010 a população da 

municipalidade corresponde a 113.561 sendo perceptível um crescimento 

28,8% em relação ao ano 2000.  

Em relação a população urbana em 1991 o município possuía 50.194 

habitantes, em 2000 esse número saltou para 63.524 indicando um acréscimo 

de 26,6%. No ano de 2010 a população urbana contabilizada correspondeu a 

86.309 acarretando num crescimento de 35,9% em relação ao ano 2000. 

 
 Palmácia  

O município de Palmácia, em números absolutos, apresentou um total 

de 10.236 habitantes em 1991, houve uma diminuição da população em 3,7% 

relação ao ano de 2000 em que o município apresentou 9.859 habitantes. No 

ano de 2010 a população saltou para 12.005 configurando um crescimento de 

21,8% em relação ao ano de 2000.  

Em 1991 a população urbana era de 3.644, passando para 4.307 

habitantes em 2000, perfazendo uma elevação de 18,2%. No ano de 2010 o 

município contava com uma população urbana de 4.957 ocorrendo um 

aumento de 15,1% em relação ao ano 2000. Já a população rural era de 6.511 
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em 1991 e em 2000 regrediu para 5.442, representando um decrescimento de 

16,4%. No ano de 2010 os habitantes da zona rural eram 7.048 o que indica 

um aumento de 29,5% em relação ao ano de 2000. 

 
 Paracuru 

Em 1991 o município de Paracuru possuía uma população absoluta de 

20.942 habitantes esse número saltou para 27.541 em 2000 representando um 

crescimento de 31,5%. Já em 2010 a população correspondia a 31.636 

apresentando um aumento de 14,9% em relação ao ano de 2000.   

No ano de 1991, a população urbana era de 11.147, passando para 

16.673 habitantes em 2000, perfazendo uma elevação de 49,6%. Em 2010, a 

população urbana saltou para 20.589 perfazendo um acréscimo de 23,5% em 

relação ao ano de 2000. Já a população rural era de 9.624 em 1991 e em 2000 

10.738, representando um crescimento de 11,6%. Em 2010 verificou-se que a 

população rural correspondia a 11.047 habitantes perfazendo um crescimento 

de 2,9% em relação ao ano de 2000. 

 
 Pentecoste  

O município de Pentecoste no ano de 1991 possuía população absoluta 

de 32.252 habitantes passando para 32.600 no ano de 2000 houve um 

acrescimento de 1,1%. Em 2010 a população correspondia a 35.400 

apresentando um aumento de 8,6% em relação ao ano de 2000. 

No ano de 1991, a população urbana era de 16.591, passando para 

19.212 habitantes em 2000, perfazendo uma elevação de 15,8%. Em 2010, a 

população urbana saltou para 21.394 perfazendo um acréscimo de 11,4% em 

relação ao ano de 2000. Já a população rural era de 15.661 em 1991 e em 

2000 13.388, representando um decrescimento de 14,5%. Em 2010 verificou-

se que a população rural correspondia a 14.006 habitantes perfazendo um 

crescimento de 4,6% em relação ao ano de 2000. 

 
 São Gonçalo do Amarante 

Em 1991, a população do Município de São Gonçalo do Amarante era 

de 29.286 habitantes, no ano de 2000 alcançou 35.608 o que correspondeu a 

um acréscimo de 21,6%. Em 2010 a população total do Município citado 
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correspondeu a 43.890 habitantes acarretando em um crescimento de 23,3% 

em relação ao ano de 2000.  

Em 1991 a população urbana era constituída por 17.999 habitantes, 

passando para 22.077 habitantes em 2000, perfazendo uma elevação de 

22,7%. No ano de 2010 o município contava com uma população urbana de 

28.537 ocorrendo um aumento de 29,3% em relação ao ano 2000. Já a 

população rural era de 11.458 em 1991 e em 2000 aumentou para 13.661, 

representando um acréscimo de 19,2%, no ano de 2010 os habitantes da zona 

rural eram 15.353 o que indica um aumento de 12,4% em relação ao ano de 

2000.  

Ao discutir as características demográficas presentes nos municípios 

constituintes da bacia hidrográfica do rio São Gonçalo, Oliveira (2012, p.76) 

externa que,   

[...] o município com maior concentração populacional é 
Caucaia e com menor é Palmácia. Este último é também onde 
se percebe que a população rural é maior do que a população 
urbana, o que o diferencia de todos os demais municípios da 
bacia. Tal fato remete a uma preocupação com as áreas de 
nascentes fluviais, já que elas são encontradas em áreas 
rurais, nas divisas de Palmácia com Maranguape. 

 
As análises inerentes as características demográficas dos municípios 

inseridos na bacia do rio São Gonçalo são necessárias para se compreender 

as pressões antropogênicas sobre os recursos hídricos tendo em vista que a 

água é imprescindível para a manutenção da vida humana.  

Diante do exposto acredita-se que os diferentes grupos sociais que 

estão presentes na bacia do rio São Gonçalo devam estabelecer ações 

voltadas a conservação dos recursos hídricos levando-se em consideração a 

utilização adequada da água. Ao poder público nas esferas (Federal, Estadual 

e Municipal) cabe a implementação de sistemas voltados ao saneamento 

básico compreendido como coleta, limpeza, distribuição da água que após os 

múltiplos usos deve passar por um processo de tratamento para retornar ao 

sistema de distribuição. Faz-se necessário enfatizar que o saneamento básico 

envolve também o manejo adequado dos resíduos sólidos. A seguir é realizada 

a caracterização do saneamento básico nas zonas rurais e urbanas dos 

municípios pertencentes a bacia do rio São Gonçalo. 
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4.1.2. Estado Condições do saneamento básico dos municipais 

localizados na bacia hidrográfica do rio São Gonçalo; 

Os processos de degradação do meio ambiente possuem origens 

diversas e, na maioria das vezes, têm início nas residências em função das 

precárias condições de infraestrutura de saneamento básico, pois ações 

simples como a coleta de resíduos sólidos, despejo adequado de efluentes 

domésticos e tratamento da água amenizariam uma série de problemas 

relacionados à saúde humana e a qualidade ambiental (FARIAS 2012). 

No que tange à falta e ineficiência do saneamento básico na bacia 

hidrográfica do rio São Gonçalo, é perceptível o lançamento, de parte dos 

efluentes domésticos, sem nenhum tratamento no curso principal e em seus 

afluentes do médio e baixo curso.  

Os problemas relacionados à falta e ineficiência de saneamento básico 

se intensificam ao longo do percurso do rio, à medida que se avolumam as 

aglomerações urbanas e residências ribeirinhas, sobretudo no baixo curso. 

Atualmente, a deficiência de saneamento básico e a ocupação indevida às 

margens do rio afigura-se os problemas mais comuns relacionados à baixa 

qualidade da água. A maior parte das comunidades ribeirinhas residentes nas 

margens do rio não dispõe de uma estrutura mínima de saneamento básico e, 

tampouco, de um sistema adequado para o tratamento desses efluentes. 

A emissão direta de esgotos domésticos sem tratamento prévio é 

contínua em razão da deficiência de saneamento básico na região, 

comprometendo a qualidade hídrica desse recurso. Os efluentes lançados se 

fundem ao corpo hídrico mediante sua vazão fluvial, enquadrando-os como 

fonte de poluição. 

Destaca-se o fato de que os dados dos municípios inseridos na bacia do 

rio São Gonçalo, relacionados ao saneamento básico, são provenientes do 

acompanhamento do Programa Saúde da Família (PSF) e disponibilizados pelo 

Sistema de Informação de Atenção Básica11. Os indicadores de saneamento 

reunidos são: tratamento de água em domicilio, destino do lixo, abastecimento 

                                                           
11  Os dados foram retirados do Sistema de Informação de Atenção Básica – situação por 
saneamento do Ceará, disponível em: 
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?siab/cnv/SIABCCE.def  

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?siab/cnv/SIABCCE.def
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de água e destino de fezes e urina que estão descritos nas tabelas 32, 33, 34 e 

35  
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Tabela 32: Abastecimento de água nos municípios. 

Tipo de 
Abastecimento 

 

Caucaia 
(nº de famílias) 

70.669 

Maranguape 
(nº de famílias) 

26.274 

Palmácia 
(nº de famílias) 

3.090 

Paracuru 
(nº de famílias) 

10.355 

Pentecoste 
(nº de famílias) 

12.407 

S. G. A  
(nº de famílias) 

16.086 

Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 

Rede Publica  35.954 57 14.474 5.512 1190 475 2.450 1.304 6.156 2.607 2494 6.169 

Poço/Nascente 29.569 27 746 3.511 300 780 4.423 2.043 415 962 575 5.648 

Outros  5.060 2 385 1.646 23 322 43 92 323 1.944 326 874 

Fonte: Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB) 2015. 

 

Tabela 33: Tipo de Tratamento de água nos municípios 

Fonte: Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB) 2015. 
 

 

 

Tabela 34: Esgotamento sanitário nos municípios 

Tipo de 
Esgotamento 

 

Caucaia 
(nº de famílias) 

70.669 

Maranguape 
(nº de famílias) 

26.274 

Palmácia 
(nº de famílias) 

3.090 

Paracuru 
(nº de famílias) 

10.355 

Pentecoste 
(nº de famílias) 

12.407 

S. G. A 
(nº de famílias) 

16.086 

Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 

Esgoto 11.752 5 2.516 160 128 9 945 59 1.885 569 1.073 1.904 

Fossas nas 
residências 

44.439 71 12.566 8.426 1.305 1.210 5.548 3.039 4.711 3.416 2.017 9.404 

Céu aberto 14.392 10 523 2.083 80 358 423 341 298 1.528 305 1.383 

Fonte: Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB) 2015. 
 

 

Tabela 35: Destino final dos resíduos sólidos nos municípios. 

Tipo de 
Tratamento 

 

Caucaia 
(nº de famílias) 

70.669 

Maranguape 
(nº de famílias) 

26.274 

Palmácia 
(nº de famílias) 

3.090 

Paracuru 
(nº de famílias) 

10.355 

Pentecoste 
(nº de famílias) 

12.407 

S. G. A  
(nº de famílias) 

16.086 

Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 

Lixo coletado 43.698 12 14.668 6.137 1.309 462 5.546 1.799 6.046 1.919 2.345 8.527 

Lixo 
queimado/enterrado 

10.226 68 428 2.518 21 318 1.175 1.485 614 2.256 887 3.036 

Lixo depositado a 
céu aberto 

16.659 6 509 2.014 183 797 195 155 234 1.338 163 1.128 

Fonte: Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB) 2015. 

Tipo de 
Tratamento 

 

Caucaia 
(nº de famílias) 

70.669 

Maranguape 
(nº de famílias) 

26.274 

Palmácia 
(nº de famílias) 

3.090 

Paracuru 
(nº de famílias) 

10.355 

Pentecoste 
(nº de famílias) 

12.407 

S. G. A  
(nº de famílias) 

16.086 

Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 

Água filtrada 34.682 14 10.558 3.622 879 527 3.448 467 2.245 994 1.813 5.971 

Água fervida 1.048 2 84 101 6 4 121 50 57 94 9 67 

Água clorada 21.508 64 4.231 5.685 493 547 2.381 2.569 4.427 4.184 1.450 5.339 

Água sem 
tratamento 

13.345 6 732 1.261 135 499 966 353 165 241 123 1.314 
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No Município de Caucaia, são acompanhadas 70.669 famílias O 

abastecimento de água dá-se, respectivamente, pela rede pública, poços, e 

outros para 36.011, 29.596 e 5.062 famílias. Em relação ao tratamento de água 

no domicílio, 34.642 famílias filtram a água, 1.050 utilizam-se da fervura, 

21.532 fazem uso do hipoclorito de sódio e 13.351 não efetuam nenhum 

tratamento na água a ser consumida. O sistema de esgoto é utilizado por 

11.757 famílias como destino de fezes e urina; 44.510 possuem fossas com 

destino final e em 14.492 famílias, as fezes e urina são depositadas a céu 

aberto. O lixo é destinado para a coleta pública em 43.710 residências, é 

queimado ou enterrado por 10.294 famílias e outras 16.665 o depositam a céu 

aberto. 

No Município de Maranguape tem-se o acompanhamento de 26.274 

famílias, sendo. O abastecimento de água para 19.986 famílias é proveniente 

da rede pública, 4.297 utilizam poços e 2.031 famílias possuem outros meios 

de abastecimento. Em relação ao tratamento de água, 14.118 famílias filtram a 

água, 185 fervem, 9.916 adicionam cloro e 1.993 famílias não fazem nenhum 

tratamento na água consumida. Em relação ao destino das fezes e urina, as 

fossas são utilizadas por 20.992 famílias, o sistema de esgoto por 2676 delas 

enquanto 2.606 depositam as fezes e urinas a céu aberto. Com relação ao 

destino do lixo, 20.805 famílias enviam para a coleta pública, 2.946 utilizam-se 

da queima ou enterram o lixo e 2.523 o rejeitam a céu aberto.  

No Município de Palmácia, o número de famílias acompanhas pelos 

agentes de saúde corresponde a 3.090. A rede pública de abastecimento de 

água é utilizada para 1.665 famílias, sendo que 1.080 pessoas fazem uso de 

poços e 345 empregaram outros meios para o abastecimento de água. Para o 

tratamento de água em domicílio, 1.406 famílias utilizam a filtração, 1.040 a 

cloração, 10 fervem a água e 634 não fazem nenhum tratamento. As fezes e a 

urina são canalizadas para o sistema de esgoto por 137 famílias; as fossas são 

utilizadas por 2.515 e 438 delas destinam as fezes e a urina a céu aberto. Com 

relação ao destino do lixo, 1.771 famílias utilizam a coleta pública, 339 

enterram ou queimam o lixo e 980 o depositam a céu aberto.  

O Município de Paracuru possui 10.355 famílias acompanhadas pelos 

agentes de saúde. O abastecimento de água fornecido pela rede pública é 
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usado por 3.754 famílias, os poços abastecem 6.466, enquanto 135 famílias se 

utilizam de outros meios para o abastecimento de água. Com relação ao 

tratamento de água domiciliar, 3.915 famílias filtram a água, 171 a fervem, 

4.950 utilizam-se da cloração e 1.319 famílias não tratam a água. O sistema de 

esgoto é utilizado por 1.004 famílias como destino das evacuações; as fossas 

são usadas por 8.587 famílias e 764 famílias depositam fezes e urina a céu 

aberto. O lixo é destinado para a coleta pública em 7.345 residências, é 

queimado ou enterrado por 2.660 famílias e outras 350 o depositam a céu 

aberto. 

O Município de Pentecoste, conta com o acompanhamento de 12.407 

famílias pelos agentes de saúde. O abastecimento de água dá-se, 

respectivamente, pela rede pública, poços, e outros para 8.763, 1.377 e 2.267 

famílias. Em relação ao tratamento de água no domicílio, 3.239 famílias filtram 

a água, 151 utilizam-se da fervura, 8.611 fazem uso do hipoclorito de sódio e 

406 não efetuam nenhum tratamento na água a ser consumida. O sistema de 

esgoto é utilizado por 2.454 famílias como destino de fezes e urina; 8.127 

possuem fossas com destino final e em 1.826 famílias, as fezes e urina são 

depositadas a céu aberto. Relativamente ao destino do lixo,7.965 famílias 

utilizam a coleta pública, 2.870 o queimam ou enterram e 1.572 depositam a 

céu aberto. 

No Município de São Gonçalo do Amarante tem-se o acompanhamento 

de 16.086 famílias, sendo. O abastecimento de água para 8.663 famílias é 

proveniente da rede pública, 6.223 utilizam poços e 1.200 famílias possuem 

outros meios de abastecimento. Em relação ao tratamento de água, 7.784 

famílias filtram a água, 76 fervem, 6.789 adicionam cloro e 1.437 famílias não 

fazem nenhum tratamento na água consumida. Em relação ao destino das 

fezes e urina, as fossas são utilizadas por 11.421 famílias, o sistema de esgoto 

por 2.977 delas enquanto 1.688 depositam as fezes e urinas a céu aberto. Com 

relação ao destino do lixo, 10.872 famílias enviam para a coleta pública, 3.923 

utilizam-se da queima ou enterram o lixo e 1.291 o rejeitam a céu aberto.  

Conforme os dados, é possível inferir que: i) os municípios citados 

expressam carência no sistema de saneamento básico; ii) é possível constatar 

que o abastecimento de água em sua maioria, é feito pela rede pública, iii) o 
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tipo de esgotamento predominante está relacionado a existência de fossas nas 

residências, iv) em relação ao tipo de tratamento de água nos municípios 

ocorre com maior predominância a fervura e cloração e, v) no que concerne ao 

destino final dos resíduos sólidos pode-se observar que nas zonas rurais dos 

municípios o lixo é depositado a céu aberto. 

Diante das discussões elencadas anteriormente pode-se inferir que tem-

se a existência dos usos das águas subterrâneas pela população que habita a 

bacia do rio São Gonçalo. As características relacionadas aos recursos hídricos 

que engloba o escoamento superficial e subterrâneo da bacia têm uma 

intrínseca relação com as condições climáticas, estrutura geológica, cobertura 

vegetal, características pedológicas, seus aspectos geomorfológicos, 

interagindo com os diversos tipos de usos exercidos na bacia. As condições 

climáticas exercem função primordial no quadro hidrológico da bacia. Por meio 

das precipitações, ocorre o abastecimento dos mananciais e a alteração da 

água na superfície e subsuperficie. Nesse contexto, Oliveira 2012 (p. 83) 

assegura que, 

 

[...] nas áreas sedimentares localizadas nas porções mais 
próximas do litoral, as médias pluviométricas apresentadas são 
maiores em decorrência da influência do oceano e dos solos 
mais profundos, com boa condição de armazenamento de 
água; porém, os solos apresentam baixa fertilidade natural e 
são mais susceptíveis à contaminação dos recursos hídricos 
subterrâneos, em razão da alta permoporosidade. 

 

 O uso dos recursos hídricos subterrâneos está presente no alto, médio e 

baixo curso na bacia, sendo possível identificar os abastecimentos domésticos, 

industriais, múltiplos, urbanos, irrigação, pecuária e sem usos. Conforme as 

informações presentes no mapa 10 é possível inferir que ocorre a concentração 

de poços no médio e baixo curso da bacia. 
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4.1.3. Impactos - Identificação das fontes de poluição pontual das águas 

superficiais da bacia do rio São Gonçalo 

A água, recurso natural renovável, porém exaurível, é impactada por 

ações socioeconômicas que lhe conferem impactos negativos, reduzindo-lhe a 

higidez utilizável em intervalos espaciotemporais frequentemente mais curtos 

(NASCIMENTO, 2011). De acordo com a utilização da água é possível verificar 

modificações sensíveis em seus aspectos qualitativos e quantitativos.  

Os ambientes fluviais são considerados áreas de atração populacional, 

em decorrência da disponibilidade hídrica para abastecimento, irrigação, 

pecuária, navegação e lazer. As ocupações feitas sem o devido planejamento 

alteram a qualidade da água pela existência de fontes poluidoras, como, por 

exemplo, o lançamento de efluentes domésticos, além da deficiência na 

implantação de sistemas de saneamento básico. 

As fontes de poluição dos corpos hídricos podem ser pontuais ou 

difusas, as pontuais são aquelas de ocorrência em determinado local, 

pontualmente, sendo fáceis de localizar e monitorar. Provém da descarga de 

efluentes sanitários, industriais e de estações de tratamento de esgoto 

(TRAFICANTE, 2011). A esse respeito Nascimento (2011, p.91) esclarece que, 

“os principais tipos de poluição (pontuais ou difusos) estão vinculados a 

diversos fatores e vetores, dentre eles a dificuldade de acesso tecnológico, o 

baixo nível de consciência humana e a falta ou carência de investimentos em 

saneamento ambiental”. 

As fontes difusas estão disseminadas num território mais amplo (rural e 

urbano) sendo difícil identifica-las. A esse respeito Traficante (2011, p.24) 

alerta que,  

 [...] as fontes difusas são responsáveis pelo transporte de 
poluentes/contaminantes na atmosfera (fumaça), por deposição 
seca ou arraste pelas chuvas arraste superficial na zona 
urbana: lavagem do solo impermeabilizado, transporte de lixo 
pelos ventos, resíduos clandestinos; e arraste do solo na zona 
rural: fertilizantes, agrotóxicos, fezes de animais e material 
sólido em geral (folhas, galhos e etc.). 

 

Em relação a bacia hidrográfica do rio São Gonçalo a emissão direta de 

esgotos domésticos sem tratamento prévio é contínua em razão da deficiência 
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de saneamento básico nos municípios que são drenados pelo rio supracitado 

comprometendo a qualidade hídrica desse recurso.  

Conforme a efetivação de observações in loco no açude de Itapebussu 

localizado no alto curso da bacia do rio São Gonçalo foi possível verificar a 

existência de impactos sobre os recursos hídricos tendo em vista que ocorre a 

deposição inadequada dos resíduos sólidos observada no entorno do açude, o 

lixo produzido pelos moradores é acumulado em “montes” sendo feita a queima 

(Figura 6). 

 
Figura 6: Deposição inadequada dos resíduos sólidos nas margens do açude 
de Itapebussu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Landim Neto, 2015. 

 

Os efluentes lançados se fundem ao corpo hídrico mediante sua vazão 

fluvial, enquadrando-os como fonte de poluição. A Figura 7, demonstra a 

ineficiência do saneamento básico na sede do Distrito de Sítios Novos 

pertencente ao município de Caucaia que está inserido no baixo curso a bacia 

do rio São Gonçalo.               
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Figura 7: Ineficiência do saneamento básico na sede do Distrito de Sítios 

Novos – Caucaia. 

Fonte: Landim Neto, 2015. 

 

O acelerado crescimento populacional das comunidades presentes na 

bacia, nas duas últimas décadas, acompanhado sem o devido planejamento 

inerente as ocupações ocasionou considerável aumento da geração de esgotos 

que se tornaram uma das maiores fontes de poluição dos mananciais. Os 

efluentes domésticos possuem elevada carga de nutrientes que, quando 

lançados nos recursos hídricos, causam impactos relacionados, principalmente, 

ao decréscimo do nível de oxigênio dissolvido. Nesse contexto Oliveira (2012, 

p. 54) alerta que, 

A água, como recurso natural indispensável à vida, desperta 
interesses e é motivo de conflitos em decorrência do seu uso. 
Tal fator toma maior relevância quando o foco em questão é o 
semiárido, por causa de todas as características naturais 
inerentes a essa região. A questão da água não se resume 
mais ao quadro quantitativo, mas a outro aspecto, que talvez 
seja mais complexo, que é a qualidade desse recurso, que, ao 
longo dos anos, passou a apresentar índices crescentes de 
poluição em virtude, principalmente, do crescimento das 
cidades. 

 
No baixo curso da bacia pôde-se constatar a presença de banheiros 

(Figura 8) nas proximidades dos recursos hídricos tal situação pode promover 
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processos de poluição tendo em vista que os dejetos são lançados em “fossas 

negras” onde ocorre o processo de infiltração destes materiais no solo 

atingindo o manancial. 

Figura 8: Banheiro localizado próximo ao rio São Gonçalo, comunidade 
de Umarizeira, Paracuru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Landim Neto, 2015. 

 

4.1.4. Respostas Serviços públicos: índices de educação, saúde dos 

municípios inseridos na bacia hidrográfica do rio São Gonçalo 

 O aumento verificado no contingente populacional da bacia hidrográfica 

do rio São Gonçalo traz consigo maior necessidade de garantir a oferta de 

serviços públicos, visando a suprir a crescente demanda. São serviços básicos 

referentes a educação, saúde. 

O Indicie de Desenvolvimento Humano Municipal relacionado a 

educação leva em consideração a proporção de crianças e jovens 

frequentando ou tendo completado determinados ciclos, indica a situação da 

educação entre a população em idade escolar dos municípios. A seguir são 

feitas algumas considerações sobre a evolução do referido indicie nos 

municípios pertencentes a bacia do rio São Gonçalo. 

 Caucaia  

No intervalo entre os anos de 2000 a 2010, a proporção de crianças de 5 

a 6 anos na escola cresceu 12,48%, no de período 1991 e 2000, 69,26%. A 
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proporção de crianças de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino 

fundamental elevou-se em 80,72% entre 2000 e 2010, e 164,66% entre 1991 e 

2000 (BRASIL, 2013). A proporção de jovens entre 15 e 17 anos com ensino 

fundamental completo cresceu 129,24% entre os anos de 2000 a 2010 e 

177,94% no período concernente a 1991 a 2000. A proporção de jovens entre 

18 e 20 anos com ensino médio completo obteve uma elevação de 163,77% 

entre 2000 e 2010 e 143,28% entre 1991 e 2000 (BRASIL, 2013). A 

escolaridade da população adulta em 2010 mostrou que 53,29% da população 

de 18 anos ou mais de idade tinha completado o ensino fundamental e 33,42% 

o ensino médio (BRASIL, 2013). 

 

 Maranguape  

No período de 2000 a 2010, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na 

escola cresceu 16,03% e entre os anos de 1991 e 2000, 94,40%. A proporção 

de crianças de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino 

fundamental cresceu 47,53% entre 2000 e 2010 e 224,91% entre 1991 e 2000 

(BRASIL, 2013). 

A quantidade de jovens entre 15 e 17 anos com ensino fundamental 

completo cresceu 111,80% entre 2000 a 2010 e 178,63% no período de 1991 a 

2000 (BRASIL, 2013). A proporção de jovens entre 18 e 20 anos com ensino 

médio completo cresceu 197,05% entre 2000 e 2010 e 118,07% entre 1991 e 

2000 (BRASIL, 2013). Em 2010, 52,23% da população de 18 anos ou mais de 

idade tinha completado o ensino fundamental e 32,45% o ensino médio 

(BRASIL, 2013). 

 

 Palmácia 

Em relação aos anos de 2000 a 2010, a proporção de crianças de 5 a 6 

anos na escola cresceu 2,89% e no de período 1991 e 2000, 234,31%. A 

proporção de crianças de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino 

fundamental cresceu 27,74% entre 2000 e 2010 e 336,09% entre 1991 e 2000 

(BRASIL, 2013). 

A proporção de jovens entre 15 e 17 anos com ensino fundamental 

completo cresceu 138,27% no período de 2000 a 2010 e 67,15% entre os anos 
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de 1991 a 2000 (BRASIL, 2013). A quantidade de jovens entre 18 e 20 anos 

com ensino médio completo cresceu 206,92% entre 2000 a 2010, e 237,85% 

entre 1991 e 2000 (BRASIL, 2013). Em 2010, 37,47% da população de 18 anos 

ou mais de idade tinha completado o ensino fundamental e 19,60% o ensino 

médio (BRASIL, 2013). 

 

 Paracuru  

Entre os anos de 2000 a 2010, a quantidade de crianças de 5 a 6 anos 

na escola cresceu 7,10%, entre 1991 e 2000, 117,58%. A proporção de 

crianças de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino fundamental 

cresceu 140,41% entre 2000 e 2010 e 185,81% entre 1991 e 2000 (BRASIL, 

2013). 

Os jovens entre 15 e 17 anos com ensino fundamental completo cresceu 

226,24% no período de 2000 a 2010 e 185,15% entre os anos de 1991 a 2000 

(BRASIL, 2013). A proporção de jovens entre 18 e 20 anos com ensino médio 

completo cresceu 1.278,02% entre 2000 e 2010 e 44,62% entre 1991 e 2000 

(BRASIL, 2013). Em 2010, 42,97% da população de 18 anos ou mais de idade 

tinha completado o ensino fundamental e 27,46% o ensino médio (BRASIL, 

2013). 

 Pentecoste 

No período de 2000 a 2010, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na 

escola cresceu 17,81% e no de período 1991 e 2000, 149,66%. A quantidade 

de crianças de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino 

fundamental elevou-se em 93,68% entre 2000 e 2010 e 319,62% entre 1991 e 

2000 (BRASIL, 2013). 

A proporção de jovens entre 15 e 17 anos com ensino fundamental 

completo cresceu 133,93% entre 2000 a 2010 e 208,68% no período de 1991 a 

2000. A quantidade de jovens entre 18 e 20 anos com ensino médio completo 

cresceu 447,61% entre 2000 e 2010 e 80,82% entre 1991 e 2000 (BRASIL, 

2013). Em 2010, 41,99% da população de 18 anos ou mais de idade tinha 

completado o ensino fundamental e 26,34% o ensino médio (BRASIL, 2013). 

 

 São Gonçalo do Amarante 
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 Em relação aos anos de 2000 a 2010, a quantidade de crianças de 5 a 

6 anos na escola cresceu 19,07% e no de período 1991 e 2000, 79,05%. A 

proporção de crianças de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino 

fundamental cresceu 114,19% entre 2000 e 2010 e 234,01% no período de 

1991 e 2000 (BRASIL, 2013). O número de jovens entre 15 e 17 anos com 

ensino fundamental completo cresceu 253,05% no período de 2000 a 2010 e 

242,25% no período de 1991 a 2000 (BRASIL, 2013). Os jovens com faixa 

etária entre 18 e 20 anos com ensino médio completo cresceu 842,15% entre 

2000 e 2010 e 49,38% entre 1991 e 2000. Em 2010, 48,56% da população de 

18 anos ou mais de idade tinha completado o ensino fundamental e 31,80% o 

ensino médio (BRASIL, 2013). A tabela 36 apresenta a evolução do Indicie de 

Desenvolvimento Humano – Educação12 nos municípios supracitados. 

 

Tabela 36: Evolução do Indicie de Desenvolvimento Humano – Educação nos 

municípios localizados constituintes da bacia do rio São Gonçalo. 

Município IDHM Educação 
(1991) 

IDHM Educação 
(2000) 

IDHM Educação 
(2010) 

Caucaia (CE) 0,217 0,4 0,632 

Maranguape (CE) 0,179 0,372 0,618 

Palmácia (CE) 0,145 0,37 0,551 

Paracuru (CE) 0,155 0,299 0,581 

Pentecoste (CE) 0,132 0,315 0,604 

São Gonçalo do 
Amarante (CE) 

0,142 0,297 0,646 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 

 

Em relação a infraestrutura inerente aos equipamentos13 relacionados a 

área da saúde presentes nos municípios drenados pelo rio São Gonçalo os, 

                                                           
12A dimensão Educação do IDHM é uma composição de indicadores de escolaridade da 
população adulta e de fluxo escolar da população jovem. A escolaridade da população adulta é 
medida pelo percentual da população de 18 anos ou mais de idade com o ensino fundamental 
completo. O fluxo escolar da população jovem é medido pela média aritmética (1) do 
percentual de crianças de 5 a 6 anos frequentando a escola; (2) do percentual de jovens de 11 
a 13 anos frequentando os anos finais do ensino fundamental regular; (3) do percentual de 
jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo; e (4) do percentual de jovens de 18 
a 20 anos com ensino médio completo. Disponível em: 
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/o_atlas/idhm/  
 
13 Equipamentos ligados a saúde conforme IPECE (2014) hospital geral, hospital especializado, 
Posto de saúde, Clínica especializada/Ambulatório especialidades, Consultórios isolados, 

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/o_atlas/idhm/
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dados disponibilizados pelo Instituto de Pesquisa e Estratégica Econômica do 

Ceará através dos perfis básicos municipais elencam que o município de 

Caucaia possui os melhores indicadores e estrutura, com 62 equipamentos 

públicos, seguido de Maranguape com 39, Pentecoste com 22, São Gonçalo do 

Amarante com 17, Paracuru 12 e Palmácia com 10. 

A partir da interpretação das informações inerentes a evolução da taxas 

de mortalidade infantil14 no municípios inseridos na bacia do rio São Gonçalo é 

possível inferir que entre o período de 1991 a 2010 houve uma redução da 

mortalidade infantil devido a melhoria dos serviços ligados a atenção primária 

(tabela 37). 

Tabela 37: Evolução (1991 – 2010) da mortalidade infantil nos municípios que 

compõem a bacia do rio São Gonçalo. 

Município Mortalidade infantil 

(1991) 

Mortalidade infantil 

(2000) 

Mortalidade 

infantil (2010) 

Caucaia 56,43 30,5 17,57 

Maranguape 63,85 35,99 20,2 

Palmácia 51,21 38,83 27,9 

Paracuru 78,08 52,55 27,3 

Pentecoste 88,96 53,37 29,4 

São Gonçalo do 
Amarante 

78,08 50,06 22,3 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 

 

Ao longo dos últimos 30 anos os municípios citados veem apresentando 

uma melhoria nos indicadores referentes a prestação de serviços inerentes a 

saúde, porém faz-se necessário o aprimoramento da atenção básica e 

secundária por parte do poder público a nível Federal, Estadual e Municipal, 

visando assegurar a qualidade no atendimento a população que habita a bacia 

hidrográfica do rio São Gonçalo. 

 

                                                                                                                                                                          
unidade móvel, unidade de vigilância sanitária, centro de saúde/unidade básica de saúde, 
laboratório central de saúde pública, centro/núcleo de reabilitação, centro de atenção 
psicossocial, unidade de serviço auxiliar de diagnóstico e terapia, farmácia isolada, policlínica, 
pronto socorro especializado. 
14 Corresponde ao número de óbitos de menores de um ano de idade, por mil nascidos vivos, 
em determinado espaço geográfico, no ano considerado. 
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4.2 Força Motriz Complexo Industrial e Portuário do Pecém - CIPP 

O Complexo Industrial e Portuário do Pecém foi responsável por um 

novo referencial na ocupação nos municípios de São Gonçalo do Amarante e 

Caucaia, tendo em vista que as construções do porto do Pecém foram iniciadas 

em 1995 sendo inaugurado em março de 2002. Conforme Teles (2015, p.131), 

 
o Complexo Industrial e Portuário do Pecém é um projeto em 
curso e que busca inserir o Estado do Ceará na economia 
mundial, com a utilização de um porto moderno e focado, 
sobretudo, nos fluxos de derivados de petróleo, produtos 
siderúrgicos e outros de grande porte. Desse modo, podemos 
acentuar que o CIPP representa o marco de um novo período 
de industrialização que se iniciou no Ceará, haja vista que a 
indústria de base não existia até então em solo cearense. O 
CIPP, mesmo sendo um projeto em construção, já expressa 
indícios de que se vivencia um novo período no processo de 
industrialização no Ceará, em que a mobilidade do trabalho é 
uma de suas características. 

 

As justificativas técnicas para a escolha desse local para a instalação do 

empreendimento estão relacionadas as suas condições geológicas, 

geomorfológicas e batimétricas favoráveis. A implantação do CIPP visa 

propiciar o crescimento do parque industrial do Ceará e do Nordeste, 

possibilitando a promoção de atividades industriais integradas (CEARÁ, 2013). 

Ainda conforme o discurso governamental externado por Rodrigues; 

Sousa Filho (2007), o CIPP corresponde a um programa de desenvolvimento 

regional com foco centrado no fortalecimento do parque industrial e da 

plataforma logística estadual, permitindo que a economia cearense ajunte valor 

a sua produção e incremente seu comércio exterior. Conforme Rodrigues; 

Sousa Filho (2007, p.135) três elementos forneceu as vantagens competitivas 

do terminal do Pecém sendo descritos a seguir, 

I - Desoneração total dos custos. O fato de operar sob a 
modalidade de Terminal Privado de Uso Misto desonera custos 
por se conseguir obter uma produtividade maior da mão de 
obra, em virtude de trabalho ser regido pela CLT. Nessas 
condições, tem-se uma quantidade de pessoas trabalhando 
muito menor do que num porto tradicional. O volume de gente 
ocupada numa operação de carga e descarga num porto 
tradicional é de 17 a 24 trabalhadores, porém, no Terminal do 
Pecém, recorreu-se a 8 trabalhadores. As condições legais de 
condução do emprego da mão de obra nesses termos também 
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trazem consigo uma menor burocracia na gestão desse fator 
de produção e rapidez na alocação, além de pouca incidência 
de paralisação. II - Estrutura física diferenciada, pois, se trata 
de um porto totalmente automatizado, com aparato tecnológico 
que privilegia equipamentos de monitoramento e de 
informação. III - Empenho institucional em facilitar a forma de 
relação e condução com os órgãos estaduais e federais, no 
sentido de se apressar a movimentação, procurando obter um 
desembaraço das mercadorias o mais rápido possível.  

 

O CIPP é constituído por doze empresas que estão em operação 

abrangendo os seguintes setores: termelétrica, pré-moldados e concreto, 

suplementos minerais para nutrição animal, fabricação de equipamentos e 

tubos de aço, equipamentos e peças mecânicas, fabricação de aerogeradores, 

fábrica de cimentos, fabricação de pás de rotores para turbinas de geração de 

energia eólica, transportes de terminal de contêineres e indústria de mel. E 

aguarda o processo de instalação de mais quinze empresas que estão em fase 

de implantação (CEARÁ, 2013). Conforme Teles (2015, p.146) a implantação 

do CIPP objetiva “inserir o Ceará no mercado mundial, globalizado, no 

funcionamento de um complexo industrial agregado a um porto moderno, 

progressivamente, se destaca no panorama nacional e internacional”. 

O terminal portuário é constituído por dois piers marítimos, sendo um 

para insumos e produtos siderúrgicos e carga geral e outro para granéis 

líquidos, em especial óleo cru e derivados de petróleo. Os piers são ligados ao 

continente por uma ponte rodoviária, que interliga o pátio de armazenagem às 

instalações de atracação de navios. 

Em dezembro de 2013 iniciaram as obras do pier nº 3, ou Terminal de 

Múltiplo Uso (TMUT) do porto do Pecém a obra está orçada em R$ 568,7 

milhões, com previsão de término em 30 meses. Com isso, estima-se que a 

capacidade de movimentação de contêineres irá aumentar em até cinco vezes 

em relação a atual15  

O porto do Pecém é do tipo off-shore, é constituído por um viaduto 

“vazado” que liga o retroporto, no continente, ao cais de atracação, com seu 

quebra-mar, situados a, aproximadamente, 2000m da linha de costa, sendo 

                                                           
15 Informações adaptadas do site da Agencia de Desenvolvimento do Ceará, disponíveis no 
site: http://www.adece.ce.gov.br/index.php/porto-do-pecem  

http://www.adece.ce.gov.br/index.php/porto-do-pecem
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que a profundidade chega a 16 m, de acordo com a carta 600 da Diretoria de 

Hidrografia e Navegação (ALBUQUERQUE, 2005). Ainda conforme 

Albuquerque (2005, p.111), 

 [...] Esse tipo de porto não impede o percurso natural dos 
sedimentos pela corrente longitudinal. Foi construído, porém, 
um Terminal de Embarque Provisório (TEP) para permitir o 
embarque das pedras que seriam usadas na construção do 
quebra-mar ao largo e como suporte para as estacas da ponte 
e dos piers.  

 

O terminal de embarque provisório foi removido, para evitar que 

ocorressem danos maiores na conformação da linha de costa na região. Tendo 

em vista se evitar mais mudanças na dinâmica da faixa de praia foi realizada a 

construção de espigão objetivando a retenção de sedimentos no setor leste 

(CHAGAS, 2000). Conforme análise feita por Teles (2015, p.168), 

A produção agrícola, relacionada ao agronegócio, contribuiu 
para a dinamização das exportações brasileiras via porto do 
Pecém, assegurado pelas pautas de exportações de frutas em 
grande quantidade. O transporte marítimo por ser ainda o mais 
barato, em relação ao rodoviário e ferroviário, assegura e 
mantém relações com a produção das commodities, como é o 
caso do porto do Pecém que lidera no País a exportação de 
frutas. 
 

Tal exportação volta-se para o mercado internacional A Figura 9 

apresenta a configuração espacial do porto do Pecém com enfoque no o prédio 

de Múltiplas Utilidades e Serviços constituído por um refeitório e áreas de 

conivência. 

Figura 9: Vista do porto do Pecém. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Fonte: Landim Neto, 2016 
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O CIPP tem 13.337 ha destinados à implantação de indústrias, dos quais 

7.101,63 ha (53,25%) pertencem ao Município de Caucaia e 6.235,37 ha 

(46,75%) ao de São Gonçalo do Amarante. Essa área está inserida em uma 

gleba maior, de 335, km2, considerada de utilidade pública, por meio do 

Decreto nº. 24.032, de 06 de março de 1996 (CEARÁ, 2013). 

O CIPP, que opera já há quatorze anos com contêineres e cargas em 

geral, recebe atualmente uma indústria de base, de intenso poder germinativo: 

uma usina siderúrgica – Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP). Faz-se 

necessário destacar a existência da Zona de Processamento para Exportação - 

ZPE16 Ceará está instalada inicialmente em uma área de 576 hectares, no 

município de São Gonçalo do Amarante, no Complexo Industrial e Portuário do 

Pecém (CIPP). A esse respeito Teles (2015, p. 25) informa que,  

 
A razão de ser de um complexo industrial e portuário reside 
nas indústrias de base (refinaria e siderurgia) em 
funcionamento integrado com o porto, como meio de 
importação de matérias-primas e exportação de produtos com 
características específicas e que só podem ser realizadas via 
transporte marítimo em razão da quantidade e do volume dos 
materiais conduzidos. 
 

As indústrias propostas para o Complexo Industrial foram divididas em 

dois grupos: a saber, (i) indústrias primárias – e estabelecimento industrial que 

produz matéria-prima e outros recursos para serem convertidos em produtos 

acabados, por outras indústrias; e (ii) indústrias secundárias – e 

estabelecimentos industriais que produzem os produtos finais, utilizando 

materiais e outros recursos gerados pelas indústrias primárias. As indústrias 

primárias consideradas são: (a) siderúrgica; (b) usinas termelétricas, e (c) usina 

de regaseificação.  

 

                                                           
16 Corresponde a um distrito industrial incentivado, no qual indústrias nele localizadas operam com 

benefícios tributários cambiais e administrativos. Pela legislação brasileira, no mínimo 80% da sua receita 

devem ser resultados de suas exportações. Objetiva i) atrair investimentos estrangeiros voltados para as 

exportações; ii) colocar as empresas nacionais em igualdade de condições com seus concorrentes 

localizados em outros países, que dispõem de mecanismos semelhantes; iii) criar empregos; iii) aumentar 

o valor agregado das exportações e fortalecer o balanço de pagamentos; iv) difundir novas tecnologias e 

práticas mais modernas de gestão, e v) corrigir desequilíbrios regionais. Fonte: 

http://www.zpeceara.ce.gov.br/index.php/institucional  

http://www.zpeceara.ce.gov.br/index.php/institucional
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4.2.1. Pressões - Alteração na distribuição da população tradicional e 

indígena presente na bacia hidrográfica do rio São Gonçalo 

Em 5 de março de 1996, o Decreto Estadual n. 24.032 declarou de 

utilidade pública, para fins de desapropriação e de implantação do CIPP, uma 

área de 335 km² nos Municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante 

(CEARÁ, 2013). As áreas destinadas às desapropriações tiveram as seguintes 

distribuições: siderúrgica 643,8 ha; área ecológica 833,70 ha; área industrial 

317,26 ha; área industrial II 2,67 ha; área termoelétrica 15,94 ha; 

reassentamentos 211,15 ha; intermodal, 193,73 ha; distribuidora 113,81 ha e 

porto 815,05 há, perfazendo um total de 3.833,14 hectares (CEARÁ, 2013). 

Conforme Parecer Técnico (01/09) elaborado por solicitação do 

Ministério Público Federal (MPF), a área de influência do CIPP é fortemente 

ocupada por moradias e largamente utilizada para as práticas tradicionais 

(plantio de subsistência, pesca, caça, coleta de plantas medicinais e lazer) 

(MEIRELES; BRISSAC; SCHETTINO, 2012).  

Consoante informa Santos (2013), os moradores das comunidades 

Bolso, Tapuio, Matões e Oiticicas, juntamente com a igreja católica local, 

iniciaram um trabalho sobre a importância da valorização de uma cultura 

própria. Foi realizada uma gincana em 1998, organizada pela Pastoral do 

Migrante, que tinha uma atuação junto a essas comunidades desde o início da 

implantação do CIPP, em 1995. 

Mediante os relatos dos idosos das comunidades, bem como indícios de 

tradicionalidade, evidenciou-se que as populações do Distrito de Pecém tinham 

um passado histórico peculiar, com a possibilidade de pertencer a um grupo 

indígena. Nesse sentido Pinheiro (2011, p. 68) assegura que,  

 

[...] em certas ocasiões, diante da acusação de que suas 
identidades são ‘falsas’ e suas culturas desprovidas de 
autenticidade, lideranças indígenas exibem, para aqueles que 
lhes acusam, cópias de trabalhos acadêmicos, tais como 
dissertações e teses sobre o tema da indianidade em suas 
comunidades. 

 
Ante as desapropriações e a remoção das famílias de suas terras, 

iniciou-se o processo de autoafirmação étnica dos anacés e de organização 
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para permanecerem em seu território (BEZERRA, 2010). Tendo em vista a 

ampliação da área destinada ao Complexo Industrial e Portuário do Pecém, 

Bezerra (2010, p. 45) assegura que,  

[...] em setembro de 2007, foi assinado pelo governador do 
Ceará um decreto estadual que declarou de utilidade pública 
para fins de desapropriação uma área de 33.500 ha, nos 
Municípios de São Gonçalo do Amarante e Caucaia.  

 

Em setembro de 2008, o IDACE iniciou um trabalho de cadastro dos 

moradores de Bolso e Matões, visitou várias casas, mediu terrenos, fazendo 

avaliações e informando aos moradores o preço avaliado dos imóveis e 

benfeitorias (BRISSAC, 2009). 

Em novembro de 2008, o MPF expediu a Recomendação n. 59/08, 

indicando ao Governo do Estado do Ceará a necessidade de se abster de 

qualquer ação visando a desapropriações na área indicada pelo mesmo 

documento, até que sejam realizados os estudos de identificação e delimitação 

da Terra Indígena Anacé (BRISSAC, 2009). Nesse contexto Bezerra (2010, 

p.46) expõe que, 

[...] Em resposta quase imediata, ainda em novembro, o 
Governo do Estado apresentou documento subscrito pelo 
Procurador Geral do Estado, acentuando que no território em 
questão não havia tradicionalidade, valores culturais, religiosos 
e étnicos do povo que se denomina anacé, muito menos notícia 
de reivindicação de posse, ocupação ou permanência na área 
descrita no aludido parecer, posicionando-se assim pelo não 
acatamento da Recomendação. 

 
Em abril de 2009, o MPF emitiu o Parecer Técnico n. 01/09 “O Povo 

Indígena Anacé e seu Território Tradicionalmente Ocupado”, elaborado pelo 

corpo docente da UFC e por técnicos do PR/CE e da 6ª CCR. O Parecer foi 

fundamentado em um amplo trabalho de campo antropológico e trouxe 

elementos relacionados à análise geoambiental e ecodinâmica e ao diagnóstico 

socioambiental. Demonstrou os aspectos ambientais locais, a alternativa 

locacional para os empreendimentos do CIPP e uma análise detalhada da 

ocupação Anacé no território em disputa (BEZERRA, 2010). O quadro 6 

apresenta a distribuição da população Anacé na área destinada aos 

empreendimentos dos CIPP levando-se em consideração i) habitação 
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permanente, ii) atividades produtivas, iii) recursos ambientais e reprodução 

cultural. 
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................. 

Quadro 6: Distribuição da população Anacé na área dos empreendimentos do Complexo Industrial e Portuário do Pecém – CIPP. 

 

ÁREA 
 

OCUPAÇÃO 
 

HABITAÇÃO 
PERMANENTE 

 

ATIVIDADES 
PRODUTIVAS 

 

RECURSOS 
AMBIENTAIS 

 

REPRODUÇÃO 
CULTURAL 

 

OCUPAÇÃO. NÃO 
INDÍGENA 

MATÕES 
 

 
 
 

Matões Centro 17 famílias Anacé  Horticultura. Piscicultura 
(não cadastrados). Milho, 
feijão, mandioca, batata, 
maxixe, quiabo. Comércio. 
Criação de galinhas, porcos 
e gado bovino. 

Terra arenosa, coqueirais, 
pomares, água mineral. 

Terreiro de Toré, 
escola indígena, campo 
de futebol, pracinha, 
igreja católica, o 
cinturão verde de 
Matões (a levada). 

Comércio, terrenos, sítios de 
pessoas de fora (50     
aproximadamente), casas de 
prostituição. 

Baixa das Carnaúbas 15 famílias Anacé Agricultura, horticultura: 
cheiro-verde, cebolinha, 
alface. Também berinjela, 
tomate, jerimum, feijão-
verde, batata-doce. Árvores 
frutíferas:  coco, castanha, 
manga, goiaba, acerola. 
Pesca. Caça. Há também 
professores, agentes de 
saúde, pedreiros, 
carpinteiros, pintores, 
agentes administrativos, 
serventes, aposentados 
rurais, pensionistas.  

Água mineral, terra 
arenosa fértil. 

Mata dos Fundões, 
morros, igreja 
adventista. 

Terrenos do Rosemiro, Carlos 
Alberto, Agenor, Depósito de 
Material de Construção Iranir, 
comércios, Tubulação do 
Gasoduto, Linha Férrea, CE 422. 

Corrupião 13 famílias Anacé Foi criado, com o apoio 
da UFC, o Projeto 
Corrupião. Hoje, são 10 
associados, no total 23 
famílias no Projeto. 
Destas, há 13 famílias 
Anacé moradoras. 

Agricultura: hortaliças, 
cajueiros. Pesca (há uma 
mulher pescadora) e 
caça. 

Água, terra fértil, 
argila. 

São 10 famílias não-indígenas. 

Área Verde I 20 famílias Anacé Artesanato (confecção de 
cestos de cipó), comércio, 
pesca, carvão, roça. Há 
também aposentados. 

- - Há de 50 a 60 famílias não 
indígenas. 

Lagoa Amarela 20 famílias Anacé Antes canavial. Granja, 
horta, trabalhadores nas 
barracas do Cauípe, 
comércio (bodeguinha), 
há famílias Anacé não 
cadastradas. Há 
trabalhadores vigilantes, 
mecânicos, soldadores, 
pescadores, caçadores. 

Lagoa da Baixa do Arroz, 
Janguruçu. 

Serrote de Pedra 
(Mata das 
Pedrinhas), Lagoa 
Azul. 

Não-indígenas: 4 alemães, 
donos da granja, 
aproximadamente umas 20 
famílias externas a 
comunidade indígena. 

Praíbas 30 famílias não 
cadastradas 

Caça, pesca, horta, roça. 
Também há garçons e 
cozinheiros das barracas 
do Cauípe. 

Mata do Janguruçu. Algumas casas de 
gente de fora, uns 
sítios grandes. 

 
- 

Torém 02 famílias Anacé  Hortas, milho, macaxeira. Lagoa da Tia Coleta. - - 

 Baixa da Almeixa 06 famílias Anacé Agricultura. Hortas - - 1 sítio. 

Área Verde II 3 famílias Anacé Horticultura, fruticultura. 
Há também professores. 

Argila. Santuário da Mãe 
Rainha. 

77 famílias 

LOCALIDADES SEM 
MORADORES 

Áreas desapropriadas: Cambeba, Baixa do Zuza. Outras: Baixas do Rimulado, da Odete, do janguruçu, do Cândio, do Ramo, da Paula. Localidades sem moradores, 
desapropriadas para a criação da Estação ecológica. 

 
Quadro x: Distribuição da população Anacé na área dos empreendimentos do Complexo Industrial e Portuário do Pecém – CIPP (continuação). 

 

ÁREA 
 

OCUPAÇÃO 
 

HABITAÇÃO 
PERMANENTE 

 

ATIVIDADES 
PRODUTIVAS 

 

RECURSOS 
AMBIENTAIS 

 

REPRODUÇÃO 
CULTURAL 

 

OCUPAÇÃO. NÃO 
INDÍGENA 

BOLSO Bolso Centro 61 famílias Anacé Agropecuária, frutas, 
pesca, caça, comércio, 
assalariados e 
aposentados. 

Frutos, lagoa (pesca e 
argila), Mata do Bolso 
(caça e plantas 
medicinais). 

Igreja da Sagrada 
Família (católica), 
posto de saúde, 
escola, Lagoa do 
Bolso. 

Sr. Isaú; Sr. Paulo (desde 1990 
por compra de terreno); Sr. 
Expedito (casa de campo). 

Chaves 89 famílias Anacé  Comércio; agricultura; 
carnaubal; artesanatos de 
chapéu, esteira, surrão, 
bordados e costura; tijolo; 
farinha; pesca; caça; 
pecuária; aposentados; 
fruticultura; castanha; venda 
de coco; manga. 

Lagoa da Tabuba; Riacho 
da Chaves. 

Cemitério, casas de 
farinha (Irineu, Socorro,  
Quirino, Damião). Há 2 
igrejas evangélicas e o 
batismo é na Lagoa do 
Bolso. 

Cleunilda (há 2 anos) e Fernando. 

Gregório Morador Anacé: Sr. 
Vicente. Muitas famílias 
desapropriadas em 1997. 

Criação de gado, 
agricultura, aposentado. 

Levada - Leidiane Cardoso (há 7 anos). 

Camará 07 famílias Anacé Pecuária, agricultura de 
vazante e aposentados. 

Terras de vazante. - Sra. Deinha (há 10 anos) e 
Neila (há 3 anos). Ambas 
compraram a terra. 

Gereraú 27 famílias Anacé Agricultura, comércio, 
pesca, engenho/venda de 
rapadura, aposentadoria, 

O Lagamar ou Lagoa do 
Gereraú. 

- Dr. Nilton (há 30 anos). 

Córrego dos Tocos 15 famílias Anacé Pesca e caça; agricultura; 
pecuária; oficina 
(quitandas/hortas). 

Lagamar do Gereraú. Igreja. Raimundo Pereira e Chico 
Maia. 

Bom Jesus Não há moradores Área vendida 
para a MPX 

mata foi devastada Sítio arqueológico  UTE da MPX 

BOLSO Madeiro 14 famílias Anacé caça, pesca, agricultura; 
engenho; farinhada; 
aposentadoria. 

Córrego, cajueiros; 
coqueiros. 

- Xavier, São Roque (Glauber). 

Padre 
Holanda 

18 famílias Anacé Coleta da cera da 
carnaúba; criação: 
ovelhas, bodes, cabras; 
leite;  caça; aposentados. 

Carnaubal e cajueiros. - Fazenda São Francisco, Tita. 

Campo Grande 05 famílias Anacé Pecuária; agricultura; 
funcionários públicos; 
carpinteiro; fabricação de 
farinha de mandioca; 

Carnaubal; cajueiros. - 1 família  
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venda de castanhas. 

Tabuleiro 31 famílias Anacé Carnaubal; agricultura; 
criação de ovelhas; 
comércio; casa de 
farinha, leiteria. 
Fruticultura: ata. 

Lagoa Cabatã. - 2 famílias 
 

Lagoa Seca 30 famílias Anacé Pesca; comércio; 
agricultura; artesanato; 
aposentados. 

Lagoa; carnaúba; 
manga; castanha; Mata 
do Chico Mendes. 

- Um reassentamento 
Do INCRA 

 Girau 01 família Anacé Aposentada Lagoa do Girau - - 

 São Roque 03 famílias Anacé - Coqueiral  -Capela de São 
Roque; pagamento 
de milagres; 
cemitério dos 
anjinhos; local onde 
foi encontrada uma 
imagem de São 
Roque e onde foi 
construída sua 
capela. 

- 

 Oiticicas 04 famílias Anacé Corte da carnaúba, 
criação de gado e cabras, 
agricultura. 

Carnaubal - 1 família  

LOCALIDADES 
SEM 
MORADORES 

Localidades sem moradores, desapropriadas para a criação da estação ecológica. Local da Tancagem Petrobrás Local da Tortuga. 

 
Quadro x: Distribuição da população Anacé na área dos empreendimentos do Complexo Industrial e Portuário do Pecém – CIPP (continuação). 

ÁREA 
 

OCUPAÇÃO 
 

HABITAÇÃO 
PERMANENTE 

 

ATIVIDADES 
PRODUTIVAS 

 

RECURSOS 
AMBIENTAIS 

 

REPRODUÇÃO 
CULTURAL 

 

OCUPAÇÃO. NÃO 
INDÍGENA 

TAPUIO Tapuio 49 famílias Anacé Agricultura; assalariados; 
criação (porco, galinha), 
pesca e castanha. 

Lagoa do Tapuio, plantas 
medicinais, carnaúba, 
coqueiro; mangueira; 
siriguela; ata; graviola; 
goiaba; cajá; acerola. 

Igreja evangélica, 
Assembléia de Deus. 
Os evangélicos vão 
ao Serrote do Olho 
d'água, distante 1 
légua e meia. Lá 
realizam cultos, vão 
“orar ao monte”. 
Fazem o Batismo na 
Lagoa da Tapuio. 

02 fazendas. 

Caraúbas 12 famílias Anacé Roça e castanha de caju, 
sementes para 
artesanato. 

Mata dos Pereira: caça; 
Açude do Olho d'água. 

- Dois casarões antigos 

Itapará 06 famílias Anacé Agricultura: milho, feijão. 
Trabalho no carnaubal. 

Carnaubal, coqueiral, 
açude. 

- 2 famílias 

Cabatã 05 famílias Anacé Trabalho no carnaubal 
(fabrico de vassouras); 
agricultura; artesanato; 
côco. 

Carnaubal; Lagoa de 
Cabatã; coqueiral. 

- 01 fazenda 

 
Quadro x: Distribuição da população Anacé na área dos empreendimentos do Complexo Industrial e Portuário do Pecém – CIPP (continuação). 

ÁREA 
 

OCUPAÇÃO 
 

HABITAÇÃO 
PERMANENTE 

 

ATIVIDADES 
PRODUTIVAS 

 

RECURSOS 
AMBIENTAIS 

 

REPRODUÇÃO 
CULTURAL 

 

OCUPAÇÃO. NÃO 
INDÍGENA 

CAUÍPE Planalto Cauípe 180 famílias Anacé Agricultura, pesca, 
pedreiros, professores e 
servidores da prefeitura, 
comércio. 

Carnaubal, cajueiros, Rio 
Cauípe. 

Capela de Santo 
Expedito, Assembléia 
de Deus Canaã, 
Igreja Nova 
Jerusalém. 

60 famílias 

 Pitombeiras 02 famílias Anacé Pesca (pesca de gaiola, 
pesca de choque, 
espinhel), agricultura, 
funcionários da prefeitura 
de Caucaia; comércio, 
muitos aposentados. 

Rio Cauípe (tucunaré, 
tilápia, pitú). 

Igreja São Batista; 
Casa de Retiros da 
Igreja Assembléia de 
Deus Canaã; Escola 
Joaquim da Rocha 
Franco. 

20 famílias não-indígenas, 3 
sítios. 

 Coqueiro 05 famílias Anacé Agricultura, pesca, 
operários em fábricas em 
Fortaleza, prefeitura. 

Cajueiros, coqueiral. Igreja de São José. 01 fazenda 

 Barra do Cauípe 03 famílias Anacé Comércio, barracas na 
Barra do Cauípe, guias 
turísticos, instrutores de 
kitesurf,  prefeitura. 

Coqueiral, Barra do 
Cauípe, murici. 

Igreja de São Pedro. Metade dos 
moradores 

 Vila da 
Timbaúba 

04 famílias Anacé Agricultura, pesca, 
artesanato (caçuá, cestas 
de cipó). 

Coqueiral, cajueiro. - 5 famílias 

 
 Fonte: Adaptado do parecer 01/09 MPF-CE (2009, p.93-107). 
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A construção e operação do CIPP no entendimento de Bezerra (2010, 

p.47) ocasionou a 

[...] desestruturação da economia de base familiar, uma 
desorganização dos modos de vida tradicionais de 
subsistência, empecilhos ao acesso a recursos naturais, aos 
elementos que garantem coesão social e às redes de 
relacionamentos. As famílias foram expulsas das terras 
tradicionalmente ocupadas, ou houve a limitação da 
manutenção destas redes sociais pelas alterações ou completa 
destruição dos percursos, caminhos e veredas, que permitem 
os deslocamentos e as interações sociais. 

  

Tal realidade, também ocorreu no processo de luta dos Anacés pela 

permanência na terra, sendo que parte das comunidades foi “atraída” pelo 

discurso governamental em que se garantiam 4,5 milhões em obras sociais e 

de infraestrutura na comunidade, bem como a criação de uma coordenação 

pedagógica direcionada à própria comunidade indígena no futuro Centro de 

Treinamento Técnico Corporativo do Pecém (CEARÁ, 2013). O mapa 12 

apresenta a espacialização da população Anacé em relação a área do 

Complexo Industrial e Portuário do Pecém. 
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Conforme o discurso governamental apresentado em Rodrigues; 

Sousa Filho (2007, p. 99) “os reassentamentos foram construídos em 

cumprimento de uma política social que prevê o menor impacto à população. 

Foi discutido com a comunidade todo o processo de implantação dos 

reassentamentos”. Os planos de reassentamento são feitos para áreas 

específicas e na atual fase de implantação do projeto, estão em execução os 

planos de reassentamento da CSP, que abrangem uma área de 993 ha, e da 

Refinaria Premium II, da Petrobrás, com uma área de 1.930 ha. 

As famílias desapropriadas com a implantação do CIPP foram 

realocadas em sete assentamentos (tabela 38), sendo os três primeiros 

relativos às áreas de construção do porto do Pecém e os quatro seguintes 

destinados à liberação de áreas para a construção da CSP e da Refinaria 

Premium II da Petrobrás. 

Tabela 38: Reassentamentos, origem das famílias e localização 

ASSENTAMENTO ORIGEM DAS FAMÍLIAS LOCALIZAÇÃO 

Munguba Fora da área do CIPP. Famílias que foram 

desapropriadas para implantação do porto, 

oriundas das comunidades de Cambeba, 

Itapará, Área Verde, Matões, Torém e Paul. 

Localiza-se no distrito de 

Jardim, município de 

Paracuru. Foi instalado nos 

anos de 1999/2000, com 37 

famílias. 

Forquilha Famílias que foram desapropriadas para a 

implantação do porto. 

Localiza-se próximo ao 

Distrito de Siupé, município 

de São Gonçalo do 

Amarante. Foi instalado em 

1999 com 21 famílias. Trata-

se de um assentamento rural 

com 63ha  para agricultura. 

Novo Torém Famílias que foram desapropriadas para 

implantação do porto, oriundas da 

comunidade de Torém e Matões. 

 

Localiza-se no distrito de 

Siupé, município de São 

Gonçalo do Amarante, abriga 

25 famílias, agregadas. 

Trata-se de assentamento 

rural com 72 ha para  

agricultura. 



167 

 

 

 

Olho D’água Famílias desapropriadas da comunidade de 

Paul, Salgadinho, com 35 ha para 

agricultura. 

Está localizado na 

comunidade de Salgadinho, 

município de São Gonçalo 

do Amarante, abrigando 9 

famílias. Trata-se de um 

assento rural com 35 ha para 

agricultura.  

Novo Tapuio Famílias desapropriadas das comunidades 

Tapuio, Suzano, Itapará, e Lagoinha. 

Localiza-se no distrito de 

Siupé, município de São 

Gonçalo do Amarante, abriga 

55 famílias. Trata-se de um 

assentamento rural com 198 

ha para agricultura e 

pecuária. 
Nova Vida (Jardim 

Botânico) 

Famílias desapropriadas das comunidades 

Almécegas, Paul, Bolso e Tapuio.  

Localiza-se nas vizinhanças 

do Jardim Botânico próximo 

da localidade de Parada, 

município de São Gonçalo 

do Amarante. Abrigará 81 

famílias com característica 

de assentamento urbano. 

Previsto para 2013. Caranguejo Famílias desapropriadas das comunidades 

de Itapará, Suzano e Mixira. 

Localiza-se à margem 

esquerda da CE-085, nas 

proximidades do Garrote. 

Abrigará 34 famílias. Previsto 

para 2013. Fonte: CEARÁ (2013, p.143, 144). 

A presença do Governo se manifestou por meio o grupo indígena 

através de ações fomentadas pelo IDACE, forçando as famílias a aceitarem a 

desapropriação, apregoando os inúmeros incentivos financeiros e fiscais para 

elas. Destaca-se também o fato de que o uso da mídia, nos jornais locais, foi 

acionado, em que porta-vozes do governo tratavam as comunidades, os 

movimentos indígenas e ambientalistas como entraves ao desenvolvimento. 

Como representantes do Estado, os governos, sejam municipais, estaduais ou 

federais, mantiveram um alinhamento ideológico.  
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4.2.2 Estado: Instalações do CIPP presentes na bacia hidrográfica do rio 
São Gonçalo e no seu entorno  
 

A partir da efetivação de trabalhos de campo foi possível constatar a 

presença de 15 empreendimentos industriais localizados no entorno da bacia 

hidrográfica do rio São Gonçalo.  

O sistema de correias transportadoras foi constituído para criar as 

condições operacionais adequadas ao transporte de matérias-primas 

destinadas à Usina Siderúrgica do Pecém e para a Usina Energia Pecém. Ao 

longo de 14,5 km de extensão e com capacidade para transportar até 1.250 

ton/h, a correia tem o seu início no Pier 1, é conjugada com um equipamento 

de retirada do material do porão do navio e transportada até os pátios de 

estocagem da siderúrgica e da termelétrica (CEARÁ, 2013). Teles (2015, 

p.162) salienta que o movimento das correias foi, 

 

[...] destacado em notícias veiculadas na mídia televisiva, 
mostrando protestos de moradores locais sobre os danos 
provocados por uma poeira fina que se desprende dos 
materiais transportados e pelo barulho que emite quando está 
em funcionamento, o que levou a alterações na estrutura da 
esteira para evitar os aludidos danos à população 

 

A Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP). A usina siderúrgica está em 

fase final de instalação no CIPP ocupa área de 960 hectares. Em 2016 a 

perspectiva de produção é de três milhões de toneladas/ ano de placas de aço, 

com a previsão de dobrar a capacidade de produção até 2019. Para o projeto 

como um todo está sendo investido R$ 15 bilhões de reais (TELES, 2015)  

A CHESF CAUIPE I atual sistema elétrico do Complexo Industrial e 

Portuário do Pecém, é constituído de uma subestação de propriedade da 

CHESF, denominada de SE CAUIPE I com capacidade de 200 MVA, que faz 

parte do SIN – Sistema Interligado Nacional (CEARÁ, 2013). Essa subestação 

é conectada a quatro linhas de transmissão, sendo três linhas de transmissão 

com origem na Subestação Fortaleza I, de propriedade da CHESF, e uma linha 

de transmissão com origem na Subestação Sobral II, também de propriedade 

da CHESF (CEARÁ, 2013). 
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A Central Geradora Eólica Taíba Águia S.A17. foi fundada em 4 de 

janeiro de 2010 e possui sede no Sítio Guariba III localizado no distrito de 

Taíba, município de São Gonçalo do Amarante, Estado do Ceará. Para a 

construção do parque eólico em implantação, há um compromisso assumido de 

aproximadamente R$ 86 milhões referente ao Contrato de Engenharia, 

Aquisição e Montagem de Equipamentos e Construção de Parque Eólico em 

regime de empreitada integral, produção de 23,1 mega wots. 

A Ouro Fértil Nordeste Fertilizantes está em processo de implantação na 

localidade de Primavera, Distrito de Guararu pertencente ao município de 

Caucaia, ocupando uma área de 7,5 hectares. Utilizando matéria-prima 

importada do Marrocos a Ouro Fértil vai produzir 3.200 toneladas/mês de 

adubos e fertilizantes químicos em Caucaia (Diário do Nordeste, 2010). 

Atualmente a empresa citada possui um armazém exclusivo para usos de 

fertilizantes, um armazém de contêiner vazio, um armazém de cargas a granel, 

e centro de apoio para caminhões (TELES, 2015). 

O Terminal retroportuário de contêiner, carga em geral e granéis 

localiza-se na Rodovia CE-422, Fazenda Olho D'água II pertencente ao 

Município de Caucaia, está em fase de implantação, pertence a empresa 

TERMACO que atua no transporte de contêineres com deslocamento também 

de cargas especiais, como: materiais eólicos e siderúrgicos (FIEC, 2015). 

A Hydrostec tecnologia e equipamentos18 está instalada em uma área 

com aproximadamente 320 hectares Complexo Industrial Portuário do Pecém 

no município Gonçalo do Amarante – Ceará, fabricação de tubos de aço com 

solda helicoidal metálicas de 400mm a 3.000mm de diâmetro e espessura 

4,25mm a 19mm, com comprimento de até revestimento. Conforme Teles 

(2015, p.176) “a Hydrostec é uma outra indústria que chegou ao CIPP ainda no 

início dos anos 2000 e produz canos de aço para atender as obras públicas de 

transposição hídrica, principalmente no Nordeste”.  

                                                           
17  As informações inerentes a Central Geradora Eólica Taíba Águia S.A foram retiradas do 

relatório de auditores independentes intitulado “Central Geradora Eólica Taíba Águia S.A” 

disponível em: http://qgenergia.com/pdf/cge-taiba-aguia13.dez.pdf  

18 Informações retiradas e adaptadas do site da empresa http://www.hydrostec.com.br/2016  

http://qgenergia.com/pdf/cge-taiba-aguia13.dez.pdf
http://www.hydrostec.com.br/2016
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A Companhia Sulamericana de Cerâmica19 abrange um terreno com 12 

hectares, constituída por uma fábrica de louças sanitárias da Companhia 

Sulamericana de Cerâmica, em operação desde 2014. Esta unidade fabril tem 

uma capacidade produtiva inicial de cerca de 1,5 milhão de louças sanitárias A 

fábrica matriz da empresa está instalada no Setor III do Complexo Industrial e 

Portuário do Pecém (CIPP), juntamente com unidade fabril de louças 

sanitárias.  

A Usina Termelétrica ENDESA Fortaleza II, está situada na Rodovia CE 

422, km 01 do Complexo Industrial e Portuário do Pecém - CIPP, município de 

Caucaia. Conforme Rosa (2010, p.3) o principal objetivo do referido 

empreendimento está relacionado a “geração de energia de forma rentável 

para o empreendedor, com vistas à redução da vulnerabilidade do estado do 

Ceará em relação ao risco de déficit de fornecimento de energia elétrica”. A 

unidade tem potência instalada de 350 MW, utilizando como combustível gás 

natural (CEARÀ, 2013). 

A Bom Cearense é uma indústria de beneficiamento de produtos 

alimentícios localizada na Rodovia CE 085, km 09, está em fase de instalação 

no Complexo Industrial e Portuário do Pecém. 

A Matrunita da Amazônia Apicultura está localizada na Rodovia CE 085, 

km 11. É uma empresa especializada em comercializar produtos orgânicos, foi 

criada em 2012, subsidiária do secular grupo Parodi, objetiva aumentar a 

produção e exportação de mel orgânico do Nordeste do Brasil. No Complexo 

Industrial e Portuário do Pecém possui uma unidade de armazenamento e 

exportação20. 

A Empresa Aço Pronto Pecém situa-se na Rodovia CE-348, na 

localidade de Parada, município de São Gonçalo do Amarante, é especializada 

na realização de cortes e dobras em metais e de estruturas metálicas (CEARÁ, 

2013). Foi planejada para servir aos mercados da energia eólica e da 

construção civil, instalada numa área de 4,5 hectares (CEARA, 2013). A 

empresa conta com seis máquinas automáticas, sendo uma para fabricação de 

                                                           
19Informações retiradas e adaptadas do site da empresa: http://www.cscsa.com.br/v02/quem-
somos/  
20Informações retiradas do site da empresa: http://matrunita.com.br/logistica.php  

http://www.cscsa.com.br/v02/quem-somos/
http://www.cscsa.com.br/v02/quem-somos/
http://matrunita.com.br/logistica.php
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estacas, além de oito máquinas manuais que possibilitam cortar, dobrar e 

calambrar vergalhões de até 40 mm de diâmetro, permitindo o beneficiamento 

de 2 mil toneladas de aço/mês21  

A JOTADOIS Pré-Moldados22 está localizada na Rodovia CE-348 no 

quilometro 18, distrito de Pecém, município de São Gonçalo do Amarante. A 

empresa possui mais de 600 produtos em sua linha de produção, divididos em 

03 unidades industriais, sendo duas situadas no Ceará e uma no Rio Grande 

do Norte. O foco das suas atividades de produção está na unidade situada no 

Pecém/CE, participando ativamente da implantação do Complexo Industrial 

Portuário do Pecém. 

A Usina Termoceará - Petrobrás está localizada no Km 11 da CE 422 

Município de Caucaia, tem potência instalada de 220 MW de potência, 

destinada à produção independente de energia. Em 2013, houve a 4.043 

megawatts (MW) médios de energia elétrica para o Sistema Interligado 

Nacional (SIN) e em 2014 a geração foi de 4.761 megawatts (MW) médios23. 

Conforme Diário do Nordeste (2016) “a TermoCeará é voltada para a produção 

independente de energia, sendo abastecida pelo Terminal de Regaseificação 

de Pecém, primeiro terminal flexível de regaseificação de gás natural liquefeito 

(GNL) no Brasil, que tem capacidade de transferir até 7 milhões de metros 

cúbicos por dia de gás natural para o Gasoduto Guamaré-Pecém”. 

A Aeris Energy S. A está localizada na Rodovia CE-422, Km 2, foi 

fundada em 2010 com o objetivo de se tornar uma referência no setor do 

fabricação e comercialização de pás para geradores eólicos. Iniciou as 

atividades no Complexo Industrial e Portuário do Pecém em abril de 2012 

ocupando área de 20 hectares A empresa obteve produção inicial de 21 pás 

eólicas por mês no primeiro ano de atuação (CEARÁ, 2013).  

A instalação dos empreendimentos empresariais e industriais citados 

ocasionaram pressões territoriais nos municípios de Caucaia e São Gonçalo do 

Amarante que levou a modificação da distribuição da população indígena 

                                                           
21Informações retiradas do site da empresa: http://cortezengenharia.com.br/aco-pronto-pecem/  
22Informações presentes no site da empresa: 
http://www.jotadois.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=111  
23Informações disponíveis no site: http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/principais-
operacoes/termeletricas/termoceara.htm  

http://cortezengenharia.com.br/aco-pronto-pecem/
http://www.jotadois.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=111
http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/principais-operacoes/termeletricas/termoceara.htm
http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/principais-operacoes/termeletricas/termoceara.htm
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Anacé. A seguir são delineadas algumas características dos referidos 

empreendimentos que especializados no mapa 11. 
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4.2.3. Impactos -Transformações na paisagem geográfica a partir da 

implementação do CIPP  

Conforme Meireles; Brissac; Schettino (2012), com a continuidade das 

ações previstas no Plano Diretor do CIPP, os principais impactos cumulativos 

ocasionados pelas indústrias instaladas são os que se encontram nos 

comentários da sequência. 

 

 Impermeabilização do solo – incremento da impermeabilização do solo – 

em virtude da elevada permeabilidade do solo, o lençol freático de toda a 

área do Tabuleiro Pré-litorâneo é alimentado por infiltração das chuvas 

durante o primeiro semestre do ano. Este processo de infiltração para 

alimentar o lençol freático é diretamente integrado com a disponibilidade de 

água para os sistemas lacustres e de drenagem superficial (rios e riachos). 

Provavelmente, todo o recurso hídrico superficial e subterrâneo será 

alterado, caso se confirme a continuidade da instalação das demais 

indústrias planejadas (MEIRELES; BRISSAC; SCHETTINO, p. 45). 

Provavelmente, todo o recurso hídrico superficial e subterrâneo será 

alterado caso se confirme a continuidade da instalação das demais indústrias 

planejadas. Quando analisados do ponto de vista de disponibilidade de áreas 

úmidas para a continuidade das atividades tradicionais indígenas, estes 

impactos já foram evidenciados por meio dos aterros (implantação da Tortuga24 

e MPX) que provocaram a impermeabilização do solo em áreas antes utilizadas 

pelas comunidades que habitam o território. 

 

 Extinção e fragmentação dos sistemas hídricos superficiais representados 

pelas lagoas e riachos evidenciados com a instalação da Tortuga, e das 

obras iniciadas para a implantação da Usina Termo Elétrica (Setor I – 

Projetos, de acordo com o Plano Diretor do CIPP) – MPX (ocupando uma 

área de 301ha), Vale (106ha) e Genpower (140ha) (CEARÁ, 2011). 

 

                                                           
24A Tortuga Companhia Zootécnica Agrária é uma indústria de fabricação de produtos de 

nutrição e saúde animal. 
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Estas interferências provocaram danos à quantidade e qualidade dos 

recursos hídricos, com impactos negativos às atividades tradicionais de índios 

e não índios que utilizam estes sistemas ambientais (BRISSAC, 2008). Na área 

destinada à implantação da UTE, identificou-se uma das áreas de cobertura 

vegetacional (matas de tabuleiro e ciliar) mais preservadas do setor definido 

como prioritário para a identificação. A concentração de indústrias, 

possivelmente, incrementará os danos socioambientais relacionados com a 

extinção de ecossistemas sustentados pela disponibilidade de áreas úmidas, a 

serem aterradas para a instalação das diversas indústrias planejadas para o 

CIPP.  

 

 Desmatamento de extensas áreas de vegetação de tabuleiro – como 

constatado nas atividades de implantação das indústrias. Estas atividades 

de desmatamento foram realizadas de modo a elevar a fragmentação dos 

remanescentes de mata arbórea, interferindo diretamente nos demais 

componentes relacionados com a hidrodinâmica, aspectos morfológicos e 

pedológicos do tabuleiro litorâneo. O desmatamento também potencializa o 

assoreamento das lagoas, rios e riachos (caracterizado nas áreas 

desmatadas para a implantação das indústrias) com o incremento do 

transporte de sedimentos arenosos, argilosos e matéria orgânica na direção 

dos recursos hídricos. 

 
 Danos paisagísticos – com a execução dos aterros e terraplenagem, 

utilizando material (areia e argila) proveniente de jazidas localizadas no 

tabuleiro, foram originados danos ao sistema de solos. Estas atividades 

foram relacionadas com compactação do solo e a retirada da cobertura 

vegetal nas áreas de exploração de areia e argila. Nos locais de destino dos 

materiais sedimentares retirados das jazidas ocorreu a completa extinção 

da cobertura pedológica.  

Verificou-se que não foram realizadas atividades de recuperação da 

cobertura pedológica para a implantação dos aterros. Foram suprimidas áreas 

com solos adequados para a continuidade das atividades de plantio de roçados 

e vazantes. Com as projeções das indústrias a serem implantadas ocorrerá 
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uma supressão de extensas áreas agricultáveis e de suporte utilizadas para a 

segurança alimentar utilizada pela população. 

 

 Comprometimento da biodiversidade – o conjunto de ações em curso e as 

planejadas de acordo com o Plano Diretor do CIPP alteraram a 

biodiversidade e os ecossistemas vinculados, principalmente os rios, 

riachos e lagoas. Promoveram a fragmentação dos ecossistemas e a 

degradação da fauna e flora, interferindo diretamente no habitat de um 

número variado de espécies (MEIRELES; BRISSAC; SCHETTINO, p. 47).  

 

 Danos socioambientais às comunidades tradicionais e étnicas – a elevada 

disponibilidade de água superficial e subterrânea, qualidade do solo, 

setores com mata de tabuleiro arbustiva (dão suporte às atividades 

agroextrativistas), relevo plano a suavemente ondulado e áreas úmidas 

interligadas pelos riachos favoreceram uma diversidade de atividades de 

subsistência e demais manifestações culturais vinculadas ao uso tradicional 

da terra.  

As interferências da infraestrutura nas APPs que correspondem à 

canalização e derivação de alguns corpos hídricos. Essa ação implica 

mudanças significativas em relação às características 

hidrológicas/hidrogeológicas das áreas afetadas, tais como perda do fluxo 

hídrico, prejuízo da área de recarga dos aquíferos e variação do fluxo em 

alguns canais. 

A implantação das indústrias provoca o deslocamento de parte dos 

índios para assentamentos de acesso difícil às diversidades de paisagens, 

ecossistemas e recursos naturais. Os sistemas ambientais são fortemente 

impactados pela fragmentação e extinção das áreas úmidas, desmatamento, 

impermeabilização do solo, incremento dos processos erosivos, aumento de 

vias de acesso, trânsito de veículos pesados, lançamento de efluentes 

industriais, entre outros.  

 

4.2.4. Respostas - Unidades de Conservação e Proposta de implantação 

de áreas protegidas para a bacia do rio São Gonçalo  
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Diante das transformações ocasionadas pelo processo de 

implementação de empreendimentos industrias vinculados ao CIPP acredita-se 

que a instituição de áreas protegidas configuram-se como uma resposta 

adequada para mitigar parte dos impactos supracitados. Nesse contexto 

Crispim (2011, p. 155) salienta que a, 

[...] criação de Unidades de Conservação têm se tornado uma 
ação estratégica para a conservação dos recursos naturais, 
mesmo com todas as dificuldades e entraves burocráticos dos 
órgãos responsáveis pela gestão da UC’s, elas se tornaram 
imprescindíveis na luta pela proteção da biodiversidade. 

Conforme a legislação vigente a Unidades de Conservação são 

constituídas por duas categorias, a saber, Unidades de Proteção Integral e 

Unidades de Uso Sustentável, sendo que as UPI’s abrangem a Estação 

Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, Monumento Natural e o 

Refúgio da Vida Silvestre. Nesta categoria é permitido apenas o uso indireto da 

UC, sendo respeitadas as restrições previstas na Lei (CRISPIM, 2011). 

As Unidades de Uso Sustentável são constituídas pela Área de Proteção 

Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva 

Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável e 

pela Reserva Particular do Patrimônio Natural. As UC’s de uso sustentável 

visam a promoção da conservação e uso sustentável dos recursos ambientais 

(CRISPIM, 2011). Conforme Albuquerque (2002, p. 31) “as primeiras UCs 

criadas foram os Parques Nacionais, que até então tinham como objetivo a 

preservação da flora e da fauna, protegendo suas paisagens diferenciadas”.  

Nascimento; Carvalho (2003, p. 122 e 113) destaca as funções 

ecossistêmicas das Unidades de Conservação para justificar a importância da 

conservação e preservação do meio ambiente, já que os ecossistemas 

promovem funções que beneficiam as sociedades humanas, a saber, 

•Regulação: atividades hidroclimáticas e biogeográficas topológicas e 

mesológicas; 

•Suporte: funções ligadas à agricultura, silvicultura, lazer/recreação e cultura e 

proteção da biodiversidade; 

•Produção: fornecimento de recursos genéticos e medicinais, matéria-prima 

para construção civil e artesanato; 



178 

 

 

 

•Informação: as belezas cênicas oportunizam contato com a natureza para 

estudos científicos e educacionais, enriquecimento espiritual, desenvolvimento 

psicossocial, cognitivo, afetivo e recreativo para valorização da natureza; 

•Serviços: controle de erosão hídrica e eólica; estabilidade climática; 

biogeociclagem, armazenamento e fornecimento de nutrientes; combate à 

poluição, conserva a evaporação e o equilíbrio do balanço hídrico, etc. 

As unidades de conservação presentes no entorno do Complexo 

Industrial e Portuário do Pecém (setor do baixo curso da bacia do rio São 

Gonçalo) correspondem a Área de Proteção Ambiental do Pecém, a Estação 

Ecológica do Pecém, a Área de Proteção Ambiental do Lagamar do Cauípe e o 

Jardim Botânico de São Gonçalo do Amarante. A tabela 39 elenca as Unidades 

de Conservação, o Decreto de Criação, a localização, área em hectares e a 

distância do CIPP em metros. 

 

Tabela 39: Unidades de Conservação localizadas no entorno do Complexo 

Industrial e Portuário do Pecém. 

Unidade de 
Conservação  

Decreto de 
Criação  

Localização  Área (há) Distância do 
CIPP (m) 

Área de 

Proteção 

Ambiental do 

Pecém 

Decreto 
Estadual N° 
24.957/1988 

São Gonçalo 

do Amarante 

122,79 1. 150,00 

Estação 

Ecológica do 

Pecém 

Decreto 
Estadual 
N° 25.708/99 

Caucaia e 

São Gonçalo 

do Amarante 

956,04 100,0 

Área de 

Proteção 

Ambiental do 

Lagamar do 

Cauípe 

Decreto 

Estadual N° 

24.957/98 

Caucaia 1.884,46 1.090,00 

Jardim 

Botânico de 

São Gonçalo 

do Amarante 

Decreto 

Municipal N° 

799/03 

São Gonçalo 

do Amarante 

108,90 Inserido  

Fonte: CEARÀ (2003, p.186). 
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 Área de Proteção Ambiental do Pecém  

A Área de Proteção Ambiental - APA do Pecém foi criada pelo Decreto 

Estadual nº. 24.957, de 05 de junho de 1998. Localiza-se no Município de São 

Gonçalo do Amarante, com principais acessos pela CE-085, possui área de 

122,79 hectares (CEARÀ, 2005). Os principais problemas ambientais são o 

crescimento desordenado e a invasão de áreas destinadas à preservação 

ambiental. O Plano de Manejo apresenta os objetivos específicos de criação da 

APA, aqui se destacando três deles, i) manter a integridade dos sistemas 

ambientais da APA, constituídos pela faixa de praia, dunas móveis, dunas 

fixas, espelhos d água lacustres com planícies ribeirinhas e tabuleiros, ii) 

assegurar a manutenção da dinâmica natural e a articulação entre os sistemas 

ambientais, e ordenar o turismo ecológico, científico e cultural e as demais 

atividades econômicas compatíveis com a conservação ambiental (CEARÀ, 

2005). 

Mediante a efetivação de trabalhos de trabalhos de campo observou-se 

a existência de quadro de intensa atuação de agentes sociais– como 

empresários, empreendedores do setor da construção civil, veranistas, 

sociedade civil e o próprio Poder Público, que concede licenças ambientais 

para a instalação de loteamentos inseridos nas margens planícies lacustres 

(caso da lagoa do Pecém) e verificou-se o aterramento de corpos hídricos para 

a implementação dos referidos empreendimentos (Figura 10) 

 

Figura 10: Construção da infraestrutura de loteamento ocasionado o 
aterramento de cursos hídricos. 

 

 

 

 

 

 

 



180 

 

 

 

 Fonte Landim Neto, 2014. 

 

 Estação Ecológica do Pecém 

A Estação Ecológica do Pecém corresponde a uma Unidade de 

Conservação Estadual administrada pela secretaria do meio ambiente – SEMA. 

Foi criada através do Decreto Estadual nº 30.895, de 20 de abril de 2012, é 

uma Unidade de Proteção Integral, de acordo com a Lei 9.985 de 2000, e 

localiza-se nos municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante (CEARÁ, 

2013). Apresenta área total de 973,09 hectares e está localizada nos 

municípios de São Gonçalo do Amarante e Caucaia. (CEARÁ, 2013). Conforme 

Ceará (2013, p.38) a unidade de conservação citada, “é de alto valor biológico, 

com grande diversidade de fauna e flora. Caracteriza-se por dunas móveis e 

edafizadas, com riachos e córregos formados a partir de afloramentos de 

aquíferos, e com lagoas interdunares”. É permitida a realização de pesquisas 

científicas, desde que mediante demonstração de sua finalidade, além de 

apresentar a ausência de riscos de danos ambientais.  

 

  Área de Proteção Ambiental do Lagamar do Cauípe 

O Lagamar do Cauípe constitui-se em Área de Proteção Ambiental 

gerenciada pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente SEMACE de 

acordo com o Decreto de número 24.957 de 05/06/98 está localizada no 

Município de Caucaia (SEMACE, 2005). A APA localiza-se a oeste do 

município de São Gonçalo do Amarante. Conforme Ceará (2013, p. 79),  

 

As faixas de praia da APA do Lagamar do Cauípe são 
ambientes instáveis com alta vulnerabilidade à ocupação e 
possuem uma área de 183,44 ha, com potencialidade para a 
pesca marítima, lazer e ecoturismo. Possui baixo suporte para 
edificações e implantação viária, principalmente nos campos de 
dunas móveis, que por sua própria natureza, são submetidos a 
processos erosivos muito ativos. 

 

A atividade turística é realizada de modo desordenado na APA do 

Lagamar do Cauípe, em períodos de fins de semana e na de alta estação, o 
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que tem ocasionado impactos negativos. Verifica-se a presença de 

desmatamentos nas faixas de preservação permanente, além da disposição de 

resíduos sólidos e emissão de efluentes domésticos nas proximidades dos 

recursos hídricos (CEARÁ, 2013). 

 

 Jardim Botânico de São Gonçalo do Amarante 

O Jardim Botânico25 de São Gonçalo localiza-se no Município de São 

Gonçalo do Amarante, numa área com 19,8 hectares. Foi instituído em 08 de 

março de 2003, pelo do Decreto Municipal nº. 799/0326 É constituído por prédio 

da administração com um auditório, uma biblioteca, galeria de imagens, 

ambulatório e centro de informações, além de uma pequena loja para venda de 

publicações. O Jardim é destinado à recepção de estudantes de escolas 

públicas e demais interessados. 

As referidas unidades de conservação presentes no entorno da bacia 

hidrográfica do rio São Gonçalo são ineficientes para conservação dos 

recursos ambientais. Nesse sentido é necessário a efetivação de uma 

proposição inerente a proteção dos recursos hídricos que estão presentes nos 

outros setores da bacia. 

Tendo em vista propor áreas a serem protegidas na bacia do rio São 

Gonçalo efetivou-se análise inerente a legislação inerente ao código florestal 

sendo que as áreas de proteção permanente correspondem as planícies 

fluviais, as nascentes dos rios, o entorno dos corpos d’água e o campo de 

dunas. As unidades citadas necessitam de proteção tendo em vista a 

manutenção do equilíbrio visando garantir a conservação dos recursos 

ambientais presentes na bacia. 

As áreas de nascentes devem possuir uma faixa de raio de 50 m de 

largura visando a preservação da fonte originária do recurso hídrico. A bacia do 

rio São Gonçalo possui suas nascentes localizadas no distrito Manoel Guedes, 

                                                           
25 Ressalta-se que a Lei nº. 9.985/2000 (SNUC) não prevê como hipótese de unidade de 
conservação o jardim botânico, que era previsto apenas na extinta Resolução CONAMA n. 
11/87. Verifica-se, portanto, que o jardim botânico não encontra similar em nenhuma das 
categorias de unidades de conservação previstas na legislação hoje vigente. 
26 Informações disponibilizadas pelo site http://www.semace.ce.gov.br/2010/12/jardim-botanico-

de-sao-goncalo/ da Secretaria do Meio Ambiente do Ceará. 

http://www.semace.ce.gov.br/2010/12/jardim-botanico-de-sao-goncalo/
http://www.semace.ce.gov.br/2010/12/jardim-botanico-de-sao-goncalo/
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Vertentes do Lajedo e Antônio Marques, conforme aferições em campo pode-se 

constatar a existência de riachos (afluentes) que drenam para o rio São Gonçalo. 

Conforme Oliveira (2012) o uso das encostas para produção agrícola através dos 

roçados acelera processos erosivos, contribuindo para o assoreamento dos canais 

fluviais presentes no alto curso da bacia. A figura 11 apresenta um setor de 

nascentes do rio São Gonçalo com a presença de usos agrícolas. 

 

Figura 11: Setor de nascentes do rio São Gonçalo com a presença de usos 
agrícolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: Landim Neto, 2015.  

 

A maioria dos cursos fluviais apresentam largura que variam 10 a 50 

metros sendo que a área de proteção permanente deve perfazer 50 metros em 

cada margem. Convém destacar que no baixo curso ocorre o alargamento do 

rio em setores perfazendo (uma largura de 50 a 200 metros) o que necessita 

de uma área de proteção correspondente 100 metros em cada margem. A 

tabela 40 apresenta a largura da área de preservação permanente em função 

da largura do curso de água. 

 

Tabela 40: largura da área de preservação permanente em função da largura 
do curso de água. 
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Largura do canal de drenagem Largura da APP 

Até 10 m 
 

30 m em cada margem 
 

De10 a 50 m 
 

50 m em cada margem 
 

De 50 a 200 m 
 

100 m em cada margem 
 

De 200 a 600 m 
 

200 m em cada margem 
 

Superiora 600 m 
 

500 m em cada margem 
 

Fonte: Conselho Nacional do Meio Ambiente (BRASIL, 2002). 

 

Os campos de dunas móveis e fixas encontram-se localizados na 

planície litorânea que está presente na desembocadura do rio São Gonçalo 

(baixo curso da bacia). Ressalta-se que apresentam-se como barreira no 

encontro das águas do rio São Gonçalo com o mar, visto que este não tem 

competência para transpor esta barreira natural devido a baixa vazão em 

decorrência da construção de barramentos ao longo do seu percurso. O mapa 

13 apresenta a espacialização das áreas a serem protegidas, a saber, 

nascentes, margens fluviais, e campos de dunas. 
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4.3 Força Motriz Exploração dos Recursos Ambientais  

Os usos da terra mostram-se como ponto de ligação decisivo entre 

processos sociais e naturais, por ser o elo que conecta procedimentos nos 

sistemas socioeconômico e natural. As atividades produtivas desenvolvidas 

nas nos municípios presentes na bacia hidrográfica do rio São Gonçalo que 

utilizam o solo para produção de alimentos consistem na pecuária, 

extrativismo, agricultura. 

A pecuária destaca como uma atividade econômica que movimenta a 

economia dos municípios inseridos na bacia. Conforme dados inerentes ao 

efetivo dos rebanhos dos municípios que compõem a bacia do rio São Gonçalo 

em 2015, pode-se constatar que, i) Caucaia se sobressai com relação aos 

outros municípios nas criações de bois e suínos, ii) Paracuru possui maior 

rebanho bubalino, iii) Pentecoste e São Gonçalo possuem a maior rebanho 

equino em relação aos outros municípios e iv) Pentecoste apresenta os 

maiores rebanhos de caprinos e ovinos (tabela 41). 

Tabela 41 Efetivo dos rebanhos dos municípios que compõem a bacia do rio 
São Gonçalo em -2015. 

MUNICÍPIO 
 
 

TIPO DE 
REBANHO 

QUANTIDADES DE 
REBANHOS (CABEÇAS)  

CAUCAIA Bovino 22.776 

Bubalino 29 

Equino 755 

Suíno - total 11.896 

Caprino 5.658 

Ovino 
 

12.208 

MARANGUAPE Bovino 20.307 

Equino 786 

Suíno - total 3.712 

Caprino 1.345 

Ovino 
 

5.356 

PALMÁCIA Bovino 3.600 

Equino 175 

Suíno - total 1.609 

Caprino 139 

Ovino 
 

2.381 
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PARACURU Bovino 4.600 

Bubalino 640 

Equino 240 

Suíno - total 2.602 

Caprino 365 

Ovino 
 

2.500 

PENTECOSTE Bovino 17.200 

Bubalino 130 

Equino 880 

Suíno - total 11.230 

Caprino 17.247 

Ovino 
 

23.359 

SÃO GONÇALO 
DO AMARANTE 

Bovino 6.427 

Bubalino 7 

Equino 880 

Suíno - total 3.825 

Caprino 5.700 

Ovino 9.96 
Fonte: Adaptado Relatório de Produção Agropecuária Municipal, IBGE, 2015. 

 

As atividades voltadas ao extrativismo vegetal também contribuem com 

a geração de renda para os municípios citados. De acordo com as informações 

referentes a quantidade produzida e valor da produção na extração vegetal, por 

tipo de produto extrativo é possível inferir que, i) que os municípios de Caucaia, 

Maranguape e São Gonçalo do Amarante destacam-se na extração da cera de 

carnaúba, ii) Palmácia, Paracuru e Pentecoste se sobrepõem na extração da 

lenha destinada a produção do carvão vegetal, e iii) Palmácia afigura-se o 

único município com a presença de extração do Babaçu (tabela 42) 
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Tabela 42: Quantidade produzida e valor da produção na extração vegetal, por tipo de produto extrativo dos municípios que compõem a bacia 

do rio São Gonçalo em 2014. 

 
 Fonte: Adaptado Relatório de produção extrativista municipal, IBGE, 2014. 

MUNICÍPIO TIPO DE PRODUTO EXTRATIVO VARIÁVEL 

QUANTIDADE PRODUZIDA NA EXTRAÇÃO 

VEGETAL 

VALOR DA PRODUÇÃO NA 

EXTRAÇÃO VEGETAL (MIL 

REAIS) 

 
 
 
 

CAUCAIA 

Ceras (Toneladas) 1 36 

Carnaúba (cera) (Toneladas) 1 36 

Fibras (Toneladas) 48 82 

Carnaúba (Toneladas) 48 82 

Carvão vegetal (Toneladas) 1 1 

Lenha (Metros cúbicos) 600 7 

  

MARANGUAPE Ceras (Toneladas) 1 12 

Carnaúba (pó) (Toneladas) 1 12 

Fibras (Toneladas) 8 13 

  

PALMÁCIA Carvão vegetal (Toneladas) 3 3 

Lenha (Metros cúbicos) 1.640 21 

Oleaginosos (Toneladas) 26 31 

Babaçu (amêndoa) (Toneladas) 26 31 

 Carvão vegetal (Toneladas) 1 1 

Lenha (Metros cúbicos) 4.948 67 

  

PARACURU Carvão vegetal (Toneladas) 1 1 

Lenha (Metros cúbicos) 4.948 67 

  

PENTECOSTE Carvão vegetal (Toneladas) 151 80 

Lenha (Metros cúbicos) 11.309 147 

  

SÃO GONÇALO DO 
AMARANTE 

Ceras (Toneladas) 40 360 

Carnaúba (pó) (Toneladas) 40 360 

Fibras (Toneladas) 343 514 

Carnaúba (Toneladas) 343 514 

Carvão vegetal (Toneladas) 16 11 

Lenha (Metros cúbicos) 28.088 506 

Ceras (Toneladas) 40 360 
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Os dados apresentados por municípios contemplam os distritos e 

localidades, tendo em vista que a produção agrícola dar-se em maior escala 

nas zonas rurais. A partir efetivação de trabalhos de campo, pode-se identificar 

setores com plantações dos gêneros citados, os quais em parte são da 

agricultura de subsistência e o excedente é comercializado nas feiras 

localizadas nas sedes municipais. 

Alguns dos gêneros das lavouras temporárias são encontrados em 

pequenos núcleos populacionais da bacia, sendo que se destaca a agricultura 

de subsistência com plantações de milho e feijão. Conforme dados inerentes a 

produção das lavouras temporárias de milho dos municípios em 2015. 

elencados na tabela 43, pode-se afirmar que, i) o município de Pentecoste 

possui a maior área plantada porém o menor rendimento médio acredita-se que 

tal fato esteja relacionado com as condições de semiaridez presentes no 

território municipal, ii) o município serrano de Palmácia detém a menor área 

plantada mas apresenta o maior rendimento médio, iii) Maranguape, São 

Gonçalo do Amarante, Paracuru e Caucaia apresentam respectivamente os 

maiores rendimentos médios no que tanque a produção de milho em 2015. 

 
Tabela 43: Produto das lavouras temporárias de milho dos municípios que 

compõem a bacia do rio São Gonçalo em 2015. 

  

Município Área plantada 
(Hectares) 

Área 
colhida 

(Hectares) 

Quantidade 
produzida 

(Toneladas) 

Rendimento 
médio da 
produção 

(Quilogramas 
por Hectare) 

CAUCAIA 
 

1.050 1.050 321 306 

MARANGUAPE 
 

1.913 1.913 995 520 

PALMÁCIA 
 

470 470 376 800 

PARACURU 
 

800 800 246 308 

PENTECOSTE 
 

3.003 3.003 330 110 

SÃO GONÇALO DO 
AMARANTE -  

1.500 1.500 675 450 
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Fonte: Adaptado Relatório de produção agrícola municipal, IBGE, 2015. 

 

Em relação ao cultivo do feijão pode-se afirmar que i) São Gonçalo do 

Amarante possui a segunda maior área plantada apresentando o menor 

rendimento de produção, ii) Pentecoste apresenta a maior área plantada 

possuindo o menor rendimento médio de produção, iii) Caucaia, Maranguape, 

Palmácia e Paracuru, respectivamente apresentam os menores rendimentos 

relacionados a produção do feijão (tabela 44). 

 

Tabela 44: Área plantada, área colhida, quantidade produzida e rendimento 

médio das safras de feijão dos municípios que compõem a bacia do rio São 

Gonçalo em 2015. 

MUNICÍPIO Área plantada 
(Hectares) 

Área colhida 
(Hectares) 

Rendimento médio da 
produção (Quilogramas 

por Hectare) 

CAUCAIA  1.050 1.050 122 

MARANGUAPE 1.913 1.913 166 

PALMÁCIA  102 102 255 

PARACURU 1.100 1.100 280 

PENTECOSTE 3.000 3.000 120 

SÃO GONÇALO 

DO AMARANTE  

1.750 1.750 400 

Fonte: Adaptado Relatório de produção agrícola municipal, IBGE, 2015. 

 

Em relação as lavouras de caráter permanente pode-se destacar que os 

cultivos de banana, castanha de caju e coco-da-baía estão presentes nos 

municípios. Pode-se afirmar que i) Caucaia é o maior produtor de bananas e 

Pentecoste produz menos bananas em relação aos municípios que compõem a 

bacia, ii) A castanha de Caju possui produção maior em São Gonçalo do 

Amarante e Pentecoste, e iii) a maior produção de coco-da-baia ocorre em 

Paracuru e São Gonçalo do Amarante, Pentecoste apresenta a menor 

produção (Tabela 45)  
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Tabela 45: Área destinada à colheita, área colhida, quantidade produzida, rendimento médio e valor da produção das 

lavouras permanentes nos municípios que compõem a bacia do rio São Gonçalo em 2015. 

 

 

 
Fonte: Adaptado Relatório de produção agrícola municipal, IBGE, 2015. 

Município 
 

 

Produto das 
lavouras 

permanentes 

Variáveis 

Área destinada à 
colheita 

(Hectares) 

Área colhida 
(Hectares) 

Quantidade 
produzida 

(Toneladas) 

Valor da 
produção (Mil 

Reais) 

CAUCAIA Banana (cacho) 450 450 1.400 1.019 

Castanha de caju 1.750 1.750 138 442 

Coco-da-baía 1.035 1.035 4.200 2.178 

Manga 125 125 1.200 492 

 
 

MARANGUAPE Banana (cacho) 215 215 1.012 768 

Castanha de caju 78 78 3 6 

Coco-da-baía 70 70 302 179 

Goiaba 23 23 180 330 

Laranja 4 4 21 11 

Mamão 3 3 35 26 

Manga 50 50 150 62 

Maracujá 4 4 96 163 

 
 

PALMÁCIA Banana (cacho) 1.500 1.500 6.750 3.375 

Café (em grão) Total 2 2 1 7 

Café (em grão) 
Arábica 

2 2 1 7 

Castanha de caju 28 28 4 12 

Coco-da-baía 2 2 8 5 

Mamão 5 5 179 111 

Manga 17 17 102 34 

Maracujá 5 5 158 316 

 
 

PARACURU Banana (cacho) 11 11 69 76 

Castanha de caju 428 428 44 92 

Coco-da-baía 671 671 5.037 3.063 

Goiaba 4 4 43 82 

Laranja 5 5 37 30 

Mamão 12 12 660 894 

Manga 22 22 273 109 

Maracujá 1 1 35 85 

 
 

PENTECOSTE Banana (cacho) 3 3 1 2 

Castanha de caju 923 923 100 250 

Coco-da-baía 10 10 2 1 

Mamão 1 1 1 1 

Manga 10 10 8 4 

 
 

SÃO GONÇALO DO 
AMARANTE 

Banana (cacho) 14 14 110 165 

Castanha de caju 3.845 3.845 770 1.709 

Coco-da-baía 368 368 2.470 1.634 

Mamão 1 1 30 42 

Manga 10 10 102 49 



191 

 

 

 

4.3.1 Pressões - Evolução dos principais usos do solo entre o período de 

1985 a 2015 

A análise regressiva da paisagem da área estudo permite analisar as 

diversas pressões que propiciam as modificações sofridas ao longo do tempo. 

Os fatores de modificações da paisagem são dispostos em duas dimensões, a 

saber, i) naturais (vegetação, relevo; solo; hidrografia), ii) fatores 

antropogênicos: proximidade de centros urbanos e áreas de mineração, 

construção de barragens, projetos de colonização, presença espécies 

economicamente importantes, rodovias, linhas de transmissão e ferrovias.  

Os grupos sociais de acordo como o período histórico apresentam um 

modo de vida que está intrinsecamente interligado com as características do 

meio natural, do grau de desenvolvimento das forças produtivas, da 

organização econômica e política, aspectos que estão relacionados com o 

meio ambiente demonstrados através da cultura, o que caracteriza a formação 

da identidade territorial (BUS, 2014). 

Foi realizada uma análise inerente a ocupação do alto, médio e baixo 

curso da bacia do rio São Gonçalo no período de 1985 a 2015, sendo que 

foram identificados os seguintes usos da terra, i) ocupação urbana, ii) 

ocupação por residências, iii) ocupação urbano-industrial, iv) cultivo agrícola, v) 

extração de minerais não metálicos (argila), vi) solo exposto, vii) vegetação 

densa e viii) vegetação conservada.  

Relativamente à quantificação dos usos do na bacia, pode-se afirmar 

que, em 1985, o alto curso apresentava ocupação urbana em 3,4 Km². Cerca 

de 2,3 Km² eram ocupadas por residências. Os solos expostos abrangiam 0,5 

Km² e a vegetação apresentava-se conservada em 23,2 Km². Em relação ao 

médio curso pode-se inferir que a ocupação urbana abrangia 13,9 km², as 

residências abrangeram 1,7, km². Em 10 km² verificou-se a presença de solo 

exposto. O cultivo agrícola se destaca com abrangência de 70,4 Km². A 

vegetação conservada correspondeu a 159,3 Km². No baixo curso a ocupação 

urbana abarcou 0,51 km², as residências ocupavam 23,1 Km². O cultivo 

agrícola estava presente em 0,9 km². Em 2,2 km² verificou-se a presença de 

solo exposto, e a vegetação conservada correspondeu a 79,4 Km² (Mapa 14). 
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Em relação ao ano de 1995 verificou-se no alto curso que em 2,1 Km² 

havia ocupação por residências, o cultivo agrícola estava presente em 17, 6 

Km², e em 717 Km² a vegetação apresenta-se conservada. No médio curso a 

ocupação urbana estava presente em 2,88 Km², as residências abrangeram 8,7 

Km². Em 53,7 Km² verificou-se a existência de solo exposto. Em setores que 

corresponderam a 41, 5 Km² são destinados a extração de argila, o cultivo 

agrícola foi identificado em 9,6 Km², no que concerne a vegetação conservada 

abrangeu 13,4 Km². No baixo curso a ocupação urbana correspondeu a 0,59 

Km², já a ocupação por residências chegou a 7,6 Km². O solo exposto estava 

em 0,8 Km² e a vegetação conservada abrangeu 36, 7 Km² (Mapa 15). 

A partir das análises efetivadas pode-se inferir que no ano de 2005 no 

alto curso a ocupação urbana correspondeu a 2,7 Km², enquanto que as 

atividades inerentes ao cultivo agrícola chegaram a 32,5 Km² e a vegetação 

apresentou-se conservada em 61,6 Km². No médio curso a ocupação urbana 

chegou a 49,6 Km² enquanto que a ocupação por residências chegou a 0,8 

km², os solos expostos abarcaram 1,9 Km², o cultivo agrícola destacou-se em 

21,1 Km². Verificou-se a presença da ocupação urbano-industrial que abrangeu 

75, 7 Km², a vegetação mostrou-se conservada em 89,2 Km² em relação ao 

baixo curso observou-se que a ocupação urbana correspondeu a 26,1 Km² 

enquanto que as residências ocupavam uma área de 14,7 Km² e em 0,7 Km² 

verificou-se a presença de solo exposto (Mapa 16). 

Em relação ao ano de 2015, o alto curso era constituído por ocupação 

urbana em 6,8 Km² a ocupação por residências abrangeu 1,1 Km², e as 

atividades ligadas ao cultivo agrícola corresponderam a 27, 5 Km². O médio 

curso apresentou ocupação urbana e urbano industrial respectivamente em 

12,9 Km² e em 90,8 Km², a ocupação por residências deu-se em 4,7 Km². Em 

1,4 Km² observou-se a existência de solo exposto. A extração de argila ocorreu 

em setores que abrangeram 1,9 Km² enquanto em 0,5 Km² verificou-se a 

presença de olarias destinadas a produção de tijolos e telhas. No baixo curso 

da bacia pode-se constatar que havia 14,8 Km² com ocupação urbana, as 

residências abrangeram 1,25 Km², os solos expostos apresentaram-se 

distribuídos em 1,5 Km². Verificou-se a presença de parques de aerogeradores 
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que abrangeu 0,3 Km², notou-se a existência de loteamentos em 12, 7 Km² e 

presença de granjas em 6,1 Km² (Mapa 17). 
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4.3.2 Estado Caracterização dos usos múltiplos dos recursos hídricos 

presentes na bacia hidrográfica do rio São Gonçalo  

 

Ao longo de toda história da humanidade, o desenvolvimento econômico 

e a diversificação da sociedade resultaram em usos múltiplos e variados dos 

recursos hídricos (HANAI, 2009). Nesse interim Nascimento (2011, p.48) 

informa que, “pela necessidade que representa a água - como insumo 

produtivo, composição da paisagem, interferência em processos 

biogeoquímicos, para vida humana etc, os recursos hídricos são utilizados para 

múltiplos fins”. 

A utilização da água pela sociedade visa a atender as necessidades 

pessoais, atividades econômicas (agrícolas e industriais) e sociais, essa 

diversificação no uso da água, quando realizada de forma inadequada, provoca 

alterações na qualidade da mesma, comprometendo os recursos hídricos e por 

consequência seus usos para os diversos fins (SOUZA et al, 2014). Deve-se 

destacar que o uso dos recursos hídricos proporciona muitos benefícios a 

sociedade, nesse contexto a tabela 46 expressa os benefícios obtidos pela 

sociedade a partir da utilização da água. 

 

Tabela 46: Benefícios da utilização dos recursos hídricos pela sociedade 

Benefícios da utilização dos recursos hídricos pela sociedade 

Preparação de alimento nas residências e elaboração industrial de alimentos  

Suprimento de agua para o corpo, higiene pessoal e disposição de resíduos  

Irrigação  

Água destinada a animais domesticados, produção em massa de vários 

alimentos 

Geração de Energia  

o Hidroeletricidade 

o Regulação da Temperatura  

o Transferência de energia em processos de aquecimento e 

resfriamento  
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Fonte: Adaptado Tundisi (2006). 

 

Acredita-se que a disponibilidade de água deve atender às necessidades 

básicas dos seres humanos, mas deve ocorrer em conjunto com o atendimento 

às necessidades ambientais, visando garantir a conservação de diversos 

ecossistemas existentes.  Nesse sentido faz-se necessário a verificação das 

ações antropogênicas estão incidindo sobre os recursos hídricos.  

 

 Usos Consultivos  

A utilização da água que ocasiona perdas consultivas (infiltração, 

evaporação, incorporação aos cultivos, etc) e diminuição de qualidade tendo 

em vista os usos posteriores demandam de tal recurso. Nesse contexto os 

usos consultivos são caracterizados pelo consumo efetivo da água sendo que 

seu retorno ao manancial é menor, o que efetivamente se perde é uma parcela 

do que foi originalmente proveniente da fonte, a parcela que infiltra volta após 

o Uso em manufatura  

o Uso para extinguir incêndios  

Produtos de colheita existentes em recursos hídricos conservados  

Recreação  

Turismo  

Transporte e navegação  

Reserva de agua doce (e bacias hidrográficas e geleiras) 

Controle de enchentes  

Deposição de nutrientes nas várzeas  

Purificação natural de detritos  

Habitat para a diversidade biológica  

Moderação e estabilização de microclimas urbanos e rurais 

Moderação climática global 

Saúde mental e estética  
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alguns meses, contudo, podem apresentar alteração em sua qualidade (SILVA, 

2006) 

 Usos não consuntivos 

 

Os usos não consuntivos das águas são aqueles em que o consumo de 

água não ocorre ou é realizado em pequena escala, sendo que a água 

permanece ou retorna ao manancial, podendo-se destacar a navegação, 

mineração, recreação, piscicultura, controle de cheias e geração de energia 

elétrica. Deve-se alertar que, tais usos podem tornar a água indisponível com a 

alteração da quantidade e dos aspectos qualitativos que vincula-se aos 

processos de degradação ambiental que envolvem os recursos hídricos. 

(SILVA, 2006). 

A água afigura-se como recurso imprescindível para a manutenção da 

vida humana, nesse contexto faz-se necessário o estabelecimento de formas 

voltadas ao armazenamento da água tendo em vista uma multiplicidade de 

usos presentes na bacia do rio São Gonçalo. Dentre os usos da água 

existentes no açude pode-se elencar, 

(I) Retirada de água destinada ao abastecimento humano extraída 

mediante a utilização de bombas de sucção presentes nas margens do 

rio São Gonçalo; 

(II) Dessedentação animal sendo que a água é utilizada para saciar a 

carência hídrica de animais (cavalos, cabras, bodes); 

(III) Plantio de Campim Braqueária destinado a alimentação de gado (bois, 

vacas); 

(IV) Existência da agricultura de vazante destinada a subsistência mediante 

o plantio de várias culturas agrícolas como o milho, feijão, cebolinha, 

abóbora, maxixe, tomate, coentro, pimenta de cheiro, o que caracteriza a 

existência de policulturas; 

(V) Verifica-se o cultivo da macaxeira destinada a subsistência no setor 

próximo a margem do rio; 

(VI) Existência da atividade pesqueira mediante a utilização de galões e linha 

e anzol na captura das seguintes espécies de peixes Cara tilápia, Traira, 

Curimatã, Pescada, e Carpa. 
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(VII) Presença da agricultura de vazante destinada a subsistência com o 

quiabo e pepino; 

(VIII) Existência de um haras destinados a criação de cavalos nas margens do 

açude de Itapebussu, com a presença de cavalos nas margens do 

açude. A figura 12 apresenta um mosaico de fotografias representativas 

dos usos múltiplos presentes na bacia hidrográfica do rio São Gonçalo. 

 

Figura 12: Usos múltiplos da água na bacia do rio São Gonçalo. 

Fonte: Landim Neto, 2015 

A verificação dos usos múltiplos afigura-se grande relevância tendo em 

vista que tais práticas contribuem para a geração de impactos na bacia o que 

pode comprometer os aspectos qualitativos e quantitativos dos recursos 

hídricos. Nesse sentido deve-se compreender os impactos nos setores do alto, 

médio e baixo curso da bacia do rio São Gonçalo. 

 

4.3.3 Impactos - Análise dos processos de degradação ambiental 

existentes na bacia hidrográfica do rio São Gonçalo 

Sánchez (2008) alerta que a degradação ambiental afigura-se como 

termo de conotação negativa ligado a uma mudança artificial ou 

perturbações antropogênicas geralmente associada a uma redução das 

condições naturais ou do estado de um ambiente. Conforme a interpretação 

de Sánchez (2008, p.27), 

 



202 

 

 

 

[...] não evidencia se o causador da degradação é o ser 
humano em si, uma conseqüência de atividade antrópica ou 
até mesmo um fenômeno natural como um raio que atinge 
determinada floresta e acaba por destruir a mesma por meio 
de um incêndio. O que fica explícito neste conceito é que a 
degradação ambiental caracteriza-se como um impacto 
ambiental negativo. 

 

O termo degradação ambiental é compreendido como fenômeno 

exclusivamente adverso, já o termo impacto ambiental pode se referir tanto a 

um aspecto positivo como a um aspecto negativo da ação antopogênica 

(MENEGUZZO, 2006).  

As ações humanas que degradam o ambiente, muitas vezes são 

intensificadas pelas imposições inerentes ao modelo socioeconômico vigente, 

que se apropria dos recursos ambientais visando a expansão e ampliação das 

áreas de exploração destes recursos, gerando consequências negativas para o 

ambiente e sociedade (BERNARDES; FEREIRA, 2012). 

 É possível perceber que o termo degradação ambiental é utilizado de 

forma genérica para se referir às intervenções antropogênicas no ambiente. A 

esse respeito, Farias (2015, p.172) esclarece que, 

A degradação ambiental é decorrente do exercício de 
atividades ou do uso/ocupação incompatíveis com a 
capacidade de suporte e com as limitações do ambiente, 
ocasionando processos de magnitudes diferenciadas, os quais 
variam em função da intensidade do agente impactante e da 
fragilidade do ambiente impactado.  

 

Os estudos inerentes à degradação ambiental em bacias hidrográficas 

afiguram-se de elevada importância para se compreender os aspectos que 

constituem a relação entre sociedade e natureza, podendo fornecer subsídios 

para o estabelecimento de um conjunto de ações voltadas ao planejamento 

que objetive se atingir a melhoria qualidade de vida da população contribuindo 

para a construção da sustentabilidade ambiental (MENEGUZZO, 2006). Numa 

perspectiva regional (englobando o alto, médio e baixo curso) foi verificado que 

a bacia hidrográfica do rio São Gonçalo apresenta os seguintes impactos 

(Mapa 18). 

(01)  Deposição inadequada de resíduos sólidos (lixo doméstico) nas 

margens do rio São Gonçalo que pode contribuir para alteração das 
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características dos parâmetros físicos, químicos e microbiológicos da 

água. 

(02)  -Retirada de lenha vegetal que é utilizada em fornos de olarias 

presentes nos municípios de Pentecoste Maranguape, Caucaia, e São 

Gonçalo do Amarante. Observou-se que tal prática é feita sem a 

utilização de um manejo adequado.  

(03) - Assoreamento antropogênico nas margens do rio, ocasionado pela 

retirada de areia usada na construção civil, tal ação é ocasionada pela 

retirada da vegetação ciliar que está protegendo o rio, tem como 

consequências a diminuição da profundidade nos setores que estão 

assoreados. 

(04)  - Retirada de argila que é utilizada por olarias como matéria prima para 

a fabricação de tijolos e telhas. 

(05) - Presença de lixões a céu aberto no Distrito de Sítios Novos, o que 

acarreta na atração de vetores que podem ocasionar doenças e 

poluição do solo e recursos hídricos pela decomposição do lixo. 

(06) - Retirada de argila que é utilizada por olarias como matéria prima para 

a fabricação de tijolos e telhas. 

(07)  - Retirada de argilas que é utilizada por olarias como matéria prima 

para a fabricação de tijolos e telhas. 

(08)  - Assoreamento antropogênico nas margens do rio, ocasionado pela 

prática da agricultura de vazante com o cultivo de (feijão e milho). 

(09)  - Retirada de argila que é utilizada por olarias como matéria prima para 

a fabricação de tijolos e telhas. 

(10)  - Extração de mármore presente no município de Caucaia. 

(11)  Intensificação de processos erosivos devido ao desmatamento 

(atividade de extração de areia). 
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4.3.4 Respostas Ações necessárias para um ordenamento territorial 

adequado do conjunto da bacia hidrográfica do rio São Gonçalo. 

Diante dos impactos observados na bacia hidrográfica do rio São 

Gonçalo, faz-se necessário elencar um conjunto de ações que devem ser 

efetivas tendo em vista garantir a conservação dos recursos ambientais 

levando-se em consideração uma escala horizontal (a bacia como unidade 

integral) e outra vertical (pondo em destaque as diferentes medidas a serem 

efetivadas no alto, médio e baixo curso da bacia citada). 

Em termos gerais pode-se constatar que faz-se necessário a construção 

de um processo de sensibilização onde os diferentes grupos sociais possam 

exigir projetos e programas governamentais que venham garantir a 

sustentabilidade dos recursos hídricos. Conforme a realidade existente na 

bacia hidrográfica do rio São Gonçalo, torna-se necessário o cumprimento das 

seguintes propostas:  

(i) Remanejar a população urbana que ainda permanece nas 

margens dos corpos hídricos, tal transferência que deve ocorrer 

para outros setores mais apropriados ambientalmente e com a 

instalação de infraestrutura de saneamento básico,  

(ii) Ampliar os ineficientes serviços de esgotamento sanitário 

sobretudo nas zonas rurais presentes nos municípios drenados 

pelo rio São Gonçalo; 

(iii)  Realizar o processo de revitalização das margens rio que passa 

pelos setores urbanizados, por meio de um processo de limpeza, 

com o intuito de propiciar a pesca e atividades de lazer nestes 

trechos urbanizado;  

(iv)  Fiscalizar os usos e ocupações de APAs e APPs presentes na 

bacia;  

(v) Inserir nas escolas municipais e estaduais programas de 

Educação Ambiental para que crianças e jovens sejam 

multiplicadores dos ideais de sustentabilidade;  

(vi) Incentivar a cultura e o artesanato local (fabricação de produtos 

utilizando a argila e a folha da carnaúba como matéria prima) 
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como uma forma de atrair mais turistas, a ser implementado pelos 

gestores; 

(vii) Deve-se haver a promoção de cursos de capacitação de longa 

duração para os moradores residentes nas sedes distritais e 

localidades vizinhas, a fim de que estes sejam qualificados e, 

posteriormente, absorvidos pelo mercado de trabalho local; 

(viii)  Fomentar o debate nas escolas, associações e centros 

comunitários, com discussões sobre prostituição, uso de drogas e 

violência, no intuito de minimizar problemas dessa natureza;  

(ix) Instituir mais espaços (praças, quadras esportivas, campos de 

futebol, etc) voltados ao lazer para crianças, jovens, adultos e 

idosos.  

Em relações as ações especificas a serem efetivas na bacia do rio São 

Gonçalo, elencou-se destaca-se que nos setores do alto curso é necessário, 

 

(I) A implementação de técnicas voltadas para a conservação do uso do 

solo tendo em vista que a produção agrícola ocorre por meio de roças, o 

que acelera os processos erosivos, contribuindo para o assoreamento 

dos canais fluviais; 

(II) Nas margens do rio São Gonçalo, sobretudo nas proximidades dos 

açudes de Itapebussu e Amanari tem-se a ocorrência de culturas de 

subsistência irrigada e de sequeiro levam à alteração da mata ciliar e ao 

consequente assoreamento dos canais fluviais; 

(III) As áreas de nascentes, situadas nos esporões da vertente oriental do 

Maciço de Baturité devem ser preservadas tendo em vista garantir a 

manutenção do fluxo hídrico que abastece o rio São Gonçalo. 

 

O médio e baixo curso da bacia do rio São Gonçalo encontram-se com 

intensa ocupação que é dotada insuficientes infraestruturas urbanas nesse 

sentido é necessário  

(I) A atividade relacionada a extração de argila deve ser realizada 

através de técnicas adequadas voltadas a conservação do solo. As 
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áreas de extração existentes devem ser fiscalizadas pela Secretária de 

Meio Ambiente do Estado do Ceará. 

(II) A elaboração de projetos comunitários, pois estes são quase sempre 

mais sustentáveis do que os mega-projetos estaduais, nacionais e 

internacionais elaborados por técnicos que pouco conhecem a realidade 

local. 

 

(III) Não se pode esquecer de que as comunidades locais têm uma relação 

muito estreita com a natureza, conhecem mais detalhadamente o 

espaço onde vivem e, deste modo, têm mais condições de saber o que é 

sustentável ou não para o seu território. 

 

(IV) Após a desestruturação do Território Anacé ocasionada pela instalação 

dos empreendimentos vinculados ao Complexo Industrial Portuário do 

Pecém o Estado tem por função de fornecer condições para a 

sobrevivências do povo indígenas Anacé nos reassentamentos. 

 

Acredita-se que o conjunto de ações elencadas possam contribuir com o 

planejamento e gestão dos recursos hídricos presentes na bacia do rio São 

Gonçalo, porém faz-se necessário existência da junção dos múltiplos grupos 

sociais que estão inseridos na bacia visando contribuir para o desenvolvimento 

e implementação de políticas voltadas a preservação e conservação da água 

que afiguram-se imprescindível para a manutenção da biodiversidade. 
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5. CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS E METODOLÓGICAS PARA 
CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS AMBIENTAIS EM BACIAS 
HIDROGRÁFICAS –POSIBILIDADES DE USO DO MODELO DPSIR 

 

5.1 Breve histórico sobre planejamento de cenários  

Os primeiros estudos relacionados ao planejamento de cenários 

iniciaram-se durante a segunda guerra mundial tendo em vista prever o 

comportamento do adversário fundamentando a preparação de ações voltadas 

ao ataque e defesa (BUARQUE, 2003). Nas décadas de 60 e 70 as técnicas 

inerentes a construção de cenários são desenvolvidas por empresas 

multinacionais. A esse respeito Buarque (2003, p. 9) informa que,  

Inicialmente de forma rudimentar e com processos tradicionais 
de projeção de tendências e de cálculo de probabilidades, os 
cenários foram ganhando espaço experimental ao mesmo 
tempo em que adquiriam novas concepções e recursos 
técnicos mais amplos e rigorosos. Nas últimas décadas, 
multiplicaram-se os estudos e difundiu-se o uso das técnicas 
de cenários nas empresas e nas nações, surgindo, com isso, 
na Europa, no Japão, na África do Sul e mesmo na América 
Latina, importantes experiências globais e setoriais. 

 

No âmbito europeu nos últimos 30 anos a Organização para a 

Cooperação e o Desenvolvimento (OCDE) se destaca na realização de estudos 

voltados aos cenários com enfoque setorial (BUARQUE, 2003). No Brasil a 

instituição de cenários é recente excetuando-se algumas experiências isoladas 

e acadêmicas27.as técnicas de cenários começam a ser efetivamente utilizada 

em territorial nacional na segunda metade da década de 1980 pelas empresas 

estatais, como por exemplo a Petrobras e a Eletrobrás (BUARQUE, 2003). 

No final da década de 1990, a Eletronorte efetivou a atualização dos 

cenários socioeconômicos e energéticos da Amazônia, produzindo novos 

cenários mundiais, nacionais e regionais e utilizou suas conclusões para a 

                                                           
27 Buarque (2003, p.11) assegura que no âmbito acadêmico “o Brasil apresenta as primeiras 
referências às técnicas de antecipação de futuro na década de 1970 e realiza, na segunda 
metade da década de 1980, alguma investida na produção de cenários futuros, entre os quais 
o trabalho de Hélio Jaguaribe (1989), intitulado Brasil 2000, que procura desenhar um cenário 
desejado para o Brasil com base em alguns parâmetros gerais de desenvolvimento. Trabalhos 
com conteúdo teórico e metodológico sobre a prospecção de futuros surgem já no fim da 
década de 1970, embora tenham sido muito pouco utilizados, na medida em que não existia, 
no mundo empresarial e governamental, uma percepção da importância da ferramenta”. 
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instituição do planejamento estratégico empresarial (BUARQUE, 2003). Em 

1998 a Secretaria de Assuntos Estratégicos propôs o Projeto “Brasil 2020”, que 

combinou um conjunto de cenários alternativos com um cenário normativo, 

para o qual utilizou-se de uma consulta aos atores sociais e às lideranças 

políticas nacionais (BUARQUE, 2003). 

Buarque (2003) alerta que os estudos de cenários têm sido 

interrompidos o que inviabiliza a formação de uma mentalidade prospectiva no 

planejamento, porém no Brasil houve uma grande propagação da metodologia 

de construção de cenários através de instituições acadêmicas como o Centro 

de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (USP). Diante do 

exposto faz-se necessário a compreensão dos conceitos relacionados aos 

cenários. 

 

5.2 Bases conceituais - cenários  

O cotidiano dos seres humanos e dos sistemas onde se integram 

decorre ao longo de uma linha tridimensional que inclui o passado, o presente 

e o futuro. Santos (2011, p.3) alerta que, “atualmente a mudança, a incerteza, o 

imprevisto e a turbulência da envolvente de cada sistema, aumentaram a um 

nível tal que, aponta para a exigência de uma reflexão e uma preparação para 

enfrentar situações diversas em diversos momentos”. Nesse contexto 

Rodrigues (2012, p.31 e 32) assegura que,  

 

[...] os problemas de decisão podem ser classificados numa 
escala contínua: começa nas situações mais previsíveis 
(quando se dispõe de informação necessária) e termina nas 
situações imprevistas (quando não se dispõe de informação). 
As decisões do primeiro tipo são normalmente referidas como 
situações de certeza ou determinísticas, e as do último tipo 
como problemas de tomada de decisão sob incerteza. 

 

Diante do exposto acredita-se que o termo cenário construído em 

pesquisas ambientais, refere-se a relação existente entre ambiente natural 

utilizado pela sociedade, levando em consideração uma dupla dimensão, a 

saber, i) as previsões socioeconômicas, e ii) a dinâmica do meio ambiente com 

a verificação das mudanças no regime hídrico verificação das mudanças 
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inerentes a dinâmica das populações de vegetação e animais. Conforme Beser 

de Deus (2013 p. 31) os cenários são compreendidos como,  

[...] histórias enquanto narrativas e seus instrumentos. A 
elaboração dos cenários é uma fase importante do processo de 
planejamento, pois ela trata da configuração de um sistema ou 
da situação que se deseja conhecer, sempre vinculada a um 
período de tempo com narrativa e contexto. 

 

Tendo em vista o estabelecimento da previsão é particularmente 

importante cartografar as paisagens com indicadores analíticos que 

caracterizam os diferentes tipos de dados do ambiente (fertilidade do solo, 

qualidade das águas superficiais e subterrâneas, produtividade de biomassa, 

levando-se em consideração dados de interesse para fins recreativos, médico, 

planejamento arquitetônico geográfico e outros). Conforme Oliveira, Rodrigues 

(2009, p. 306) a, 

A proposição de cenários ambientais baseia-se na análise e 
representação de situações de evolução de um ambiente, 
levando-se em conta o tempo, espaço, interação entre 
variáveis e a lógica intuitiva. Essa metodologia é de grande 
importância para o planejamento ambiental, já que analisa em 
uma perspectiva futura a eficácia das diretrizes propostas. 

 

A importância do prognóstico geográfico está atrelada a fundação e 

aprovação das diferentes concepções de desenvolvimento econômico e social 

de projetos e planos técnicos. A esse respeito Tauk-Tornisielo (1991. p.51) 

assinala que,  

[...]os cenários devem ser construídos a partir do diagnóstico 
da realidade, mas também devem revelar o passado, o 
presente e o futuro sob o ponto de vista das diversas vertentes 
envolvidas no planejamento ambiental. 

 

A elaboração de cenários devem apresentar conteúdo concreto, levando 

em consideração i) o diagnóstico da realidade técnica; ii) propostas 

governamentais; e iii) aspectos socioculturais aprendido pela cultura mediante 

os aspectos de valorização da memória através do contexto histórico enquanto 

manifestação temporal (SANTOS, 2004). Dependendo da fase na qual a 

pesquisa se encontra são desenvolvidos alguns “tipos” de cenários, a esse 

respeito Beser de Deus (2013, p. 35) esclarece que,  
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[...] na fase de diagnóstico são elaboradas avaliações dos 
cenários passado e presente e, na fase de prognóstico, é feita 
a construção de cenários futuros. Há também duas formas 
principais de se abordar cenários: quantitativa (atuando mais 
como modelo e previsão) e/ou qualitativamente (com 
abordagem mais descritiva e subjetiva). 
 

É necessário enfatizar que a elaboração de cenários em âmbito 

ambiental dar-se com a interação entre os sistemas podendo ser utilizados não 

só como um documento necessário para a organização adequada do processo 

de produção, deve-se propor um conjunto de medidas voltadas a recuperação 

dos recursos ambientais. Nesse sentido Souza; Oliveira (2011, p.55-56) 

informam que, 

[...] Na elaboração de cenários, simulam-se situações 
vislumbrando-se respostas adequadas para a escolha de 
possíveis soluções. Os cenários têm uma perspectiva 
tendencial e outra desejável. O cenário tendencial é 
fundamentado numa avaliação rigorosa do estado de 
conservação dos recursos naturais renováveis, especialmente 
solos, recursos hídricos e biodiversidade. Traça-se então o que 
se considera na trajetória mais provável da dinâmica ambiental. 
O cenário desejável fica na dependência do balanço entre o 
futuro almejado pela sociedade e o cenário tendencial, 
concebendo-se um comportamento prospectivo para o meio 
ambiente. 
 

Os cenários representam a construção de perspectivas de futuro 

desejáveis plausíveis, são úteis para considerar futuros possíveis baseados no 

mapeamento das tendências passadas e atuais, e em eventos incertos mais ou 

menos prováveis, nesse sentido o papel dos cenários torna-se mais relevante 

na formulação, discussão e avaliação de opções estratégicas (PARTIDÁRIO, 

2012). Beser de Deus (2013, p. 57) assegura que os cenários que visam 

compreender o futuro estão inseridos em duas dimensões, a saber,  

 
[...] uma do ponto de vista privado, buscando vantagem 
competitiva e mais chances de sucesso que os concorrentes 
(chamada aqui somente de âmbito estratégico e/ou 
corporativo); outra do ponto de vista público (aqui direcionada 
ao planejamento ambiental), em que se busca conhecer 
antecipadamente para melhor planejar o conflito entre atores e 
instituições. 
 

Conforme Buarque (2003, p.14) o presente é constituído por um 

momento entre o passado e o futuro, “[...]passado este que o condiciona e o 
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determina. Já o futuro é o momento para o qual estão voltados nossos olhares, 

nossas inquietações e nossas ações”. Os cenários têm sido utilizados numa 

grande variedade de situações e contextos disciplinares (e.g. física, economia, 

social, geografia, ambiente), entre os quais se destaca a resolução de 

potenciais conflitos (RASKIN, 2005).  

Cabe ressaltar que os cenários são classificados conforme algumas 

dimensões a saber, i) abordagem para construção, ii) quanto ao propósito, iii) 

métodos de elaboração, iv) por tema de estudo e, v) por escalas espaciais e 

temporais. O quadro 7 apresenta a conceituação relacionadas a classificação 

citada. 

 

Quadro 7: Classifição de cenários conforme a abordegem, propósito, métodos, tema 

de estudo e escalas espaciais e temporais 
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Classificação dos Cenários  

Abordagem para 
construção 

Quanto ao propósito Métodos de elaboração Por tema de estudo Por escalas espaciais 
e temporais 

Cenários Quantitativos: 
são aqueles que expressam 
visões de futuro através de 
informações numéricas  
frequentemente geradas 
por métodos 
computacionais.    
 

Podem fornecer cálculos de 
ordem de magnitude de 
tendências passadas, 
presentes e futuras, como, 
por exemplo, 
Crescimento demográfico. 
Assim, esses cenários são 
aqueles em que as 
informações podem 
ser quantificadas e 
representadas por modelos 
quantitativos. 
 

 

 

 

Cenários Qualitativos: são 
aqueles que expressam 
visões subjetivas através de 
imagens (por exemplo, 
mapas mentais), diagramas 
ou narrativas descritivas 
escritas, são textos 
narrativos de como o futuro 
pode evoluir, que e 
apresentam uma maneira 
de falar, recurso muito 
utilizado na construção de 
cenários futuros, 
especificando tendências 
de variáveis ambientais e 
institucionais na 
determinação de 
mudanças, como, por 
exemplo, o uso da terra. 

Cenários Exploratórios: 
concebidos como uma 
sequência de eventos 
emergentes e ajudam a 
analisar o possível 
desenrolar de 
acontecimentos futuros em 
relação a determinado tema 
(por exemplo, 
disponibilidade de água), 
visando facilitar o 
posicionamento e a tomada 
de decisão em relação ao 
assunto. 
 

Cenários Tendenciais: a 

trajetória de construção de 

cenários é definida do 

passado (incluindo o 

presente) para o futuro. 

Trata-se de uma 

extrapolação de tendências 

históricas. 

Cenários Alternativos: a 

trajetória de construção de 

cenários é definida do 

presente (ou do passado 

recente) para o futuro. 

Começam no presente e 

visam explorar tendências 

para o futuro. Exploram os 

fatores de mudança que 

podem levar a realidades 

completamente diferentes 

das do passado e do 

presente. 

Cenários Normativos: a 
trajetória de construção de 
cenários é definida do futuro 
para o presente, retornando 
ao futuro novamente. 
Portanto, começam com 
uma visão prescrita do 
futuro (otimista, pessimista 
ou neutra) e são 
construídos da frente para 
trás no tempo, buscando 
visualizar esse futuro 
prescrito a emergir.  
 
Cenários Intuitivos: a 
trajetória de construção de 
cenários é definida do futuro 
para o futuro. É qualitativo e 
fruto da imaginação. Difere 
do normativo na medida em 
que não precisa, 
necessariamente, ser um 
futuro desejado. É um futuro 
criado pela livre imaginação 
de seus autores (pressupõe 
ruptura). 

Cenários participativos: são 
construídos através de 
métodos participativos. Atores 
e especialistas podem ser 
envolvidos, mas 
secundariamente. Existem 
experiências de elaboração de 
cenários realizadas em 
diferentes partes do mundo e 
indicam que quando o 
processo de discussão sobre 
futuros alternativos envolve a 
participação dos atores 
interessados em determinado 
problema, favorece o 
entendimento de pontos de 
vista divergentes e a obtenção 
de consensos, podendo apoiar 
o processo de tomada de 
decisão coletiva, e o 
planejamento de ações 
 

 

 

Cenários construídos por 

Especialistas: baseiam-se, 

principalmente, na 

contribuição de especialistas 

e, opcionalmente, na de 

atores/tomadores de decisão. 

associado a essa abordagem 

quantitativa, são realizadas as 

narrativas por especialistas, os 

atores e os tomadores de 

decisão são envolvidos, mais 

detidamente, na fase de 

revisão do que na fase de 

construção dos cenários. 

Cenário setorial, de 
área e/ou 
institucional: Assim, 
teria, respectivamente, 
como foco um 
problema (o futuro da 
televisão), uma área 
geográfica como um 
país, região ou cidade 
(o futuro do Brasil) ou 
as esferas de interesse 
de uma organização 
ou grupo de 
organizações (o futuro 
da Marinha). 

Cenários na escala 
espacial: podem 
variar da escala 
global, supranacional, 
nacional, regional a 
local. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cenário na escala 
temporal: podem ser 
de longo prazo e de 
curto prazo (alguns 
autores também 
citam médio prazo). 
Como regra geral, um 
cenário de longo 
prazo varia de 10 a 
25 anos ao passo que 
o de curto prazo entre 
3 a 10 anos.  Há uma 
ideia prevalente de 
que o curto prazo se 
estende até cinco 
anos; o médio prazo, 
entre cinco e 10 anos; 
e longo prazo, de 10 
a 25 anos. 

Fonte: Adaptado Beser de Deus (2013, p. 73 - 88). 
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Aglutinam uma gama de informações quantitativas e qualitativas, 

conhecimento e opiniões, o que facilita a sua leitura pela população. Börjeson 

et al. (2006, p. 726) realiza a classificação dos cenários em três tipologias, a 

saber, 

 

Cenários preditivos que utilizam dados do passado e presente 
para predizer o futuro. A principal ferramenta utilizada na 
construção de cenários preditivos são os modelos de 
simulação, que a partir da interpretação dos dados do passado 
permitem criar probabilidades de ocorrência no futuro. Nestes 
cenários parte-se do pressuposto que o futuro é semelhante ao 
passado, projetando dados históricos no futuro. Cenários 
exploratórios analisam situações ou acontecimentos que são 
plausíveis de acontecer, partindo frequentemente de uma 
diversidade de perspectivas. Estes cenários são analisados de 
forma a abranger um vasto leque de possíveis 
desenvolvimentos e tipicamente têm como ponto de partida o 
futuro, são por isso criados para horizontes temporais maiores 
que os cenários preditivos. Os cenários exploratórios são 
normalmente usados quando os seus criadores têm bom 
conhecimento do funcionamento do sistema e pretendem 
explorar as consequências de determinadas ações. Cenários 
normativos ou prescritivos estabelecem uma situação futura 
desejada e procuram caminhos para atingir, partindo da 
situação presente. Quando é necessário que ocorra uma 
mudança estrutural no sistema para atingir um determinado 
objetivo desejado.  

 

Conforme as tipologias citadas, compreende-se que para se chegar a 

um cenário preditivo deve-se seguir um desenvolvimento sem intervenções. 

Numa análise exploratória deve-se verificar novos caminhos de 

desenvolvimento. Caso exista um caminho específico para alcançar um 

objetivo desejado, que seja condicionado pela legislação, tem-se a constituição 

de um cenário normativo. Nesse interim Fontes (2014, p.50) informa que, 

 

[...] os cenários devem conter elementos de ambos os tipos, 
descritivo e normativo, daí ser utilizada a nomenclatura 
principalmente, com o devido ênfase no tipo principal. A 
escolha do tipo de cenários depende dos objetivos pretendidos, 
os normativos representam tentativas organizadas para avaliar 
a viabilidade de alcançar determinados futuros desejados e as 
suas consequências de modo a evitar riscos indesejáveis. Os 
cenários descritivos, por outro lado, tentam articular diferentes 
futuros desenvolvimentos sociais plausíveis e explorar as suas 
consequências. 
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O processo de instituição e desenvolvimento de cenários inclui várias 

etapas ou elementos que devem ser levados em consideração em primeiro 

lugar, existe um elemento que consiste na geração de ideias e coleta de dados. 

Em uma segunda dimensão, relaciona-se a um elemento de integração onde 

as peças são combinadas em conjuntos. E por fim, faz-se necessário existe um 

elemento de verificação a consistência dos cenários (BÖRJESON, et al. 2006). 

Os cenários podem ser construídos lendo-se em consideração duas dimensões 

sendo a qualitativa e quantitativa. A esse respeito Fontes (2014, p. 36) relata 

que, 

“[...]os cenários quantitativos baseiam-se em dados numéricos 
e são calculados quase sempre a partir de modelos 
formais/conceptuais, que utilizam algoritmos matemáticos para 
auxiliar na fundamentação dos conteúdos dos cenários, que 
representam relações chave dos sistemas humanos e 
ambientais”.  

 

Deve-se esclarecer que os cenários quantitativos são mais difíceis de 

compreender por pessoas não especializadas, e muitas vezes dão 

interpretações erróneas dos resultados. Além disso, a informação numérica 

pode levar a que os cenários sejam confundidos com previsões (PARTIDÁRIO, 

2008). 

Os cenários qualitativos fornecem informações ou descrições sobre o 

carácter dos elementos como os seus comportamentos, incertezas, interações 

causais, tradições e desejos/vontades através de palavras, fotografias, mapas, 

e outros elementos visuais (FONTES, 2014).  

Diante exposto é perceptível que os cenários qualitativos são de fácil 

compreensão podendo ser facilmente representar pontos de vista das 

diferentes partes interessadas, porém seus pressupostos devem estar 

explícitos, visando a compreensão da sua fundamentação. Os procedimentos 

gerais para a elaboração de cenário estão dispostos no quadro 8. 

 

Quadro 8: Etapas sequenciais e interativas para a construção de 

cenários.  

Etapas sequenciais e interativas 
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Descrição do objetivo de forma clara e identificação da área de estudo ou de 

aplicação. 

Percepção do funcionamento do sistema (variáveis-chave). 

Identificação das forças motrizes que provocam alterações no sistema. 

Estabelecimento do ano de referência ou ponto de partida do cenário (ano 
mais recente para o qual existe informação disponível e adequada) e definição 
da escala espacial de trabalho. 

Ordenação das forças motrizes segundo a sua relevância para o objetivo 
definido, grau de incerteza e a capacidade de controle. 

Definição das incertezas críticas. 

Seleção de tema ou lógica subjacente a cada cenário. 

Definição do horizonte temporal e pontos intercalares no tempo (geralmente o 
número de passos é reduzido devido ao elevado esforço analítico necessário 
para os concretizar). 

Concepção de uma imagem ou de uma narrativa de cada cenário gerado. 

Verificação da consistência e plausibilidade de cada cenário. 

Avaliação das implicações ou impactes de cada cenário. 

Desenvolvimento e verificação das opções estratégicas. 

Publicação e implementação dos planos. 

Fonte: Adaptado Fonte (2014 p. 42). 

 

Convém ressaltar que existe duas dimensões relacionadas a busca pelo 

futuro a partir de cenários, uma do ponto de vista privado, buscando vantagem 

competitiva e mais chances de sucesso que os concorrentes e outra do ponto 

de vista público em que se busca conhecer antecipadamente para melhor 

planejar o conflito entre atores e instituições (DE DEUS, 2013). 

A realização de planejamento por cenários, devem observar as suas 

características, enfoques e tipologias tendo em vista verificar as possibilidades 

de mudanças, o que requer coragem intelectual para revelar evidências que 

não estão adequadas aos modelos mentais (MAGALHÃES, 2009). 

Do ponto de vista privado Ribeiro (2006) salienta a importância do 

planejamento por meio de cenários mediante a utilização da metodologia 

Global Business Network (GBN) que é constituída por oito passos, a saber i) 

assunto focal, ii) fatores chaves, iii) forças ambientais, iv) incertezas críticas, v) 

logicas dos cenários, vi) cenários, vii) implicações e opções e viii) indicadores 
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temporais. O quadro 9 explicita a descrição dos passos metodológicos do 

Global Business Network. 



215 

 

 

 

Quadro 9: Descrição dos passos metodológicos do Global Business Network. 

ETAPA DESCRIÇÃO 

PASSO 1 

(ASSUNTO FOCAL) 

Visa a identificação da principal preocupação estratégica, preferencialmente na forma de uma decisão clara. Questões como “se 

construir ou não novas instalações, estabelecer ou não novos negócios, fazer ou não a fusão com empresas concorrentes/similares” 

são formuladas para refinar a preocupação estratégica. Outras questões importantes relacionadas com o futuro são também 

formuladas, buscando o refino e a consistência necessária ao início dos trabalhos. Obter respostas às indagações críticas a seguir 

apresentadas são condicionantes para o sucesso desse passo e de todo o processo: “O que os tomadores de decisões estão 

pensando em relação ao futuro?”, “Que decisões a serem tomadas terão influência, a longo prazo, nos destinos da empresa?”, “Como 

podemos ter certeza de que as especificidades que distinguem nossos cenários realmente farão diferença para nossos negócios?”, 

“Quais são as principais preocupações/desejos de nossos clientes?” , “Quais são os desconfortos de nossos clientes e quais serão os 

nossos focos de atenção?”. 

PASSO 2 

(FATORES CHAVES) 

Identificação dos fatores-chave no ambiente, caracterizados por eventos e tendências que determinarão a diferença entre o sucesso e 

o fracasso do assunto focal. Esses fatores deverão responder questões como: “Que elementos têm a chance de fazer diferença para o 

assunto focal?”, “Quais são todos os elementos do nosso planejamento do negócio?”, “Quais são outras maneiras de olharmos o 

assunto em foco?”, “Quais são os pressupostos implícitos aos negócios que devemos questionar?”, “O que precisamos enxergar que 

agora ainda está invisível?”, “Qual é o nível apropriado de sutileza humana e do empreendimento no qual devemos considerar a 

situação focada?”. As ferramentas utilizadas nesse passo são: lista das variáveis relevantes para a agenda estratégica; entrevistas com 

pessoas de fora da empresa que sejam mais receptíveis e possam prover novos insigths; exploração da diversidade da equipe, 

deixando os pressupostos suspensos para estudos mais aprofundados no próximo passo; eliminação do estoque de pensamento de 

coisas óbvias. 

PASSO 3 

(FORÇAS AMBIENTAIS) 

Entender as macrotendências que atuam diretamente no assunto focal, bem como melhorar a compreensão de suas estruturas e 

incertezas críticas. Devem ser encontradas respostas para as seguintes indagações: se os fatores-chave são as causas do sucesso ou 

do fracasso, quais são as causas das causas? Quais eventos, padrões de comportamento e estruturas sistêmicas são importantes? 

Quais forças certamente estarão presentes no futuro? Quais são as incertezas globais importantes? Quais são as outras perspectivas 

possíveis para a situação como um todo? Freqüentemente, a identificação das forças ambientais nos revela a presença de pontos 

importantes e críticos. Essas forças relacionam-se a: dinâmica social - aspectos demográficos, valores sociais, estilo de vida, 

movimentação da população, migrações, comportamento humano de uma forma geral; assuntos econômicos – tendências 

macroeconômicas e forças que moldam a economia como um todo, nível de emprego, taxas de juros, transferência de recursos entre 

os países, formação de blocos econômicos; dinâmica de microeconomia - fusões de empresas, estrutura competitiva das empresas e 

mercados regionais, formação profissional frente às novas necessidades empresariais, recursos financeiros aplicáveis aos setores 

regionais de produção; assuntos políticos - constituição dos partidos políticos, alianças político-partidárias, partidos de direita e de 

esquerda, relacionamento entre os poderes, forma de governo (democracias, parlamentarismos, entre outros); assuntos tecnológicos - 

tecnologia da informação, tecnologia do conhecimento, biotecnologia, genoma, sistemas de produção, formas e meios de 

comunicação, métodos de trabalho, patentes, troca de conhecimento, entre outros; assuntos ambientais - proteção do ambiente, vida 

fora da terra, sistemas de saúde, ecossistemas, biodiversidade. 

PASSO 4 

(INCERTEZAS 

CRÍTICAS) 

Nesse passo priorizamos os fatores-chave e as forças ambientais, visando identificar as forças motrizes e as principais incertezas 

críticas, depositários de nossas esperanças, objetivando caracterizar a estrutura para a exploração do futuro. Os fatores e tendências 

motrizes principais são ordenados com base em dois critérios: o grau de importância para o sucesso do assunto focal, identificado no 

Passo 1 e o grau de incerteza que envolve esses fatores e tendências. O objetivo é então revelar os dois ou três fatores ou tendências 

mais importantes e mais incertos. Os resultados desse passo são: o entendimento do impacto relativo dos fatores-chave e forças 

ambientais para o assunto focal; a compreensão da previsibilidade relativa dos fatores-chave e forças ambientais; o estabelecimento 

dos princípios a partir dos quais os cenários serão diferenciados; o enxugamento da longa lista de fatores-chave e forças ambientais 

para somente dois conjuntos que definem as incertezas críticas determinantes dos eixos da matriz de cenários. 

PASSO 5 

(LÓGICA DOS 

CENÁRIOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontrar as lógicas que iluminarão mais efetivamente os pontos-chave do assunto focal é o objetivo desse passo, cujos resultados 

são: matrizes 2 x 2, com quatro quadrantes, contendo quatro cenários e um conjunto de quatro pré-cenários, definidos pelas questões 

analisadas. São questões-chave a serem respondidas nesse passo: as premissas estabelecidas pelos eixos da matriz proporcionam 

histórias plausíveis em todos os quadrantes ou algum dos quadrantes é um espaço nulo? Os rascunhos das histórias trazem uma nova 

luz para a agenda estratégica e provocam conversações úteis? Os cenários passam no teste do “e daí”? Algum dos cenários pode ser 

identificado como sendo o “futuro Oficial”? Podemos dizer que a determinação das matrizes é uma das etapas mais importantes em 

todo o processo de criação de cenários. A meta é indicar apenas alguns cenários, cujas diferenças sejam significativas para os 

tomadores de decisões. Se os cenários precisam funcionar como ferramentas de conhecimento, as lições que ensinam precisam ser 

baseadas em questões críticas para o sucesso do assunto focal. As diferenças significativas devem ser poucas, com a finalidade de 

evitar uma proliferação de cenários diferentes sobre todas as incertezas possíveis. Nesse passo utilizam-se ferramentas que 

proporcionam uma abordagem dedutiva (utilização da matriz de cenários para gerar o “conceito central” de cada quadrante e então 

preenchê-lo com alguns eventos e tendências), uma abordagem indutiva (desenvolvimento de pequenos trechos das histórias/lógicas e 

de conjuntos de temas, frases e conceitos correlatos) e uma abordagem incremental (para trabalhar a partir do “futuro oficial” e 

desenvolver alternativas que proporcionem a análise da resposta à seguinte pergunta: como o futuro oficial poderia sair errado? 
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PASSO 6 

(DESCRIÇÃO DOS 

CENÁRIOS) 

Visa compor histórias que lidam com o significado de acontecimentos do mundo e que permitem imaginar como as interações dos 

fatores-chave e forças ambientais irão afetar os acontecimentos futuros. Questões importantes sobre o futuro são muito complexas ou 

imprecisas para as linguagens convencionais dos negócios e da ciência. Então, superamos esse desafio usando a linguagem de 

histórias e mitos, de maneira a descobrir e expressar a nossa necessidade de realismo, por meio de diferentes perspectivas e 

significados sobre os futuros descritos, que são os enredos. Para a descrição dos cenários, consolidamos todas as informações na 

forma de uma narrativa, respondendo às seguintes perguntas-chave: como se desenvolverá o mundo no futuro? Quais acontecimentos 

podem ser necessários para tornar plausível o objetivo final do cenário? Que mundo teremos no futuro, com base no cenário criado? 

As histórias apresentadas mostrarão a importância do pensamento estratégico em todos os níveis da organização? As ferramentas 

utilizadas são Escrituras das narrativas, juntando o presente real com os eventos futuros. Criação de metáforas, imagens e nomes para 

cada cenário que explicite o seu tema. Desenvolvimento de diagramas lógicos simples (relacionamentos causais centrais), elaboração 

de tabelas comparando os cenários, ligação de cada cenário com o presente e passado conhecidos e descrição do ambiente e das 

regras do jogo em cada cenário. Identificação dos atores centrais (indivíduos ou grupos) e apresentação dos cenários a partir de suas 

perspectivas. Invenção de instituições e eventos emblemáticos que ilustrem a lógica do cenário, verificação da consistência (os 

cenários contra as incertezas). Ligação com números, quantificação - modelagem de um diagrama sistêmico. 

PASSO 7 

(IMPLICAÇÕES) 

Objetiva utilizar os cenários para rever o pensamento estratégico, por meio da conversação estratégica existente. Uma vez que os 

cenários estejam desenvolvidos com algum detalhamento, então é hora de voltar ao assunto focal para ensaiar o futuro, com as 

seguintes indagações: como aparece a decisão em cada cenário? Que vulnerabilidades foram reveladas? A decisão ou estratégia é 

robusta o suficiente em todos os cenários? Como a estratégia pode ser adaptada para que se torne mais vigorosa, se o cenário 

desejado dá sinais de que não vai acontecer? Faz-se necessária a revisão do pensamento estratégico por meio da conversação 

estratégica? São ferramentas que nos ajudam nesse passo: análise swot (forças, fraquezas, oportunidades e ameaças) em cada 

cenário; identificação de atributos organizacionais de sucesso em cada cenário; geração de novas opções para satisfazer 

oportunidades e ameaças identificadas; introdução dos cenários na contínua conversação estratégica e discussão dos propósitos, 

visão e realidade atual da empresa em termos dos cenários. Os resultados desse passo são: a integração dos cenários na 

conversação estratégica; criação de vocabulário comum sobre o futuro; clareza no entendimento de como os cenários podem afetar a 

empresa; revisão do conjunto atual de estratégias e referências para a ação; novas ações estratégicas e opções que podem ser 

contingenciais em um ou mais cenários, assim como opções robustas de negócios em todos os cenários; mudança/expansão dos 

mapas mentais e percepção organizacional. 

PASSO 8 

(INDICADORES 

TEMPORAIS) 

Objetiva reconhecer quando um cenário está começando a emergir. Estando com os cenários detalhados e determinadas suas 

implicações e opções estratégicas para o assunto focal, então, vale a pena investir tempo e imaginação para identificar alguns 

indicadores, a fim de monitorar de maneira contínua os acontecimentos que estarão por surgir. Se esses indicadores forem 

selecionados de maneira cuidadosa e imaginativa, a empresa obterá vantagem competitiva sobre sua concorrência ao saber que futuro 

a espera e como o futuro provavelmente afetará suas estratégias e decisões. Algumas questões críticas que devem ser respondidas 

são: o que precisaria acontecer antes de cada um dos cenários emergir? Quais eventos nos fariam reconhecer o aparecimento de 

cada cenário? Como devemos monitorar o ambiente para reconhecer qual cenário está emergindo? Caso os cenários sejam 

elaborados de acordo com os passos anteriormente descritos, serão capazes, então, de traduzir movimentos de alguns indicadores 

principais em um conjunto ordenado de implicações específicas para a empresa. A coerência lógica que foi embutida nos cenários 

permitirá que as implicações dos indicadores principais sejam extraídas dos cenários. Os resultados observados nesse passo são os 

pequenos sinais de grandes mudanças e o reconhecimento e entendimento dos eventos no contexto de uma imagem compreensiva do 

futuro. 

As principais ferramentas utilizadas nesse passo são: a lista dos indicadores iniciais e variáveis para monitorar em cada cenário; 

indicadores da lógica do cenário fora do setor de análise; demais técnicas de acompanhamento do ambiente. 

Fonte: Adaptado Ribeiro (2006, p.192-201). 
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A coerência na elaboração de um cenário é avaliada pela resposta do 

seguinte questionamento “pode acontecer?”, se esta for positiva então pode-se 

considerar que se trata de um cenário que está dentro dos limites do aceitável, 

do que é admissível de acontecer no futuro, baseando-se no que se conhece 

atualmente (FONTES, 2014). Nesse contexto, De Toni (2006, p. 2) salienta 

que, 

A elaboração de cenários não é tarefa simples, depende de 
muitas variáveis combinadas: do grau de informação 
disponível, do grau de consenso do grupo, da legitimidade do 
processo decisório, da complexidade do problema a ser 
enfrentado, do grau de governabilidade do ator que planeja e 
assim por diante. Quanto maior o âmbito temático do problema 
e menor, por efeito, a governabilidade do ator que planeja, 
mais difícil fazer o cenário sem cair na armadilha da 
“futurologia especulativa”. Imaginar cenários é como fazer 
análise de conjuntura, só que para situações prováveis no 
futuro, tentando criativamente projetar (ou fixar no tempo) 
prováveis comportamentos. O cenário desejado será sempre a 
“utopia futura”, a síntese entre o presente e os graus de 
liberdade que as circunstâncias futuras e desconhecidas 
condicionarão nossos planos, projetos e desejos. 

 

Diante do exposto faz-se necessário indagar quais são os limites e as 

dificuldades para o estabelecimento dos cenários inerentes a realidade que 

afigura-se complexa e dinâmica? A esse respeito, Buarque (2003, p.18) 

assegura que,  

A construção de cenários lida, normalmente, com sistemas 
altamente complexos –sistemas não-lineares – e dinâmicos, 
que convivem com contínuas mudanças estruturais e com 
elevado grau de incerteza sobre os caminhos dessas 
mudanças. Normalmente esses cenários devem lidar com 
realidades nas quais os resultados de uma mudança original 
não são proporcionais às causas, também múltiplas e 
diversificadas.  

 

A presença da incerteza indica a necessidade de se estabelecer um 

ambiente de tomada de decisão para superação dessa condição. Assim, 

cenários e planejamento estratégico/ambiental lidam com incertezas28, pois o 

primeiro versa sobre as oportunidades e desafios e o segundo explora as 

                                                           
28 Conforme Beser de Deus (2013, p. 70) “pode-se dizer que a incerteza é um estado de 
dúvida. Ela descreve uma relação indeterminada entre o ente considerado e o seu entorno. 
Existe incerteza quando não existe uma ideia definida da linha de ação a ser adotada em uma 
situação que parece obscura, não familiar, conflitante ou confusa. 
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oportunidades presentes em um contexto de incerteza sobre o futuro, 

procurando mitigar as ameaças (BESER DE DEUS, 2013). Nesse contexto 

Beser de Deus (2013, p.69) ainda salienta que objetivo na elaboração de 

cenários “não é o de predizer o futuro, e sim, organizar, sistematizar e delimitar 

incertezas, explorando pontos de mudança ou manutenção de uma dada 

evolução de situações”. 

As diversas tipologias de cenários elencadas, acabam atuando como 

diferenças mais nomenclaturais do que teóricas resultando em estudos e 

prognósticos futuros muito diferentes (BESER DE DEUS, 2013). A formulação 

de um cenário não está relacionado a previsão fidedigna dos eventos que vão 

ocorrer no futuro, visa-se explorar e propor possibilidades do presente no 

futuro. Conforme Beser de Deus (2013, p.83) destacam-se quatro categorias de 

cenários ambientais futuros, a saber, 

Um cenário business as usual (BAU) ou, como alguns autores 
chamam, tendencial, seguindo padrões de estudos sobre 
manutenção da situação atual. Um cenário em que a situação 
piora (pessimista) com 0% do cumprimento de das questões 
legais e ambientais; aumento além dos padrões definidos pelo 
cenário BAU (IPCC) para emissões de Gases de Efeito Estuga 
(GEE), entre outros; alguns autores testam pequenas 
variações, por exemplo, inserindo premissas de pavimentação 
de estradas e simulando o comportamento do desmatamento; 
nesse caso, esses cenários são enquadrados nos cenários 
tendenciais e a variação torna-se uma subdivisão do cenário. 
Um cenário em que as questões ambientais são timidamente 
ou moderadamente levadas em consideração. Um cenário em 
que a questão ambiental é prioritária na tomada de decisão 
(nesse caso, ter-se-ia o desenvolvimento sustentável como 
rumo). 

 

A partir das discussões elencadas é possível construir cenários a partir 

de várias dimensões levando-se em consideração o planejamento 

considerando os agentes públicos e/ ou privados, escalas espaciais, temáticas 

ambientas, sociais, econômicas, verificou-se o viés metodológico (participativo 

ou elaborado por especialistas, além das abordagens quantitativas e/ou 

qualitativas). Nesse contexto a figura 13 externa os elementos mais 

importantes na construção de cenários ambientais.  
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Figura 13: Elementos importantes na construção de cenários ambientais.  

 

Fonte: Beser de Deus (2013, p. 92). 

 

A instituição de propostas inerentes a cenários ambientais fundamenta-

se no estudo e representação de situações de mudança de um ambiente sendo 

necessário levar em consideração as dimensões do tempo, espaço e interação 

entre variáveis (OLIVEIRA; RODRIGUES, 2009). 

 

5.3 Desenvolvimento de Cenários no âmbito do planejamento e gestão 

dos recursos hídricos  

A efetivação de um planejamento ambiental29 adequado destinado a 

conservação dos recursos hídricos exige dos diversos grupos sociais 

                                                           
29Conforme Beser de Deus (2013, p.51) o planejamento ambiental é compreendido como 
“processo sistemático para se entender como evoluímos, onde estamos agora, onde se deseja 
chegar e possíveis caminhos para alcançar tal desejo. Sendo assim, o planejamento ambiental 
envolve elementos como espaço (onde), tempo (processo/dinâmica) e escala (sistematização). 
Essa visão pode ser confundida com os estudos ambientais (diagnósticos ou prognósticos, 
componentes do planejamento ambiental) propriamente ditos”.  
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(governos, empresas, sociedade civil, etc) a adoção de um conjunto de ações 

no processo de tomadas de decisões através de técnicas que permitam eleger 

e relacionar as melhores alternativas a serem tomadas (MAGALHÃES; BARP, 

2014). Nesse sentido Ribeiro (2006, p.190) salienta que “na prática, cenários 

são ferramentas de trabalho para orientar empresas e governos, como um 

referencial para exame de alternativas e tomada de decisões, rumo a um 

objetivo estratégico”. 

Conforme Önkal; Saym; Gönül (2013) a elaboração de cenários afigura-

se como um valioso instrumento que fornece retratos alternativos e viáveis de 

incertezas, que podem forçar os tomadores de decisão a formular estratégias 

em resposta aos problemas atuais, assim diminuindo a confiança em uma 

única previsão. De acordo com Ribeiro (2006, p. 190) a implementação de 

planejamento por meio de cenários tem a função de, 

 identificar possíveis oportunidades de negócios;  

 testar a estratégia em múltiplos cenários;  

 monitorar a execução da estratégia;  

 pesquisar mudanças no ambiente para determinar as estratégias que 

deverão ser adaptadas/alteradas para a sobrevivência dos negócios;  

 reduzir as incertezas em relação à capacidade da liderança de 

promoção de ajustes;  

 promover a percepção e a geração de novas oportunidades; 

 incrementar a qualidade do pensamento estratégico (reduzir a prática de 

um comportamento muito rotineiro, operacional ou burocrático); 

Os conhecimentos inerentes aos cenários podem subsidiar ações 

voltadas ao planejamento e gestão territorial (em escala local, regional, 

nacional e internacional) de determinado recorte espacial. A esse respeito 

Buarque (2003, p. 7) informa que, 

[...] As técnicas de cenários vêm conquistando rapidamente o 
cotidiano dos planejadores e dos decisores do mundo 
contemporâneo, apesar da percepção de que o futuro é algo 
incerto e indeterminado. Embora não possam eliminar 
incertezas nem definir categoricamente a trajetória futura da 
realidade estudada, as metodologias de construção de 
cenários contribuem para delimitar os espaços possíveis de 
evolução da realidade. 
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São nas bacias hidrográficas onde as populações estão concentradas 

em diferentes grupos sociais que utilizam a água para diversos fins, a esse 

respeito Magalhães; Barp (2014) asseguram que a gestão integrada de bacias 

hidrográficas, possui fundamentos na capacidade das organizações públicas e 

privadas de tomar decisões, apresentar estratégias visando chegar a objetivos 

pré-determinados levando-se em consideração os múltiplos anseios dos grupos 

que dependem e compartilham um mesmo recurso e território. Conforme 

Partidário (2012, p. 76),  

Loa escenarios representan futuros deseables posibles. Las 
técnicas de desarrollo de escenarios son muy útiles para 
considerar futuros posibles basados en tendencias pasadas y 
actuales, y en situaciones más o menos probables. La función 
de los escenarios adquiere más relevancia para formular, 
debatir y evaluar las opciones estratégicas. 

 

A elaboração de cenários em bacias hidrográficas (sistemas que estão 

em constante transformação, por meio de troca de matéria e energia) afigura-

se como o planejamento orientado para o futuro (ALBUQUERQUE, 2015). No 

âmbito institucional nacional a elaboração de cenários contextualizada ao 

planejamento estratégico e gestão dos recursos hídricos está presente no 

Plano Nacional dos Recursos Hídricos, sendo que conforme MMA (2006, p.18), 

 

[...] Como parte do enfoque estratégico adotado no 
desenvolvimento do Plano Nacional de Recursos Hídricos, foi 
empregada a metodologia de prospectiva exploratória para a 
construção de cenários, com o intuito de possibilitar a 
explicitação de futuros alternativos prováveis para os recursos 
hídricos nacionais, considerando o período de 2005 a 2020. 

 

O referido plano constitui-se base teórica e metodológica importante 

voltado a gestão das dos recursos hídricos no Brasil, pois apresenta os 

principais instrumentos previstos em lei voltados a definição de objetivos 

estratégicos a visando garantir a disponibilidade da água levando em 

consideração os aspectos qualitativos e quantitativos, a diminuição dos 

conflitos ocasionados pela utilização da água e a ações voltadas a 

conservação e preservação da água.  
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Conforme análise feita por Magalhães (2009) o Plano Nacional de 

Recursos Hídricos elencou as algumas dimensões voltadas a elaboração de 

cenários a saber, i) aumento da demanda de alimentos, ii) desenvolvimento 

cientifico e tecnológico, iii) dinâmica econômica, iv) organização político– 

ideológica, v) o ritmo da inovação tecnológica na indústria e na agroindústria 

nacional, vi) a concentração ou desconcentração regional, e vii) os indicadores 

de desenvolvimento humano. O quadro 10 apresenta três cenários plausíveis 

para o Brasil do ano de 2020. 

 

Quadro 10: Cenários propostos pelo Plano Nacional de Recursos Hídricos. 

CENÁRIO DESCRIÇÃO 

CENÁRIO 1 ―ÁGUA 

PARA TODOS OU A 

ÁGUA COMO BEM 

COMUM. 

Em um mundo que cresce de maneira contínua, o 
Brasil adota modelo de desenvolvimento redutor da 
pobreza e das desigualdades sociais, com bom índice 
de crescimento econômico e políticas sociais 
consistentes e integradas. Impulsionado, em parte, 
pelos frequentes conflitos, o País encontra uma forma 
mais eficaz no uso das águas, incluindo o uso 
múltiplo. 

CENÁRIO 2 ―ÁGUA 

PARA ALGUNS OU 

ÁGUA COM BEM 

ECONÔMICO. 

Parte do argumento de que o mundo e o Brasil são 
regidos por forte dinamismo excludente, com 
expansão das atividades econômicas no País, fortes 
impactos sobre os recursos hídricos e aumento da 
desigualdade social. A degradação dos recursos 
hídricos é notória, com uma gestão liberal, planos 
inoperantes, participação social formal e pouca 
regulamentação e fiscalização no uso das águas. 
Assim, os conflitos crescem e a degradação 
compromete a qualidade dos recursos hídricos, 
sobretudo nas regiões em expansão. O uso múltiplo 
das águas é parcialmente resolvido, apenas, nas 
áreas de exportação. 

CANÁRIO 3 ―ÁGUA 

PARA POUCOS OU A 

ÁGUA COM BEM 

SECUNDÁRIO. 

Acredita que o Brasil não aproveita as poucas 
oportunidades de um mundo instável e fragmentado, 
e tem pequeno crescimento das atividades 
econômicas e da infraestrutura urbana, com 
manutenção dos índices de pobreza e desigualdade 
social. Não há expansão significativa no fornecimento 
de energia hidrelétrica. Os investimentos em proteção 
de recursos hídricos são pequenos, seletivos e 
corretivos, sob uma gestão burocrática. Os conflitos e 
problemas em torno dos recursos hídricos crescem, 
particularmente nas regiões hidrológicas já 
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deficientes e localidades já problemáticas. 
Fonte: Adaptado de Magalhães (2009, p.67-68) 

 

No âmbito de pesquisas acadêmicas e no desenvolvimento de relatórios 

técnicos o modelo DPSIR também pode ser utilizado para a instituição de 

cenários adequados ao planejamento das ações antropogênicas efetivadas no 

ambiente.  

 

5.4 O Modelo DPSIR subsidiando a construção de cenários – Aspectos 

metodológicos. 

Existe um infinito número de relações causa-efeito relacionadas as 

descrições inerentes ao modelo Força Motriz, Pressão, Estado, Impacto e 

Resposta podem ser utilizadas como informações potenciais existindo uma 

relação direta entre os elementos que caracterizam a cadeia de informações o 

que pode propiciar a elaboração de cenários (TUCI, MENDES, 2006).  

Os cenários devem ser internamente consistentes, marcados pela 

combinação de lógicas num cenário não deve apresentar incongruências que 

possam pôr em foco a sua credibilidade. Esta coerência de lógicas é analisada 

com base em acontecimentos passados, presentes e futuros próximos dos 

sistemas em estudo. Conforme Rodrigues (2012, p. 37 e 38) o modelo DPSIR 

permite, 

 

ao utilizador conceptualizar e estruturar a decisão de acordo 
com as relações de causa-efeito na perspectiva do decisor. Na 
realidade, após ter detectado um Impacto negativo que recai no 
interior das suas competências, os decisores procuram 
encontrar as possíveis causas de modo a identificar medidas a 
adoptar, isto é, procedem de «trás para a frente» desde os 
Impactos até à identificação das Forças Motoras mais 
plausíveis. 

 

O Sistema de Informação Geográfica pode ser utilizado para a 

proposição de cenários que envolva os recursos hídricos, nesse contexto 

Rodrigues (2012) apresenta cinco fases, a saber, i) identificação dos objetos e 

exploração dos problemas, ii) definição de opções e modelação, iii) análise de 

decisão multi-critérios, iv) criação de cenários para o DPSIR e v) Integração da 
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boa governança nas soluções e respostas. O quadro 11 apresenta a 

conceituação de cada etapa citada.  
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Quadro 11: Descrição da conceituação inerentes as fases de proposição de cenários. 

 Fase  Conceituação  

 

 

Fase conceitual: 

identificação dos objetos e 

exploração de problemas. 

Após ter detectado um impacto negativo que recai no interior das suas competências, os 
decisores procuram encontrar as possíveis causas de modo a identificar medidas a adoptar. 
Esta fase representa o início do processo de decisão, ao qual se segue normalmente a 
identificação do(s) modelo(s) satisfatório(s) e a análise de dados no contexto de uma decisão 
específica. 
 

Para concretizar esta primeira fase, torna-se fundamental recorrer aos SIG. Enquanto 

instrumento aglutinador de toda a informação disponível. No contexto da concretização do SIG 

surgem alguns dos elementos fundamentais tais como os fundamentos para criação de cenários 

demográficos (tábuas de mortalidade, indicadores de natalidade e indicadores para as 

migrações) e a análise das mudanças do uso do solo. 

 

 

Fase de desenho: 

definição de opções e 

modelação 

São definidas as possíveis opções de Respostas no contexto do modelo DPSIR e, com base nos 

indicadores disponíveis, são identificados os critérios para a avaliação do desempenho. As 

variáveis consideradas para a tomada de decisão resultam, quer de modelos espacializados 

(através dos SIG), quer de fontes de dados alfanuméricas e de avaliações ordenáveis (em 

função do interesse dos grupos sociais consultados).  

São organizadas sob a forma de uma matriz de Análise, a qual contém os valores do indicador 

para as diferentes alternativas de cada critério de decisão. 

Os valores do indicador ainda são medidos em unidades e escalas diferentes, de acordo com as 

suas características e métrica originais. Na fase seguinte, os valores do indicador são tornados 

comparáveis através da normalização e/ou da aplicação das Funções de Comparação (Value 
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Funtions) usadas para preencher a Matriz de Avaliação (MA). 

 

 

 

 

Fase de escolha: análise 

de decisão multi-critérios 

Todas as alternativas são avaliadas por suas contribuições para a resolução dos problemas 

causadores dos impactos observados (previamente expressos na Matriz de Avaliação). O 

objetivo principal da AMC é reduzir a multi-dimensionalidade dos problemas da decisão (os 

desempenhos das alternativas multi-variadas) numa única medida. A essência de qualquer regra 

de decisão AMC é fundamentada em procedimentos de agregação. As regras de decisão 

agregam preferências parciais, descrevendo critérios individuais numa preferência global para a 

classificação das alternativas. 

É possível, não só verificar mais facilmente os grupos sociais chave para a tomada de decisão 

de modo a integrar as suas aspirações na fase de Respostas, como também é disponibilizar um 

meio essencial para divulgação das decisões. 

 

 

 

Fase de criação de 

cenários para o modelo 

DPSIR 

Esta fase objetiva o desenvolvimento de projeções da população segundo o método de 

componentes por coortes. A criação de cenários de disponibilidade da água depende das 

projeções da população, assim como as condiciona. Os cenários criados com base nas 

respostas são avaliados em termos de coerência ao nível da sustentabilidade ambiental. 

Deve-se levar em consideração os componentes das políticas da água (em âmbito Federal, 

Estadual e Municipal) torna-se um elemento relevante, sobretudo na criação de cenários 

prospectivos. 
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. Fonte: Adaptado, Rodrigues (2012, p.39, 40, 41, 42 e 43). 

 

Diante do exposto por Rodrigues (2012) acredita-se que a instituição de cenários com a utilização do modelo DPSIR possui 

uma ligação profícua com o Sistema de Informação Geográfica que pode ser utilizado por meio de técnicas voltadas a 

espacialização de fenômenos dinâmicos em escala espacial e temporal. A utilização da modelagem em SIG é importante para a 

integração de dados geográficos de temas ambientais permitindo a geração de cenários capazes de subsidiar o planejamento e 

gestão ambiental (FERREIRA, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

Integração da boa 

governança nas 

soluções/respostas 

O envolvimento de instituições oficiais e das comunidades locais no processo de 

desenvolvimento de uma região tem vindo a constituir uma prioridade de muitos programas de 

organismos internacionais. Esta prioridade centra-se nas vantagens de tomar decisões o mais 

proximamente possível dos cidadãos e instituições por elas afetados (princípio da 

subsidiariedade). 

Deste modo, torna-se possível, de forma ilustrada e realista, antecipar eventuais conflitos 

inerentes a determinadas opções, revelando-se as consequências de determinadas decisões. 
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6. CONCLUSÕES 

As análises no âmbito geográfico de uma bacia hidrográfica devem levar 

em consideração a complexidade inerente ao recorte especial citado que é 

constituído por fluxos de energia e matéria (elementos básicos constituintes do 

sistema hidrográfico). Dessa forma deve-se primar compreensão dos 

elementos sob o prisma integrado, nesta pesquisa utilizou-se a categoria de 

paisagem como referência para o estudo da bacia do rio São Gonçalo que 

possui um dinamismo paisagístico que abrange desde de maciços residuais, 

depressões sertanejas, tabuleiros costeiros a planície litorânea. 

Os estudos que envolvem das bacias hidrográficas assumem grande 

relevância tendo que os recursos hídricos são imprescindíveis para a 

manutenção da atividades humanas e conservação da biodiversidade. A bacia 

hidrográfica do rio São Gonçalo deve ser compreendida como uma unidade 

voltada para o planejamento e gestão ambiental e territorial, tendo em vista que 

abrange seis municípios cearenses que possuem características 

socioeconômicas, demográficas e ambientais diferenciadas. 

Este estudo realizou uma caracterização inerente da bacia citada 

levando-se em consideração os aspectos fisiográficos (morfometria), 

hidroclimatologicos (clima e recursos hídricos), estruturação geológica, 

geomorfológica, fitogeográfica, pedológica e verificação das características da 

socioeconomia dos Municípios drenados pelo rio São Gonçalo.  

Na dimensão administrativa a bacia do rio São Gonçalo é gerenciada 

pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará, estando inserida 

nas bacias da Região Metropolitana de Fortaleza que possui um Comitê 

especifico voltado a gestão dos recursos hídricos. Acredita-se que o papel do 

Estado deve buscar a implementação da participação entre os grupos sociais e 

as instituições tendo em vista democratizar as decisões que envolve a água no 

âmbito da bacia hidrográfica citada. 

Conforme o desenvolvimento das ações da pesquisa pode-se verificar 

que os recursos hídricos da bacia estão sendo impactados negativamente por 

um conjunto de ações antropogênicas podendo-se elencar i) a deposição 

inadequada de resíduos sólidos nas margens dos recursos hídricos, ii) 
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lançamento de efluentes domésticos sem tratamento, iii) desmatamento e 

impermeabilização do solo mediante a construção de obras vinculadas a 

empreendimentos industriais, iv) extração de minerais  não metálicos (argila). 

Convém ressaltar que partiu-se de uma escolha metodológica 

fundamenta em indicadores aplicados a base conceitual do modelo Força 

Motriz, Pressão, Estado, Impacto e Resposta que subsidiou a construção de 

um diagnóstico na bacia Entende-se que o modelo DPSIR constitui-se como 

valiosa contribuição para o desenvolvimento de políticas, em virtude da 

objetividade dos indicadores, o que facilita tanto o gestor público na tomada de 

decisão, quanto os agentes sociais na compreensão da problemática ambiental 

a qual estão inseridos. 

Neste estudo foi realizado um diagnóstico da bacia do rio São Gonçalo 

mediante a utilização de três indicadores de Forças motrizes, a saber: 

urbanização, Complexo Industrial Portuário do Pecém e exploração dos 

recursos ambientais integrados aos respectivos indicadores de pressão, 

estado, impactos e resposta. Sendo possível apresentar um panorama da 

bacia diante da realidade observada com a proposição de um conjunto de 

ações que implementadas venham promover a sustentabilidade dos recursos 

ambientais presentes na bacia. 

Faz-se necessário esclarecer que a abordagem inerente ao modelo 

DPSIR apresenta limitações e restrições, tendo em vista que os recursos dos 

modelos metodológicos de quantificação e qualificação das análises referentes 

às formas, dinâmicas e processos da sociedade e da natureza, embora 

bastante desenvolvidos, não conseguem captar todas as características e 

particularidades dos sistemas ambientais, ante a complexidade dos sistemas 

naturais e da sociedade contemporânea, com suas constantes transformações. 

Este estudo apresentou um conjunto de considerações teóricas e 

metodológicas que podem subsidiar a elaboração de cenários por meio da 

utilização do modelo DPSIR junto com o Sistema de Informação Geográfica em 

bacias hidrográficas. 
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