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RESUMO 

A Área de Proteção Ambiental do rio Pacoti é uma Unidade de Conservação de uso 

sustentável. Um dos principais objetivos de sua criação é permitir o uso dos recursos naturais, 

garantindo sua manutenção à longo prazo em condições regulares, minimizando, assim, as 

respostas negativas da atuação antrópica. Por se tratar de uma área de alta instabilidade 

ambiental, acredita-se ser necessário que essa área disponha de um planejamento econômico, 

ambiental e institucional bem como que seja levada em consideração a dimensão social. 

Nessa perspectiva torna-se absolutamente necessário que as intervenções humanas sejam 

planejadas com objetivos claros de ordenamento territorial, tomando-se como premissa a 

potencialidade dos recursos naturais e humanos, de um lado, e as fragilidades dos ambientes 

naturais, de outro. Técnicas de Sensoriamento Remoto e de Geoprocessamento têm sido 

bastante utilizadas para fins de mapeamento, planejamento e monitoramento ambiental. A 

comunhão dessas ferramentas possibilita a aquisição de informações ambientais tanto na 

dimensão espacial como na temporal. O incremento da metodologia dos indicadores 

ambientais também é necessário para o alcance dos reais objetivos da presente pesquisa, uma 

vez que esses indicadores têm como característica simplificar as informações relacionadas a 

fenômenos complexos, tentando melhorar com isso o processo de comunicação, seja ele 

quantitativo ou qualitativo. A utilização de indicadores ambientais servirá também como 

agente potencializador na busca do desenvolvimento sustentável, promovendo e facilitando a 

integração da dimensão ambiental nas políticas econômicas e sociais.  O resultado almejado 

pela presente pesquisa é o estabelecimento de um conhecimento pormenorizado de toda a 

dinâmica inerente a Área de Proteção Ambiental (APA) do baixo curso do rio Pacoti. A 

utilização da geotecnologia somada ao uso de indicadores ambientais cuidadosamente 

selecionados a partir da análise integrada de dados do meio físico da área de estudo 

possibilitará a criação de subsídios fomentadores de uma melhor gestão e de um eficiente 

ordenamento territorial. 

Palavras-chave: Geoprocessamento. Indicadores Ambientais. Sensoriamento Remoto. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The Environmental Protection Area of Pacoti river is a sustainable use conservation unit. One 

of the main objectives of its creation is to allow the use of natural resources, ensuring their 

maintenance in the long run in regular conditions, minimizing, thus, the negative responses of 

the anthropic action. Due to be an area of high instability, believed to be necessary for this 

area available to an economic, environmental and institutional planning and to be taken into 

account the social dimension. In this perspective it becomes absolutely necessary that human 

interventions are planned with clear objectives for land use planning, taking as its premise the 

potential of natural and human resources, on the one hand, and the fragility of the natural 

environment on the other. Techniques of Remote Sensing and Geoprocessing has been widely 

used for the purpose of mapping, planning and environmental monitoring. The communion of 

these tools enables the acquisition of environmental information both in the space and in time. 

The increase of the methodology of environmental indicators is also required to achieve the 

real objectives of this research, since these indicators is characterized by simplifying the 

information related to complex phenomena, trying to improve on that the communication 

process, whether quantitative or qualitative. The use of environmental indicators will also 

serve as potentiating agent in pursuit of sustainable development, promoting and facilitating 

the integration of environment into economic and social policies. The result sought by this 

research is the establishment of a detailed knowledge of all the dynamics inherent in the 

Environmental Protection Area (APA) of the lower course of the river Pacoti. The use of 

Geotechnology added the use of environmental indicators carefully selected from the 

integrated analysis of the physical environment of the study area data enable the creation of 

developers subsidies for better management and an efficient land use. 

Keywords: Geoprocessing. Environmental Indicators. Remote Sensing. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas temos observado uma crescente preocupação relacionada à 

interação sociedade e natureza. Constata-se o crescimento, dia após dia, do interesse dos 

diversos seguimentos da sociedade por um conhecimento mais abrangente das peculiaridades 

e do funcionamento de todo o ecossistema natural do globo terrestre. Tentativas de 

fortalecimento de uma consciência ambiental tem sido uma tônica presente em várias partes 

do mundo. Encontros e tratados internacionais como a Conferência Mundial do Meio 

Ambiente Humano, o Congresso Internacional de Ecologia, a Rio 92 e o Protocolo de Quioto, 

foram realizados em diferentes continentes do globo e tiveram o intuito não só de alertar sobre 

os impactos negativos ocasionados pelas atividades humanas, mas também encontrar formas 

de mitigá-los. Um fato a se lamentar foi que, apesar dessas inúmeras tentativas, chegou-se ao 

presente século tendo que enfrentar o esgotamento acelerado dos recursos naturais do planeta 

em um ritmo sem precedentes na história. 

Mesmo com os perceptíveis avanços do conhecimento inerentes à questão ambiental, 

constata-se, como justificativa ou até mesmo como uma forma de realçar os reais motivos que 

envolvem a problemática ambiental, a criação de novos termos, conceitos e teorias. 

Contrapondo-se a essa evolução, constata-se que a maior parte da sociedade mundial, ainda 

não se percebe como parte do meio ambiente, normalmente entendido como algo de fora, que 

não a inclui. A tão almejada expansão da consciência ambiental ocorre na exata proporção em 

que o homem percebe o meio ambiente como algo inerente a ele, alcançando tudo o que o 

cerca e as relações estabelecidas com o universo (TRIGUEIRO, 2003). 

O risco de um colapso ecológico e o avanço da desigualdade e da pobreza, caminham 

juntos com a degradação ambiental e são sinais eloquentes da crise do mundo globalizado 

(LEFF, 2001). Esses fatores, somados aos diversos estudos científicos divulgados nos 

supracitados encontros internacionais, fomentaram o embasamento necessário para o 

surgimento do termo desenvolvimento sustentável. Este modelo de desenvolvimento se 

diferencia por não estar diretamente associado ao crescimento econômico. A natureza deixa 

de ser vista como uma externalidade e passa-se a dar importância aos seus limites de 

exploração. As grandes massas da população, antes excluídas, passam a serem partes 

importantes no processo. 

Na visão de Silva & Rodrigues (2011) essa noção de desenvolvimento sustentável prega 

que a incorporação da dimensão ambiental no processo de desenvolvimento pode ser lograda 
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em diferentes regimes sociais e políticos, necessitando apenas que se aceite algumas 

exigências de caráter geral. 

Publicado no ano de 1987 pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CMMAD), o Relatório de Brundtland, também conhecido como Nosso 

Futuro Comum, trouxe uma definição de desenvolvimento sustentável que até hoje é bastante 

utilizada. De acordo com o referido documento, “desenvolvimento sustentável é aquele que 

atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das gerações futuras 

atenderem as suas próprias necessidades” (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO 

AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1991, p. 46). 

E neste contexto se faz necessário o desenvolvimento de pesquisas que objetivem a 

proteção ambiental e a gestão dos recursos naturais. Buscando construir uma racionalidade 

ambiental que integre um novo saber e possibilite a interação interdisciplinar do 

conhecimento para explicar as complexidades dos sistemas socioambientais (LEFF, 2001). 

Nessa perspectiva vários paradigmas se tornaram obsoletos, abrindo espaço para a 

gênese de outros tantos que se encaixavam nessa nova maneira de se pensar a relação entre 

homem e meio ambiente. Como frutos desse momento histórico surgem as mudanças no 

ordenamento jurídico, incluindo o direcionado para a questão ambiental. No âmbito nacional 

destaca-se a criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). Instituído 

pela lei Nº 9.985, de 18 de julho de 2000, o SNUC tem como um dos seus propósitos garantir 

a proteção de parcela significativa dos biomas brasileiros, estabelecendo determinadas 

práticas de gestão territorial. Essa lei estabeleceu um aparato técnico, jurídico e conceitual, o 

que possibilitou o surgimento de diretrizes institucionais que objetivam uma menor 

degradação do meio ambiente (BRASIL, 2000). 

Criada por um decreto estadual no ano de 2000, a Área de Proteção Ambiental (APA) 

do rio Pacoti é o reflexo do que ocorreu em grande parte do país após o estabelecimento do 

SNUC. Trata-se de um espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 

jurisdicionais, com características naturais relevantes e legalmente instituídas pelo poder 

público estadual (SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, 2016). A 

referida APA compõe um mosaico de unidades de conservação que se distribuem ao longo de 

todo o território cearense. 

A APA do rio Pacoti é uma Unidade de Conservação de uso sustentável, porém 

protegida por normas e leis quanto a exploração predatória de qualquer meio. Um dos 

principais objetivos de sua criação foi permitir o uso dos recursos naturais, garantindo sua 

manutenção à longo prazo em condições regulares, minimizando, assim, as respostas 
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negativas da atuação antrópica (CABRAL & SOUZA, 2005). Por se tratar de uma área de alta 

instabilidade, acredita-se ser necessário que essa área disponha de um planejamento 

econômico e ambiental bem como que sejam levadas em consideração a dimensão social e 

também institucional. Nessa perspectiva torna-se absolutamente necessário que as 

intervenções humanas sejam planejadas com objetivos claros de ordenamento territorial, 

tomando-se como premissa a potencialidade dos recursos naturais e humanos, de um lado, e 

as fragilidades dos ambientes naturais, de outro. Com efeito, torna-se primordial a aplicação 

de políticas públicas que objetivem um ordenamento territorial que valorize a conservação e a 

preservação da natureza, na perspectiva do desenvolvimento sustentável (ROSS, 2006). 

Técnicas de Sensoriamento Remoto e de Geoprocessamento têm sido bastante 

utilizadas para fins de mapeamento, planejamento e monitoramento ambiental. A comunhão 

dessas ferramentas possibilita a aquisição de informações ambientais tanto na dimensão 

espacial como na temporal. Buscou-se dessa forma compreender padrões de uso e ocupação e 

a organização antrópica no ambiente. 

Seguindo o paradigma adotado por Freires et al. (2013), sabe-se que a análise 

espaço-temporal se apresenta como uma excelente ferramenta para a avaliação das mudanças 

ocorridas no interior da APA do rio Pacoti nos últimos anos. Podemos crer também que com a 

posse dessas alterações seja possível fornecer um suporte ao planejamento, gestão e 

fiscalização da APA, acarretando a proposição de usos adequados da área, orientação e 

recuperação das áreas degradadas e que também possa servir como um indicador para 

quantificação de impactos ambientais, levando-se em consideração a expansão urbana. 

Acredita-se que o incremento da metodologia dos indicadores ambientais também 

seja necessário para o alcance dos reais objetivos da presente pesquisa, uma vez que esses 

indicadores têm como característica simplificar as informações relacionadas a fenômenos 

complexos, tentando melhorar com isso o processo de comunicação, seja ele quantitativo ou 

qualitativo. A utilização de indicadores ambientais servirá também como agente 

potencializador na busca do desenvolvimento sustentável, promovendo e facilitando a 

integração da dimensão ambiental nas políticas econômicas e sociais. 

Constata-se que a necessidade atual de se produzirem indicadores ambientais deve-se ao 

fato de que a incorporação da dinâmica ecológica no desenvolvimento econômico e social 

tornou-se fundamental no planejamento e na ação governamental (MOTTA, 1996). 

Logo, o resultado almejado pela presente pesquisa foi o estabelecimento de um 

conhecimento pormenorizado de toda a dinâmica inerente a APA do baixo curso do rio 

Pacoti. Com a utilização de técnicas de Geoprocessamento e de Sensoriamento Remoto 
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tornou-se possível a geração dos Indicadores Ambientais, cuidadosamente selecionados a 

partir da análise integrada dos dados do meio físico da área de estudo, e na criação de 

subsídios potencializadores de uma melhor gestão e de um eficiente ordenamento territorial. 

Ilustração 1 - Fluxo metodológico da pesquisa 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo Geral  

Elaborar indicadores ambientais a partir da análise integrada de dados do meio físico, 

social e ambiental do baixo curso do rio Pacoti, com a finalidade de obter informações que 

auxiliem um melhor planejamento e gestão da APA. 
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1.1.2 Objetivos Específicos 

a) Uso de técnicas de Processamento Digital de Imagens (PDI) para realçar as 

informações superficiais de uma imagem com o intuito de mapeá-las de acordo com o mapa 

temático trabalhado; 

b) A geração de mapas temáticos, como os mapas de cobertura e uso da terra, para 

datas distintas por meio da aplicação de técnicas de Geoprocessamento a partir do uso de 

imagens orbitais multitemporais; 

c) Integração de todos os dados em ambiente SIG para uso de álgebra de mapas, que 

possibilitará na geração dos Indicadores Ambientais; 

d) A integração da variável ambiental nas políticas econômicas e sociais para a 

região do baixo curso do Rio Pacoti; 

e) Observar e analisar por meio de dados temporais, obtidos nas imagens, os 

progressos realizados em matéria de meio ambiente; 

f) E fornecer subsídios para que seja considerada a variável ambiental quanto a 

elaboração e a execução de políticas setoriais (agricultura, energia, transporte). 

1.2 Localização da Área de Proteção Ambiental do rio Pacoti 

A pesquisa foi aplicada na APA do rio Pacoti (Figura 1). Essa Unidade de 

Conservação (UC) de uso sustentável localiza-se no setor Nordeste do Estado do Ceará, 

abrangendo parte dos municípios de Fortaleza, Eusébio e Aquiraz, compreendendo a região 

do baixo curso do rio Pacoti e seu entorno (Figura 2), ou seja, suas margens e terrenos 

contíguos, com 2.914,93 ha e perímetro de 28.128,97 m. Distando aproximadamente 30 km 

do centro da capital do Estado, Fortaleza. A principal forma de acesso a essa UC se dá pela 

avenida Washington Soares e em seguida pela rodovia estadual CE-025 

(SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, 2016). 
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Ilustração 2 - Mapa de localização geográfica da APA do rio Pacoti. 

 
Fonte: Adaptado de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2016); Superintendência Estadual do Meio 

Ambiente (2016) 

A figura 3, composta por bandas espectrais responsáveis por apresentar uma imagem 

colorida bem aproximada da realidade, revela a pressão urbana que circunda a APA. Essa 

imagem de satélite realça a atual situação da área de estudo, diferenciando o natural e o 

construído. 
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Ilustração 3 - Localização geográfica utilizando imagens de satélite. 

 

Fonte: Adaptado de Superintendência Estadual do Meio Ambiente (2016); Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (2016); United States Geological Survey (2016) 

 

1.3 Aspectos fisiográficos e geoambientais da APA do rio Pacoti 

A interação entre arcabouços geológicos, climáticos, oceanográficos e os processos 

morfogenéticos (tectono-isostasia e flutuações do nível do mar) representam a configuração 

do litoral onde está inserida a área de estudo. Devido à riqueza de informações 

interdisciplinares e multidisciplinares envolvidas nesses estudos, torna-se imprescindível a 

identificação de compartimentos com características morfológicas e processos homogêneos 

quando se busca o planejamento do uso e da gestão desses espaços (MORAIS et al., 2006). 

Sendo assim acredita-se que as unidades geoambientais pertencentes à área de estudo 

são integradas por vários elementos que mantêm relações mútuas entre si, e são 

continuamente submetidas aos fluxos de matéria e energia. Essas unidades geoambientais são 

o produto de uma matriz de fatores e variáveis ambientais relativas ao suporte (condições 

geológicas e geomorfológicas), ao envoltório (condições hidrológicas e climáticas) e à 

cobertura (solos e cobertura vegetal) de uma determinada zona expondo as suas 

vulnerabilidades e as suas potencialidades. 
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1.3.1 Contexto Geológico-Geomorfológico 

Neste contexto em que se insere a área de estudo possui uma geologia caracterizada 

pela Formação Barreiras, de idade miocênica superior a pleistocênica, e distribuindo-se como 

uma faixa de espessura e largura variável, chegando a mais de 50 m de espessura e a 

penetrando mais de 30 km em direção ao interior. Sua litologia corresponde a um arenito 

conglomerático, que é composto por sedimentos areno-argilosos de coloração vermelho-

amarelada, por vezes esbranquiçada, e também de aspecto mosqueado, possuindo uma 

granulação de fina a média com intercalações de níveis conglomeráticos (SOUZA et al., 

2009). Sua espacialização acompanha a linha de costa ficando à retaguarda dos sedimentos 

eólicos antigos e atuais, que abrangem os depósitos de dunas e de praias (BRANDÃO, 1995). 

A geomorfologia é representada pelas unidades da Planície Litorânea e do Tabuleiro 

Costeiro pela Formação Barreiras. A primeira é composta pela zona de praia e pós-praia, 

planície flúvio-marinha e campos de dunas. Possui um relevo predominantemente plano e 

suavemente ondulado, com exceção do campo de dunas que possui uma considerável variação 

altimétrica (SILVA, 1987). 

A zona de praia é formada por um cordão arenoso localizado entre o nível mais baixo 

e o nível mais alto da maré (SILVA, 1987). É formada pela acumulação de sedimentos 

holocênicos (Quaternário), apresentando uma estrutura de baixa inclinação definida pela 

interação dos agentes constituintes do processo de transporte e deposição. Esta interação 

ocasiona uma configuração morfológica predominantemente plana a suave ondulada, que se 

modifica nas áreas de campos de dunas. A área de pós-praia prolonga-se da zona de estirâncio 

para o campo de dunas, alcançando em algumas áreas mais de 700 m de largura. A zona de 

pós-praia possui pequenas dunas e depressões que correspondem a pretéritos canais da 

planície flúvio-marinha e algumas lagoas intermitentes. É caracterizada também por possuir 

um relevo suavemente ondulado (SILVA, 1987). 

Caracterizada pela interação entre processos continentais e marinhos, as planícies 

flúvio-marinhas são ambientes originados da deposição de sedimentos predominantemente 

argilosos e ricos em matéria orgânica, onde se desenvolve a vegetação de manguezal, que atua 

no processo de estabilização deste ambiente. Esse é um ambiente de alta produção de 

biomassa com a instalação da floresta de mangue, pois serve de berçário para inúmeras 

espécies marinhas e continentais, e por isso são definidos como áreas protegidas por leis. 

As dunas edafizadas ou dunas móveis sobrepõe-se aos sedimentos da Formação 

Barreiras e são formadas por areias bem selecionadas, de granulação fina e média, por vezes 

siltosa, quartzosa-feldspática, com tons amarelados, alaranjados ou por vezes acinzentados. 
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Trata-se de uma geração mais antiga de dunas, apresentando o desenvolvimento de processos 

pedogenéticos, com a fixação de um revestimento vegetal de maior porte (BRANDÃO, 1995). 

A formação das dunas móveis ocorre a partir da acumulação de sedimentos 

removidos da face da praia por meio da ação eólica, que podem apresentar estruturas em 

forma de barcanas ou parabólicas a depender da velocidade dos ventos. Distribuem-se como 

um cordão continuo disposto paralelamente à linha de costa, possuindo uma largura média de 

2 a 3 km e espessura da ordem de 20 m (BRANDÃO, 1995). 

Essas tipologias dunares, juntamente com a faixa de praia e a planície flúvio-

marinha, podem ser observadas na Planície Litorânea, que se caracteriza por possuir uma 

estreita faixa de terra constituída por sedimentos de neoformação (holocênicos), de 

granulometria e origem variadas. Suas feições morfológicas recebem influências de natureza 

marinha, eólica, fluvial ou combinada, dando origem a formas de acumulação e erosão. 

Episódios eustáticos transgressivos ou regressivos, neotectônicos e eventos paleoclimáticos 

também influenciam na morfologia dessa região (SOUZA et al., 2009). 

Os Tabuleiros Costeiros são constituídos pelas rochas da Formação Barreiras, que 

mergulham de modo quase imperceptível para o litoral, com declives não superiores a 5º 

(MEIRELES, 2005). São formados por sedimentos bastante antigos pertencentes à Formação 

Barreiras e se dispõem de modo paralelo a linha de costa e à retaguarda dos sedimentos 

eólicos, flúvio-marinhos e marinhos que compõem a Planície Litorânea. A morfologia tem um 

aspecto rampeado, mostrando-se como um típico glacis de acumulação (SOUZA et al., 2009).  

Acredita-se que sua origem tenha se dado durante o período úmido (Glacial), através 

do transporte de sedimentos originários de rochas cristalinas, que se depositaram nas áreas 

depressivas próximas ao litoral, remodelando a paisagem. Isso se deu graças à rede de 

drenagem controlada pelo sistema estrutural, com rios que correm em graben e cujos cursos 

são cortados por sedimentos correlatos provenientes do cristalino (BEZERRA, 2009). 

1.3.2 Condições Hidroclimatológicas 

A correta compreensão dos processos geomorfológicos, pedológicos, ecológicos e as 

formas que eles originam, só serão possíveis após a devida análise do clima predominante na 

atualidade e também do clima atuante no passado. Isso acontece devido à interação existente 

entre os quatro domínios globais (atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera). Esses domínios 

não se superpõem uns aos outros, mas continuamente permutam matéria e energia entre si. O 

clima tem influência direta nas plantas, nos animais, incluindo o ser humano, e no solo. Nas 

rochas sua interferência é notada através do intemperismo nas suas duas formas: físico e 

químico. O clima, caracterizado pelos seus elementos climáticos, quando observado de 
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maneira particular, próximo da superfície, recebe influência dos elementos da paisagem, da 

vegetação e do homem, através da execução de suas diversas atividades (AYOADE, 2012). 

Os elementos climáticos exercem um papel fundamental na identificação do clima. 

São definidos pelos atributos físicos que representam as propriedades da atmosfera geográfica 

de um dado local. Temperatura, umidade e pressão são os mais comumente utilizados na 

caracterização da atmosfera geográfica e são influenciados pela diversidade geográfica, 

manifestando-se através do vento, nebulosidade precipitação, ondas de calor e frio, dentre 

outros (MENDONÇA & DANNI-OLIVEIRA, 2007). 

Detalhando um pouco sobre o clima predominante na região setentrional do Nordeste 

brasileiro, onde localiza-se a área de estudo da presente pesquisa, constatamos a atuação do 

clima tropical quente sub-úmido caracterizado pelo índice pluviométrico médio, situado no 

patamar de 1.200 a 1.400 mm anuais propiciando temperaturas mais amenas. A média anual 

nessas áreas litorâneas é da ordem de 26 a 27ºC com máximas situando-se com maior 

frequência entre 31 e 32ºC (BRANDÃO, 1995). Zanella & Mello (2006) identificam os 

principais fenômenos meteorológicos responsáveis pela distribuição das chuvas na região. De 

acordo com os autores, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) é o sistema atmosférico 

que possui a maior influência sobre a região. Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCAN), 

Vórtices Ciclônicos de Ar Superior (VCAS), Ondas de Leste, Linhas de Instabilidade (LI), 

Complexos Convectivos de Mesoescala (CCM) e as Brisas Marítimas e terrestres são sistemas 

importantes, mas que atuam de maneira secundaria na caracterização do clima da região. 

Vários são os sistemas atmosféricos que atuam no tempo e no clima da região, sendo 

o de maior importância a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal responsável 

pelo estabelecimento da quadra chuvosa. Sua atuação ocorrerá com maior intensidade durante 

o período de quatro meses. Iniciando em fevereiro e terminando em maio.  

A ZCIT é visualizada em imagens de satélite como uma banda de nuvens 

convectivas que se estendem em uma faixa ao longo da região equatorial. Considerando a 

região do Atlântico Equatorial, a ZCIT migra sazonalmente, se movimentando para o norte 

durante o verão, no hemisfério setentrional, e para o sul durante o verão, no hemisfério 

meridional, estando sua posição média pouco acima da linha do equador (MELO et al., 2009). 

Na visão de Ayoade (2012) a estrutura e as características da ZCIT variam de região 

para região. Essas variações irão depender de alguns fatores como a topografia e a 

distribuição das superfícies terrestres e marítimas. Sobre a amplitude de movimentação da 

ZCIT o autor salienta que sobre os oceanos é pequena, tendo o seu maior percurso sobre o 

continente. 
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Outros sistemas atuam de maneira secundaria na região e são importantes na 

ocorrência de precipitações na área de estudo. Os Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis 

(VCAN) fazem parte do grupo de sistemas que atuam na área. Ferreira et al. (2009) os 

descreve como sistemas meteorológicos caracterizados por centros de pressão relativamente 

baixa que se originam na alta troposfera e se estendem até os níveis médios, dependendo da 

instabilidade atmosférica. Ainda segundo os autores, os VCAN possuem movimentos 

verticais subsidentes no seu centro que é relativamente frio e ascendente na periferia. No 

Brasil os VCAN de origem tropical possuem uma atuação mais frequente entre os meses de 

dezembro a fevereiro. O tempo médio de vida desses sistemas no país varia de 4 a 11 dias 

(FERREIRA et al., 2009). 

Moura (2008), quando se remete aos Vórtices Ciclônicos de ar superior (VCAS), 

afirma que são caracterizados pelo turbilhamento do ar em altos níveis da atmosfera, cobrindo 

extensas áreas. Na região de baixa pressão (sua borda), prevalece as nuvens provocadoras de 

chuva. No seu centro, região de alta pressão, observa-se a movimentação do ar, de cima para 

baixo, aumentando a pressão e inibindo a formação de nuvens. O aglomerado de nuvens 

provenientes desse sistema possui um formato de círculo, girando no sentido horário e com o 

percurso de leste para oeste. 

As ondas de leste são definidas como um sistema meteorológico que se forma no 

campo de pressão atmosférica situado na faixa tropical do globo terrestre, na área de 

influência dos ventos alísios, e se deslocam de oeste para leste, ou seja, desde a costa da 

África até o litoral leste do Brasil. Acredita-se que esse sistema seja o principal responsável 

pelas chuvas nos meses de junho e julho (ZANELLA & MELLO, 2006). 

As Linhas de Instabilidade (LI) geram chuvas principalmente em fevereiro e março, 

sendo que a proximidade da ZCIT contribui para potencializar a ação das mesmas 

(ZANELLA & MELLO, 2006). Esses sistemas frequentemente se desenvolvem na costa 

norte-nordeste da América do Sul e podem se propagar para o interior do continente 

ocasionando quantidades apreciáveis de chuvas. Como as linhas de instabilidade possuem 

uma escala temporal associada à variabilidade diurna (brisa marítima e aquecimento 

terrestre), a sua máxima atividade convectiva pode ser observada nas imagens de satélite no 

final da tarde (COHEN et al., 2009). 

Os Complexos Convectivos de Mesoescala (CCM) fazem parte do grupo de sistemas 

meteorológicos que atuam sobre a área. Eles se manifestam no período chuvoso e ocorrem de 

forma isolada, estando geralmente associados a dias de chuvas extremas (ZANELLA & 

MELLO, 2006). 
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Além dos sistemas meteorológicos supracitados vale ressaltar também a atuação dos 

Sistemas de Brisas Marítimas e Terrestres que possuem uma escala de atuação bem limitada. 

Sua ocorrência se deve as diferenças térmicas existentes entre a superfície terrestre e a 

superfície aquática. Uma baixa térmica local desenvolve-se sobre o continente, com ventos 

soprando do mar para o continente (brisa marítima). Durante o período da noite a terra se 

resfria rapidamente, o mar permanece quente, devido ao calor específico da água, e o 

gradiente de pressão é assim invertido, o vento agora sopra da terra para o oceano, tem-se a 

brisa terrestre (AYOADE, 2012). A atuação desse sistema pode acarretar na formação de 

chuvas na área costeira.  

Sendo assim constata-se que os maiores índices pluviométricos, não só da área de 

estudo mas também da maior parte do nordeste setentrional, se dão no primeiro semestre do 

ano, onde geralmente ocorrem 90% do total precipitado ao longo do ano, destacando o 

período que vai de fevereiro a maio com chuvas mais intensas. 

O rio Pacoti integra a maior bacia hidrográfica da Região Metropolitana de Fortaleza 

(RMF). Suas principais nascentes estão localizadas no município de Guaramiranga e sua foz 

compreende duas localidades: Porto das Dunas (município de Aquiraz) e Praia da Cofeco 

(município de Fortaleza). Com área estuarina aproximada em 15 km de extensão, o rio Pacoti 

é contemplado com 160 ha de manguezal (GORAYEB; MEIRELLES; SILVA, 2005, p.145). 

Sua área de manguezal constitui local para recreação, lazer, turismo e apresenta importantes 

atrativos paisagísticos. 

A bacia de drenagem exerce uma forte influência nos processos costeiros. No caso 

específico da bacia hidrográfica que abrange a área de estudo, Morais et al (2006) relata que o 

elevado adensamento urbano, aliado aos processos de refração nos pontais rochosos, são os 

responsáveis pela grande diversidade morfológica e pela alta vulnerabilidade aos processos 

erosivos característicos desta linha de costa. 

O rio Pacoti nasce em um enclave de mata úmida, no alto do maciço residual de 

Baturité. Seu curso tem cerca de 112,5 km, abrangendo uma área da bacia aproximada em 

1.257 km² (COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS, 2013) e tem como 

contribuintes de maior porte os riachos Baú e Água Verde, ambos afluentes pela margem 

esquerda (BRANDÃO, 1995). Sobre a origem do maciço residual de Baturité, Peulvast & 

Claudino Sales (2007) relatam que seu soerguimento ocorreu no período Neocomiano, ao 

curso da organização do rifte Potiguar, do qual ele seria o ombro ocidental. 

A trajetória do rio perpassa uma grande faixa de terreno cristalino até se aproximar 

da área litorânea onde predomina a Formação Barreiras. Essas características geológicas 
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encontradas na foz do rio, somadas ao encontro do mesmo com o oceano, propiciam o 

surgimento do ambiente estuarino. Estes ambientes são altamente mutáveis justamente por 

sua localização geográfica, na interface continente oceano, sendo constantemente 

remobilizados pela ação dos processos costeiros associados às ondas, correntes costeiras e 

marés e ao aporte de sedimentos (SILVA et al., 2004). 

Os estuários atuam como depósitos efetivos dos sedimentos fluviais, impedindo que 

grande parte destes chegue à região da plataforma continental. Segundo Silva et al.(2004) a 

maioria dos estuários tiveram sua origem na última transgressão marinha do Holoceno devido 

a inundação dos vales fluviais, vales glaciais, fiordes, baías protegidas por barreiras arenosas, 

ou baías derivadas por eventos de subsidência tectônicas. 

1.3.3 Condições Morfopedológicas 

A constante interação entre os quatro domínios globais: hidrosfera, atmosfera, 

biosfera e litosfera, resultará na formação de um novo domínio. Trata-se da pedosfera, o 

conjunto de solos de toda a terra que funciona como um alicerce da vida nos ecossistemas 

terrestres. Sabe-se que grande parte dos nutrientes são regenerados e reciclados durante a 

decomposição no solo antes de se tornarem disponíveis para as plantas, produtores primários 

(ODUM, 2007). 

Em uma abordagem às suas funções ecológicas observamos que plantas clorofiladas 

precisam de energia solar, gás carbônico e macro e micronutrientes. Com mínimas exceções, 

tanto a água como os nutrientes só podem ser fornecidos através do solo que assim funciona 

como mediador entre as quatro esferas globais. O solo também vai influenciar na qualidade da 

água e interferir na qualidade do ar uma vez que podem ser dele levado poeiras à atmosfera. 

Vale observar também que muitas vezes o solo será utilizado para receber e processar dejetos, 

como o lixo das grandes cidades. Constata-se que a humanidade depende do solo e até certo 

ponto, bons solos dependem do homem e do uso que deles faz (LEPSCH, 2011).  

Nesse contexto, ao tratar da distribuição dos solos da região, iremos citar os solos 

que estão compreendidos basicamente no tabuleiro costeiro, na planície litorânea e na planície 

flúvio-marinha. Assim sendo, de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos 

(SiBCS) desenvolvido pelo Centro Nacional de Pesquisas em Solos da Embrapa (CNPS). 

Neossolos Quartzarênicos: São solos com pouca ou nenhuma evidência de horizontes 

pedogenéticos superficiais. Formam-se em materiais praticamente inertes, sem argilas e 

extremamente resistentes ao intemperismo, com areias de quartzo, mineral primário que 



29 
 

dificilmente se altera. Por serem muito arenosos apresentam limitações pela baixa capacidade 

de armazenar água e nutrientes para as plantas. 

Neossolos Flúvicos: São encontrados em relevos aplainados, planície fluvial, e possuem uma 

espessura significativa para o desenvolvimento do sistema radicular dos cultivos; portanto 

podem estar sujeitos a frequentes inundações.  

Gleissolos Tiomórficos: São solos comuns nas baixadas úmidas, o que favorece a saturação 

com água por períodos suficientes para desenvolverem uma coloração com padrões 

acinzentados. Apresentam horizontes com grandes quantidades de sais de enxofre, geralmente 

por influência marinha. São identificados desde as desembocaduras até o ponto de influências 

das marés. 

1.3.4 Cobertura Vegetal 

A análise da vegetação presente na área de pesquisa é de fundamental importância 

para a caracterização e para o entendimento da dinâmica ambiental local, uma vez que 

ecologistas e biogeógrafos têm classificado as comunidades terrestres com base na estrutura 

ou fisionomia da vegetação. Acredita-se que as formas de vidas de plantas individuais e a 

arquitetura tridimensional resultante da vegetação refletem a influência predominante do 

clima e solo, nos tipos de plantas que ocorrem na região (BROWN & LOMOLINO, 2006). 

Com efeito, são as plantas o primeiro elemento a responder à introdução de mecanismos 

estranhos ao sistema responsável pela dinâmica ambiental local (TROPPMAIR & GALINA, 

2006). 

Devido às peculiaridades climáticas, geológicas e pedológicas observadas não 

somente na área de estudo, mas também em todo o litoral setentrional do Nordeste (LSN) 

conclui-se que, em se tratando de vegetação, temos uma região ecotonal. Isso fica evidente 

quando observa-se que a área inclui elementos florísticos de diferentes domínios 

fitogeográficos brasileiros. Acredita-se que a dificuldade de encontrar espécies endêmicas 

deva-se à idade relativamente recente da Formação Barreiras e dos campos de dunas 

(CASTRO et al., 2012). 

A classificação das coberturas vegetais localizadas na área de estudo foi embasada 

no trabalho de FERNANDES (1990; 2006). Na referida pesquisa o autor aborda a correlação 

existente entre os elementos que compõem os diversos domínios globais e resultam na 

caracterização do tipo vegetacional da área. 

A mata de tabuleiro, vegetação característica dos tabuleiros costeiros, apresenta-se de 

maneira heterogênea e esparsada. Possui um aspecto de porte arbóreo-arbustivo que se inicia 

após o campo de dunas e vai se dirigindo para o interior. As espécies comumente encontradas 
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nessas áreas são: “sabiá” (Mimosa caesalpinalfolia), “cajueiro” (Anacardium ocidentale), 

“pau terra” (Quaeaparviflora), “camará” (Lantana camará), “catingueira” (Caesalpiniasp), e 

“timbaúba” (Enteroplobuimcontorstisiliqum). Nas regiões mais arenosas do tabuleiro, 

recobertas pelas areias das dunas, ocorre um tipo de vegetação que corresponde a uma 

transição caracterizada por manchas isoladas de caatinga e de cerrado.  

Com um porte herbáceo, sistema radicular profundo e altamente tolerantes a 

irradiação solar e a salinidade existente no ambiente, a vegetação pioneira é encontrada nas 

áreas mais próximas do mar. Os seus primeiros sinais começam a surgir depois da zona de 

berma e se estende muitas vezes até as dunas, funcionando como vegetação fixadora. São 

representadas por um tapete formado principalmente de gramíneas e de ciperáceas. Possuem 

folhas carnosas e suculentas devido ao aumento do suco celular que tem como causa um 

processo metabólico próprio de plantas halófilas. 

As dunas são ambientes caracterizados por um equilíbrio extremamente frágil. Nelas 

encontram-se plantas de porte herbáceo, arbóreo e arbustivo. A vegetação que se desenvolve 

no barlavento apresenta um porte predominantemente arbustivo, isso se deve a sua maior 

exposição às correntes eólicas e a radiação solar. É nas encostas a sotavento que o porte 

arbóreo começa a manifestar-se. Estão entre as espécies mais representativas das dunas: 

Anacardium occidentale, Anacardium microcarpum, Basanacantha spinosa, Bauhinia 

macrostachya, Bysonima verbacifolia, Capparis flexuosa, Canavalia brasilienses, 

Chamaecrista desvauxxi, Caesalpinia férrea, Davilla cearensis e Trema micrantha. 

Entre as espécies predominantes na vegetação da planície flúvio marinha estão: 

Avicennia schaueriana, Avicennia germinans, Batis marítima, conocarpus erectus, 

Dalbergiah ecastophyllum, Iresine portulacoides e Rhizophora mangle. 

Essas espécies são dotadas de peculiaridades morfológicas e fisiológicas que 

permitem a sua sobrevivência em um ambiente salino, com deficiência de oxigênio e sujeito a 

correntezas. A vegetação deste ambiente denominado manguezal apresenta um ambiente 

florestal denso, contudo, floristicamente pobre de espécies lenhosas, cujos representantes 

possuem raízes adventícias que as mantêm fixas ao substrato. Através da sua densa cobertura 

vegetal e da consequente diminuição da evaporação, o manguezal, na sua área nuclear, 

propicia a formação de um microclima local que ameniza a temperatura.  
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2 REFERÊNCIAL TEÓRICO 

2.1 Condicionantes Ambientais da Bacia Hidrográfica do rio Pacoti 

Não é de hoje que se percebe uma constante presença de abordagens relacionadas às 

bacias hidrográficas em inúmeros trabalhos acadêmicos. Considerada como uma célula de 

análise ambiental, a bacia hidrográfica passou a representar uma unidade territorial. Nessa 

perspectiva cada compartimentação inerente a bacia passa a ser relacionada a uma 

determinada função graças às suas peculiaridades ambientais e às formas de uso e ocupação 

da terra. 

Dentro dessa perspectiva a definição técnica do conceito de bacia hidrográfica se faz 

necessária. No Estado do Ceará, o principal órgão responsável pela gestão dessas unidades a 

definem como sendo: 

“Uma área definida topograficamente, drenada por um curso d’água ou sistema 

conectado de cursos d’água, dispondo de uma simples saída para que toda a vazão 

efluente seja descarregada” (COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS 

HÍDRICOS, 2016, p. 04). 

Fomentadores desse raciocínio, Odum & Barrett (2013), salientaram que em uma 

pesquisa relacionada às questões ambientais deve-se levar em consideração a análise holística 

da bacia de drenagem. Os autores ressaltam que a atenção não pode ser direcionada 

unicamente ao corpo da água ou a mancha de vegetação, a bacia deve ser considerada a 

unidade mínima do ecossistema quando se tratar da compreensão humana e da gestão de 

recurso. 

Analisando a bacia hidrográfica na perspectiva de um sistema ambiental, Rodriguez, 

Silva & Leal (2011) a caracterizaram como uma superfície terrestre drenada por um sistema 

fluvial continuo e bem definido onde as águas escolhem também outro sistema fluvial ou 

outros objetos hídricos. Ainda segundo os autores, a bacia é um espaço físico funcional e seus 

limites estão geralmente determinados pela divisão principal, onde o relevo tem um 

importante papel. Sendo assim a bacia intitula-se como a unidade preferencial para o 

planejamento e a gestão ambiental sendo contraindicado uma análise realizada de forma 

fragmentada em que geralmente as informações são construídas de forma setorizada. 

Na visão de (SACRAMENTO & REGO, 2006) a bacia de drenagem tem como 

função recolher e processar as águas precipitadas nos limites dos interflúvios, direcionando 

uma parte dessa água, através do escoamento superficial, diretamente para os cursos d’água. 

Outra parte dessa água, por meio do escoamento sub superficial, se destina para o lençol 

freático, principal responsável pela alimentação hídrica nos períodos de estiagem. 
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No cerne de suas pesquisas, Meireles (2011) traz uma correlação entre as planícies 

costeiras e as bacias hidrográficas. Nesse sentido o pesquisador faz um alerta para os impactos 

causados pela ocupação irregular dos manguezais que vem ocasionando a intensificação dos 

processos de degradação ambiental. Sinalizando para a eficiente elaboração de processos de 

planejamento e a gestão integrada. 

Em suas pesquisas Gorayeb (2008) fez um alerta sobre a vulnerabilidade ambiental 

das bacias hidrográficas frente às atividades antrópicas. A pesquisadora nos chama a atenção 

para a importância de uma adequada gestão dessas áreas uma vez que trata-se de unidades 

geográficas fundamentais para o gerenciamento dos recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos.  

No tocante a vulnerabilidade ambiental, Santos (2006) afirma estar diretamente 

relacionada ao grau de exposição que determinado ambiente está sujeito a ação de variados 

fatores que podem acarretar efeitos adversos tais como impactos e riscos oriundos ou não das 

atividades socioeconômicas realizadas no local. Sendo assim, torna-se de fundamental 

importância a elaboração de estudos relacionados à sustentabilidade do ambiente, focando na 

estrutura e na capacidade de suporte dos recursos naturais em relação aos seus mais diversos 

usos. 

No Brasil, devido a sua dimensão continental e ao complexo quadro natural que 

engloba o país, a classificação das suas bacias hidrográficas tem passado por inúmeras 

transformações ao longo do tempo, dando origem a diferentes grupamentos. 

De início, a classificação das bacias hidrográficas brasileiras se baseou na 

navegabilidade dos seus rios e na situação geográfica. Essa classificação data de 1987 e foi 

realizada por Morais (1894). A classificação mais divulgada dividia o Brasil em 4 bacias 

hidrográficas, sendo 3 de grande porte: Amazonas, São Francisco, Platina (Paraná, Paraguai e 

Uruguai) e um grupo de bacias menores nomeado bacias orientais (CUNHA, 2006). 

Na década de 1960 o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) adotou a 

classificação de bacias hidrográficas elaborada pelo renomado Geógrafo e Ambientalista Aziz 

Ab’Saber. Essa classificação era caracterizada por levar em consideração as linhas mestras do 

relevo. Dessa maneira o pesquisador considerou 5 grandes bacias hidrográficas autônomas 

(Amazonas, São Francisco, Paraná, Paraguai e Uruguai). Dentro desse olhar o fator posição 

geográfica também foi levado em consideração para reunir as bacias de menor porte, tendo 

como produto o agrupamento de 3 bacias isoladas: Nordeste, Leste, Sudeste (CUNHA, 2006). 
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Na elaboração da presente pesquisa optou-se por adotar a classificação nacional 

atualizada desenvolvida por Cunha (2006). Essa abordagem trabalha com a existência de 10 

bacias: Amazônica, Atlântico Nordeste, Paraná, Tocantins, São Francisco, Atlântico Leste, 

Paraguai, Atlântico Sudeste, Uruguai, e Atlântico Norte. Essa divisão tem como apoio as 

características das redes de drenagem e leva-se em consideração as linhas de dissecação do 

planalto brasileiro. 

Nessa perspectiva, constata-se que a área de estudo da presente pesquisa localiza-se 

no interior da bacia do atlântico nordeste. Essa bacia possui 953.000 km² de extensão e é 

formada por um conjunto limitado de drenagem caracterizado pela deficiência em 

alimentação, tendo como o seu destino final o oceano atlântico. Os estados que permeiam essa 

bacia são: Amapá, Alagoas, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraíba e Rio Grande 

do Norte. Dentre os seus principais rios estão: Pindaré, Grajaú, Mearim, Itapecuru e o rio 

Parnaíba. Grande parte da bacia do Atlântico Nordeste localiza-se na região semiárida do 

Brasil, e assim, durante o longo período de estiagem, os cursos dos rios permanecem total ou 

parcialmente secos. Já na faixa litorânea os rios recebem a influência do regime tropical sub-

úmido e podem ocorrem algumas enchentes, principalmente no primeiro semestre anual. 

(CUNHA, 2006). 

A bacia do Atlântico Nordeste subdivide-se em inúmeras bacias de menor extensão, 

dentre elas cabe-se destacar dentro dessa pesquisa as bacias Metropolitanas, inseridas no 

interior do Estado do Ceará. Essas feições abrangem uma área de 15.085 km² e são formadas 

pelo conjunto de 14 sub-bacias. A sua localização geográfica se dá na porção nordeste do 

Estado, limitadas ao norte pelo oceano Atlântico, ao sul pela bacia do rio Banabuiú, a leste 

pela bacia do rio Jaguaribe e a oeste pela bacia do Rio Curu (COMPANHIA DE GESTÃO 

DOS RECURSOS HÍDRICOS, 2008). 

As bacias Metropolitanas possuem como característica um volume hidrográfico de 

pequeno porte e de pouca representatividade, porém de relevante importância por banharem 

grande parte da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). De acordo com dados da 

COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS (2008), essas bacias possuem 

um total de 693 reservatórios, sendo que somente 15 deles possuem capacidade maior que 10 

milhões de metros cúbicos. Esses açudes são de fundamental importância nos períodos 

prolongados de estiagem, sendo utilizados como reservas interanuais. 
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Com relação à armazenagem de água subterrânea as bacias metropolitanas contam 

com dois sistemas de aquíferos: o das rochas sedimentares (porosos e aluviais) e o das rochas 

cristalinas (fissurais) (CEARÁ, 2009).  

Os sedimentares são tidos como mais importantes por possuírem uma porosidade 

primária dotados de uma elevada permeabilidade se configurando como unidades geológicas 

como excelentes condições de armazenamento e fornecimento de água. Já os cristalinos são 

caracterizados por um baixo potencial, isso se deve a sua formação, rochas do embasamento 

cristalino, sendo as fraturas os únicos condicionantes da ocorrência de água nestas rochas. 

Somente na estação chuvosa é que ocorre a recarga dessas fraturas através dos rios e riachos 

que se encontram encaixados nestas estruturas (CEARÁ, 2009). 

No interior das bacias metropolitanas ocorre uma subdivisão em bacias de menor 

porte, dentro dessa separação se destaca a bacia do rio Pacoti (Figura 2.1). A referida unidade 

se localiza na porção nordeste do Estado do Ceará, envolvendo uma área de aproximadamente 

1.277,5 km² e sendo considerada de extrema importância devido ao seu significativo potencial 

hídrico e a sua penetração em uma área significativa da Região Metropolitana de Fortaleza 

(RMF). Dentro de sua abrangência encontram-se os municípios de Acarape, Aquiraz, 

Baturité, Eusébio, Guaiúba, Horizonte, Itaitinga, Maranguape, Mulungu, Pacatuba, Pacajus, 

Palmácia, Pacoti e Redenção (CRISPIM, 2011). 

Parte considerável da bacia se estabelece em terrenos do embasamento cristalino, o 

que favorece o surgimento de uma drenagem do tipo dendrítica. Analisando a sua 

morfoestrutura observa-se a presença de dois domínios, são eles: o domínio dos depósitos 

sedimentares cenozóicos representados pela planície litorânea e pelos tabuleiros costeiros da 

formação Barreiras e o domínio dos escudos cristalinos e maciços residuais correspondem ás 

serras úmidas e sub-úmidas (CRISPIM, 2011). Com relação aos aspectos climáticos observa-

se a influência de três tipos de climas: o Tropical Quente Úmido, o Tropical Quente 

Subúmido e o Tropical Subquente Úmido (INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA 

ECONÔMICA DO CEARÁ, 2016). 

Devido a sua relevante importância ambiental e a constante degradação que vem 

sofrendo, tentativas de ações mitigadoras como a implantação de Unidades de Conservação 

(UCs) são observadas no interior da bacia. Atualmente a bacia hidrográfica do rio Pacoti 

conta com a APA da serra de Baturité, APA da serra de Aratanha, Corredor Ecológico do rio 

Pacoti e já no baixo curso do rio com a APA do rio Pacoti. Essas unidades visam à 

conservação dos recursos naturais presentes nessa área e a conscientização das consequências 

oriundas da má gestão desses espaços. 
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Ilustração 4 - A bacia hidrográfica do rio Pacoti. 

 
Fonte: Adaptado de Superintendência Estadual do Meio Ambiente (2016); United States Geological Survey 

(2016) 

 

Inserida na APA da serra de Baturité, as nascentes do rio Pacoti se distribuem entre 

os municípios de Guaramiranga e Pacoti. Essa unidade de conservação de uso sustentável foi 

instituída no ano de 1990 por uma lei estadual e tem como área de atuação oito municípios 

pertencentes ao maciço de Baturité, são eles: Aratuba, Baturité, Capistrano, Guaramiranga, 

Mulungu, Pacoti, Palmácia e Redenção (OLIVEIRA; CRUZ; ALMEIDA, 2010). 

Atuando sobre o médio curso do rio Pacoti, o Corredor Ecológico tem a função de 

integrar e fortalecer as UCs presentes na bacia. Dessa forma pretende-se tornar as áreas 

protegidas menos isoladas, restaurando os intercâmbios genéticos entre os ecossistemas 

presentes nas APAs da serra de Baturité e baixo curso do rio. 
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Relativamente novo, o conceito de corredor ecológico atua em sinonímia com o 

conceito de corredor de biodiversidade. Ambos têm sua origem no início do século XX, sendo 

pioneiramente colocados em prática nos Montes Apalaches, região leste dos Estados Unidos. 

Atualmente a estratégia de implantação desses corredores vem sendo implantada em vários 

países do mundo, e de maneira bem significativa naqueles em desenvolvimento 

(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2016). 

No que concerne ao corredor ecológico do Rio Pacoti, sabe-se que o mesmo foi 

criado no ano de 2000 por meio do Decreto de número 25.777. Abrangendo uma área de 

19.405 ha e captando áreas de municípios como: Aquiraz, Itaitinga, Pacatuba, Horizonte, 

Pacajus, Acarape e Redenção, o corredor ecológico se justifica em face da necessidade de 

proteção das matas ciliares que se localizam desde a nascente até a foz do rio Pacoti. 

Tentando-se dessa forma garantir meios que permitam a recomposição dos ecossistemas e a 

sua conservação (CEARÁ, 2016). 

O rio Pacoti atravessa quatorze municípios cearenses, perpassando por terrenos 

cristalinos até chegar a RMF onde predominam os terrenos sedimentares. Esse curso d’água é 

o maior dos que atravessam a região metropolitana de Fortaleza, sua extensão é de 

aproximadamente 150 km e sua desembocadura ocorre no oceano Atlântico, entre os 

municípios de Fortaleza e Aquiraz (SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO 

AMBIENTE, 2016). A capacidade máxima de armazenamento do rio Pacoti gira em torno de 

380 milhões de m³, o que o capacita para formar, juntamente com o Riachão e o Gavião, o 

sistema integrado de abastecimento Riachão-Pacoti-Gavião. Esse sistema é o principal 

responsável pelo abastecimento hídrico da RMF, tendo ainda como significativos 

contribuintes os riachos Baú e Água Verde (CEARÁ, 2016). 

A desembocadura do Rio Pacoti proporciona a formação de um estuário com cerca 

de 141 km². A sua descarga fluvial é de 19 m³/s e o seu volume de 518,502 m³. A prisma de 

maré atuante no estuário possui um valor de 476,011 m³ (ZEE, 2005a). Godoy (2015) acredita 

que o ambiente estuarino possa ser dividido em três zonas. Essa separação ocorrerá, segundo 

o autor, devido á interação da maré com a descarga fluvial. De acordo com suas pesquisas as 

três diferentes áreas são: 

“zona estuarina fluvial, onde a salinidade é sempre menor que 1, porém onde os 

efeitos da maré podem ser observados; zona estuarina média, onde a salinidade varia 

de 1  35, e ocorre intensa mistura das águas oceânicas com as águas fluviais; e, zona 

estuarina costeira, onde a salinidade é igual ou ligeiramente menor que a salinidade 

do oceano” (GODOY, 2015, pág. 75). 
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Estuários como o do rio Pacoti, dominados pelas correntes de maré e pelas ondas, 

são denominados totalmente misturados devido aos efeitos de turbulência existentes no 

interior do estuário. Em estuários com essa característica o perfil vertical de salinidade se 

distribui quase que de maneira igualitária, variando apenas de acordo com a distância em 

relação ao oceano (GODOY, 2015). 

Os estuários são áreas ambientalmente instáveis por se encontrarem no limite entre o 

continente e o mar. Oscilações do nível do mar, dinâmica erosiva e deposicional associada à 

ação das ondas, mares, correntes e também a ação fluvial e eólica são processos atuantes na 

região estuarina transformando-a em um ambiente altamente mutável, sendo constantemente 

remobilizada (SILVA & PEREIRA, 2005). 

É devido a essas particularidades ambientais que o estuário se torna uma região 

propícia para o estabelecimento e desenvolvimento do ecossistema manguezal. No caso 

específico do manguezal do rio Pacoti, vale salientar os impactos oriundos da barragem do 

Rio Pacoti realizada no ano de 1981 para a criação de dois açudes denominados Pacoti e 

Riachão (CEARÁ, 2013). A construção dos açudes supracitados ocasionou à diminuição a 

jusante, da “competência” do rio Pacoti, ou seja, o rio passou a ter uma corrente mais lenta, 

impossibilitando-o de carregar partículas maiores, tanto de carga de suspensão como fundo 

(Figura 2.2). 

Diante disso credita-se a essas barragens as transformações ocorridas sobre o 

ecossistema manguezal, localizado na foz do rio. Com a alteração do fluxo e 

consequentemente da energia do rio, o ecossistema passou também por algumas alterações. 

Em casos assim Christofoletti (1979) afirma que “havendo a modificação, o sistema evolui 

para atingir um novo estado de equilíbrio entre as forças atuantes”. 

Nesse contexto, Lacerda & Marins (2002) alertaram sobre os impactos ocorridos 

sobre o manguezal, afirmando que o represamento de rios altera o fluxo de água doce para os 

estuários modificando o gradiente de salinidade e também diminuindo o aporte de nutrientes 

no mar. Os autores ainda afirmam que isto poderá afetar a produtividade marinha e provocar 

alterações geomorfológicas no estuário. 
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Ilustração 5 - Principais barragens da bacia do rio Pacoti. 

 
Fonte: Adaptado de Superintendência Estadual do Meio Ambiente (2016); United States Geological Survey 

(2016) 

 

Acredita-se também que a interferência na vazão do rio seja a responsável pela 

alteração do processo de sedimentação e morfologia do estuário e consequentemente pelas 

mudanças observadas na área de manguezal. Segundo Menezes (2006), a construção da 

barragem ocasionou o surgimento de ilhas e praias no ambiente estuarino. 

Nessa perspectiva, Morais et al. (2006) acrescentaram que o sistema de drenagem a 

qual pertence o rio Pacoti, é constituído por rios exorréicos de regime de escoamento 

intermitente sazonal. Tal característica influencia de maneira direta nos aspectos morfológicos 

e sedimentares do ambiente estuarino e consequentemente no ecossistema manguezal. Os 

autores ainda atentam para o fato de os cursos médio e alto do rio estarem inseridos no núcleo 

de semi-aridez, ou seja, a vazão é reduzida e controlada por um grande número de barragens 

construídas para o abastecimento. 
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Estudos realizados pela SUPERINTEDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 

(2006) afirmaram que a diminuição do aporte de água doce nos estuários do Nordeste é tida 

como fator preponderante, uma vez que o número de barramentos em rios, para a criação de 

açudes, só aumenta com o passar dos anos. Esses represamentos favorecem a penetração das 

águas marinhas sob o regime de mesomarés local e o consequente aumento da deposição de 

sedimentos finos em áreas protegidas de estuários. 

Essa alteração da hidrodinâmica favorece também o agravamento da poluição em 

virtude da redução da circulação estuarina, isso acarreta uma alteração no padrão de 

salinidade e consequentemente no ciclo de vida da biota (CLARK, 1996 apud FIDELMAN, 

1999). 

Além de proporcionar alterações morfológicas e sedimentares no ambiente estuarino, 

a redução do aporte fluvial também afeta a produção primária, biodiversidade, pesca, 

qualidade da água, perda de valores estéticos e paisagísticos, potencial turístico, usos 

tradicionais e a própria socioeconomia (FIDELMAN, 1999). 

2. 2 A Evolução da Questão Ambiental no mundo e no Brasil 

O estudo da relação sociedade e natureza, desenvolvida em grande parte da região 

ocidental do globo terrestre, requer uma atenção muito especial. Dessa maneira acredita-se 

que uma análise plausível deve levar em consideração inúmeros fatores. Dentre os fatores que 

merecem um destaque especial está a contribuição da religião. 

As religiões atuantes em grande parte do ocidente baseiam-se em livros sagrados que 

se iniciam com o Pentateuco, a Torá no Judaismo e a Bíblia no Cristianismo, ambos 

comportam em seu primeiro livro, Gênesis, os fundamentos para a história adotada nessa 

parte do mundo. Essa história baseia-se em uma visão de universo que pertence ao primeiro 

milênio antes de Cristo (CAMPBELL, 1985). 

O livro do Genesis carrega em si uma condenação da natureza, mostrando Deus 

como algo distante da natureza, expressando que a natureza é condenada pelo ser supremo. 

Creia-se que isso conduz o ser humano a acreditar que possui a prerrogativa de dominar a 

natureza, sendo destinado a ser o senhor do mundo (CAMPBELL, 1985). 

Tudo o que foi exposto fica claro quando se faz uma observação sobre algumas 

partes contidas no primeiro livro da Bíblia: 

E Deus os abençoou e lhes disse: “sejam fecundos, multipliquem-se, encham e 

submetam a terra; dominem os peixes do mar, as aves do céu e todos os seres vivos 

que rastejam sobre a terra. E Deus disse: ‘vejam! Eu entrego a vocês todas as ervas 

que produzem semente e estão sobre toda a terra, e todas as árvores em que há frutos 

que dão semente: tudo isso será alimento para você. 
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 Dessa maneira observa-se que a religião predominante no ocidente carrega consigo 

uma visão da natureza diferente da pregada pelas religiões existentes em grande parte do 

oriente. Ela revela um ser humano distanciado da natureza, um ser humano desbravador e 

dominador que tem por objetivo a maior exploração de maneira até irracional, de todas as 

benesses possíveis do meio ambiente. 

Acredita-se que essa visão antropocêntrica embasada no livro sagrado Judaico 

Cristão venha contribuindo fortemente ao longo dos séculos na caracterização da relação 

homem meio ambiente uma vez que a própria educação do homem ocidental se baliza nos 

pressupostos pertencentes ao livro sagrado. 

Essa maneira de considerar o homem como fonte de todo valor, que está acima ou 

fora da natureza, atribuindo à natureza um valor apenas instrumental ou utilitário 

proporcionou o surgimento de inúmeras vertentes de pensamento. No viés filosófico vale 

ressaltar a escola de pensamento fundada pelo filosofo norueguês Arne Naess no início da 

década de 1970. Essa escola atribuiu à denominação de ecologia rasa a relação 

antropocêntrica sociedade e natureza (CAPRA, 2003). 

Dentro desse contexto Castro Junior, Coutinho & Freitas (2012) afirmam haver na 

Europa em si uma cultura milenarmente arraigada à terra, cultura derivada do homem europeu 

enquanto desbravador das Américas, que inicialmente tiveram que lidar com a natureza hostil 

e desconhecida desenvolvendo assim a ideia de distância e incompatibilidade entre o homem 

e a natureza. 

Assim, constata-se que a questão ambiental se relaciona a algo arraigado à psique 

humana, a uma espécie de história que está na mente. Sabe-se que do ponto de vista evolutivo, 

a busca de significados está voltada para a sobrevivência e constitui um elemento básico da 

natureza humana. 

Em uma análise espaço-temporal avançada constata-se que a questão ambiental 

passou a receber a devida atenção em um passado recente. Já no século XX, mais 

precisamente no início da década de 1960 quando os movimentos ecológicos começaram a 

emergir ao redor do mundo. Esses movimentos tinham como raízes histórico-culturais o 

crescimento de movimentos que não criticavam exclusivamente o modo de produção, mas, 

fundamentalmente o modo de vida. Os exemplos dos Beatnik e dos hippies representam bem 

essa postura. Nesse contexto muito contribuiu a verdadeira chacina que era cometida no 

Vietnã, inicialmente pela França, depois pelos Estados Unidos. Com a difusão dos meios de 

comunicação de massa a guerra podia ser vista todo dia, via satélite, enquanto isso, crescia 

paradoxalmente, o movimento pacifista nos EUA e na Europa. Vale ressaltar também a 
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crescente crise no cerne do bloco socialista entre a URSS e a China. Observa-se que a partir 

desse momento o socialismo de vertente stalinista que se auto proclamava uma via única 

passa a ser questionado (GONÇALVES, 1990). 

Foi no interior desse período repleto de mudanças históricas que vimos surgir sob a 

chancela de movimento ecológico o desenvolvimento de lutas em torno de questões 

extremamente diferenciadas como: o uso de agrotóxico, extinção de espécies, urbanização 

desenfreada, desmatamento, explosão demográfica, poluição do ar e da água, contaminação 

de alimentos, erosão dos solos, diminuição das terras agricultáveis de grandes barragens e 

mais uma infinidade de motivos. 

É nas entranhas dessa perspectiva que a questão ambiental torna-se objeto dos 

movimentos sociais, dirigindo uma atenção especial para a discussão envolvendo a proteção 

da natureza como condição para a sobrevivência do homem e das diversas formas de vida do 

planeta. Inicia-se uma fase caracterizada pela mescla de cooperação, conflitos internacionais e 

de acordos multilaterais, tendo em vista uma agenda ambiental planetária (CASTRO 

JUNIOR; COUTINHO & FREITAS, 2012). 

Liderando uma dessas lutas, Rachel Carson, naturalista e ecóloga, surge como uma 

das primeiras cientistas a alertar o mundo sobre o uso desordenado de agrotóxicos. Com a 

publicação de seu livro no ano de 1964, intitulado Primavera silenciosa, a cientista buscava 

divulgar as consequências do uso dos inseticidas orgânicos sintéticos como o DDT no meio 

ambiente (RABELO, 2008).  

A publicação de Carson fez com que outros cientistas passassem a divulgar de 

maneira maciça em periódicos, estudos relacionados à perda da qualidade de vida na terra e os 

diversos impactos gerados ao meio ambiente, bem como a necessidade do conhecimento de 

suas causas (RABELO, 2008). 

Outro movimento importante relacionado ao meio ambiente ocorreu em abril de 

1968. Composto por trinta especialistas de áreas distintas e liderado pelo industrial italiano 

Arilio Peccei, esse grupo foi denominado de o Clube de Roma. Realizavam constantes 

encontros em Roma para discutir a elaboração de um projeto que pretendia utilizar a visão 

sistêmica para entender o mundo. Mais tarde, no ano de 1972, esse grupo que contava com 

economistas, indústrias, pedagogos e outros especialistas publicou o seu primeiro relatório 

conhecido como Os limites para o crescimento. Esse relatório enumerou cinco aspectos 

globais de maior relevância para os próximos 100 anos da humanidade. Crescimento 

populacional, produção agrícola, os recursos naturais, a produção industrial e a poluição 

compunham esses aspectos globais (RABELO, 2008). 
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O Clube de Roma se destacou também por ser o protagonista de uma abordagem 

utilitária do meio ambiente. Dessa forma, após 30 anos de crescimento econômico nos países 

capitalistas centrais, a entidade enfatizou a preocupação em assegurar a continuidade da 

acumulação do capital, poupando recursos em matéria e energia (ACSELRAD, 2010). 

O relatório elaborado pelo Clube de Roma exerceu grande impacto na comunidade 

internacional. Como resposta, ainda no ano de 1972 em Estolcomo na Suécia 113 países 

participaram da I Conferência Mundial do Meio Ambiente Humano. Como resultado material 

dessa conferência surgiu a Declaração de Estolcomo que traz consigo a definição do conceito 

Educação Ambiental e tem como principal objetivo a conscientização ecológica do cidadão 

comum. Com efeito a Declaração sugere aos governos um novo modelo de desenvolvimento 

que leve em consideração o meio ambiente (RABELO, 2008). 

Seguindo a linha do tempo relacionada às questões ambientais nos deparamos com I 

Congresso Internacional de Ecologia. O referido evento foi realizado no de 1974 e teve como 

sede a cidade de Haia na Holanda. Nesse período crescia a preocupação com a redução da 

camada de ozônio e o fruto material desse evento foi o relatório que alertava os danos 

causados à camada de ozônio, ocasionados principalmente pelo uso excessivo do CFC. Nessa 

perspectiva, em abril de 1987 foi divulgado o relatório Brundtland, também conhecido como 

Nosso Futuro Comum. A expressiva importância desse relatório se deve ao fato de que, em 

meados da década de 1980, terem sido divulgadas imagens de satélite revelando o “buraco da 

camada de ozônio” sobre a Antártida. Esse fato acabou de vez com as dúvidas sobre o 

impacto planetário da ação humana. Logo se comprovou que a origem do problema estava em 

substâncias inventadas no início do século XX e acopladas em eletrodomésticos como 

geladeiras e outros utensílios que liberadas no ambiente provocavam reações moleculares na 

alta atmosfera destruindo o ozônio (FELDMANN, 2003). 

É possível afirmar que um dos eventos de maior notoriedade relacionados ao meio 

ambiente seja o da Rio 92. Esse encontro foi realizado na cidade do Rio de Janeiro e se 

constituiu verdadeiramente através de duas iniciativas complementares: a Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento e o Fórum Global. A convocação 

dessa conferência se deu por força dos resultados do denominado relatório Nosso Futuro 

Comum, síntese da Comissão de Brundtland (FELDMANN, 2003). 

A III Conferência Mundial, realizada pela Organização das Nações Unidas (ONU) 

para discutir os desafios ambientais do planeta também denominada de Cúpula Mundial sobre 

o Desenvolvimento Sustentável (CMDS) ou Rio +10 ocorreu na cidade de Johanesburgo, na 

África do Sul no período de 26 de agosto a 4 de setembro de 2002, dez anos após a Rio 92. 
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Essa data não foi escolhida aleatoriamente, no fundo acreditava-se que as propostas 

apresentadas na Rio 92 agora surgissem fortalecidas e assim fossem acatadas por grande parte 

do globo terrestre. Infelizmente pouco se havia evoluído, quase não existia a Agenda 21 local 

e os problemas ambientais cresciam de maneira ainda mais acelerada (RABELO, 2008). 

Outra tentativa de fortalecimento dessa consciência ambiental foi o Protocolo de 

Quioto. Esse movimento refere-se a um tratado internacional em que 166 países possuem o 

atual compromisso de reduzir a emissão de gases que provocam o efeito estufa, principal 

responsável pelo aquecimento global. Esse Protocolo tem como base o relatório elaborado no 

ano de 1995 pelo Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC). O principal 

objetivo do IPCC é medir e prever os impactos elaborando posteriormente proposições que 

minimizem o aquecimento global no planeta. Nesse tocante vale lembrar que os EUA, tidos 

como o principal emissor desses gases não assinou o tratado (RABELO, 2008). Esse fato 

deve-se ao posicionamento unânime por parte do Senado norte-americano contrário a 

ratificação do Protocolo. O Senado acenou que somente assinaria o Tratado se os países 

emergentes assumissem compromissos de diminuírem suas taxas de crescimento futuro de 

emissões. Nesse contexto o governo Clinton até assinou o Protocolo, mas o referido não foi 

enviado para a retificação do Senado. Começa a partir desse momento uma articulação 

política que objetiva a obtenção de compromissos de atenuação no crescimento das emissões 

por parte de alguns países chave emergente, entre as quais o Brasil e a Argentina (VIOLA, 

2003). 

Nacionalmente, a questão ambiental foi despertada tardiamente. Ela emergiu em um 

contexto bastante conturbado. Na década de 1970 o Brasil vivia sob uma ditadura que se 

abateu de maneira cruel sobre diversos movimentos como o sindical e o estudantil. A 

esquerda brasileira acreditava que o subdesenvolvimento do país de devia fundamentalmente 

a ação do imperialismo que tinha como principal aliado interno a oligarquia latifundiária. 

Nessa perspectiva ao latifúndio bastava o desmatamento e a ampliação da área cultivada para 

se obter o aumento da produção e isto propiciara a formulação de uma tradição caracterizada 

pelo pouco respeito à conservação dos recursos naturais. A esquerda passou a acreditar que 

esses seriam os motivos do atraso e da miséria em que vivia o povo brasileiro e, em 

decorrência deveria existir uma revolução anti-imperialista, de caráter popular e com o apoio 

de setores da burguesia nacional (GONÇALVES, 1990). 

Contudo a burguesia nacional escolheu se aliar a burguesia internacional e a 

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) foi a grande articuladora dessa 

aliança desde a década de 50. Sendo assim a FIESP vai rotular de nacionalismo o 
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desenvolvimento da nação através da abertura das portas do país à penetração do capital 

estrangeiro para que assim ocorra o seu avanço. Nesse contexto observava-se que Tecnocratas 

brasileiros, participantes de seminários e colóquios internacionais, declaram que a pior 

poluição é a miséria, tentando assim, atrair capitais estrangeiros para o país (GONÇALVES, 

1990). 

O advento da crescente preocupação ambiental internacional aumentava a pressão 

sobre o Brasil e pressiona as instituições financeiras públicas e privadas a colocarem 

exigências para a realização de investimentos local. Nesse período o Estado brasileiro cria 

diversas instituições para gerir o meio ambiente no intuito de que os ansiados investimentos 

pudessem aqui ser aportados. 

Com a anistia ocorrida em finais da década de setenta, houve o retorno de diversos 

exilados políticos que vivenciaram os movimentos ambientalistas europeus ao Brasil. Esse 

retorno trouxe para o movimento ecológico do país um enorme enriquecimento. Deste modo 

pode-se afirmar que as três fontes mais importantes de preocupação ecológica nesse período 

do país perpassam: o estado, interessado nos investimentos estrangeiros que agora só chegam 

caso se adote medidas que levem em consideração o viés ambiental; os movimentos 

ecológicos que aos poucos foram se desenvolvendo em grande parte do país e finalmente o a 

enorme contribuição dos exilados políticos que aqui chegaram em finais da década de 1970 

(GONÇALVES, 1990). 

Com os avanços incipientes relacionados a questão ambiental datados na década de 

1970, fica evidente que a Rio 92 foi um divisor de águas na relação homem - meio ambiente 

do país. Na fase anterior ao ano de 1992 o ambientalismo brasileiro então denominado 

pejorativamente de “ecologismo” era fragilizado, pouco conhecido como ideologia, pouco 

vivido como pratica social, pouco pensado como atividade de pesquisa ou intelectual. A 

existência de ONGs voltadas para as questões ambientais era bastante reduzida, a maioria 

funcionava com poucos militantes, possuíam orçamentos irrisórios e uma atuação apenas 

local. Situação que mudou consideravelmente após a Rio 92 (CRESPO, 2003). 

Em períodos que antecedem o ano de 1992 os ambientalistas eram denominados de 

“ecochatos” ou “xiitas verdes” e era praticamente impossível sua ascensão a cargos de 

ministros e até mesmo secretários de estado. Eram tidos como radicais que barravam o 

desenvolvimento proposto pelo governo e pelas empresas. Tratados como românticos que 

pregavam amor a natureza dificultando a instalação de usinas nucleares, hidrelétricas, 

desmatamento para plantação de soja ou para urbanização, etc. (CRESPO, 2003). 
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Acredita-se que o principal fator interno que contribuiu para a modernização 

conceitual da gestão ambiental e para o progressivo crescimento do tema na agenda pública 

foi á extensão e o aumento da densidade da vida pública democrática. 

Por mais paradoxal que pareça, hoje estamos vivenciando um iminente risco de 

retrocesso na questão ambiental. É que mesmo após o recente desastre ambiental ocorrido na 

cidade de Mariana, situada no estado de Minas Gerais, onde uma barragem de minérios foi 

rompida ocasionando a morte de 19 pessoas e um número considerável de desabrigados além 

de destruir por completo o distrito de Bento Rodrigues e de devastar o rio Doce, constata-se a 

tentativa por parte do Poder Legislativo de modificar a legislação ambiental tornando-a ainda 

mais branda. Atualmente, tramita no Congresso Nacional a PEC Nº 65/2012 (Projeto de 

Emenda Constitucional). Esse projeto tem por principal objetivo estabelecer que a partir de 

uma simples apresentação de um Estudo de Impacto Ambiental (EIA) pelo empreendedor, 

nenhuma obra poderá mais ser suspensa ou cancelada (ESTADÃO, 2016). 

Essa medida além de desvalorizar os órgãos ambientais do país, uma vez que essas 

instituições não terão mais condições de analisar com consistência a viabilidade 

socioambiental da instalação e nem poderão exigir medidas compensatórias por parte desses 

empreendimentos, acarretará no fim do processo de licenciamento ambiental. Creia-se que 

essa medida, se concretizada pelo Congresso, terá efeitos negativos, tornando o meio 

ambiente e a sociedade em si ainda mais vulnerável a desastres ambientais similares ao 

ocorrido na cidade mineira. 

Por outro lado, na visão dos parlamentares, a impossibilidade de suspensão e de 

cancelamento da execução de obras após a concessão de um breve EIA, faz parte de uma 

mudança no ordenamento jurídico que objetivará garantir a celeridade e a economia de 

recursos em obras públicas sujeitas ao licenciamento ambiental. 

2. 3 Áreas Protegidas, Gênese e Evolução 

De inicio, vale ressaltar que o termo unidade de conservação, utilizado para 

denominar áreas naturais passíveis de proteção por suas características especiais legalmente 

estabelecidas, é endêmico ao Brasil. Internacionalmente a terminologia utilizada a regiões 

similares é áreas protegidas. Em uma análise histórica constata-se que ambas as definições 

derivam de três diferentes visões. O mais arcaico registro encontrado valorizava a necessidade 

de se preservarem áreas naturais ou sítios culturais valiosos, seja por questões religiosas ou 

históricas, pelo motivo da existência das espécies silvestres ou por sua beleza e características 

naturais próprias. Em uma fase secundaria o conceito relacionava-se aos recursos de alto 
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valor, como grandes mananciais, áreas de caça, de madeira e de plantas medicinais. 

Atualmente prevalece a visão da manutenção do equilíbrio ecológico e da biodiversidade.  

Dentro dessa perspectiva histórica, Davenport & Rao (2002) revelam os pormenores 

dessa evolução, destacando algumas diretrizes sobre a conservação da vida silvestre, vale 

salientar que algumas são datadas no período das primeiras culturas pré-agrárias na Ásia e no 

Oriente. Como exemplo os autores supracitados relatam alguns casos pontuais: 700 anos antes 

de Cristo, nobres assírios estabeleceram reservas de caça semelhantes às reservas de caça do 

império Persa na Ásia Menor, estabelecidas entre 550 e 350 anos antes de Cristo; Na Índia, 

400 anos antes de Cristo, todas as formas de uso e atividade extrativista foram proibidas nas 

florestas sagradas, já na China foram estabelecidas leis de proteção para planícies úmidas 

durante o sexto século depois de Cristo, a cidade de Veneza criou reservas de veados e javalis 

no inicio do século VIII e já no século XI a Bretanha promulgou leis florestais. 

Esses fatos revelam que a relação harmoniosa entre o homem e o meio ambiente é 

algo que tem sido perseguido há milhares de anos e que a intenção de proteger os recursos 

naturais é algo que existe há muito tempo. Com o passar dos séculos essa relação sociedade e 

natureza vem se moldando e se adaptando às diferentes culturas que sempre são arraigadas à 

forma de pensamento dominante. É notório que a expansão exponencial dessas áreas 

protegidas ocorreu recentemente, bibliografias relatam que seu ápice ocorreu a partir do 

século XX e que esse tem sido mais uma vez o modo que as sociedades modernas 

encontraram para reagir frente aos cada vez mais prejudiciais problemas ambientais. 

Na visão de Medeiros (2014) a noção majoritária de proteção ao meio ambiente foi 

influenciada por quatro idéias básicas. Nessa perspectiva o autor relata que até o século XIX a 

idéia de controle do espaço tinha uma conotação gerencial, posteriormente, já no final do 

século XIX e se estendendo até a segunda metade do século XX, a ideologia central era a de 

preservação da paisagem como patrimônio coletivo e testemunho de uma natureza selvagem. 

Com o inicio da segunda metade do século XX a idéia preponderante passa a ser a de proteger 

já pensando nas próximas gerações, a noção atual baseia-se na preservação da biodiversidade 

e na manutenção dos seus serviços.  

O que fica claro na explanação de Medeiros (2014), é que existe uma separação em 

períodos de tempo para a delimitação e criação de áreas protegidas no mundo, cada uma com 

uma característica diferente. O autor ainda introduz á discussão uma visão mais humanista, 

abordando o conceito de território e apropriação e o controle pelas classes dominantes desses 

espaços de poder, além de revelar a participação de demandas sociais na evolução das práticas 
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e ações de proteção à natureza. A visão moderna de proteção e a discussão sobre as idéias de 

conservação e preservação da natureza ganham força dentro desse contexto. 

Conservar e preservar assumem significados bem diferentes, o primeiro relaciona-se 

ao fato de praticar o bom uso dos recursos naturais. Já a preservação se caracteriza por 

proteger os remanescentes de natureza selvagem, por seu valor próprio, contra qualquer 

intrusão (CASTRO JÚNIOR; COUTINHO & FREITAS, 2012). 

Nesse viés de preservação tem-se como destaque os Estados Unidos, país que 

vivenciou no século XIX um crescimento econômico acelerado associado ao surgimento da 

idéia de parque como área legalmente constituída de proteção da natureza e acesso público. 

Trata-se do parque nacional de Yellowstone criado no ano de 1872 com o objetivo de manter 

ecossistemas remanescentes intocados para contemplação e como testemunhos para gerações 

futuras, promovendo o distanciamento entre o homem e esses espaços reduzidos de vida 

silvestre protegidos do uso direto. Hoje Yellowstone se destaca por sua beleza cênica e é um 

dos símbolos norte americano mais importante de lazer (ALMEIDA, 2014). 

Países como Argentina, Austrália, África do Sul, Brasil, Canadá, Chile, Equador, 

Nova Zelândia e México adotaram esse modelo Norte americano. A Suécia, no ano de 1909, 

foi o primeiro país europeu a criar um parque nos moldes de Yellowstone, bem mais tarde, a 

partir da década de 1960 grande parte dos países europeus regulamentou os seus parques 

(MEDEIROS; IRVING & GARAY, 2014). 

Atualmente constata-se a existência de diversas categorias de áreas protegidas e 

diferentes tipos de manejo no mundo. Cada uma selecionada com um critério específico e 

com uma delimitação geográfica, ambos estão diretamente relacionados aos seus objetivos de 

proteção e consequentemente, manejo. 

Assim como em grande parte do mundo, estudos mostram que também no Brasil, 

essa intenção de se preservar a natureza é algo nada recente, se evidenciando desde o período 

colonial. Medeiros (2014) relata que essa preocupação se positiva no ano de 1605, quando 

fora editado o Regimento do Pau Brasil, no qual pode-se observar a preocupação com a 

conservação da espécie. Deste modo acredita-se que esse regimento possa ser considerado 

como uma das primeiras leis de proteção ambiental brasileira. 

Outro momento histórico importante relacionado à evolução da questão ambiental no 

Brasil ocorreu no ano de 1796. A partir desse período as Cartas Regias emitidas pelo império 

passaram a declarar ser de posse da Coroa todas as matas e árvores do país. Essa medida tinha 

como objetivo coibir o corte de espécies de árvores cuja madeira era recurso importante para a 

metrópole (LEUZINGUER, 2007). 
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Essa ideia de preservar os recursos naturais foi e continuará sofrendo varias 

mudanças com o transcorrer do tempo. Trata-se de um processo continuo influenciado 

diretamente pelo cenário político, econômico, social e ambiental. Como resultado dessa 

dinâmica tem- se os diferentes cenários de interação sociedade/natureza. 

Apesar de Pádua (2003) constatar que no Brasil o início da discussão mais 

estruturada sobre a conservação da natureza, a partir da constituição de áreas protegidas, data 

do começo do século XIX. Observa-se que a criação das áreas protegidas no Brasil em épocas 

mais recentes especificamente as que tiveram sua gênese na década de 1970, denominadas de 

unidades de conservação, não estavam respaldadas por estudos científicos ou por critérios 

técnicos. Isso resultou, com o decorrer do tempo, em um considerável empecilho para a 

definição dos objetivos de manejo dessas áreas e consequentemente para o estabelecimento de 

uma legislação bem embasada juridicamente, dificultando o processo de definição de políticas 

nacionais que objetivassem servir no auxílio à gestão e à implementação das unidades de 

conservação (ALMEIDA, 2014). 

A grosso modo constatasse que os critérios utilizados para legitimar uma área de 

conservação estão relacionados com três vertentes: critérios bióticos, abióticos e antrópicos. 

Geralmente é dada uma maior importância aos critérios bióticos, por acreditar que estes 

seriam os mais importantes na priorização de áreas destinadas à conservação.  

A verdade é que esse julgamento gera uma percepção muito superficial da realidade 

ambiental, uma vez que o meio ambiente é fruto da dinâmica, interação e integração dos três 

fatores, não havendo sentido em dizer que os critérios biológicos são mais importantes que os 

demais. Entretanto esses métodos de seleção de áreas propensas a proteção, muitas vezes são 

parciais, pois trazem consigo características norte-americanas, política da preservação da 

wilderness, onde se privilegia os aspectos biológicos do meio ambiente em detrimento do 

respeito ao ser humano, seus costumes e suas peculiaridades (CABRAL & SOUZA, 2005). 

Em uma escala mundial constata-se que a missão de gerenciar a conservação da 

biodiversidade ficou sob a responsabilidade da União Internacional para Conservação da 

Natureza e dos Recursos Naturais (UICN). Esse órgão surgiu no ano de 1956 e teve como seu 

antecessor a União Internacional para Proteção da Natureza (IUPN). Atualmente a UICN vem 

expandindo a sua atuação, abrangendo diferentes eixos temáticos que vão desde a economia, 

equidade e igualdade de sexos, política global, conservação florestal, áreas marinhas e 

polares, gestão de ecossistemas e negócio até ciência e conhecimento (ALMEIDA, 2014). 

Uma das ações mais impactantes da UICN relacionadas à proteção ambiental ocorreu 

no ano de 1962. Trata-se da criação da Comissão de Parques Nacionais e Áreas Protegidas 
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(CNPPA), hoje denominada de Comissão Internacional de Áreas Protegidas (WCPA). Essa 

comissão tem como objetivo promover o fortalecimento de uma rede de representantes 

composta por gestores e especialistas em áreas protegidas do globo todo e o fortalecimento de 

uma gestão mais eficaz de tais áreas (ALMEIDA, 2014). 

O estabelecimento de padrões seguindo uma categorização internacional para áreas 

protegidas foi um dos primeiros objetivos buscados pela parceria UICN/WCPA (ALMEIDA, 

2014). Essa iniciativa de categorizar áreas de proteção a partir de critérios científicos se 

tornou referência global para a criação de sistemas nacionais de áreas protegidas, com fortes 

influências do wilderness, o preservacionismo norte-americano (CASTRO JÚNIOR; 

COUTINHO & FREITAS, 2012). 

Sendo assim a atuação da UICN é bem ativa no estabelecimento de critérios para 

políticas de conservação e na promoção de congressos mundiais sobre áreas protegidas 

contando sempre com a parceria da Organização das Nações Unidas (ONU). Desde a década 

de 1970 a UICN promove e divulga uma série de orientações para a criação e gestão dessas 

áreas. Sua influência tem um raio de alcance enorme, observado na formulação de políticas 

ambientais e na criação de sistemas de áreas protegidas em diversos países do mundo 

(CASTRO JÚNIOR; COUTINHO & FREITAS, 2012). 

 Inúmeras foram às leis que abordaram a discussão sobre as áreas protegidas no 

Brasil. Merecendo um destaque maior a lei n° 9.985/2000 que estabeleceu o SNUC (Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza). Depois de tramitar oito anos no 

Congresso Nacional, em 18 de julho de 2000, o Projeto de lei que originou o SNUC foi 

sancionado e constituiu um marco para a criação, implantação, consolidação e gestão dessas 

unidades (CABRAL & SOUZA, 2005). 

O SNUC veio com a proposta de estabelecer uma série de parâmetros para a criação 

e para o manejo de áreas protegidas no país, dando origem a um sistema com diversas 

categorias, que se diferenciam quanto ao grau de proteção, indo desde unidades nas quais não 

é sequer permitida a visitação, até aquelas que comportam cidades e indústrias em seu 

interior. Trata-se de dois grupos de unidades de conservação: Unidades de Proteção Integral e 

Unidades de Uso Sustentável. O primeiro tem como diretriz manter os ecossistemas livres de 

alterações causadas por interferência humana, admitindo apenas o uso indireto de seus 

atributos naturais. Já as Unidades de Uso sustentável possibilitam o uso direto, ou seja, o uso 

dos recursos naturais renováveis em quantidades ou com intensidade compatível à capacidade 

de suporte do ambiente (CASTRO JÚNIOR; COUTINHO & FREITAS, 2012). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

O desenvolvimento da presente pesquisa contará com o auxílio de tecnologias 

inerentes à geotecnologia. A utilização do Sensoriamento Remoto e de Sistema de 

Informações Geográficas (SIG) em consonância com a construção de indicadores ambientais 

fomentará o embasamento necessário para a consolidação dos objetivos apregoados ao 

presente estudo. Nessa perspectiva faz-se necessário uma sucinta explanação sobre cada 

ferramenta. 

O programa Landsat, criado na segunda metade do século XX, representou um 

modelo de missão de sensoriamento remoto de recursos naturais. Constitui-se em uma série 

de 8 satélites desenvolvidos e lançados pela National Aeronautics and Space Administration 

(NASA) e trata-se do sistema de satélites de observação da Terra mais antigo dos Estados 

Unidos, tendo adquirido dados desde 1972 (JENSEN, 2011). O primeiro satélite da série 

recebeu inicialmente o nome de Earth Resources Technology Satelite – 1 (ERST-1), em 

janeiro de 1975 passou a ser chamado de Landsat. Mesmo tendo sido concebidos para ter uma 

vida útil média de dois anos, os satélites do programa Landsat se mantiveram em operação 

durante bastante tempo. Cita-se como exemplo o caso do satélite Landsat 5 que teve seu 

lançamento no ano de 1984 e se manteve em funcionamento por  anos, sendo desativado em 

2013 (NOVO, 2010). 

Os três primeiros satélites da série Landsat utilizavam os sensores RBV (Return 

Bean Vidicon) e MSS (Mustispectral Scanner System). O primeiro sensor citado é um sistema 

semelhante a uma câmera de televisão, possibilitando o registro instantâneo de uma cena, em 

uma limitada área do terreno. Já o segundo foi utilizado como teste e era baseado em um 

sistema de varredura mecânica no plano do objeto, denominado de varredura multiespectral. 

Esses três satélites que iniciaram o programa Landsat possuíam uma orbita circular, quase 

polar e síncrona com o sol. Sua altitude era aproximada a 920 km (NOVO, 2010). 

Os satélites Landsat 4 e 5 contaram com um novo sensor. Trata-se do sensor TM 

(Thematic Mapper). A tecnologia utilizada nesse sensor funde o óptico ao mecânico 

(whiskbroom) possibilitando o registro da energia na região do visível (VIS), infravermelho 

próximo (NIR), infravermelho de ondas curtas (SWIR) e infravermelho termal (TIR) do 

espectro eletromagnético. Comparado com os sensores utilizados nos satélites anteriores, o 

TM coleta imagens multiespectrais que têm melhores resoluções espacial, espectral, temporal 

e radiométrica. O horário em que esses satélites atuam sobre a área equatorial é as 9:45 da 

manhã. Possuem uma inclinação órbital de 98,2º e estão posicionados a uma altitude de 705 
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km. Essa diminuição na altitude da órbita possibilitou uma redução no período de cobertura 

repetitiva, deixando de levar 18 dias e passando a levar 16 (JENSEN, 2011). 

O sexto satélite do programa Landsat, datado para entrar em pleno funcionamento no 

ano de 1993 não obteve o sucesso almejado, uma vez que nem sequer entrou em órbita. Em 

15 de abril de 1999 o Landsat 7 foi colocado em órbita com os seguintes objetivos: 

1) proporcionar a continuidade de aquisição de dados da superfície continental da 

Terra para atender às demandas da comunidade científica voltada para a agenda de 

mudanças globais; 2) construir e manter atualizado um arquivo global de imagens 

sem cobertura de nuvens; 3) fornecer imagens da superfície terrestre a baixo custo 

para os usuários; 4) melhorar a calibração absoluta dos dados de modo a torná-la 

melhor do que 5%, transformando-se em uma referência para outras missões; 5) 

automatizar o sistema de distribuição de dados, de modo que esta se dê num prazo 

de 48 horas entre a aquisição e a distribuição (NOVO, 2010, p. 186). 

O Landsat 7 contou com uma inovação tecnológica, trata-se do sensor ETM+ 

(Enhanced Thematic Mapper Plus). Esse sensor pode ser entendido como uma evolução do 

TM, ou seja, é um sistema de varredura mecânica. A principal diferença entre os dois sensores 

é que o ETM+ traz a inclusão de uma banda pancromática com resolução de 15 metros e 

também apresenta um aumento de ganho na banda termal permitindo uma melhora na 

resolução espacial. O sétimo satélite Landsat está numa órbita de 705 km acima da Terra 

coletando dados em uma faixa de 185 km. Seu intervalo é de 16 dias (JENSEN, 2011). 

O lançamento contínuo de novos satélites trouxe consigo a evolução tecnológica nos 

quesitos resolução espacial e radiometria. A resolução espacial na 1º e 2º geração de satélites 

Landsat equivalia a 79 metros. Já nas gerações seguintes essa resolução foi diminuindo, 

passando por 30 metros e chegando a 15 metros. A questão rediométrica também passou por 

algumas alterações. O primeiro satélite da serie contava com uma rediometria de 6 bits, nos 

sucessores, priorizou-se por uma maior acurácia, a radiometria evoluiu para 8 e para 12 bits. 

Até esse período, as imagens Landsat resultavam da combinação de sete diferentes 

bandas, cada uma representando uma porção diferente do espectro eletromagnético. O quadro 

abaixo revela os aspectos intrínsecos à cada banda.  
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Ilustração 6 - As bandas espectrais presentes nos satélites Landsat 5 TM e  7 ETM+. 

Banda Intervalo espectral 

(m) 

Principais características de cada banda 

1 ( 0.45 - 0.52) Trata-se de um curto cumprimento de onda capaz de 

penetrar em um número maior de ambientes. É a faixa 

preferida para monitorar ecossistemas aquáticos 

(mapeamento de sedimentos em água, habitats de corais 

e recifes etc). O seu defeito é ser a banda mais 

susceptível a ruídos pela sua tendência à dispersão 

atmosférica. 

2 (0.52 – 0.60) Possui qualidades semelhantes à banda 1, se 

diferenciando por possuir uma capacidade maior na 

identificação de sedimentos em suspensão nos recursos 

hídricos 

3 (0.63 – 0.69) A banda mais indicada quando se deseja interagir com a 

clorofila presente nas plantas, pois se constata que a 

vegetação absorve quase toda a luz vermelha. A atuação 

neste intervalo possibilita a clara distinção entre 

vegetação e solo. O monitoramento da saúde das folhas 

também é possível. 

4 (0.76 – 0.90) Constata-se que a água absorve quase toda a luz neste 

comprimento de onda, assim os corpos de água 

aparecem muito escuros. Isto contrasta com a 

reflectância brilhante dos solos e da vegetação, por isso 

é uma boa faixa para definir a interface água / terra. Vale 

salientar também que essa banda é bastante utilizada na 

composição de índices de vegetação. 

5 (1.55 – 1.75) Esta faixa é muito sensível à umidade e, portanto, é 

usada para monitorar a vegetação e a umidade do solo. 

Também tem um grande potencial para diferenciar 

nuvens e neve. 

6 (10.40 – 12.50) Esta é uma faixa térmica, o que significa que ela pode 

ser usada para medir a temperatura da superfície. A faixa 

seis é usada preferencialmente para aplicações 

geológicas, contudo é usada algumas vezes para medir o 

stress de calor da planta. É também usada para 

diferenciar nuvens de solos brilhantes.  

7 (2.08 – 2.35) Esta faixa também é utilizada para analisar a umidade da 

vegetação, embora geralmente a banda 5 seja preferida 

para essa aplicação, bem como para o mapeamento do 

solo e da geologia. 
Fonte: Adaptado de Geospatial Innovation Facility (2017). 

 

Após mais de 4 décadas de existência, o programa Landsat opta por lançar em 

fevereiro de 2013 o seu oitavo satélite no espaço. Apresentando órbita praticamente polar e 

posicionando-se de maneira heliossincrona, o Landsat 8 se encontra a uma altitude de 

aproximadamente 705 km. Esse satélite conta com dois sensores, são eles o OLI (Operacional 

Land Imager) e o TIRS (Thermal Infrared Sensor). Como demais características, o oitavo 
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satélite possui: resolução temporal de aproximadamente 16 dias, resolução espacial de 30 m 

para as bandas do visível, 15 m metros para a banda pancromática, 100 m para as bandas 

termais (TIRS) e faixa de imageamento de 170 km norte-sul por 185 km leste-oeste ( 

UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY, 2017). 

O sensor espectral OLI e o sensor termal TIRS apresentam resolução espectral 

melhor que seus antecessores. De acordo com dados da UNITED STATES GEOLOGICAL 

SURVEY (2016) esses sensores proporcionaram ao Landsat 8 um melhor desempenho 

radiométrico (12 bits) possibilitando assim uma maior caracterização de alvos da imagem e 

também contribuindo bastante para a diminuição do efeito das sombras. 

O oitavo satélite da série Landsat trouxe também novidades relacionadas ao seu 

alcance espectral, com novas bandas capazes de auxiliar em diversos tipos de pesquisas. 

Nessa versão, a banda 1 (ultra-azul) é recomendada para estudos costeiros e relacionadas a 

aerosol. A banda 9 (cirrus) é útil para a detecção de nuvens. O satélite também traz faixas 

térmicas nas bandas 10 e 11, essas faixas são úteis no fornecimento de temperaturas de 

superfície mais precisas. Elas são coletadas através do instrumento imageador TIRS. 

Ilustração 7 - As vantagens da utilização dos satélites do programa Landsat (5 e 8). 

Características dos satélites Landsat 

Aquisição 
Resolução 

Espectral 

Resolução 

Espacial 

Resolução 

Temporal 

Área 

Imageada 

Resolução 

Radiométrica 

Livre acesso 7/11 30/15 m 16 
185 x 185 

km 
8/12 bits 

Fonte: Adaptado de Jensen (2009) 

Existe uma variedade de combinações que podem ser realizadas através das junções 

das bandas dos sensores disponíveis nos satélites Landsat. Cada banda pode ser introduzida 

em combinações que retratam as cores: Red (vermelho), Green (verde) e Blue (azul). Cada 

composição colorida em RGB tem a potencialidade de destacar determinado aspecto no meio 

estudado, apresentando dessa forma, vantagens e desvantagens. O quadro 3.3 traz as 

composições coloridas (RGBs) mais comumente utilizadas e as suas vantagens. 
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Ilustração 8 - Principais composições coloridas em (RGB). 

Combinações (RGB) 

Landsat 5 e Landsat 8 

Principal utilização 

Esta composição de cores é a que mais se 

aproxima da cor verdadeira do ambiente, sendo 

utilizada para estudar habitats aquáticos. A 

desvantagem deste conjunto de bandas é que elas 

tendem a produzir uma imagem nebulosa, em 

função do alto espalhamento atmosférico que 

ocorre na banda azul. 

3-2-1 4-3-2 

4-3-2 5-4-3 

Esta combinação se destaca por utilizar o canal do 

infravermelho próximo (NIR) no vermelho. Assim 

os limites entre água e terra são mais claros e bem 

distintos. Tipos diferentes de vegetação se tornam 

mais perceptíveis. 

4-5-3 5-6-4 

Através dessa composição, diferentes tipos de 

vegetação podem ser mais claramente definidos e 

a interface terra / água é muito clara. Variações na 

umidade do ambiente podem ser observadas 

através deste conjunto de bandas. 

7-4-2 7-5-3 

Combinação com propriedades similares à 

combinação de 4,5,3, a principal diferença é que 

nessa combinação a vegetação aparece na cor 

verde devido a utilização da banda NIR que nesse 

caso é bastante refletida. Esta é a combinação de 

bandas que foi selecionada para o mosaico global 

de Landsat criado para a NASA. 

5-4-1 6-5-2 

Esta combinação de bandas tem propriedades 

semelhantes à da combinação 7-4-2, sendo mais 

adequada para visualizar a presença de atividades 

agrícolas devido a sua capacidade de diferenciar 

áreas com solo exposto de áreas vegetadas . 
Fonte: Adaptado de Geospatial Innovation Facility (2017). 

 3.1 O Processamento Digital das Imagens de Satélite 

O Processamento Digital de Imagem (PDI) foi um conjunto de técnicas utilizadas 

para aperfeiçoar os resultados da pesquisa. Esses procedimentos se caracterizam pela grande 

diversidade de técnicas destinadas a facilitar a exploração das informações oriundas da 

imagem. Com foco na eficiência, optou-se por aludir somente às técnicas utilizadas na 

presente pesquisa. Elas se dividem em atividades de pré-processamento e processamento. Na 

etapa de pré-processamento foi realizada toda a preparação da imagem, delimitação da área de 

estudo, eliminação de ruídos e a fusão de algumas bandas objetivando uma melhor resolução 



55 
 

espacial. Já na segunda etapa, o processamento, foi realizado os ajustes no histograma e 

posteriormente álgebra e composições coloridas entre as bandas (RGBs). 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística traz uma definição bem consistente 

acerca de PDI, tratando-se 

[...] conjunto de técnicas para a manipulação de imagens digitais no sentido de 

facilitar a extração de informações. O PDI tem capacidade para processar tanto 

dados de imagem monocromáticas, ou seja, aquela que representa as feições em uma 

única faixa espectral, quanto de imagem multiespectral, que é caracterizada pela 

representação das feições em várias faixas do espectro, denominados de canais ou 

bandas (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2001, p. 

17).     

Pesquisas científicas demonstram que o olho humano é capaz de diferenciar apenas 

20 a 30 tons de cinza, em contrapartida, ele pode distinguir milhares de cores. Este fato 

legitima o padrão de cores (RGB) utilizado nos softwares que trabalham com PDI. Essas 

cores, Red (vermelho), Green (verde) e Blue (azul) são consideradas cores primárias, capazes 

de, quando misturadas, originarem uma infinidade de outras cores (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2011). 

A utilização dessa técnica de composição colorida em RGB se configura na 

condensação de três elementos, podendo ser três bandas, três operações aritméticas entre 

bandas ou uma mescla das duas opções anteriores. Esse procedimento facilita a interpretação 

na medida em que realça feições superficiais, tornando-se um dos produtos básicos do PDI 

(SOUTO, 2002).   

As imagens a seguir são fruto da etapa de processamento e retratam as características 

provenientes de cada combinação. Mesclando os resultados obtidos pelos diversos sensores 

desenvolvidos a partir do projeto Landsat. 
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Ilustração 9 - Composições coloridas em RGB (5-4-1 sensor TM) e (6-5-2 sensor OLI) que 

destacam áreas de cultivo. 

 

Fonte: Adaptado de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2017); United States Geological Survey 

(2017) 

 

As composições coloridas acima possibilitam uma visualização mais precisa das 

áreas urbanizadas e são essenciais também para a percepção de áreas onde se pratica a 

atividades agrícolas. No satélite Landsat 5 essa combinação é alcançada da seguinte forma: 

R=  banda 5 (SWIR); G=  banda 4 (NIR) e B= banda 1 (azul). Já no satélite Landsat 8 a 

combinação se dá da seguinte forma: R= banda 6 ( SWIR 1); G= banda 5 (NIR) e B= banda 2 

(azul).  
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Ilustração 10 - Composições coloridas em RGB (4-3-2 sensor TM) e (5-4-3 sensor OLI) que 

diferenciam áreas com alta umidade. 

 

Fonte: Adaptado de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2017); United States Geological Survey 

(2017) 

Nas composições expostas acima, consegue-se obter, com uma notável facilidade, a 

diferenciação entre os tipos de vegetação presente na área. Isso ocorre devido à utilização da 

banda referente ao infravermelho próximo. Como a água absorve quase toda a luz neste 

comprimento de onda, as áreas com maior umidade se mostram mais escuras. Isso possibilita 

a diferenciação entre a vegetação de manguezal e os outros tipos de vegetação como a mata 

de tabuleiro. No satélite Landsat 5 essa combinação é formada pelas seguintes bandas: R= 

banda 4 ( NIR); G= 3 ( vermelho) e B= 2 (verde no intervalo do visível). Com dados advindos 

do oitavo satélite Landsat a combinação ocorre da seguinte maneira: R= banda 5 (NIR); G= 

banda 4 (Vermelho) e B= banda 3 (verde).   
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Ilustração 11-  Composições coloridas em RGB (NDVI-2-3 sensor TM) e (NDVI-3-4 sensor 

OLI) Destacando a diferença entre vegetações. 

 
Fonte: Adaptado de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2017); United States Geological 

Survey (2017) 

O RGB em questão tem como um de seus componentes o NDVI. O NDVI, sigla que 

em português significa Índice de Vegetação da Diferença Normalizada, é um índice utilizado 

principalmente em pesquisas de cunho ambiental, pois com ele torna-se possível a análise 

sobre os tipos de coberturas vegetais de uma determinada região.  Ele é obtido através de 

cálculos aritméticos entre bandas. Especificamente, esse índice é obtido pela razão entre a 

diferença da reflectância do infravermelho próximo (NIR) e a reflectância do vermelho (R), 

dividida, respectivamente, pela soma das mesmas (NDVI = (NIR – R) / (NIR + R)). No caso 

específico do RGB acima ressalta-se que no satélite Landsat 5 o mesmo é composto da 

seguinte maneira: R= NDVI; G= banda 2 (verde no intervalo do visível) e B= banda 3 (azul 

no intervalo do visível). No Landsat 8 a composição ocorre da seguinte forma: R= NDVI; G= 

banda 3 (verde no intervalo do visível) e a banda 2 (azul no intervalo do visível).   
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3.2 Os Sistemas de Informações Geográficas 

Os Sistemas de Informações Geográficas (SIG) possuem no cerne do seu 

funcionamento, diversas características. A existência de uma sinergia entre essas 

características acarretará na otimização da sua eficácia. Têm-se como características de um 

SIG: recursos humanos, metodologias, softwares, hardwares e base de dados.Os recursos 

humanos estão no topo da hierarquia por se tratarem de uma característica fundamental e 

essencial. Ter um recurso humano qualificado propiciará uma boa operação do SIG. Em uma 

escala abaixo na hierarquia do SIG observa-se os dados, estes se diferenciam segundo a sua 

qualidade. Dados consistentes e abundantes poderão potencializar a qualidade do trabalho. 

Em seguida encontra-se as metodologias a serem aplicadas. Essa característica está 

diretamente relacionada à qualificação e ao conhecimento do usuário. A escolha de uma 

metodologia que não se adéque ao que se está buscando implicará na perda de qualidade da 

pesquisa. Por último, na base da hierarquia, encontram-se as características software e 

hardware. Esses atributos não deixam de ter sua importância no funcionamento do SIG. 

Porém, se houver uma comparação com as outras características eles são de menor relevância, 

portanto, de menor impacto. 

Noal (1995) faz uma explanação sobre o desenvolvimento dos SIG. Segundo o autor, 

a disseminação dos SIG revela a aplicação das técnicas computacionais na análise das 

questões geográficas e tem como mola propulsora a emergência da consciência ambiental 

desenvolvida a partir da década de 60. 

Com relação à utilização de indicadores ambientais vale ressaltar que os sistemas de 

indicadores ambientais já contam com uma ampla experiência em diversos países e órgãos 

internacionais. Isso concede a presente pesquisa a possibilidade de se refletir e se embasar a 

partir de modelos e experiências já aplicados. A principal fonte responsável pela disseminação 

e pelo desenvolvimento dos indicadores ambientais é a Organização de Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). O programa da OCDE sobre indicadores ambientais 

conduziu a vários outros conjuntos de indicadores, cada um deles respondendo por um 

objetivo específico (ABREU, 2002). 

Indicadores ambientais podem ser definidos como todo parâmetro quantitativo ou 

qualitativo capaz de evidenciar modificações no meio. Nessa perspectiva fenômenos de 

natureza física, biológica, química ou antrópica são cada vez mais estudados não de uma 

forma isolada, mas inseridos na complexa dinâmica do ambiente que é compartilhado (MAIA 

& MARTOS, 2007). 
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Para a realização da presente pesquisa foram necessárias imagens orbitais de dois 

satélites Landsat. As imagens relacionadas ao segundo semestre do ano 2000 foram 

capturadas pelo quinto satélite do programa Landsat através do sensor TM. Já as imagens 

captadas no segundo semestre de 2016 através do satélite Landsat 8 foram processadas pelo 

sensor espectral OLI. O segundo semestre foi o período escolhido por apresentar um número 

menor de nuvens, qualificando as imagens. Vale salientar também que no primeiro semestre 

do ano, onde as chuvas costumam se concentrar ocorre um aumento abrupto, porém 

passageiro, da cobertura vegetal em todo o estado. Isso poderia desvirtuar a qualidade da 

análise. Todas as imagens utilizadas foram adquiridas através do portal United States 

Geological Survey (USGS). Também se fez necessária a utilização de bases cartográficas 

disponibilizadas pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (SEMACE) e pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os indicadores ambientais serão 

formulados tendo como base as informações cedidas pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

Na realização do Processamento Digital das Imagens (PDI) foram utilizados os 

softwares ENVI® 4.8 e ER-Mapper 7.0, programas de vanguarda nessa vertente. Nos 

procedimentos que necessitam de uma plataforma de SIG foi utilizado o software ArcGIS® 

10.3. 

O PDI iniciou com a tentativa de melhorar a qualidade visual das bandas. Para tanto 

se fez necessário a calibração manual no Histograma das mesmas. Fazendo o possível para 

dar destaque as feições que serão analisadas na pesquisa. As composições RGBs foram 

fomentadas com a aplicação da aritmética nas bandas. As principais operações aritméticas 

realizadas entre bandas no PDI são a adição, subtração, multiplicação e a divisão (razão 

espectral).  Esses procedimentos são utilizados em análises multitemporais ( mesma imagem 

em datas diferentes) e em análises multiespectrais ( mesma imagem em diferentes intervalos 

espectrais).  Essas operações são efetuadas entre os Níveis de Cinza (NCs) dos pixels 

correspondentes nas diversas imagens. O objetivo da implantação da aritmética em bandas é 

reduzir a dimensionalidade dos dados que ocorre através das técnicas de compressão, o realce 

das similaridades e o realce das diferenças (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2011). 

Assim como a subtração, a divisão entre bandas ressalta a diferença.  A razão entre 

bandas é muito utilizada quando se pesquisa a vegetação, sendo crucial para o 

desenvolvimento de índices de vegetação. Apesar da área de estudo não apresentar grandes 



61 
 

variações topográficas, a divisão de bandas também se mostrou bastante eficaz na 

diferenciação de feições uma vez que esse método também é utilizado na supressão das 

variações de brilho oriundas da topografia, pois reduzem os efeitos do ângulo, que nem 

sempre é alcançado o zênite solar, priorizando as tênues diferenças espectrais entre as classes 

(AMARO, 1998). 

 Foi extremamente necessário a criação de um Standard. Tal procedimento possibilita 

que se salvem várias bandas do satélite em um só arquivo, facilitando o acesso das bandas e o 

manuseamento na elaboração das diversas composições. Após todos esses procedimentos 

foram realizadas diversas composições. Muitas combinações de RGB e o NDVI foram 

realizados, cada agrupamento enfatizando uma determinada informação. 

Na tentativa de se dar uma maior ênfase á área de estudo, resolveu-se fazer um 

recorte da mesma. Isso foi possível através do software ENVI 4.8, graças aos seguintes 

passos: primeiro, clicando na opção overlay, localizada no interior da janela selecionada e 

seguindo o percurso “vectors > file > open vector file”, pôde-se introduzir o shapefile da 

APA. Posteriormente, realizando os seguintes passos: basic tools>masking> build mask> 

display # 1> options> import EVFs> select all itens> ok> choose> pasta de interesse> apply, 

conseguiu-se criar a mascara que posteriormente seria implantada na área de estudo da 

seguinte forma: selecionou-se a máscara criada e depois as ferramentas basic tools> masking> 

apply mask> selecionou a imagem utilizada> spatial subset> ROI/EVF > select all itens> ok> 

mask input band> mask band> ok> ok > apply mask parameters> choose> salva na pasta de 

interesse > ok. Através destes passos foi possível analisar somente a área da APA. 

 

Ilustração 12 - Configuração de máscara no ENVI 4.8. 

 
Fonte: O autor (2017) 
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Após o procedimento supracitado, foi realizada a classificação supervisionada para 

realçar os atributos utilizados na pesquisa. Esse procedimento também foi desenvolvido no 

software ENVI 4.8 da seguinte forma: overlay > region of interest> ROI tool> seleciona a 

opção zoom > elabora os atributos a serem classificados e na janela do zoom cria-se um 

polígono ou vários polígonos sobre a área de interesse > new region e cria-se um novo 

atributo a ser analisado sempre escolhendo o RGB ou a imagem (raster) que mais destaque os 

atributos escolhidos> file > save rois >select all itens> escolhe a pasta para salvar > ok > 

classification> supervised> minimum distance > seleciona a imagem > ok > select all itens > 

salva na pasta de interesse> ok. 

Ilustração 13 - Classificação supervisionada realizada no ENVI 4.8. 

 

Fonte: O autor (2017) 

O modelo de classificação supervisionada adotado foi o da mínima distância. Trata-

se de um método que toma como parâmetro, para cada classe, um ponto no espaço 

multidimensional definido pela média estatística em cada banda espectral utilizada. Dessa 

forma o algoritmo associa cada pixel ignorado à classe cuja média está mais próxima (IBGE, 

2001). 

Ao final dessa etapa concluiu-se que o modelo de classificação, mesmo sendo 

supervisionada, e apresentando conformidade substancial (LANDIS; KOCH, 1977), não 

supria todas as necessidades da pesquisa. Esse método não conseguiu distinguir todas as 

classes com a qualidade exigida na pesquisa. Isso ficou bem nítido quando foi feita a matriz 

de confusão e posteriormente o coeficiente kappa. 
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Ilustração 14 - Valores do índice de Conformidade Kappa. 

Valores Kappa Interpretação 

<0 Sem conformidade 

0 – 0.19 Pouca conformidade 

0.20 – 0.39 Média conformidade 

0.40 – 0.59 Moderada conformidade 

0.60 – 0.79 Conformidade substancial 

0.80 – 1.00 Conformidade quase perfeita 

Fonte: Landis, J.; Kock, G., (1977) 

A avaliação da classificação foi realizada também no software Envi. 4.8, obedecendo 

os seguintes procedimentos: classification > post classification > confusion matrix > using 

ground truth róis. 

Ilustração 15 - Matriz de confusão ENVI 4.8. 

 
Fonte: O autor (2017) 

Os resultados obtidos através da análise da classificação revelam que muitas classes 

foram classificadas erroneamente. Desta forma optou-se por realizar uma classificação 

manual dos principais elementos presentes na área de estudo. 
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Ilustração 16 - Resultado da matriz de confusão e índice Kappa. 

 
Fonte: O autor (2017) 

 

Após passarem pelo PDI essas informações foram processadas na plataforma SIG do 

ArcGIS® 10.3. Nessa etapa teve-se o cuidado de se estabelecer a escala e o mesmo datum, 

tanto para as imagens como para os shapes que agora iam trabalhar em conjunto com essas 

imagens. 

Como já foi citado anteriormente, a classificação foi feita de forma manual, buscou-

se dessa forma alcançar uma maior verossimilhança entre as imagens, oriundas dos RGBs, e 

os shapes criados, tentando- se chegar o mais próximo possível da realidade presente na área 

de estudo. Esses shapes passaram por um controle de qualidade, uma vez que foi realizada a 

Topologia dos polígonos. Essa função, presente no software  ArcGIS® 10.3, tem como 

objetivo a redução de erros na confecção de polígonos. Para alcançar os objetivos da presente 

pesquisa foram eliminados dois tipos de erros bem comuns, quando se trata da realização do 

processo de vetorização. Os erros que mais surgem são a sobreposição de polígonos e os 

espaços vazios entre polígonos. Esses ruídos foram sanados através da realização da 

topologia.   
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Ilustração 17 - Realização da Topologia no Arcgis 10.3. 

 
Fonte: O autor (2017) 

 

Acredita-se que o produto resultante de todo o procedimento supracitado sejam 

imagens que revelem a dinâmica espaço-temporal da área de estudo consonante com interação 

socioambiental ocorrida ao longo dos anos estabelecidos. Essas imagens possibilitaram 

também a classificação das geounidades existentes no interior da APA e na confecção de 

mapas temáticos (SOUZA, 2000). 

O estabelecimento de indicadores ambientais é uma etapa primordial da presente 

pesquisa. Esses indicadores terão como base as imagens geradas e o grau de vulnerabilidade 

ambiental observado em cada geounidade. Levando em consideração o uso e ocupação do 

solo e os serviços ambientais proporcionados em cada geounidade. De maneira prática os 

indicadores serão frutos da comunhão de camadas em ambiente SIG (Figura 3.1). 

Relacionando um nível de importância para cada associação de camada. 
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Ilustração 18 - Fluxograma da metodologia utilizada para o desenvolvimento dos 

Indicadores Ambientais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Peixoto (2016) 

3.3 Análises descritivas das imagens orbitais combinadas em sistema RGB utilizadas 

para a elaboração dos Indicadores Ambientais 

O transcorrer da presente pesquisa possibilitou a utilização de inúmeras combinações 

em RGB. Muitas dessas junções de bandas serviram para identificar algumas feições e 

delimitar atividades realizadas dentro do perímetro da área de estudo. A utilização desse 

considerável número de combinações possibilitou o desenvolvimento de uma perícia capaz de 

escolher os RGBs que mais se adequavam ao objetivo principal da pesquisa. A seguir, as 

imagens que melhor realçaram os atributos utilizados na formulação dos Indicadores 

Ambientais.  

 Composição NDVI – 3- 2 (Landsat 5) / NDVI – 4 – 3 (Landsat 8): 
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ETAPA 2 

Pré – processamento: 

delimitação da área de 

estudo; eliminação de 

ruídos e fusão de 

bandas. 

 

Processamento: ajustes 

no histograma; álgebra e 

composições coloridas 

entre as bandas (RGBs). 

 

Classificação 

Supervisionada 
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Ilustração 19 - (A) Composição RGB NDVI- 3- 2 do ano de 2000 e (B) Composição RGB 

NDVI – 4- 3 do ano de 2016, ambas destacando a vegetação. 

 
Fonte: Adaptado de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2017); United States Geological Survey 

(2017) 

A composição acima foi extremamente útil para a classificação da cobertura vegetal. 

O destaque exercido sobre a fitomassa fotossinteticamente ativa se deu graças ao NDVI 

aplicado em R. Isso foi potencializado pela utilização das bandas 3 (Landsat 5) e 4 (Landsat 

8) em G que também são bastante utilizadas quando se busca ressaltar a vegetação, que nesse 

intervalo reage absorvendo a energia, se diferenciando de feições como as dunas. Através da 

utilização das bandas 2 (Landsat 5) e 3 (Landsat 8) em B, aumentou-se a diferença entre a 

vegetação e as outras feições presentes na área de estudo uma vez que essas bandas são 

caracterizadas por destacarem os corpos d’água. 

Composição 7/3 – 5/3 – 4/3 (Landsat 5) 7/4 – 6/4 – 5/4 (Landsat 8)  
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Ilustração 20 - (A) Composição RGB 7/3 – 5/3 – 4/3 ano de 2000 e (B) Composição RGB 7/4 

– 6/4 – 5/4 ano de 2016, ambas destacando a geomorfologia. 

 
 Fonte: Adaptado de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2017); United States Geological 

Survey (2017) 

A composição proposta por Souto (2002) foi a que melhor ressaltou os aspectos 

geomorfológicos da área de estudo. Essa combinação, composta por razão entre bandas, 

possibilita diferenciar os diferentes tipos de solos, uma vez que cada um deles reage de 

maneira diferente a cada intervalo espectral potencializado nas razões. Isso fica claro quando 

observamos as mudanças bruscas na coloração, possibilitando assim analisar os limites das 

unidades.  Essa composição foi bastante útil também para a identificação dos diferentes 

ecossistemas presentes na área de estudo. 

Composição 7/4 – 5/3 – 4/2 (Landsat 5) 7/5 – 6/4 – 5/3 (Landsat 8) 
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Ilustração 21 - (A) Composição RGB 7/4 – 5/3 – 4/2 ano de 2000 e (B) Composição RGB 7/5 

– 6/4 – 5/3 ano de 2016, ambas destacando a vegetação de mangue. 

 
Fonte: Adaptado de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2017); United States Geological 

Survey (2017) 

 

A imagem acima é fruto de uma composição utilizada por pesquisadores como 

Amaro (1998), Guedes (2002) e Souto (2002). Essa imagem é capaz de diferenciar a 

vegetação de mangue de outras espécies vegetais. A vegetação de mangue surge em uma 

coloração azul escuro, devido, possivelmente, a menor reflectância na razão 4/2 (Landsat 5), 

5/3 (Landsat 8). Soma-se a isso a maior absorção da argila e da matéria orgânica nas razões 

7/4 (landsat 5), 7/5 (Landsat 8) e 5/3 (Landsat 5) 6/4 (Landsat 8). Os demais tipos de 

vegetação mostram-se em tons de azul mais claros, acredita-se ser devido a uma maior 

refectância na razão 4/2 (Landsat 5), 5/3 (Landsat 8) (GUEDES, 2002).   

Composição 7 – 4 – 2 (Landsat 5) , 7 – 5 – 3 (Landsat 8) 
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Ilustração 22 - (A) Composição RGB 7 – 4 – 2 ano de 2000 e (B) Composição RGB 7 – 5 – 3 

ano de 2016, ambas destacando o fatores de pressão e o solo exposto. 

 
Fonte: Adaptado de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2017); United States Geological Survey 

(2017) 

Combinação selecionada para o mosaico global Landsat criado pela NASA 

(Geospatial Innovation Facility 2008), mostrou-se, depois de algumas modificações realizadas 

no histograma e da aplicação do equalize na banda 7 localizada no R, a combinação mais 

adequada para a análise do fatores de pressão instalados na área de estudo. Através das 

modificações realizadas na composição, ficou evidente os fatores de pressão, bem como os 

locais de solo exposto. 
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4. DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO DA APA DO RIO PACOTI 

O planejamento e a implantação de uma unidade de conservação acarretam inúmeras 

mudanças, tanto na dinâmica local, como também nas relações entre os diferentes atores 

sociais envolvidos. Com base nisso foi realizado uma pesquisa objetivando analisar os 

aspectos sociais e econômicos da área onde hoje está instalada a APA do baixo curso do rio 

Pacoti, levando-se em consideração a evolução histórica e o caminho percorrido ao longo dos 

anos de sua formação até chegar a suas condições socioeconômicas atuais. 

Existe hoje uma grande gama de estudos que comprovam a complexidade presente 

no ato de gerir uma unidade de conservação. Sabe-se que inúmeros são os conflitos existentes 

no interior de uma UC. Pois divergentes, e muitas vezes antagônicos, são os interesses dos 

atores sociais que habitam essas áreas. Fica claro que a implantação de UCs não tem sido a 

chave para a eliminação desses conflitos, pelo contrário, algumas vezes chega a inflamá-los e 

até mesmo ampliá-los, uma vez que a intenção primordial do Estado ao estabelecer áreas 

protegidas é ter o controle sobre o território e consequentemente sobre os recursos existentes. 

O caso específico da área de estudo, localizada sobre o território de três municípios, 

requer uma atenção especial uma vez que é as municipalidades um importante vetor de 

conflitos. Isso ocorre porque constitucionalmente é concedida aos municípios a 

responsabilidade de legislar sobre o ordenamento territorial. Esses governos municipais estão 

vulneráveis à pressões concretas dos interesses locais, isso facilita o surgimento de tomadas 

de decisão que ferem a legislação federal de meio ambiente, dando origem a intermináveis 

batalhas jurídicas.  

Essa interação entre o Poder Público e as populações que vivem no interior ou nos 

arredores das áreas protegidas revela falhas, sendo necessária uma gestão coletiva que 

apresente novas possibilidades de medidas e de ações reguladoras do uso dos recursos que se 

adapte ao modo de vida e aos costumes das comunidades locais.  

O intuito deste capítulo será enfatizar e compreender todos os desafios inerentes á 

delimitação de territórios de proteção da natureza e assim fornecer subsídios para que seja 

mitigada grande parte dos impactos negativos presentes na dicotomia da relação Estado/ 

comunidades locais. As unidades de conservação serão abordadas como elementos sociais e 

ambientais, dotadas de uma dinâmica econômica, comprometidas com os preceitos do 

desenvolvimento sustentável, pressupondo-se a interdependência e o equilíbrio nas relações 

entre crescimento econômico, contingente populacional e preservação normativa de seus 

recursos naturais. Deve ser ressaltado também que, a possibilidade dessa proposta está 
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diretamente relacionada ao reconhecimento da complexidade e das contradições existentes 

entre os projetos territoriais e as dinâmicas de territorialização, sendo esses fatores os 

principais responsáveis pela existência de relações de poder e por conflitos ocorridos entre os 

atores sociais. 

4.1 Municípios abrangidos pela APA 

Essa unidade de conservação de uso sustentável, situada na Região Metropolitana de 

Fortaleza (RMF), abrange uma área de 2.914,93 hectares, abarcando parte considerável dos 

municípios de Aquiraz, Eusébio e Fortaleza.  

A RMF, constituída no ano de 1973 pela Lei Complementar 14/73, possui hoje uma 

população estimada de 4.019.213 habitantes e ocupa uma área de 7 440, 053 km², o que 

acarreta em uma densidade 540, 21 habitantes/km² (ARAÚJO, 2013). Pesquisas recentes 

apontaram para um PIB de 80, 4 bilhões, deixando a RMF como a terceira mais rica da região 

Norte- Nordeste, sendo superada somente pela Região Metropolitana de Salvador e pela 

Região Metropolitana de Recife (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2016). 

O município de Eusébio, desmembrado de Aquiraz no ano de 1987, possui uma 

população estimada em 51.913 habitantes e uma área territorial de 79.005 km² o que 

proporciona uma densidade demográfica de 582.66 hab/km². Trata-se do município de menor 

extensão territorial dentre os pertencentes à RMF vindo a se destacar pela concentração de 

condomínios fechados e pelo seu setor industrial que representa 62, 37% da economia local, 

com mais de três mil empresas. Eusébio conta com três pólos industriais e os setores de 

serviços e de agropecuária fecham o quadro local correspondendo respectivamente por 36, 

75% e 0,88% do total. Segundo o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará 

(IPECE) o município de Eusébio logra o êxito de ser o 2º colocado no Índice de 

Desenvolvimento Municipal (IDM) e o 16º município cearense no Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) (EUSÉBIO, 2017). 

O município de Aquiraz é detentor de uma vasta área territorial equivalente á 

482.380 km². Tem uma população estimada em 78.438 habitantes e uma densidade 

demográfica de 150/50 hab/km² (IBGE, 2016). A cidade tem uma importância histórica uma 

vez que foi a primeira vila da Capitania, tendo sido criada por despacho datado do ano de 

1699 por ordem do rei de Portugal. Somente no ano de 1933 Aquiraz consegue se 

desmembrar do município de cascavel tornando-se um município autônomo. Atualmente 

Aquiraz possui o segundo maior parque hoteleiro do estado, ficando atrás somente da capital 

Fortaleza. O município se destaca também por sua produção agrícola, tendo como maior 
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destaque, o cultivo da cana de açúcar, a castanha de caju e o coco da baía. Com relação a 

produção pecuária, avícola e extrativista, Aquiraz se destaca dentre os outros municípios da 

RMF. O setor industrial do município tem como vanguarda duas empresas muito 

conceituadas no mercado, Ambev, instalada no ano de 1997, e a White Stone do Brasil S/A 

que tem como linha de produção a extração, beneficiamento e comercialização de granitos e 

outras rochas ornamentais. O comércio local tem fortes vínculos com a capital escoando 

produtos de gênero alimentício, material para construção em geral, peças e acessórios e 

artigos de vestuário. Atualmente o município de Aquiraz conta com seis distritos: Camará, 

Caponga da Bernada, Jacaúna, Justiniano de Serpa, João de Castro e Tapera (AQUIRAZ, 

2017).  

A capital do estado apresenta uma população estimada em 2.609,716, sua área 

corresponde a 314.930 km² gerando uma densidade demográfica de 7786.44 hab/km² (IBGE, 

2016). Fortaleza atualmente possui destacada expressão econômica regional, o mais recente 

cálculo do Produto Interno Bruto (PIB) realizado pelo IBGE revelou o valor de R$ 37, 1 

bilhões, o que corresponde a 48% do PIB do Ceará. O Índice de Desenvolvimento Humano da 

cidade é de 0,732 o que alavanca toda a RMF para a 17º colocação no ranking o IDH das 

metrópoles do país. No ano de 2016, Fortaleza contou com um orçamento de R$ 7,9 bilhões, 

foi o quinto entre as cidades brasileiras e o primeiro entre as do Nordeste (FORTALEZA, 

2017). 

Destarte, diante de tudo o que foi exposto, se fez necessária uma análise espaço 

temporal dos índices relacionados ao desenvolvimento econômico e social da região 

abrangida pela APA. Nessa perspectiva acredita-se que o crescimento populacional seja um 

importante condicionante catalisador de mudanças nas mais variadas dimensões. O gráfico 

abaixo reflete o aumento populacional ocorrido sobre a área nas últimas décadas. 
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Ilustração 23 - Análise populacional dos municípios – Aquiraz/Eusébio/Fortaleza. 

 
Fonte: INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ACONÔMICA DO CEARÁ/PROGRAMA DAS 

NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (2000); INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E  

ESTATÍSTICA (2010) – Censo demográfico, 2010 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), adaptado a municípios, abrange 

questões relacionadas á educação, longevidade e renda. Trata-se de uma forma bem eficaz de 

mensurar o desenvolvimento humano e conseqüentemente social de determinada área. Os 

gráficos abaixo possibilitam vislumbrar a evolução dos municípios nesses quesitos. 

 

Ilustração 24 - Análise do IDH dos municípios – Aquiraz/Eusébio/Fortaleza. 

 
Fonte: INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ACONÔMICA DO CEARÁ/PROGRAMA DAS 

NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (2000); INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E  

ESTATÍSTICA (2010) – Censo demográfico, 2010 

 

O Produto Interno Bruto (PIB), adaptado à realidade municipal, aborda as atividades 

econômicas presentes nos setores de agropecuária, indústria e serviços. A apresentação desse 

índice relata como se deu o desenvolvimento econômico na região. 
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Ilustração 25 - Análise do PIBs municipais – Aquiraz/Eusébio/Fortaleza. 

 
Fonte: INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ACONÔMICA DO CEARÁ/PROGRAMA DAS 

NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (2000); INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E  

ESTATÍSTICA (2010) – Censo demográfico, 2010 

  

4.2 Contextualização Socio-histórica da APA 

O fato de localizar-se no território de três municípios pertencentes à RMF, fazendo 

interface com o litoral leste do estado, faz com que a região da APA do baixo curso do rio 

Pacoti tenha os seus espaços valorizados, uma vez que resguarda ambientes marinhos, fluviais 

e continentais que resultam em uma beleza cênica bem particular. Vale salientar que esses 

fatores se desenvolveram exponencialmente como atrativos diante da política de turismo 

implantada ao longo dos anos pelo governo do Ceará. Como consequência tem-se o avanço da 

especulação imobiliária na região, o que contribui para o aumento da pressão sobre os 

recursos naturais locais. 

Uma análise histórica nos possibilita dividir em três momentos a ocupação da área 

onde hoje está inserida a APA. A sua forma de uso e ocupação se relaciona diretamente com 

os processos históricos de ocupação ocorridos no interior dos municípios. 

O momento inicial de ocupação da área onde hoje se encontra a APA se relaciona 

diretamente ao processo histórico vivenciado pela cidade de Aquiraz, que se desenvolveu 
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rapidamente como vila devido a sua proximidade com as margens do rio Pacoti. A utilização 

dos recursos naturais existentes e a disponibilidade de água para a agricultura de cana de 

açúcar contribuiu para a sua posição de sede administrativa da capitania do Ceará. Já na 

década de 1930, Aquiraz conquista o título de cidade e vivencia uma grande expansão urbana 

com o inicio do ciclo algodoeiro liderado por Fortaleza. Como consequência ocorre o 

aumento dos contingentes populacionais, resultando no crescimento da utilização dos recursos 

naturais disponíveis como a extração de madeira para a construção de residências. Soma-se a 

isso o crescimento dos cultivos de subsistência e a expansão da pecuária. Esses fatores 

fomentaram o desmatamento das matas ciliares e das várzeas da planície fluvial (AVILA, 

2005). 

A construção do porto do Mucuripe é o momento que marca a segunda etapa de 

ocupação das áreas da planície do rio Pacoti. Esse porto, instalado em Fortaleza, contribuiu 

para o surgimento de uma metrópole e acelerou não só o processo de ocupação das margens 

do rio Pacoti, mas também dos rios Pajeú e Ceará (AVILA, 2005). Vale ressaltar que nesse 

período, a área onde hoje se encontra a APA, era habitada por pescadores e trabalhadores das 

salinas Silvero Souza Brasil (GORAYEB; SILVA & MEIRELES, 2005). A implantação 

dessas salinas ocasionou o desmatamento de grandes áreas de manguezal resultando em uma 

devastação de mais de 11 hectares de mangues. 

O terceiro momento tem como expoentes a construção da colônia de férias da Cofeco 

e a implantação do complexo turístico do Beach Park. O surgimento da Cofeco teve inicio na 

década de 1970 através da compra de alguns terrenos que tinham como proprietário o 

empresário e latifundiário João Gentil. Sobre estes terrenos haviam aproximadamente 15 

casas construídas com argila e madeira de mangue que, com a valorização dos terrenos foram 

sendo remanejadas para áreas mais distantes do litoral. Em seguida foi aberta uma via até hoje 

intitulada “estrada da Cofeco” responsável pelo acesso ao local (GORAYEB; SILVA & 

MEIRELES, 2005). 

O complexo turístico do Beach Park localiza-se na praia do Porto das Dunas, 

pertencente ao município de Aquiraz. Essa localidade era uma área praticamente isolada pelo 

rio Pacoti, possuía apenas uma colônia de pescadores com aproximadamente 10 casas. João 

Gentil também constava como o dono dessas terras, transformando-a posteriormente em 

“Loteamento Porto das Dunas” (GORAYEB; SILVA & MEIRELES, 2005). 

Com o loteamento, muitos pescadores tiveram que deixar a localidade. Alguns foram 

indenizados e outros desapropriados. A grande maioria se deslocou para áreas próximas ao 
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manguezal, no distrito de Mangabeira (Eusébio), na localidade de Olho D’Água (GORAYEB; 

SILVA & MEIRELES, 2005). 

Essa migração dos pescadores na direção de áreas impróprias para a habitação reflete 

a desigual exposição ao risco como resultado de uma lógica que faz com que a cumulação de 

riqueza se realize tendo por base a penalização ambiental dos mais desprovidos 

(ACSELRAD, 2010).  

A instalação do equipamento Beach Park ocasionou um crescimento exponencial da 

especulação imobiliária nos campos de dunas pertencentes à APA. A Valorização das áreas 

do entorno favoreceu a concentração de uma população com um poder aquisitivo maior. Essa 

fatia da população ocupou inicialmente a faixa de praia e posteriormente os campos de dunas. 

A especulação imobiliária alterou significativamente a dinâmica ambiental da APA. 

A retirada da vegetação existente sobre as dunas acabou transformando essas dunas fixas em 

moveis, e a instalação de empreendimentos sobre dunas móveis acabou de alguma maneira 

fixando-as. Essas interferências modificaram o transporte de sedimentos e interferiram no 

aporte de areia que são transportadas em direção ao rio Pacoti e às lagoas interdunares.  

São diversas as atividades causadoras de impactos negativos na planície fluvial do 

baixo curso do rio Pacoti. Inicialmente essa área foi ocupada por proprietários que realizavam 

a agropecuária através da criação de gado e a agricultura de subsistência. Essa ocupação 

provocou o desmatamento de manguezais, de dunas e de tabuleiros; diminuição da 

biodiversidade e a contaminação do lençol freático por agrotóxicos e dejetos orgânicos. 

Os tabuleiros são os locais onde se concentra o maior número de ocupações, isso se 

deve ao fato de que possuem melhores condições para a construção de edificações. Tal 

ocupação se deu de maneira desordenada, portanto sem um planejamento voltado para a 

conservação de seus recursos naturais. Como consequência os tabuleiros foram 

descaracterizados, tendo sua vegetação retirada, lençol freático rebaixado, diminuição da sua 

biodiversidade e contaminação de grande parte dos seus recursos hídricos. 

Como já foi dito anteriormente a planície flúvio-marinha teve suas áreas ocupadas 

inicialmente por salinas, o que ocasionou no desaparecimento de grandes áreas de manguezal. 

Posteriormente essa região presenciou a instalação de fazendas de carcinicultura, sendo essa 

atividade uma das mais prejudiciais, uma vez que modifica radicalmente a dinâmica 

ambiental existente no ecossistema manguezal. Vale ressaltar também os impactos oriundos 

da ação da própria população local, que comercializa a madeira para panificadoras da região e 

faz o uso doméstico na forma de lenha para a preparação da sua alimentação (GORAYEB; 

SILVA; MEIRELES, 2005). 
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Em uma análise histórica mais recente constata-se que por localizar-se em uma 

região de transição entre a capital e as praias do litoral leste do estado, a APA se torna atrativa 

para a implantação de equipamentos turísticos e imobiliários como: casas de veraneio, hotéis, 

condomínios fechados e sítios. Soma-se a isso outras atividades impactantes como a expansão 

urbana, o extrativismo vegetal, a mineração e as atividades agrícolas. 

Os relevos vulcânicos residuais são ambientes que apresentam fragilidade ambiental 

muito forte em função de suas declividades (SANTOS & ROSS, 2012). Na APA do baixo 

curso do rio Pacoti essa feição é explorada através da mineração.   

 

Ilustração 26 - Exploração mineral no morro Caruru. 

 
Fonte: O autor (2017). 

 

A expansão urbana tem se apropriado de grande parcela do território da APA. 

Cidades como Fortaleza e Eusébio possuem 100% de suas áreas enquadradas como urbanas, 

enquanto que a urbanização já atingiu mais de 92% da área pertencente ao município de 

Aquiraz (IPECE, 2012). O número de sítios e de condomínios residenciais só vem crescendo 

com o passar dos anos. Grande parte deles está situada no município do Eusébio.  
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Ilustração 27 - Condomínio residencial Alpha Ville. 

 
Fonte: O autor (2017). 

 

No município de Aquiraz, encontra-se grande parte dos empreendimentos turísticos 

do estado. Dentro dos limites da APA encontra-se o equipamento Aquaville Resort & Hotel, 

concluído no ano de 1997. O empreendimento conta com 498 residências e 85 apartamentos e 

atua tanto no viés residencial como no turístico (SILVA, 2013).  

Ilustração 28 - complexo Aquaville. 

 
Fonte: O autor (2017) 

No interior da APA também é possível perceber a retirada da vegetação original para 

a prática de atividades agrícolas, principalmente na zona que adentra os municípios de 

Aquiraz e Eusébio. 
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Ilustração 29 - Agricultura familiar. 

 
Fonte: O autor (2017). 

O município de Aquiraz implantou nos limites da APA um equipamento que gera 

grande impacto na dinâmica ambiental local. Trata-se de um cemitério. O necrochorume, 

substância presente nesse tipo de equipamento, é o responsável pela a contaminação do solo, 

contaminação das águas subterrâneas e contaminação do ar. Um equipamento que jamais 

poderia ser instalado em tal região. 

Ilustração 30 - cemitério da cidade de Aquiraz. 

 
Fonte: O autor (2017). 
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5. INDICADORES AMBIENTAIS 

 

Os indicadores surgiram como importantes ferramentas de avaliação no final do 

século XX. Sua eclosão ocorreu como forma de mensurar os impactos negativos oriundos da 

revolução industrial. Ao longo dos anos esses indicadores vem se relacionando com varias 

questões, merecendo um maior destaque para as sociais, econômicas e ambientais. Os 

indicadores podem ser entendidos como uma medida, na maior parte dos casos quantitativa, 

que pode ser usada para ilustrar e comunicar um aglomerado de fenômenos complexos de 

uma maneira simples, tornando-os mais aparente e possibilitando uma análise da evolução 

espaço temporal. 

Um dos órgãos públicos brasileiros mais capacitados para falar sobre indicadores 

revela que: 

Servem para identificar variações, comportamentos, processos e tendências; 

estabelecer comparações entre países e entre regiões dentro do Brasil; indicar 

necessidades e prioridades para a formulação, monitoramento e avaliação de 

políticas públicas; e, por fim, por sua capacidade de síntese, são capazes de facilitar 

o entendimento ao crescente público envolvido com o tema (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2015, p. 11).  

 

Assim, constata-se que a utilização de indicadores, faz com que a informação seja 

mais facilmente compreendida e analisada pelos diversos segmentos da sociedade. Pensando 

nisso, estabeleceu-se que a presente pesquisa utilizará indicadores associados à dimensão 

ambiental.  

Os sistemas de indicadores ambientais já contam com uma ampla experiência em 

diversos países e órgãos internacionais. Isso fornece a pesquisa uma possibilidade de se 

refletir e de se embasar a partir de modelos e experiências já aplicados. A principal fonte 

responsável pela disseminação e pelo desenvolvimento dos indicadores ambientais é a 

Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). O programa da OCDE 

sobre indicadores ambientais conduziu a vários outros conjuntos de indicadores, cada um 

deles respondendo por um objetivo específico (ABREU, 2002). 

Indicadores ambientais podem ser definidos como todo parâmetro quantitativo ou 

qualitativo capaz de evidenciar modificações no meio. Nessa perspectiva fenômenos de 

natureza física, biológica, química ou antrópica são cada vez mais estudados não de uma 

forma isolada, mas inseridos na complexa dinâmica do ambiente que compartilhamos (MAIA 

& MARTOS, 2007). 
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Acredita-se que a necessidade atual de se produzirem indicadores ambientais deve-se 

ao fato de que a incorporação da dinâmica ecológica no desenvolvimento econômico e social 

tornou-se fundamental no planejamento e na ação governamental (MOTTA, 1996). 

Inúmeras instituições ao redor do mundo atuam de maneira secundária no trabalho de 

reprodução e adaptação dos indicadores ambientais. A Agência Européia de Meio Ambiente 

(AEMA) afirma que indicadores ambientais estão inseridos em uma realidade na qual,  

As atividades humanas exercem pressão sobre o meio e mudam sua qualidade e a 

qualidade dos recursos naturais. A sociedade responde a essas mudanças através de 

políticas ambientais, setoriais e econômicas. Esta última cria um laço de pressão 

com as atividades humana. Em termos gerais, estes passos formam parte de um ciclo 

de política ambiental que inclui a percepção do problema, a formula de políticas e o 

seguimento e avaliação das mesmas (LOPEZ & LACHONDO, 1999). 

 

Nesse contexto, vale ressaltar também o papel de duas organizações internacionais 

ligadas à questão dos indicadores ambientais. A primeira é o Gabinete de Estatística da União 

Européia (EUROSAT). Dentro das funções desse gabinete estão a compilação de dados 

estatísticos e a promoção e organização dos métodos estatísticos oriundos dos países 

membros. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), com sede na 

cidade de Nairobe, Quênia, é uma agência fundada no ano de 1972 pela Organização das 

Nações Unidas (ONU). Tem como uma de suas diretrizes a promoção da conservação do 

meio ambiente e o uso eficiente de recursos na temática do desenvolvimento sustentável.   

Como foi dito anteriormente a OCDE é tida como membro de vanguarda na questão 

dos indicadores ambientais. O seu programa conduziu a vários outros conjuntos de 

indicadores, cada qual respondendo por um objetivo específico. Nesse contexto coube a 

OCDE desenvolver um corpo central, com cerca de 50 indicadores, que permitem mensurar 

os progressos alcançados em determinada área. Esses elementares indicadores são atualmente 

utilizados como fonte, pelas diversas instituições envolvidas com a conservação da natureza 

espalhadas pelo planeta, na elaboração de um número variado de outros indicadores 

ambientais (LOPEZ & LACHONDO, 1999). 

Com a aplicação desses indicadores ambientais a OCDE busca atingir três grandes 

objetivos: acompanhar os progressos realizados em matéria de meio ambiente, zelar para que 

seja considerada a variável ambiental quando da elaboração e da execução de políticas 

públicas (transportes, energia, agricultura) e promover a integração da variável ambiental nas 

políticas econômicas, notadamente por meio do estabelecimento de uma contabilidade 

ambiental (ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO, 2002). 
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Para alcançar esses objetivos a OCDE desenvolveu uma metodologia baseada em um 

tripé que analisa a pressão sobre o meio ambiente, o estado e as respostas da sociedade. Trata-

se do modelo Pressões- Estado- Respostas (PER). Vale ressaltar que, assim como os 

indicadores, essa metodologia vem passando por inúmeras adaptações. Uma forma de se 

integrar ás diversas perspectivas e realidades. 

A ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO (2002) elaborou um breve, porém consistente resumo sobre o modelo PER, 

O modelo PER baseia-se na idéia de que as atividades humanas exercem pressões 

sobre o meio ambiente e afetam a sua qualidade e a quantidade de recursos naturais 

(“estado”); a sociedade responde a estas mudanças adotando políticas ambientais, 

econômicas e setoriais, tomando consciência das mudanças ocorridas e a elas 

adaptando o seu comportamento (“respostas da sociedade”). 

      

Essa metodologia se baseia na lei de causa e efeito onde as atividades humanas 

exercem pressão sobre o meio ambiente, diminuindo a quantidade dos recursos naturais e 

diminuindo a qualidade dos serviços ambientais. A sociedade responde a essas mudanças 

através de políticas ambientais, setoriais e econômicas. Acaba-se criando um ciclo de políticas 

ambientais que envolvem a percepção do problema, a formulação de políticas e a análise e 

avaliação das mesmas. 

Ilustração 31 - Ressaltando o ciclo presente no modelo PER. 

 

Fonte: O autor (2017) 

Vale ressaltar que nessa metodologia levam-se em consideração as pressões diretas e 

indiretas. Como direta podemos citar o desmatamento da vegetação. Como indireta cita-se a 

construção de uma estrada próxima á uma área verde uma vez que essa obra causará uma 

pressão sobre a biodiversidade local. 

O estado refere-se à descrição da qualidade do meio ambiente, levando-se em 

consideração o estado dos recursos naturais (fauna, flora, recursos hídricos, solos etc...) e a 

qualidade dos serviços ambientais. 

Pressão

EstadoResposta
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A resposta mostra em que grau a sociedade responde às questões ambientais. As 

formas mais palpáveis podem ser materializadas na elaboração de políticas, na reformulação 

da legislação e no desenvolvimento de tecnologias limpas.   

Ilustração 32 - Modelo PER detalhado. 

Pressão Estado Resposta 
 

Os indicadores de pressões sobre 

o meio ambiente descrevem as 

pressões exercidas pelas 

atividades humanas sobre o meio 

ambiente e sobre os recursos 

naturais. Entende-se aqui por 

“pressões” aquelas subjacentes 

ou indiretas (ou seja a  atividade 

propriamente dita e as 

tendências importantes do ponto 

de vista ambiental), assim como 

as pressões imediatas ou diretas 

(ou seja a utilização de recursos 

e o lançamento de poluentes e de 

resíduos). Os indicadores de 

meio ambiente estão 

estreitamente associados aos 

métodos de produção e de 

consumo; refletem 

frequentemente intensidades de 

emissão ou de utilização dos 

recursos e suas tendências e 

evoluções dentro de um 

determinado período. Podem 

servir para evidenciar os 

progressos realizados visando 

dissociar as atividades 

econômicas das pressões 

ambientais correspondentes. 

Podem igualmente ser utilizados 

para avaliar o grau de execução 

dos objetivos nacionais e dos 

engajamentos internacionais 

(objetivos de redução das 

emissões, por exemplo). 

 

Os indicadores das condições 

ambientais referem-se à 

qualidade do meio ambiente e à 

qualidade e quantidade dos 

recursos naturais. Refletem, 

assim, o objetivo final das 

políticas ambientais e visam 

fornecer uma visão geral do 

estado do meio ambiente e de 

sua evolução no tempo. A esta 

categoria pertencem a 

concentração de poluentes nos 

diversos meios, o excesso de 

cargas críticas, a exposição da 

população a certos níveis de 

poluição ou a um ambiente 

degradado, o estado da fauna e 

da flora e as reservas de recursos 

naturais. Na prática, mensurar as 

condições ambientais pode 

revelar-se difícil ou oneroso; por 

isso mesmo, as pressões sobre o 

meio ambiente são 

frequentemente utilizadas como 

substituto. 

 

Os indicadores das respostas da 

sociedade mostram em que grau 

a sociedade responde às questões 

ambientais. Eles remetem às 

ações e reações individuais e 

coletivas visando: - atenuar ou 

evitar os efeitos negativos das 

atividades humanas sobre o meio 

ambiente, ou a isso adaptar-se; - 

impor um limite às degradações 

já infligidas ao meio ambiente 

ou remediá-las; - conservar e 

proteger a natureza e os recursos 

naturais. Entre eles, pode-se citar 

os recursos aplicados na 

proteção do meio ambiente, os 

impostos e as subvenções 

relacionados ao meio ambiente, 

a estrutura dos preços, os setores 

de mercado representativos dos 

bens e serviços respeitosos do 

meio ambiente, as taxas de 

redução da poluição e as de 

reciclagem dos resíduos. Na 

prática, estes indicadores 

concernem essencialmente às 

medidas de luta contra a 

poluição; dificilmente se 

consegue obter indicadores sobre 

ações e medidas de prevenção e 

de integração. 

Fonte: Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (2002) 

 

Esse modelo PER, criado pela OCDE no século passado, tem servido como base para 

o desenvolvimento de outras metodologias. Nesse contexto o Programa das Nações Unidas e 

Meio Ambiente (PNUMA) resolveu modificá-lo, introduzindo no modelo padrão uma nova 

variável. Trata-se da variável Impacto, representada pela letra (I). O objetivo dessa adaptação 

realizada por esse programa das nações unidas foi possibilitar a análise dos efeitos da 

degradação ambiental, ou seja, tornar possível dimensionar as consequências da ação 

antrópica no meio ambiente. 

Uma análise detalhada sobre o documento produzido mostra que, 
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A matriz PEIR procura estabelecer um vínculo lógico entre seus componentes de 

forma a dirigir a avaliação do estado do meio ambiente, desde os fatores que 

estabelecem uma pressão sobre os recursos naturais (e que podem ser entendidos 

como as “causas” do seu atual estado), até cada uma das respostas locais acerca de 

como lidar com seus próprios problemas ambientais (PROGRAMA DAS NAÇÕES 

UNIDAS PARA O MEIO AMBIENTE, 2007, p. 12).  
O modelo supracitado vem sendo bastante utilizado quando se busca mensurar os 

impactos provenientes de atividades econômicas sobre a sociedade ou sobre o meio ambiente. 

Porém, vale ressaltar que outros modelos foram aplicados em diversas partes do mundo. O 

quadro abaixo trás as principais características de alguns desses métodos. 

Ilustração 33 - Principais modelos de indicadores desenvolvidos. 

Modelos de indicadores Características 

BS (Barometer of Sustainability) 

Desenvolvido por diversos especialistas ligados ao 

Instituto World Conservation Union (IUCN) e o 

Internaciontional Development Research Centre 

(IDRC) possibilita, através de uma escala de 

performances a comparação de diferentes 

indicadores representativos do sistema, permitindo 

uma visão geral do estado da sociedade e do meio 

ambiente. Os resultados são apresentados por 

índices, em uma escala que varia de uma base 0 

(ruim ou péssimo) a 100 pontos (bom ou ótimo). 

DS (Dashboard of Sustainability) 

Elaborado pelo Instituto Internacional para o 

Desenvolvimento Sustentável é denominado painel 

da sustentabilidade. É um índice que representa a 

sustentabilidade de um sistema englobando a 

média de vários indicadores com pesos iguais, 

catalogados em três categorias de desempenho: 

econômica, saúde social e qualidade ambiental. 

Possui uma forma de apresentação simples, 

quando comparada com outros sistemas de 

indicadores, através de uma escala de cores que 

varia do vermelho-escuro (resultado crítico), 

passando pelo amarelo até chegar à cor verde-

escuro (resultado positivo). 

DPSIR(Driving 

Force/Pressure/State/Impact/Response 

Método derivado do modelo PER, introduzido pela 

Agência Européia de Meio Ambiente ( European 

Enviroment Agency), atualmente recomendado 

pela UNCCD e aplicado quando se busca analisar 

os efeitos da desertificação. 

EFM (Ecological Footprint Method) 

Criado por Wackernagel e Rees pode ser traduzido 

como pegada ecológica e consiste em estabelecer a 

área de um espaço ecológico necessária para a 

sobrevivência de uma determinada população ou 

sistema, que permita o fornecimento de energia e 

recursos naturais e seja capaz de absorver os 

resíduos ou dejetos do sistema. 

Fonte: Adaptado de Vasconcelos (2011) 
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5.1 A utilização do modelo PEIR no estudo da APA. 

O estudo minucioso dos diversos modelos existentes possibilitou um conhecimento 

apurado sobre quais critérios seriam ideais para aplicar na presente pesquisa. Dentre as 

metodologias a que melhor se encaixou na dinâmica local foi o modelo PEIR por trazer 

consigo variáveis bem atuantes na área estudada. 

Como já foi dito anteriormente, o modelo PEIR é uma variante do modelo 

estabelecido pela OCDE. Essa evolução possibilitou a introdução de uma nova variável, trata-

se da possibilidade de analisarmos o impacto sofrido pelo meio ambiente.  

A introdução da variável (I) surgiu para preencher uma lacuna. Os modelos 

utilizados antes da sua criação não mensuravam os efeitos da degradação ambiental. Em 

outras palavras, não davam conta de avaliar o impacto ocasionado pela urbanização e por 

outras atividades realizadas pelo homem moderno. 

Na perspectiva adotada pela entidade responsável pelo modelo supracitado entende-

se que a variável Impacto (I) corresponde à,  

o efeito produzido pelo estado do meio ambiente sobre aspectos como a qualidade 

de vida e a saúde humanas, sobre o próprio meio ambiente, sobre o ambiente 

construído, e sobre a economia urbana.Por exemplo, um aumento na erosão do solo 

deverá produzir várias consequências, como: diminuição da produção de alimentos, 

e consequente aumento de sua importação, aumento do uso de fertilizantes e 

desnutrição (PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O MEIO AMBIENTE, 

2007, p. 13). 

Como uma ferramenta a mais utilizada na busca do desenvolvimento sustentável, o 

modelo PEIR traz consigo algumas perguntas que devem ser respondidas após a sua 

aplicação, possibilitando um prognóstico relativo à área de estudo:  

Ilustração 34 - Fluxograma de perguntas. 

 

Fonte: Adaptado do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (2007) 
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Considera-se hoje que o modelo PEIR foi um grande avanço na busca de concretizar 

um processo de desenvolvimento com bases sustentáveis. Constata-se que esse sistema de 

indicadores tem ganhado cada vez mais espaço e adquirindo uma maior seriedade se 

destacando inclusive internacionalmente.  
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A presente pesquisa se embasou em dados disseminados por alguns órgãos 

ambientais do Estado do Ceará. Na elaboração dos Indicadores Ambientais foi de 

fundamental importância as informações coletadas juntamente à Superintendência Estadual do 

Meio Ambiente (SEMACE) e a Secretaria do Meio Ambiente (SEMA). Diante disso, optou-

se por analisar 3 ecossistemas pertencentes a APA. Manguezal, Cordão de dunas e Mata de 

tabuleiro foram os ecossistemas explorados na confecção dos Indicadores Ambientais.  

São ecossistemas de grande relevância uma vez que fornecem serviços ambientais 

essenciais para a vida no planeta. Percebe-se que, mesmo sendo primordial para o equilíbrio 

da vida, essas regiões têm passado por inúmeros desafios. Na área de estudo, esses 

ecossistemas são vítimas de uma grande pressão por se localizarem em uma região bastante 

valorizada economicamente. 

O cordão de dunas situado na parcela do município de Aquiraz pertencente à APA é 

vítima constante da pressão exercida pela especulação imobiliária. Ressalta-se que o número 

de empreendimentos instalados no local tem aumentado ao longo dos anos. Resorts, casas de 

veraneio e condomínios são os equipamentos que mais se fazem presente na área. 

Pesquisadores como Araújo (2012) e Silva (2013) expõem a gênese de todo esse movimento. 

Os autores relatam que a área vem sendo ao longo dos anos uma das mais utilizadas no Estado 

para a implantação de políticas voltadas ao turismo. Soma-se a isso o grande vulto de 

investimentos privados advindos principalmente de empresários espanhóis e portugueses.  

Vale salientar que esses sistemas ambientais são bastante vulneráveis, funcionando 

como barreiras naturais de proteção e atuando como defesa diante de fenômenos 

hidrometeorológicos extremos e inundações. Além disso, são habitat de uma fauna e flora 

endêmica e funcionam como ecossistema chave para a recarga de aquíferos e para o 

amortecimento da intrusão salina (Lima et al., 2015). 

A vegetação de dunas ocupa um espaço bem considerável da APA e tem um porte 

bem diversificado. Na área da pesquisa foi possível observar espécies de porte herbáceo, 

arbustivo e até mesmo de porte arbóreo.    

Toda e qualquer tentativa de explicitar a importância do ecossistema manguezal deve 

transitar por três significativas esferas: econômica, social e ambiental. Essa complexidade 

reflete na existência das inúmeras conceituações relacionadas a este tema.  

As questões sociais estão presentes em diversas pesquisas científicas dentre as quais 

se destacam as realizadas por Meireles & Silva (2006). Neste trabalho os autores colocam em 

cena a dependência de inúmeras famílias ribeirinhas que, diariamente, tiram o seu sustento do 
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manguezal através da atividade de coleta de moluscos como o búzio (Anomalocardia 

brasiliana), a picholeta (Tagelus plebeius) e a ostra (Crassostrea rhizophorae) e também da 

coleta de crustáceos como camarões e caranguejos. Na dimensão econômica, inerente ao 

manguezal, ressalta-se a importância da sua conservação uma vez que o mesmo tem dentre 

outras funções, a de ser um ambiente com condições propícias à alimentação, proteção e 

reprodução de muitas espécies animais (SCHAEFFER-NOVELLI, 1995). Ou seja, qualquer 

desequilíbrio ocorrido na dinâmica desse ecossistema poderá acarretar na diminuição da 

ictiofauna e consequentemente na oferta de pescado. 

O ecossistema Mata de tabuleiro, situado no Litoral Setentrional do Nordeste (LSN), 

possui uma vegetação denominada de floresta estacional semidecídua costeira. Esse ambiente 

é caracterizado por não possuir uma flora endêmica, sendo composta por espécies da caatinga, 

do cerrado e da restinga. Tal fato, somado as peculiaridades climáticas, geológicas e 

pedológicas, faz com que a área seja classificada como uma região ecotonal (CASTRO et al, 

2012). Essa área tem sofrido constantemente grande pressão devido a empreendimentos 

imobiliários e agrícolas. Sendo um local muito utilizado para a habitação devido à morfologia 

do seu relevo, que em sua maioria é plano ou suavemente ondulado e também à qualidade de 

seu solo, profundo e relativamente fértil.  

A ilustração 35 destaca a área da APA do Pacoti confeccionada através do RGB 

(NDVI- 4-3) composto por imagens Landsat datadas do ano de 2016. As fotos revelam as 

vegetações presentes nos ecossistemas. Na imagem (A) observa-se a fotografia tirada na 

porção Norte da APA, referenciada pelas coordenadas UTM (E) 0564544 e (N) 9577330. A 

área captada na foto localiza-se nas proximidades da ponte, na CE- 025, e mostram a 

vegetação de mangue.  

A imagem (B) tráz a fotografia tirada na porção Nordeste da APA, referenciada pelas 

coordenadas UTM (E) 0566260 e (N) 9576254, situa-se nas proximidades do Aquaville 

resort, na imagem é possível observar a vegetação de dunas no seu porte herbáceo e arbustivo.      

A imagem (C) apresenta a fotografia capturada na porção centro-oeste da APA, 

referenciada pelas coordenadas (E) 0564020 e (N) 9576252, localiza-se nas proximidades do 

LABOMAR- UFC e revela a vegetação de mata de tabuleiro. 
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Ilustração 35 - Imagem delimitando a APA através do RGB (NDVI- 4- 3) 2016. Revelando a 

cobertura vegetal de cada ecossistema estudado. 

 
Fonte: Adaptado de Superintendência Estadual o Meio Ambiente (2017); United States Geological 

Survey (2017) 
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Os Indicadores Ambientais serão expostos através de mapas temáticos e tabelas. 

Esses mapas revelam a dinâmica espaço temporal ocorrida na cobertura vegetal da APA, 

especificando também as peculiaridades de cada ecossistema presente. Vale salientar que é a 

cobertura vegetal o primeiro elemento a reagir ás ações modificadoras do equilíbrio do meio 

ambiente.  

Na presente pesquisa buscou-se observar o intervalo de 16 anos, partindo do ano 

2000, data de Instalação da APA, até o ano de 2016. A elaboração desses mapas possibilitou a 

análise da evolução de diversos fatores como: a ação atrópica e as consequências dessa ação.  

As Imagens a seguir tiveram o objetivo de agregar e quantificar as informações, fazendo com 

que as mesmas ficassem de forma bem realçadas, facilitando a interpretação do leitor e o 

possível uso por gestores. 

Os dois primeiros mapas relacionados aos indicadores ambientais a serem expostos, 

representados pelas ilustrações 37 e 38, compreendem o intervalo de tempo supracitado e 

trazem consigo o indicador ambiental campo de dunas. A elaboração desse indicador levou 

em consideração a supressão da área ocupada originalmente pelos campos de dunas. 

Observou-se que essa área vem passando por degradação ao longo dos anos. Em muitos casos 

as dunas foram desconfiguradas através da terraplanagem para a implantação de imóveis e 

construção de estradas.  Os mapas revelam que nesse período, 6,4% da área de campos de 

dunas, foi suprimida.  

A elaboração dos dois mapas subseqüentes, 39 e 40, levou em consideração os 

diversos tipos de vegetação encontrados na APA. Tratando-se de um somatório entre mangue, 

vegetação de dunas e mata de tabuleiro. Como resultado, observa-se que, com o passar dos 

anos a cobertura vegetal diminuiu. Se no ano de 2000 a vegetação ocupava uma área que 

equivalia a 37,5% da APA, no ano de 2016, esse mesmo elemento só ocupou 35%. As 

imagens também revelam que a porção oeste da APA foi a que mais perdeu cobertura vegetal 

com o avanço do tempo.  

Os mapas identificados pelas ilustrações 41 e 42, trazem como indicador ambiental a 

vegetação de mangue. Esses mapas revelam que a cobertura vegetal presente no ecossistema 

manguezal foi a que menos sofreu impactos oriundos de atividades antrópicas. Isso fica claro 

quando se faz uma comparação entre as duas imagens e constata que a vegetação de mangue 

passou por um aumento. Se no ano de 2000 o mangue ocupava uma área equivalente a 6,8% 

da APA, no ano de 2016 essa vegetação avançou sobre 1,4% do território da APA chegando a 

ocupar 8,2%. Acredita-se que esse aumento deve-se a colonização, por parte do mangue, de 

antigas salinas e de pequenas ilhas formadas pelas mudanças hidromorfológicas do rio Pacoti. 
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As ilustrações 43 e 44 trazem os mapas relacionados ao indicador ambiental 

vegetação de duna. Constata-se que esse tipo vegetacional sofreu uma diminuição com o 

passar dos anos. Chegando a perder 1,4% da sua área ocupada ao longo do tempo.  

Outro indicador ambiental, exposto nas ilustrações 45 e 46, referem-se à vegetação 

mata de tabuleiro. Vale salientar que essa cobertura vegetal foi a que mais foi suprimida com 

o passar dos anos. Os mapas mostram que no ano de 2000 essa cobertura vegetal ocupava 

uma área equivalente à 15, 1% da área total da APA. No ano de 2016 sofreu uma redução de 

2,5%. Diante disso, constata-se que o ecossistema mata de tabuleiro tem sido o local mais 

vulnerável ás pressões antrópicas.  

Tabela 1 - A evolução dos ecossistemas em números 

Ecossistemas Percentual ocupado 

pela vegetação no 

ano de 2000 

Percentual ocupado 

pela vegetação no 

ano de 2016 

Valor em hectares  

Manguezal 6,8 8,2 Acréscimo de 41,39  

Mata de Tabuleiro 15,1 12,6 Decréscimo 70,94  

 Cordão de Dunas 15,6 14,2 Decréscimo 42,73 

Fonte: O autor (2017) 

As ilustrações 47 e 48 trazem consigo uma representação da espacialização dos 

fatores que ocasionam pressão na APA. Esses mapas quantificam e mostram a expansão da 

área ocupada por esses elementos. No ano de 2000 os fatores causadores de pressão na APA 

chegavam a ocupar 17,6% da área total. Já no ano de 2016 esses elementos ocupavam 24,5% 

da área da APA. Observa-se um considerável crescimento urbano que tráz consigo um 

questionamento sobre a qualidade do atual modelo de gestão implantado na APA. 

Na ilustração 36, situada logo abaixo, é possível observar alguns dos atores 

responsáveis por ocasionarem pressão sobre a área de estudo. Constata-se que os referidos se 

localizam em todas as porções da APA, impactando os diversos ecossistemas. 
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Ilustração 36 - Principais causadores de pressão na APA. 

 
Fonte: Adaptado de Superintendência Estadual o Meio Ambiente (2017); United States Geological 

Survey (2017) 
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Ilustração 37 - Campo de dunas no ano de 2000. 

 
Fonte: Adaptado de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (2017); Superintendência Estadual 

do Meio Ambiente (2017); United States Geological Survey (2017) 
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Ilustração 38 - Campo de dunas no ano de 2016. 

 

Fonte: Adaptado de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (2017); Superintendência Estadual 

do Meio Ambiente (2017); United States Geological Survey (2017) 
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Ilustração 39 - Vegetação total no ano de 2000. 

Fonte: Adaptado de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (2017); Superintendência Estadual do Meio 

Ambiente (2017); United States Geological Survey (2017) 
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Ilustração 40 - Vegetação total no ano de 2016. 

 

Fonte: Adaptado de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (2017); Superintendência Estadual 

do Meio Ambiente (2017); United States Geological Survey (2017) 
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Ilustração 41 - Vegetação de mangue no ano de 2000. 

Fonte: Adaptado de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (2017); Superintendência Estadual do Meio 

Ambiente (2017); United States Geological Survey (2017) 
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Ilustração 42 - Vegetação de mangue no ano de 2016. 

 
Fonte: Adaptado de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (2017); Superintendência Estadual 

do Meio Ambiente (2017); United States Geological Survey (2017) 
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Ilustração 43 - Vegetação de duna no ano de 2000. 

 

Fonte: Adaptado de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (2017); Superintendência Estadual 

do Meio Ambiente (2017); United States Geological Survey (2017) 
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Ilustração 44 - Vegetação de duna no ano de 2016. 

 
Fonte: Adaptado de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (2017); Superintendência Estadual 

do Meio Ambiente (2017); United States Geological Survey (2017) 
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Ilustração 45 - Vegetação de mata de tabuleiro no ano de 2000. 

 
Fonte: Adaptado de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (2017); Superintendência Estadual 

do Meio Ambiente (2017); United States Geological Survey (2017) 
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Ilustração 46 - Vegetação de mata de tabuleiro no ano de 2016. 

 
Fonte: Adaptado de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (2017); Superintendência Estadual 

do Meio Ambiente (2017); United States Geological Survey (2017) 
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Ilustração 47 - Pressão espacializada no ano de 2000. 

 
Fonte: Adaptado de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (2017); Superintendência Estadual 

do Meio Ambiente (2017); United States Geological Survey (2017) 
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Ilustração 48 - Pressão espacializada no ano de 2016. 

 
Fonte: Adaptado de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (2017); Superintendência Estadual 

do Meio Ambiente (2017); United States Geological Survey (2017) 
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Tabela 2 - A evolução dos fatores de pressão e a supressão da vegetação e do campo de dunas  

Feição Percentual ocupado 

no de 2000 

Percentual ocupado 

no ano de 2016 

Valor em hectare 

Vegetação Total 37,5 35 Decréscimo de 72,27 

Campo de Dunas 35,2 28,8 Decréscimo de 

184,24 

Fatores de Pressão 17,6 24,5 Acréscimo de 201,02 

Fonte: O autor (2017) 

Os quadros abaixo corroboram com o principal objetivo do trabalho. Eles 

reproduzem, de maneira bem detalhada, a questão dos indicadores ambientais em cada 

ecossistema pesquisado. Através desses quadros foi possível analisar os pormenores 

relacionados aos: principais fatores causadores de pressão em cada ecossistema; o critério 

utilizado na variável estado; os principais causadores de impacto em cada ecossistema e a 

resposta do Estado para cada problemática. 

Ilustração 49 - PEIR aplicado ao ecossistema manguezal. 

MODELO PEIR APLICADO AO MANGUEZAL 

PRESSÃO (direta e indireta) 
Pesca predatória; extrativismo vegetal; carcinicultura; 

vias de acesso; queimadas 

ESTADO Cobertura vegetal 

IMPACTO 

Alteração do microclima; diminuição da 

biodiversidade; poluição hídrica, deposição de 

resíduos sólidos 

RESPOSTA 

- Gestão, Fiscalização e monitoramento 

- Licenciamento ambiental 

- Realização de campanhas educativas/informativas 

junto às comunidades locais e população flutuante 

- Reunião com o Conselho Consultivo com a 

participação dos diversos segmentos da sociedade 

- Legislação Ambiental/ Lei 9985/2000 SNUC – Art. 

36 (Compensação Ambiental). 

 

Fonte: Adaptado de Superintendência Estadual do Meio Ambiente (2017); Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente (2007) 
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Ilustração 50 - PEIR aplicado ao ecossistema cordão de dunas. 

MODELO PEIR APLICADO AO CORDÃO DE DUNAS 

PRESSÃO (direta e indireta) 
Especulação imobiliária; vias de acesso; casas de 

veraneio; resorts; condomínios; extrativismo vegetal 

ESTADO Cobertura vegetal 

IMPACTO 

Assoreamento de lagoas temporárias; diminuição da 

biodiversidade; desmatamento; erosão e 

assoreamento; contaminação das águas; diminuição 

dos aquíferos; alteração do microclima; 

impermeabilização do solo, deposição de resíduos 

sólidos 

RESPOSTA 

 

- Gestão, Fiscalização e monitoramento 

- Licenciamento ambiental 

- Realização de campanhas educativas/informativas 

junto às comunidades locais e população flutuante 

- Reunião com o Conselho Consultivo com a 

participação dos diversos segmentos da sociedade 

- Legislação Ambiental/ Lei 9985/2000 SNUC – Art. 

36 (Compensação Ambiental). 

 

 

Fonte: Adaptado de Superintendência Estadual do Meio Ambiente (2017); Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente (2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

 

Ilustração 51 - PEIR aplicado ao ecossistema mata de tabuleiro. 

MODELO PEIR APLICADO A MATA DE TABULEIRO 

PRESSÃO (direta e indireta) 
Agricultura de subsistência e itinerante; sítios, 

condomínios , residências; vias de acesso; mineração 

ESTADO Cobertura vegetal 

IMPACTO 

Desmatamento; assoreamento; diminuição da 

biodiversidade; acumulo de lixo; contaminação do 

lençol freático; alteração do microclima; 

impermeabilização do solo; subsidência do terreno; 

poluição hídrica; poluição do ar; poluição sonora; 

erosão; assoreamento; espécies invasoras; 

RESPOSTA 

- Gestão, Fiscalização e monitoramento 

- Licenciamento ambiental 

- Realização de campanhas educativas/informativas 

junto às comunidades locais e população flutuante 

- Reunião com o Conselho Consultivo com a 

participação dos diversos segmentos da sociedade 

- Legislação Ambiental/ Lei 9.985/2000 SNUC – Art. 

36 (Compensação Ambiental). 

 

Fonte: Adaptado de Superintendência Estadual do Meio Ambiente (2017); Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente (2007) 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como já foi destacado no quadro acima, a Legislação Ambiental é um artífice 

utilizado pelo Estado, se encaixando muito bem na perspectiva dos indicadores ambientais, 

uma vez que essa medida pode ser tratada como uma resposta a sociedade. Relacionado ao 

viés de Unidades de Conservação vale destacar o papel da Lei 9.985/2000 (SNUC), 

especificamente no seu Artigo 36, que versa sobre a Compensação Ambiental (CA) 

De modo genérico pode-se afirmar que a CA é uma forma encontrada pelo Estado de 

fazer com que o causador de significativo impacto negativo sobre o meio ambiente em 

Unidades de Conservação possa mitigar esses danos através do pagamente de taxas, sendo 

que essa pecúnia deverá ser revertida para apoiar a implantação e a conservação de UCs 

(BRASIL, 2000). 

A Legislação ainda afirma que esses impactos serão mensurados através de um 

Estudo de Impacto Ambiental e respectivo relatório (EIA/RIMA). Ainda acrescenta que o 

valor pago pelo empreendimento causador do impacto não poderá ser inferior a meio por 

cento dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento (BRASIL, 2000). 

Em âmbito local a CA será de responsabilidade da Câmara Estadual de 

Compensação Ambiental (CECA). Trata-se de um órgão consultivo, deliberativo e normativo 

vinculado à Secretaria do Meio Ambiente (SEMA). Esse órgão foi instituído nos termos do 

art. 32 do Decreto Federal nº 4.340 de 22 de agosto de 2002. 

A CECA é presidida pelo Secretário da Secretaria do Meio Ambiente, e tem no seu 

corpo operacional um colegiado composto pelos titulares e suplentes, representantes da 

SEMA e SEMACE.  Essa câmara tem o objetivo de analisar e propor a aplicação e a 

destinação dos recursos provenientes da compensação ambiental, apontando as Unidades de 

Conservação a serem contempladas.   

O valor pecuniário relativo a CA será obtido pela seguinte formula: CA= VR x GI. 

Onde o Valor de referência (VR) refere-se somente ao somatório dos investimentos 

necessários para implantação do investimento. Deixando de levar em conta o os gastos 

realizados com planos, projetos e programas. O Grau de Impacto nos ecossistemas (GI) pode 

variar de 0 a 0,5% e é obtido através da formula GI = ISB+ CAP+ IUC,  onde ISB = Impacto 

Sobre a Biodiversidade; CAP = Comprometimento de Área Prioritária e IUC= Influência em 

Unidades de Conservação (BRASIL, 2002).  
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Mesmo estando ciente de que a APA, instalada no baixo curso do rio Pacoti, está 

inserida em um modelo de gestão ambiental caracterizado pela atribuição de usos e de 

atividades compatíveis com as potencialidades e restrições locais, buscado dessa forma, 

estabelecer o uso sustentável dos recursos naturais e a manutenção do equilíbrio dos 

ecossistemas presentes, emerge uma preocupação derivada do elevado índice de atropização 

observada nos últimos anos sobre a área. Isso nos leva a refletir sobre a efetividade do atual 

modelo de gestão, abrindo caminho para que se estabeleçam uma serie de pesquisas que 

objetivam aperfeiçoar a relação sociedade natureza. 

Além de comportar ecossistemas de alta fragilidade ambiental, a UC localiza-se em 

uma área que sofre grande pressão. Trata-se de uma região que vem sendo bastante valorizada 

graças ao incremento, por parte do Estado, de políticas que priorizam o turismo, 

principalmente litorâneo. Isso faz com que a área se torne propicia para grandes investimentos 

que redefinem os espaços. 

Ainda de acordo com os mapas dos indicadores ambientais, verifica-se que, apesar 

do ecossistema manguezal, ter pouco sofrido com a expansão das atividades antrópicas, os 

ecossistemas cordão de dunas e mata de tabuleiro veem sendo degradados ao longo do tempo. 

Esses resultados nos possibilitam a realização de um prognóstico nada animador com relação 

a conservação dos recursos naturais presentes na APA. Acredita-se ser necessária a tomada de 

medidas que vise uma maior proteção a essa área. Uma vez que os fatores causadores de 

pressão vêm avançando sobre uma área cada vez maior da APA a cada ano.  

Nesse contexto e, durante a construção da presente pesquisa, percebeu-se o quão 

complexo é a situação. Isso desencadeou o surgimento de inúmeras reflexões acerca de como 

elaborar uma política ambiental que possibilite uma gestão eficiente e uma distribuição 

equitativa dos benefícios e malefícios da proteção do meio ambiente. 

De acordo com os resultados da pesquisa, recomenda-se a tomada de algumas 

atitudes por parte dos órgãos que administram a APA. Essas recomendações envolvem um 

fortalecimento da fiscalização ambiental; o reforço de uma educação voltada à questão 

ambiental; que os julgamentos relacionados a crimes ambientais aconteçam de uma forma 

mais célere e que as construções irregulares devam ser demolidas. 

Constatando que se trata de um caminho bem intricado, o presente trabalho tentou 

dar a sua contribuição através da aplicação de indicadores ambientais associados ao 

geoprocessamento. Isso resultou no desenvolvimento de técnicas que objetivam facilitar a 

compreensão do que está ocorrendo com o meio ambiente em determinada área em um 
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determinado período. Possibilitando dessa forma a elaboração de prognósticos que sirvam 

como base para a tomada de decisão por parte dos responsáveis.    

Deseja-se que o fruto dessa pesquisa seja a integração de todo o conhecimento por 

elas produzidos ao campo da gestão ambiental. Isso servirá como base para o aprofundamento 

da discussão relacionada ao manejo integrado das unidades de conservação e a sua inter- 

relação com a manutenção dos serviços ambientais provenientes dos ecossistemas. 

Abrangendo dessa forma o bem-estar social das comunidades locais, usuários e turistas. 
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