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RESUMO 

 

O município de São Gonçalo do Amarante é impactado pela ação antrópica por ser 

um município que tem diversos usos como perímetro irrigado; agropecuária; 

fruticultura; por ser um dos principais municípios turísticos do Ceará e, 

principalmente, por possuir o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), 

atraindo uma forte especulação imobiliária para o município. Em vista disso, este 

estudo gerou mapas de vulnerabilidade natural e ambiental a partir de mapas base 

de geomorfologia, solos, geologia, clima, vegetação/uso da terra. A metodologia 

utilizada define a variável geomorfologia como o principal instrumento de síntese 

para análise da vulnerabilidade e tem como princípio as unidades ecodinâmicas, que 

classifica o ambiente de acordo com o balanço entre morfogênese e pedogênese. 

Para realização da metodologia foram utilizadas ferramentas computacionais de 

geoprocessamento, que permitiram a realização de análises complexas, ao integrar 

dados de diversas fontes e criar bancos de dados geo-referenciados. A 

vulnerabilidade natural apresentou-se muito forte nos ambientes recentes da planície 

litorânea, planície fluvial e planícies lacustre por serem ambientes de dinâmica muito 

intensa, abrangendo 24% da área do município. Por outro lado, as áreas dos setores 

mais conservados na depressão sertaneja e nos tabuleiros litorâneos apresentaram 

vulnerabilidade baixa, 76% do município. A vulnerabilidade ambiental mostra o 

quanto a vegetação e uso da terra influenciam na vulnerabilidade do ambiente. Esta 

foi determinada com 14% de vulnerabilidade baixa; 12% de vulnerabilidade forte e 

74% de vulnerabilidade muito forte, mostrando que o uso da terra quando não 

planejado, aumenta a vulnerabilidade do ambiente, comprovando a importância do 

estudo da vulnerabilidade como subsídio ao planejamento ambiental e ordenamento 

territorial. 

 

Palavras-chave: Vulnerabilidade Natural. Vulnerabilidade Ambiental. São Gonçalo 

do Amarante.  

 



 

ABSTRACT 

 

The municipality of São Gonçalo do Amarante is impacted by human activity for 

being a municipality that has many uses, such as irrigation district; agriculture; fruit; 

for being one of the main touristic municipalities of Ceará, and especially for having 

the Industrial and Port Complex of Pecém (CIPP), attracting a strong real estate 

speculation to the municipality. In this point, were generated, in this study, natural and 

environmental vulnerability maps from geomorphology base maps, soil, geology, 

climate, vegetation / land use in this study.The used methodology defines the 

geomorphology variable as the main instrument of synthesis for vulnerability analysis 

and has as its principle ecodynamics units, which classifythe environment according 

to the balance between morphogenesis and pedogenesis. For realization of the 

methodology were used computational geoprocessing tools that allowedto perform 

complex analysis, integrating data from various sources and create geo-referenced 

databases. The natural vulnerability appeared very strong in recent environments of 

the coastal plain, fluvial plain and lacustrine plains for being very intense dynamic 

environments, covering 24% of the municipal area. On the other hand, the areas of 

the mostpreserved sectors in hinterland depression and coastal trays showed low 

vulnerability, 76% of the city. The environmental vulnerability shows how the 

vegetation and land useinfluence the environmental vulnerability. This was 

determined with 14% of low vulnerability; 12% of high vulnerability and 74% of very 

high vulnerability, showing that the land use,when unplanned, increases the 

environmental vulnerability, proving the importance of the vulnerability stidy as a 

subsidy to environmental planning and land use. 

 

Keywords: Natural Vulnerability. Environmental Vulnerability. São Gonçalo do 

Amarante. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O planeta Terra, mesmo antes da presença do homem, já se mostrava 

dinâmico por está em constante transformação e passar por situações de equilíbrio e 

desequilíbrio, resultando em diferentes paisagens. Essas mudanças ocorreram e 

ainda ocorrem, desencadeadas pela ação de agente naturais e aceleradas ou 

induzidas pelas ações humanas (SANTOS, 2007). 

O município de São Gonçalo do Amarante faz parte da Região 

Metropolitana de Fortaleza (RMF). Este é impactado pela ação antrópica por ser um 

município que tem diversos usos como o perímetro irrigado em parte de sua planície 

fluvial; agropecuária; fruticultura; por ser um dos principais municípios turísticos do 

Ceará e, principalmente, por abrigar o Complexo Industrial e Portuário do Pecém 

(CIPP), atraindo uma forte especulação imobiliária para o município.   

Ross (1994) afirma que as alterações da sociedade humana nos 

componentes naturais afetam a funcionalidade do sistema e com frequência 

induzem a graves processos degenerativos ao ambiente natural, em um primeiro 

momento, e a própria sociedade em prazos mais longos. O autor complementa 

atestando que as interferências antrópicas são procedidas sem considerar as 

vulnerabilidades dos sistemas.  

O estudo da vulnerabilidade faz uma análise integrada do ambiente, com 

objetivo de mostrar as potencialidades e vulnerabilidades dos recursos naturais, 

servindo de subsídio a políticas de planejamento e de gestão, nas mais diversas 

esferas administrativas, públicas ou privadas (GRIGIO, 2003).  

A vulnerabilidade natural caracteriza o estágio de 

estabilidade/instabilidade dos elementos biofísicos, frente à intensidade, dinâmica e 

magnitude da ação dos processos morfogenéticos e pedogenéticos atuantes em 

cada unidade ecodinâmica. Esta mostra a predisposição do ambiente frente a 

fatores ambientais (TRICART, 1977; GRIGIO, 2003). A vulnerabilidade ambiental 

significa a maior ou menor suscetibilidade de um ambiente a um impacto potencial 

provocado por um uso antrópico qualquer (TAGLIANI, 2003). 

Para Gomes (2013) a vulnerabilidade natural é a relação das variáveis 

geologia, geomorfologia, solos e clima. A determinação da vulnerabilidade ambiental, 

é a relação da vulnerabilidade natural com a variável vegetação/uso da terra 

(GRIGIO, 2003; GRIGIO, 2008; LOUREIRO, 2011; KLAIS et al., 2012).  
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A metodologia utilizada para composição dos mapas de vulnerabilidade 

natural e ambiental foi elaborada por Ross (1994) com algumas adequações para as 

condições da área de estudo. Essa metodologia define a variável geomorfologia 

como o principal instrumento de síntese para análise da vulnerabilidade e tem como 

princípio as Unidades Ecodinâmicas, conceito proposto por Tricart (1977) que 

classifica o ambiente de acordo com o balanço entre morfogênese e pedogênese. 

Para realização da metodologia foram utilizadas ferramentas 

computacionais de Geoprocessamento, chamadas de Sistemas de Informação 

Geográfica (SIG), que permite realizar análises complexas, ao integrar dados de 

diversas fontes e criar bancos de dados geo-referenciados. Essas ferramentas 

ampliam a base de informações sobre os distúrbios ocorridos nos ecossistemas e 

são técnicas que reduzem os custos e tempo para identificação de pontos 

vulneráveis (CARRIJO, 2005). 

Assim, neste trabalho foram criadas as cartas de vulnerabilidade natural e 

ambiental, a partir de técnicas de geoprocessamento, com a finalidade de promover 

o planejamento ambiental e ordenamento territorial.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar o município São Gonçalo do Amarante, investigando seu meio 

físico e as interferências antrópicas de modo que se possa estabelecer a interação 

entre eles e com isso determinar a vulnerabilidade natural e ambiental no município.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar diagnóstico do meio físico-natural; 

 Espacializar a interferência antrópica no meio natural; 

 Executar o mapeamento temático das variáveis geomorfologia, solos, 

geologia, clima e vegetação/uso da terra; 

 Determinar os pesos de cada variável do cálculo da vulnerabilidade natural e 

ambiental; 

 Indicar a influência da atuação antrópica no meio natural por meio da 

produção de mapas de vulnerabilidade natural e ambiental. 
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3 MATERIAL E MÉTODO 

 

3.1 O município de São Gonçalo do Amarante: histórico e condições atuais. 

 

O município de São Gonçalo do Amarante tem sua origem ligada a 

chegada dos portugueses e as tribos indígenas Anacés, Guanacés e Jaguaruanas 

que habitavam a região. O surgimento das primeiras povoações iniciou em 1682 a 

partir das penetrações dos homens brancos no território cearense na intenção de 

fixar moradia nas localidades de Paraizinho, Trairi, Siupé e São Gonçalo 

(FERREIRA, 1959).  

As edificações mais antigas existentes no município estão situadas na 

localidade de Siupé, como a igreja em homenagem a Nossa Senhora da Soledade 

cuja construção, acredita-se, tenha se dado entre 1730 e 1737. O distrito de Siupé 

foi o primeiro a ser ocupado dentro da região hoje compreendida pelo município 

(FERREIRA, 1959; ARQUITETURA, 2013).  

A organização territorial do município começa em 1862, com o surgimento 

do povoado de Parazinho, situado as margens do rio Pará (atual Curu), que foi 

transformado em distrito e em 1868 se transformou em vila, sede de município, com 

a denominação de Paracuru. Novas localidades se formam, desenvolvem-se e 

começam a disputar espaço dentro do Município, acarretando na supressão do 

Município de Paracuru e transferência da sede para Trairi, que passa a denominar-

se Nossa Senhora do Livramento em 1874. São Gonçalo, a esta época não passa 

de um conjunto de fazendas, com pequeno núcleo de famílias pobres morando em 

casa de taipa e tendo a agricultura e criação de animais como forma de 

sobrevivência (FERREIRA, 1959; ARQUITETURA, 2013). 

Em 1898 Manuel Martins de Oliveira construiu uma capela no povoado 

em homenagem a São Gonçalo, o santo de sua devoção, iniciando-se uma nova 

fase de vida na localidade. Manuel Martins de Oliveira e sua família contribuíram 

para o desenvolvimento cultural e social da região com incentivos de educação e 

comércios. Isto intensificou o povoamento dos lugares próximos ao núcleo de São 

Gonçalo, mas a sede do município continuava na vila de Paracuru (FERREIRA, 

1959; ARQUITETURA, 2013). 

Em 1921, São Gonçalo é elevado à categoria de sede do município de 
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mesma denominação. Neste período a condição de sede municipal é bastante 

disputada por São Gonçalo e Paracuru. Em 1935 é que se fixou a Sede em São 

Gonçalo do Amarante (FERREIRA, 1959; ARQUITETURA, 2013). 

Em 1943 ocorreu a mudança do topônimo para Anacetaba, que tem 

origem em tupi e significa “aldeia dos Anacés”, em homenagem aos índios Anacés, 

pois eram superiores numericamente e mais valentes que os outros. Em 1953 o 

município voltaria a se chamar São Gonçalo do Amarante (FERREIRA, 1959). 

Em 1933 foi criado os distritos Pecém, Umarituba e Siupé. Em 1951 foi 

criado o distrito Serrote e em 1963 é criado o distrito de Croatá, desmembramento 

dos distritos de Serrote e Umarituba. O distrito da Taíba foi criado em 1986 e Cágado 

é o mais recente distrito do Município de São Gonçalo do Amarante (IPECE, 2014). 

São Gonçalo do Amarante tem uma malha rodoviária satisfatória que 

facilita o fluxo tanto entre seus distritos, quanto entre os municípios vizinhos. O 

principal acesso de Fortaleza ao município se dá por trechos da BR-222 e CE-085. A 

CE-085, também chamada de Rodovia Estruturante do Turismo foi um investimento 

do PRODETUR e é de suma importância, uma vez que a rodovia parte de Fortaleza 

dando acesso às praias do litoral oeste do Ceará (Costa do Sol Poente) e conecta o 

Estado do Ceará ao Estado do Piauí, permitindo um maior fluxo de turistas na área e 

maior escoamento da produção agrícola e industrial (ARQUITETURA, 2013; CEARÁ, 

2012).  

Em 1999 o município passou a integrar a Região Metropolitana de 

Fortaleza (RMF). Atualmente 19 municípios fazem parte da RMF, são eles: Aquiraz, 

Cascavel, Caucaia, Chorozinho, Eusébio, Fortaleza, Guaiúba, Horizonte, Itaitinga, 

Maracanaú, Maranguape, Pacajus, Pacatuba, Paracuru, Paraipaba, Pindoretama, 

São Gonçalo do Amarante, São Luís do Curú e Trairi (IPECE, 2014). O município é 

constituído por oito distritos: Croatá, Cágado, Pecém, Serrote, Siupé, Taíba, 

Umarituba e a sede municipal de São Gonçalo do Amarante. A maioria dos distritos 

não possui núcleos urbanos desenvolvidos. A população rural do município é de 

15.353 habitantes, que representa aproximadamente 35% do total de habitantes do 

município. A ocupação nas localidades ocorre principalmente nas proximidades de 

algum equipamento urbano, normalmente escola ou posto de saúde. Porém, o 

município tem uma população de 35.608 habitantes, 65% residente na zona urbana. 

As zonas urbanas e rurais são delimitadas pela prefeitura do município (IPECE, 

2014).  
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Os distritos de Cágado, Serrote e Siupé são os menos estruturados e 

possuem baixa densidade populacional. Cágado, por sua localização (cortada pela 

rodovia BR-222), tem a maior parte de suas atividades econômicas situadas à beira 

da estrada e é ponto de parada de caminhoneiros e viajantes. É o distrito mais 

recente do município e extremamente ruralizado e de difícil acesso. O pequeno 

núcleo urbano de baixa densidade tem uso predominantemente residencial e rural. 

O distrito não tem infra-estruturas básicas e tem pouca diversidade de comércio e 

serviços. Existe uma carência de espaços públicos adequados, contém uma praça 

principal e uma quadra poliesportiva como opção de lazer (ARQUITETURA, 2013). 

Serrote é o distrito mais ruralizado do município. Sua pequena ocupação 

urbana se dá ao longo de uma via não pavimentada, o que compromete o acesso ao 

local. Possui uma praça e o uso predominante é o residencial. Como equipamentos 

de infraestrutura existem escolas, posto de saúde e associações comunitárias 

(ARQUITETURA, 2013). 

Como citado anteriormente, Siupé é um dos mais antigos aglomerados do 

município e é considerado como marco histórico do encontro entre índios nativos 

com os primeiros colonizadores portugueses. A Capela de Nossa Senhora da 

Soledade, que é uma das edificações mais antigas existentes no município foi 

tombada como patrimônio histórico do Ceará. Por essa peculiaridade, Siupé é um 

destino regional de turismo religioso, o que fez com que houvesse a iniciativa da 

construção de uma imagem de Nossa Senhora no ponto mais alto da sede distrital, 

como atrativo para os romeiros e turistas. A maioria de suas vias não possui 

pavimentação e a ocupação é principalmente residencial de baixa densidade 

(ARQUITETURA, 2013). 

Croatá é um distrito bastante populoso e sua distribuição urbana é ao 

longo da rodovia federal BR-222 e rodovia estadual CE-341. Uma ferrovia corta o 

distrito próximo às residências, não existindo proteção e sinalização adequada para 

população. Esse distrito é marcado por atividade agropecuária em suas periferias e 

zona rural (ARQUITETURA, 2013).  

Umarituba localiza-se no cruzamento entre os eixos da rodovia BR-222 e 

a CE- 423. Possui pouca conformação urbana, principalmente residencial e é 

carente em infra-estruturas básicas, como rede de esgoto e abastecimento de água 

e áreas de lazer.  Possui uma praça principal com uma pequena igreja e 
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equipamentos básicos como escola, posto de saúde e associação comunitária 

(ARQUITETURA, 2013).  

Taíba é o distrito de maior referência turística do município. Está 

localizado no litoral e seu acesso se dá através da rodovia CE 085 e posteriormente 

CE 156. Sua economia é baseada na pesca, no turismo, artesanato, comércio e 

construção civil. A ocupação é predominantemente constituída por residências de 

veraneio e diversos tipos de hospedagem. O distrito possui boa estrutura turística 

em serviços de apoio como restaurantes, bares, pousadas e hotéis. A densidade da 

ocupação nesse distrito aumenta em ritmo acelerado e por causa disso a cidade 

sofre com a expansão de seu núcleo urbano pela pressão imobiliária sobre os 

recursos naturais. Junto a isso, a Taíba possui um parque eólico com torres 

geradoras de energia próximas inclusive ao núcleo urbano (ARQUITETURA, 2013).  

O distrito do Pecém está situado no litoral e seu núcleo urbano tem 

poucas ruas, com ocupação distribuída ao longo da costa, na margem da via de 

acesso à cidade. O distrito é marcado pela instalação do Complexo Industrial e 

Portuário do Pecém (CIPP), que trouxe transformações socioeconômicas e culturais 

ao local. Essas transformações disseminam pelo município, pois a tendência é de 

um surto de esvaziamento da sede de São Gonçalo do Amarante que sofre com a 

carência de oferta de emprego e tem sua base econômica limitada à agricultura e 

empregos ofertados pelo Poder Público.  Isso é refletido pelo crescimento da 

ocupação em direção ao CIPP. O CIPP conta com equipamentos como a Siderúrgica, 

Termelétrica e o Porto do Pecém, que se destina à exportação de cargas para o 

comércio exterior, possibilitando atracação de navios de grande porte e rápida 

descarga. Assim, o Município de São Gonçalo do Amarante caracteriza-se não 

somente como um polo turístico, mas também pela importância econômica para o 

Estado do Ceará (ARQUITETURA, 2013; CENTEC, 2009).  

A Sede Municipal está situada a 58 km de Fortaleza em linha reta e é 

onde se concentra os principais equipamentos, principalmente aqueles relacionados 

ao Poder Público (como as Secretarias e Prefeitura), aos poderes legislativo e 

judiciário (Câmara dos Vereadores e Fórum), e equipamentos institucionais, como 

postos bancários, correios, ilha digital e mercado público. Assim, a sede municipal é 

o foco de atração das principais atividades legais do município (ARQUITETURA, 

2013).   

O município São Gonçalo do Amarante é o objeto de estudo por ser uma 
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área que está sofrendo muitas alterações ambientais em virtude do crescimento 

econômico. Além do município ser um polo concentrador de indústrias, também 

existem atividades agrícolas e pecuárias, em que se destaca o Perímetro Irrigado 

Curú-Paraipaba (DNOCS, 2014; ARQUITETURA, 2013).  

Diante do que foi exposto, verifica-se a necessidade de um estudo que 

analise as condições ambientais do município e que possibilite mensurar e 

cartografar as formas de uso da terra e as potencialidades e vulnerabilidades 

ambientais, servindo de base para o planejamento ambiental e ordenamento 

territorial.   

3.2 Dinâmica da Natureza 

 

O planeta Terra, no decorrer de sua evolução ao longo de alguns bilhões 

de anos, propiciou condições para existência de vida. O estrato geográfico da Terra 

é uma das camadas de maior relevância pois é resultado da interação de fontes 

energéticas cósmicas e terrestres (endógenas e exógenas). É compreendida pela 

litosfera (crosta e manto do solo), baixa atmosfera (troposfera e parte da 

estratosfera), hidrosfera e biosfera (cobertura vegetal e reino animal). Todas essas 

partes são profundamente interconectadas e interdependentes, formando um todo 

inseparável. O meio antrópico não deve ser tratado como elemento estranho a 

natureza, ele faz parte do estrato geográfico e é parte fundamental no entendimento 

do processo. Nesta camada são encontradas matérias nos três estados agregados e 

é o único estrato que sustenta a vida, habitat da sociedade humana (GRIGORIEV, 

1968; ROSS, 1994).  

Durante sua história, o planeta Terra, mesmo antes da presença do 

homem, já se mostrava dinâmico por está em constante transformação e passa por 

situações de equilíbrio e desequilíbrio, resultando em diferentes paisagens. 

Paisagem é a expressão de processos compostos de uma sequência de mudanças 

que ocorreram em um determinado tempo. Essas mudanças ocorreram e ainda 

ocorrem, desencadeadas pela ação de agentes naturais e aceleradas ou induzidas 

pelas ações humanas (SANTOS, 2007).  

Os primeiros indícios dos antepassados do homem na Terra se dão 

aproximadamente há 1.8 milhões de anos. Esse tempo comparado com a história da 

Terra mostra que o surgimento do homem é bastante recente. Mesmo assim, a 
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chegada do homem acelerou o tempo de mudança e interferiu nos processos e nas 

situações de equilíbrio e desequilíbrio, gerando diversos impactos ambientais 

(SANTOS, 2007). 

Loureiro (2011) afirma que no início da humanidade, os recursos naturais 

representavam uma fonte de suprimento necessários à manutenção da vida humana, 

em que só se retirava e se modificava o necessário. “A relação homem-natureza se 

modificou na medida em que as demandas sociais ou humanas, o que fomenta as 

novas tecnologias e o desenvolvimento intelectual, evoluíram, alterando cada vez 

mais o ambiente” (LOUREIRO, 2011, p. 19)  

Com o passar do tempo, o homem desenvolveu a capacidade de 

apropriação e transformação do meio e começou a utiliza-lo de maneira 

descontrolada, sem consciência e conhecimento das limitações desse espaço 

(SANTOS, 2007). O começo desse processo se deu no momento em que o homem 

se tornou sedentário e passou a cultivar a terra, melhorando e aumentando seu 

suprimento para atender às necessidades da população que estava crescendo 

(TRICART, 1977). O autor complementa afirmando que o domínio da agricultura e do 

pastoreio representaram um grande avanço do conhecimento, mesmo em uma 

época em que os recursos naturais eram abundantes para não pressionar a técnica 

em obtê-los.  

Bernardes e Ferreira (2007) afirmam que até o século XIX, os recursos 

naturais eram tidos como uma fonte ilimitada à disposição do homem. De acordo 

com os autores esse pensamento é vinculado ao processo de produção capitalista, 

em que o processo de industrialização baseado na acumulação se realizava por 

meio da exploração intensa dos recursos naturais e consequentemente perversos 

efeitos para natureza e os homens.  

No fim da Segunda Guerra Mundial, começou a surgir uma consciência 

ambiental e preocupação com o futuro da humanidade por causa do poder de 

destruição das bombas atômicas e usinas movidas a material radioativo. Na década 

de 70 o desenvolvimento da indústria nos países mais desenvolvidos impulsionou 

mais discussões sobre o assunto. Bernardes e Ferreira (2007) afirmam que, nessa 

época percebeu-se que os recursos naturais eram esgotáveis e que o crescimento 

sem limites ia se revelando insustentável. Os autores finalizam dizendo que a 

questão ambiental também ganhou destaque nos debates em função dos diversos 

desastres que causaram intenso impacto por suas imensas proporções ocorridos por 
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toda a segunda metade do século XX.  

Desde então, o tema provocou a realização de várias conferências, 

cúpulas, convenções resultando na elaboração de vários relatórios, dossiês que 

deram origem a documentos e agendas, de suma importância para ajudar na 

conscientização da população e, consequentemente, contribuir para mudança de 

atitudes acerca do meio ambiente (SILVA; SILVA, 2013). 

A preservação ambiental é importante, mas a necessidade de crescimento 

econômico também. Loureiro (2011) afirma que o homem atua diretamente no 

ambiente. Para suprir suas necessidades ele interfere nos fluxos de energia e 

matéria que regem os ambientes, desencadeando mudanças nas capacidades de 

suporte de determinado meio. Tricart (1977, p. 17) afirma que:  

 

No momento atual, já não existe nenhum ecossistema que não seja 

modificado pelo homem, só que as modificações são de natureza diferente 

e de importância diversa. Uma atitude intelectual, mais objetiva, para a 

conservação ou planejamento consiste em distinguir uma situação inicial, 

como de fora livre de toda intervenção.   

 

O ambiente é formado de sistemas, que podem ser descritos como um 

conjunto de elementos que se processam mediante fluxo de matéria e energia que 

matem relações entre si. Essa relação resulta em um grau de organização e quando 

interferimos, desencadeamos alterações por toda cadeia e podemos alterar a 

organização do sistema. Esses sistemas são temporariamente estáveis e em 

equilíbrio e apresentam capacidade de uso em virtude das intervenções humanas 

(SANTOS, 2011). Quanto mais interferências antrópicas, mais ele se afasta do 

equilíbrio e se torna mais instável e imprevisível (SANTOS, 2007). Ross (1994) 

representa os fluxos de energia e matéria entre os componentes da natureza e da 

sociedade na Figura 1. 

 



 

24 

Figura 1 - Fluxo da relação sociedade/natureza 

 

Fonte: Ross (1994). 

 

Ross (1994) afirma que as alterações da sociedade humana nos 

componentes naturais afetam a funcionalidade do sistema e com frequência 

induzem a graves processos degenerativos ao ambiente natural, em um primeiro 

momento, e a própria sociedade em prazos mais longos.  

As interferências antrópicas são procedidas sem considerar as 

vulnerabilidades dos sistemas. Geralmente ocorrem de forma acelerada 

promovendo modificações nas paisagens naturais num espaço reduzido de tempo. 

O ambiente responde as interferências antrópicas de acordo com seu grau de 

vulnerabilidade. A vulnerabilidade é maior ou menor em função das características 

genéticas do ambiente (ROSS, 1994).  

Por causa dessa relação entre sociedade e natureza que surge a 

necessidade de continuar com o desenvolvimento tecnológico, econômico e social e 

ao mesmo tempo assegurar um ambiente equilibrado. O estudo da vulnerabilidade 

faz uma análise integrada do ambiente, com objetivo de mostrar as potencialidades 

e vulnerabilidades dos recursos naturais, servindo de subsídio a políticas de 

planejamento e de gestão, nas mais diversas esferas administrativas, públicas ou 

privadas (GRIGIO, 2003). Essas ações visam a tomada de consciência de que é 
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necessário preservar, conservar, recuperar e explorar a natureza com modernismo 

tecnológico que não vejam somente o presente, mas que projetem e protejam o 

futuro (ROSS, 1994). Tricart (1977) afirma que esses estudos têm por objetivo a 

avaliação do impacto da inserção da tecnologia humana no ambiente, determinando 

a taxa aceitável de extração de recursos ou quais são as medidas que devem ser 

tomadas para permitir uma extração mais elevada sem degradação do ambiente.  

 

3.3 Vulnerabilidade e seus conceitos 

 

Grigio (2008) afirma que para operacionalizar o uso e ocupação do solo 

de uma região é necessário o conhecimento da forma em que o ambiente reage a 

pressões antrópicas e o grau de suporte a essas pressões. Para representar isso, 

foram criados diversos parâmetros e índices. Estes podem ser representados por 

meio de mapas, como o de vulnerabilidade.  

A vulnerabilidade de algo é a medida da predisposição à mudança frente 

a uma ameaça, que pode ser qualquer situação capaz de modificar, gerando uma 

resposta adaptativa, manter-se ou desaparecer no espaço e no tempo. Assim, a 

vulnerabilidade é o grau de suscetibilidade em que um componente do meio, um 

conjunto de componentes ou uma paisagem apresentam em resposta a uma ação, 

atividade ou fenômeno (SANTOS, 2007). Nas diferentes áreas de conhecimento é 

abordado o conceito de vulnerabilidade. Esta pode ser natural, ambiental, social e 

socioambiental (ZANELLA; DANTAS; OLÍMPIO, 2011). 

A vulnerabilidade natural caracteriza o estágio de 

estabilidade/instabilidade dos elementos biofísicos, frente à intensidade, dinâmica e 

magnitude da ação dos processos morfogenéticos, pedogenéticos e de 

fitossucessão, atuantes em cada unidade ecodinâmica. A vulnerabilidade natural 

mostra a predisposição do ambiente frente a fatores ambientais (TRICART, 1977; 

GRIGIO, 2003). 

Vários autores criaram metodologias para determinar a vulnerabilidade 

natural de um ambiente. Para alguns, a vulnerabilidade natural de um ambiente é o 

resultado das conexões entre geologia, geomorfologia, solos e vegetação (CREPANI 

et al., 1996; GRIGIO, 2003; GRIGIO, 2008; LOUREIRO, 2011; KLAIS et al., 2012). 

Para Gomes (2013) a vulnerabilidade natural é a relação das variáveis geologia, 
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geomorfologia, solos e clima.  

As características naturais do meio são de fundamental importância para 

o estudo da caracterização ambiental de áreas susceptíveis à modificação, 

sobretudo aquelas que sofrem intervenção antrópica. O estudo da vulnerabilidade 

natural proporciona o reconhecimento das áreas susceptíveis a algum tipo de 

intervenção humana, auxiliando na determinação das aptidões ao uso e ocupação 

do solo, comprovando a importância da análise da vulnerabilidade natural para o 

planejamento ambiental e ordenamento territorial (LOUREIRO, 2011).  

O homem utiliza o ambiente sem o conhecimento das áreas mais 

vulneráveis ou estáveis de acordo com o uso, gerando diversos impactos. Para 

conhecimento da vulnerabilidade adicionando o fator antrópico, a vulnerabilidade 

natural passa a ser vulnerabilidade ambiental. Para determinação desta, é incluso no 

cálculo da vulnerabilidade natural o uso da terra (GRIGIO, 2003; GRIGIO, 2008; 

LOUREIRO, 2011; KLAIS et al., 2012).  

A vulnerabilidade ambiental significa a maior ou menor suscetibilidade de 

um ambiente a um impacto potencial provocado por um uso antrópico qualquer 

(TAGLIANI, 2003). Segundo Tagliani (2002, p. 128): 

 

A vulnerabilidade ambiental de um ecossistema pode ser avaliada pela sua 

capacidade de resposta frente a situações instáveis, ou seja, sua maior ou 

menor capacidade em desenvolver mecanismos homeostáticos que 

permitam suportar as perturbações sem perder as funções ambientais que 

mantêm o sistema todo equilibrado. 

  

Como visto anteriormente, a vulnerabilidade ambiental é a relação das 

características naturais com o uso da terra. Quando o uso da terra não condiz com a 

condição natural do meio, são gerados diversos impactos que afetam principalmente 

a população que foi responsável pelo impacto e as áreas limítrofes. Os grupos 

sociais afetados reagem de forma diferente ao impacto, isto é explicado pela 

vulnerabilidade social de cada grupo, que é avaliada em relação a indivíduos, 

famílias ou grupos sociais (GRIGIO, 2008).  

Zanella et al. (2009) afirma que para análise da vulnerabilidade social de 

uma população, é de fundamental importância o estudo das condições sociais 

(presença de equipamentos e serviços urbanos), econômicas (poder aquisitivo da 
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população), políticas e culturais (nível educacional) e necessidades, que são 

fundadas em orientações e preferências culturais.  

Guimarães e Novaes (2015) consideram que são vulneráveis as pessoas 

que por “condições sociais, culturais, étnicas, políticas, econômicas, educacionais e 

de saúde têm as diferenças estabelecidas entre eles e a sociedade envolvente, 

transformadas em desigualdade”. Loureiro (2011) complementa o exposto afirmando 

que populações que não possuem meios de responder a eventos adversos são, 

portanto, mais afetadas por estresses de natureza ambiental e mais lentamente se 

recuperam e se preparam para outra adversidade. O estudo da vulnerabilidade 

socioambiental integra essas duas dimensões – a social e a ambiental (ALVES, 

2006).  

Para Alves (2006), vulnerabilidade socioambiental expressa os fenômenos 

de interação entre grupos populacionais muito pobres e com alta privação 

(vulnerabilidade social) e áreas de risco ou degradação ambiental (vulnerabilidade 

ambiental). Alves (2006, p. 46) afirma que: 

 

A noção de vulnerabilidade também tem se tornado, nos últimos anos, um 

foco central para as comunidades científicas de mudança ambiental e 

sustentabilidade (IHDP, IGBP, IPCC)1 e uma categoria analítica importante 

para instituições internacionais, como algumas agências das Nações Unidas 

(Pnud, Pnuma, FAO)2 e o Banco Mundial.  

 

Neste trabalho a vulnerabilidade abordada será a natural e a ambiental. A 

primeira trabalhando os fatores biofísicos para sua estimativa e a segunda 

incorporando o fator antrópico por meio do uso e ocupação da terra, seguindo 

parâmetros estabelecidos por Grigio (2008). 

 

 

 

                                                 
1  IHDP (International Human Dimensions Programme on Global Environmental Change); IGBP 

(International Geosphere-Biosphere Programme); IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). 
 
2 Pnud (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento); Pnuma (Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente); FAO (Food and Agriculture Organization). 
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3.4 Calculando a Vulnerabilidade Natural e Ambiental 

 

Como visto, a vulnerabilidade é um estudo integrado de determinado 

território que pressupõe o entendimento da dinâmica de funcionamento do ambiente 

com ou sem intervenção antrópica. Para isso, a metodologia utilizada deve ser 

baseada na compreensão das características e da dinâmica do ambiente natural e 

meio sócio econômico, visando buscar a integração das diversas disciplinas 

científicas específicas, por meio de uma síntese do conhecimento acerca da 

realidade do local (ROSS, 1994). 

Existem diversas metodologias para realização do cálculo da 

vulnerabilidade. Silva (2007) afirma que alguns modelos surgiram na década de 

1990 para determinar a vulnerabilidade. O autor destaca em âmbito nacional os 

modelos de Ross (1990, 1994) e Crepani et al. (1996) e em âmbito cearense o 

modelo de Brandão (2003). Todos esses modelos adotam os princípios da 

ecodinâmica. Tricart (1977) propõe modelo de classificação do ambiente de acordo 

com o balanço entre morfogênese e pedogênese. Quando predomina a 

morfogênese prevalecem os processos erosivos modificadores das formas de relevo, 

portanto, o ambiente está instável. Quando predomina a pedogênese prevalecem os 

processos formadores de solo, o ambiente está estável.   

O modelo de Crepani et al. (1996) foi criado para capacitar técnicos dos 

estados da Amazônia Legal na elaboração do Zoneamento Ecológico Econômico 

(ZEE) da região, com objetivo de gerar cartas de vulnerabilidade natural a erosão. A 

metodologia consiste em três etapas. A primeira etapa é a elaboração de um mapa 

de unidades homogêneas de paisagem, a segunda etapa é a elaboração do 

mapeamento temático da área de estudo (mapas geológico, geomorfológico, 

pedológico, de cobertura vegetal e dados climatológicos) associado com o mapa 

preliminar de unidades homogêneas obtido na primeira etapa.  Esta associação 

permite caracterizar tematicamente as unidades ambientais ou de paisagem 

(CREPANI et al., 1996).  

Depois disso, na terceira etapa, é feita uma classificação do grau de 

estabilidade ou vulnerabilidade de cada unidade ambiental, de acordo com as 

relações entre os processos de morfogênese e pedogênese. Cada variável 

ambiental recebe um número que varia de 1 a 3. Um número próximo de 1 revela 

baixa vulnerabilidade ambiental e um número próximo a 3 evidencia elevado grau de 
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vulnerabilidade (Quadro 1). Estes números são atribuídos seguindo critérios 

qualitativos, tornando-os, assim, quantitativos (CREPANI et al., 1996). 

  

Quadro 1 - Avaliação da vulnerabilidade das unidades de paisagem natural 

Unidade Relação pedogênese/morfogênese Valor 

Estável Prevalece a pedogênese 1,0 

Intermediária Equilíbrio entre pedogênese e morfogênese 2,0 

Instável Prevalece a morfogênese 3,0 
Fonte: Crepani et al., 1996. 

 

O cálculo da vulnerabilidade é a média aritmética das cinco variáveis 

ambientais, conforme a expressão matemática mostrada na Figura 2 abaixo: 

 

Figura 2 - Cálculo da vulnerabilidade ambiental 

Fragilidade = NT geologia + NT geomorfologia + NT pedologia + NT vegetação + NT clima 

                                            5                                                     

Fonte: Silva (2007) adaptado de Crepani et al. (1996). 

 

Onde:  

NT = Nota da variável 

 

Brandão (2003) elaborou o cálculo de vulnerabilidade para determinar a 

erosão do solo em uma pesquisa realizada na região de Irauçuba – Ceará. O autor 

utilizou como base o modelo de Crepani et al. (1996), porém com adaptações para 

sua região, principalmente em relação a quantificação das variáveis. Para cada uma 

delas foram atribuídas notas que variam dentro de uma escala de 1 a 10, conforme a 

menor ou maior influência na ocorrência dos processos erosivos (Quadro 2). O 

resultado final expressa o grau de vulnerabilidade, isto é, quanto mais próximo de 1, 

menos vulnerável é o meio, e quanto mais próximo de 10, mais vulnerável é o meio 

(BRANDÃO, 2003). 
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Quadro 2 - Vulnerabilidade ambiental à erosão do solo 

Grau de vulnerabilidade Nota 

Muito alta  9 – 10 

Alta 7 – 8 

Moderada 5 – 6 

Baixa 3 – 4  

Muito baixa 1 – 2  
Fonte: Brandão (2003).  

 

Ross (1994) elaborou dois modelos para classificação da vulnerabilidade 

em âmbito nacional. Um modelo com base nas classes de declividade e o outro com 

apoio nos índices de dissecação do relevo. No primeiro modelo, o autor utiliza a 

classe de declividade e outras variáveis, como levantamento do solo, relevo, rochas 

e minerais, das águas, do clima, da flora e fauna, enfim de todos os componentes do 

estrato geográfico. Essas variáveis recebem índices de 1 a 5, onde a vulnerabilidade 

muito fraca recebe o número 1 até a vulnerabilidade muito forte, número 5. Como no 

modelo de Crepani et al. (1996), este também utiliza dados qualitativos e 

transformam para quantitativos (ROSS, 1994). 

A combinação destes algarismos indica o grau de vulnerabilidade da área. 

Neste modelo, diferente do modelo proposto por Crepani et al. (1996), não é feito 

uma média aritmética dos valores das variáveis. O primeiro dígito é que classifica a 

vulnerabilidade do local. Como exemplo, se uma área possui uma combinação 5111, 

vai ser mais frágil do que outra com a combinação 1555.  

O outro modelo proposto por Ross (1994) é o cálculo da vulnerabilidade 

mensurado com apoio nos índices de dissecação do relevo, também em conjunto 

com outras variáveis, semelhante à sua primeira proposta. A metodologia deste é 

parecida com a do outro modelo de Ross (1994), pois utiliza os mesmos critérios 

com relação à simbologia com os algarismos, critérios qualitativos para o emprego 

dos algarismos e a disposição destes.  

Como dito anteriormente, o modelo de Ross (1994) é baseado no 

conceito de Unidades Ecodinâmicas proposto por Tricart (1977). Este autor 

considerou a relação entre os processos morfogenéticos e pedogenéticos para 

qualificar a ecodinâmica das paisagens, definindo a maior ou menor estabilidade dos 

ambientes em decorrência da intensidade dos processos atuais. Para isso, o autor 

definiu três categorias de classificação dos ambientes, quando a relação for 
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predominantemente favorável à pedogênese, maior estabilidade será conferida ao 

ambiente, o que lhe assegurará estado mais avançado de estabilidade. Quando a 

relação for predominantemente favorável à morfogênese, a tendência é de um 

ambiente ecodinamicamente instável. Nos casos em que os processos 

pedogenéticos e morfogenéticos se manifestam simultaneamente, configuram-se os 

ambientes intergrades ou em transição (Quadro 3). 

  

Quadro 3 - Definição das unidades ecodinâmicas 

Meios Processos predominantes 

Estáveis Pedogênese 

Intergrades 
Equilíbrio entre 

pedogênese/morfogênese 

Fortemente 
instáveis 

Morfogênese 

Fonte: Tricart (1977). 

 

Os ambientes estáveis caracterizam-se por ter predomínio dos processos 

pedogenéticos em relação aos processos morfogenéticos, ou seja, a deposição 

supera a erosão. O modelado evolui lentamente, com pouca atuação dos processos 

mecânicos. A evolução é lenta e a estabilidade morfogenética é antiga, em virtude, 

principalmente, do baixo potencial erosivo. Existe um recobrimento vegetal bem 

desenvolvido e pouco alterado pelas atividades socioeconômicas. Nestes ambientes, 

há equilíbrio entre a exploração dos recursos e a capacidade produtiva dos sistemas 

(TRICART, 1977). 

 Os ambientes intergrades ou de transição caracterizam-se pela 

ocorrência simultânea da morfogênese e pedogênese. A formação de solos ou de 

relevo e a vegetação, encontram-se numa relação que pode favorecer a 

morfogênese ou a pedogênese. Quando há predomínio da morfogênese, a 

ecodinâmica é de transição com tendência à instabilidade. Quando há predomínio da 

pedogênese, a ecodinâmica é de transição com tendência à estabilidade (TRICART, 

1977).  

Os ambientes fortemente instáveis caracterizam-se por ter predomínio 

dos processos morfogenéticos em relação aos processos pedogenéticos, ou seja, a 

erosão supera a deposição. Por possuir intensos processos erosivos, pode 

acontecer exaurimento da capacidade produtiva dos recursos naturais, podendo 
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chegar à condição de irreversibilidade, como remoção dos solos e impossibilidade 

de manutenção da atividade biológica e do desenvolvimento de atividades 

socioeconômicas (TRICART, 1977).  

Santos (2011) comenta que as três classificações de meios ecodinâmicos 

proposto por Tricart (1977) reduz as possibilidades de utilização da teoria, pois por 

mais que o ambiente esteja em estágio de estabilidade, ele tende à instabilidade, 

principalmente se considerar as transformações das sociedades humanas.  

Visando uma maior aplicabilidade para subsidiar o planejamento 

ambiental, Ross (1990 e 1994) ampliou o conceito de Unidades Ecodinâmicas 

proposto por Tricart (1997) inserindo novos critérios. O autor desconsiderou a 

classificação dos meios intergrades por causa da imprecisão de definição dessa 

unidade e inseriu novos critérios de classificação para unidades ecodinâmicas 

estáveis e unidades ecodinâmicas fortemente instáveis.  

As unidades ecodinâmicas estáveis passam a ser chamadas de unidades 

de instabilidade potencial, que são áreas que estão em equilíbrio, portanto, foram 

poupadas da ação antrópica, encontrando-se portando em seu estado natural. A 

classificação desta unidade é dividida em cinco níveis hierárquicos, variando de 

muito fraca a muito forte (Quadro 4) (ROSS, 1990; ROSS, 1994). 

As unidades ecodinâmicas fortemente instáveis passam a ser chamadas 

de unidades de instabilidade emergente, que são áreas que não estão em equilíbrio, 

cujas intervenções antrópicas modificaram intensamente os ambientes naturais ou 

são áreas que podem ser naturalmente vulneráveis. A classificação destas unidades 

também é dividida em cinco níveis hierárquicos, variando de muito fraca a muito 

forte (Quadro 4) (ROSS, 1990; ROSS, 1994).  

A análise da vulnerabilidade exige, em primeira instancia, estudos básicos 

de relevo, litologia, do solo, do uso da terra e do clima. Os estudos passam 

necessariamente por atividades de campo e escritório, a partir dos quais gera-se 

produtos cartográficos temáticos de geomorfologia, geologia, pedologia, climatologia 

e vegetação/uso da terra (ROSS, 1994).  

Um dos produtos mais importantes para elaboração do mapa de 

vulnerabilidade é a carta geomorfológica acompanhada da análise genética. Os 

procedimentos para realização destas são definidos por Ross (1990, 1992, 1994). 

Como explicado anteriormente, o autor analisa a vulnerabilidade com base nas 

classes de declividade ou com apoio nos índices de dissecação do relevo. 
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Quadro 4 - Classificação das unidades de vulnerabilidade 

UNIDADES DE 

VULNERABILIDADE 

CLASSIFICAÇÃO DOS NÍVEIS DE               

INTENSIDADE DA VULNERABILIDADE 

QUALITATIVA NUMÉRICA 

Vulnerabilidade 

Potencial 

Muito baixa 1 

Baixa 2 

Média 3 

Forte 4 

Muito forte 5 

Vulnerabilidade 

Emergente 

Muito baixa 1 

Baixa 2 

Média 3 

Forte 4 

Muito forte 5 

Fonte: Ross (1990). 

 

Para análises em escala de maior detalhe (ex: 1:25.000, 1:10.000, 1:5.000, 

1:2.000), utiliza-se as Classes de Declividade. Ross (1994, p. 66) afirma que: 

 

Nestes casos deve-se utilizar os intervalos de classes já consagrados nos 

estudos de Capacidade de Uso/Aptidão Agrícola associados com aqueles 

conhecidos como valores limites críticos da geotecnia, indicativos 

respectivamente do vigor dos processos erosivos, dos riscos de 

escorregamento/deslizamento e inundações frequentes.  

 

Essas classes são:  

Quadro 5 - Categoria hierárquica de declividade 

Categorias 
hierárquicas  

Declividade em % 

Muito fraca (1) 0 a 3% 

Fraca (2) de 3 a 8% 

Média (3) de 8 a 13% 

Forte (4) de 13 a 20% 

Muito forte (5) maior que 20% 
Fonte: Ross (1992, 1994) e Ross et al. (2008). 

Adaptação: Santos (2011). 
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Para estudos em escalas médias e pequenas (ex: 1:50.000, 1:100.000, 

1:250.000 ou mais), utiliza-se a Matriz dos Índices de Dissecação que são baseadas 

na relação de densidade de drenagem/dimensão interfluvial média para a 

dissecação no plano horizontal e nos graus de entalhamento dos canais de 

drenagem para dissecação no plano vertical (ROSS, 1992; ROSS, 1994). A partir 

desta matriz é possível estabelecer categorias de influência como mostra o Quadro 6. 

As categorias de vulnerabilidade quanto as categorias morfométricas ficam 

classificadas conforme o Quadro 7. 

A dimensão interfluvial é a distância entre as ondulações que separam os 

vales. Esta distância entre os interflúvios espelha o gradiente de força do rio e a 

capacidade incisiva da erosão linear. Quanto maior for esta distância, mais senil é a 

drenagem e com menor força ela atua sobre o meio, portanto, nestas áreas, ocorre 

menor vulnerabilidade. Quanto menor for esta distância, mais forte é o poder erosivo 

da drenagem e, consequentemente, maior é a vulnerabilidade. O grau de 

entalhamento é a diferença altimétrica entre o talvegue e os interflúvios, refletindo a 

capacidade erosiva do rio. A vulnerabilidade é maior nos locais de maior 

entalhamento e é menor em locais de menor entalhamento (GUERRA; GUERRA, 

2008; SILVA, 2007). 

 

Quadro 6 - Matriz dos índices de dissecação do relevo 

Grau de 
entalhamento dos 

vales (classes) 

Dimensão interfluvial média 

Muito 
baixa (1) 
> 1.500 m  

Baixa (2) 
1.500 a 
700 m 

Média (3) 
700 a  
300 m 

Alta (4) 
300 a  
100 m 

Muito 
alta (5) 
 < 100 

m 

Muito fraco (1)  
11 12 13 14 15 

< 10 m 

Fraco (2) 
21 22 23 24 25 

10 - 20 m 

Médio (3) 
31 32 33 34 35 

20 - 40 m 

Forte (4) 
41 42 43 44 45 

40 - 80 m 

Muito forte (5) 
51 52 53 54 55 

> 80 m  
Fonte: Ross (1992). 
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Quadro 7 - Classificação da vulnerabilidade quanto à morfometria 

Classificação da 
vulnerabilidade  

Matriz morfométrica  

Muito fraca (1) 11 

Fraca (2) 21, 22, 12 

Média (3) 31, 32, 33, 13, 23 

Forte (4) 41, 42, 43, 44, 14, 24, 34 

Muito forte (5) 51, 52, 53, 54, 55, 15, 25, 35, 45  
Fonte: Ross (1994). 

 

Os critérios utilizados para classe de vulnerabilidade dos solos passa 

pelos estudos das características de textura, estrutura, plasticidade, grau de coesão 

das partículas e profundidade/espessura dos horizontes superficiais e 

subsuperficiais, diretamente relacionadas com relevo, litologia e clima, elementos 

motores da pedogênese, e fatores determinantes das características físicas e 

químicas dos solos (ROSS, 1994). Esses estudos em conjunto com o escoamento 

superficial das águas pluviais, tanto do aspecto difuso como concentrado, ajudam a 

estabelecer as classes de vulnerabilidade dos solos. 

Crepani et al. (1996) fortalece a importância do estudo da vulnerabilidade 

do solo afirmando que a maturidade do solo é o produto do balanço 

morfogênese/pedogênese, pois indica se prevalece os processos erosivos da 

morfogênese que geram solos pouco desenvolvidos, ou se as condições de 

estabilidade permitiram o predomínio dos processos de pedogênese, gerando solos 

maduros, lixiviados e bem desenvolvidos.  

Ross (1994) considerou uma série de análises realizadas por diferentes 

autores que tratam da erodibilidade dos solos. Com base nesses levantamentos 

apresentou uma hierarquização da vulnerabilidade dos solos. Santos (2011) afirma 

que deve-se considerar as diferenças dos solos existentes para as diferentes regiões 

do Brasil. O autor utilizou como base a classificação de Ross (1994) e à adaptou 

para região de seu estudo de acordo com o Quadro 8. 

.  
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Quadro 8 - Classes de vulnerabilidade dos solos 

Classes de 
vulnerabilidade 

Tipos de solos 

Muito baixa (1) 
Latossolo vermelho; Latossolo vermelho-escuro e 
vermelho amarelo de textura argilosa 

Baixa (2) 
Latossolo amarelo e vermelho-amarelo textura 
média/argilosa  

Média (3) 
Latossolo vermelho-amarelo; Nitossolo; Terra 
Bruna; Argissolo vermelho-amarelo textura 
média/argilosa  

Forte (4) 
Argissolo vermelho-amarelo textura 
média/arenosa  

Muito forte (5) 
Argissolos com cascalhos; Gleissolos; Neossolos 
flúvicos; e Neossolos Quartzarênicos 

Fonte: Ross (1994) e Ross et al. (2008). 

Adaptação: Santos (2011). 

 

Outra variável importante para o cálculo da vulnerabilidade é a análise da 

cobertura vegetal e uso da terra, pois ela determina o grau de proteção aos efeitos 

da precipitação e outros mecanismos. Tricart (1977) comenta sobre a importância da 

cobertura vegetal mostrando os efeitos da retirada desta:  

 A energia da radiação que alcança o solo e, por sua vez, as temperaturas do 

solo, com efeitos sobre a respectiva flora e fauna, a mineralização dos húmus, 

a nitrificação, etc., ou seja, a fertilidade deste solo.  

 A queda de detritos vegetais na superfície do solo e, em consequência, a 

nutrição dos organismos redutores, a estrutura do solo e sua resistência à 

erosão pluvial, e, por conseguinte, o regime hídrico e a reciclagem dos 

elementos minerais pelas plantas.  

 A interceptação das precipitações, ou seu tempo de concentração, e a 

energia de impacto das gotas, que determinam a possibilidade de erosão 

pluvial. 

 A proteção do solo contra as ações eólicas, capazes de intensa degradação 

das terras.  

Crepani et al. (1996) comenta outras importâncias da vegetação além das 

que foram apresentadas, como impedir a compactação do solo que diminui a 

capacidade de absorção de água; aumento da capacidade de infiltração do solo pela 

difusão do fluxo de água; suporte a vida silvestre que, pela presença de estruturas 

biológicas como raízes de plantas, perfurações de vermes e buracos de animais, 
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aumenta a porosidade e a permeabilidade do solo. O Quadro 9 apresenta os graus 

de proteção exercida pela vegetação ante a ação da pluviosidade. 

O conhecimento das formas de uso e ocupação da terra refletem as 

relações entre a sociedade e natureza, mostrando o grau de conservação, 

preservação e degradação dos recursos naturais em face dos processos produtivos 

(SANTOS, 2014). 

A cobertura vegetal, quando bem desenvolvida, protege o solo da ação 

das gotas das chuvas. Os locais que não possuem essa condição, os agentes 

morfogênicos atuam de maneira mais incisiva, aumentando a vulnerabilidade do 

ambiente.  

Quadro 9 - Grau de proteção exercida pelo tipo vegetação 

Grau de proteção Tipos de cobertura vegetal 

Muito alta (1) Florestas/matas naturais, florestas cultivadas com 
biodiversidade. 

Alta (2) 

Formações arbustivas naturais com estrato herbáceo 
denso, formações arbustivas densas (mata secundária, 
cerrado denso, capoeira densa). Mata homogênea de pinus 
densa, pastagens cultivadas com baixo pisoteio de gado, 
cultivo de ciclo longo como o cacau. 

Média (3) 

Cultivo de ciclo longo em curvas de nível/terraceamento 
como o café, laranja com forrageira entre ruas, pastagens 
com baixo pisoteio, sulvicultura de eucalíptos com sub-
bosque de nativas.  

Baixa (4) 

Culturas de ciclo longo de baixa densidade (café, pimenta 
do reino, laranja com solo exposto entre ruas), cultivo de 
ciclo curto arroz, trigo, feijão, soja, milho, algodão em 
curvas de nível/terraceamento). 

Muito baixa a nula (5) 

Áreas desmatadas e queimadas recentemente, solo 
exposto por arado/gradeação, solo exposto ao longo de 
caminhos de estrada, terraplenagens, culturas de ciclo 
curto sem praticas conservacionistas.  

Fonte: Ross (1994). 

 

A variável climatológica é de grande relevância para análise da 

vulnerabilidade, pois esta exerce ação direta na dinâmica do sistema ambiental. 

Ross adicionou essa variável a sua metodologia (ROSS, 2001). Spörl (2001) afirma 

que a distribuição das precipitações regula o regime hídrico e exerce influência direta 

na evolução das formas do relevo por meio do intemperismo e erosão, 

principalmente pluvial e fluvial. A autora complementa afirmando que a distribuição 
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da precipitação é um limitante ecológico para a flora e fauna de um ecossistema. 

Sendo assim, a autora conclui afirmando que os estudos de climatologia subsidiam 

os conhecimentos sobre os solos, a dinâmica do relevo e dão suporte ao 

entendimento da distribuição da cobertura vegetal e o comportamento do regime 

hídrico dos rios.  

Crepani et al. (1996) afirma que à pluviosidade anual e à duração do 

período chuvoso permitem analisar a vulnerabilidade que uma unidade de paisagem 

possui. O autor mostra que em locais que a pluviosidade é concentrada em um curto 

período podem ocorrer situações de maior capacidade de erosão, portanto, maiores 

condições para o desenvolvimento de processos morfogenéticos. Em situações onde 

a pluviosidade anual é bem distribuída, o risco para unidade de paisagem é menor, 

pois a infiltração será maior e consequentemente irá favorecer os processos 

pedogenéticos. O Quadro 10 mostra a classificação dos níveis hierárquicos dos 

comportamentos pluviométricos preconizados por Ross (inédito) apud Spörl (2001). 

 

Quadro 10 - Níveis hierárquicos dos comportamentos pluviométricos 

Níveis 
hierárquicos 

Características pluviométricas  

Muito baixa (1) 
Situação pluvimétrica com distribuição regular ao longo do 
ano, com volumes anuais não muito superiores a 1000 mm/ 
ano. 

Baixa (2) 
Situação pluvimétrica com distribuição regular ao longo do 
ano, com volumes anuais não muito superiores a 2000 mm/ 
ano. 

Média (3) 
Situação pluviométrica com distribuição anual desigual, com 
períodos secos entre 2 e 3 meses no inverno, e no verão com 
maiores intensidades de dezembro a março. 

Forte (4) 

Situação pluviométrica com distribuição anual desigual, com 
período seco entre 3 e 6 meses, alta concentração das 
chuvas no verão entre novembro e abril, quando ocorrem de 
70 a 80% do total das chuvas. 

Muito forte (5) 

Situação pluviométrica com distribuição regular ou não, ao 
longo do ano, com grandes volumes anuais ultrapassando 
2500 mm/ano; ou ainda, comportamentos pluviométricos 
irregulares ao longo do ano, com episódios de alta 
intensidade e volumes anuais baixos, geralmente abaixo de 
900 mm/ano (semi-árido). 

Fonte: Definido por Ross 2000 (inédito) apud Spörl (2001). 
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3.4.1 Procedimento metodológico adaptado a área de pesquisa. 

 

O presente trabalho irá utilizar a metodologia proposta por Ross (1994) 

com algumas modificações. A primeira será a divisão entre vulnerabilidade natural e 

ambiental. A análise da vulnerabilidade natural envolverá a elaboração e o 

cruzamento de mapas de relevo, geologia, pedologia e clima, enquanto a 

vulnerabilidade ambiental será o resultado do cruzamento do mapa de 

vulnerabilidade natural com um mapa de vegetação/uso da terra conforme a Figura 3. 

 

Figura 3 - Fluxograma para elaboração dos mapas de vulnerabilidade natural e ambiental 

 

 

Fonte: Autor.  

 

A segunda modificação será na classificação da vulnerabilidade da 

geologia. Esta foi mensurada mediante a resistência à erosão das diferentes 

litologias que compõem as unidades litoestratigráficas (Quadro 11). Como toda rocha 

é um agregado de minerais, o grau de vulnerabilidade vai depender da sua 

resistência ao intemperismo, que consequentemente vai depender da resistência ao 

intemperismo dos minerais que a compõem. O grau de coesão das rochas é a 

intensidade da ligação entre os minerais ou partículas que as constituem. A partir 

deste, podemos avaliar sua vulnerabilidade, uma vez que nas rochas pouco coesas 

prevalecem os processos modificadores das formas de relevo, enquanto que nas 

rochas bastante coesas prevalecem os processos de formação do solo (CREPANI et 

al., 1996).   
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Quadro 11 - Classes de vulnerabilidade das unidades litoestratigráficas.  

Classes de 
vulnerabilidade 

Unidades litoestratigráficas 

Fraca (2) Complexo Ceará - Unidade Canindé 

Muito fraca (1) Complexo Ceará - Unidade Independência 

Forte (4) Formação Barreiras 

Muito forte (5) Depósitos Inconsolidados do Quaternário 
Fonte: Adaptado de Zanella; Dantas; Olímpio (2011). 

 

A terceira modificação será na metodologia escolhida. Ross (1990, 1992, 

1994) afirma que para elaboração da carta geomorfológica devemos utilizar as 

Classes de Declividade para escalas de maior detalhe (ex: 1:25.000, 1:10.000, 

1:5.000, 1:2.000) e utilizar a Matriz dos Índices de Dissecação para escalas médias 

e pequenas (ex: 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000 ou mais). A escala utilizada no 

presente trabalho é de 1:25.000, porém, a metodologia escolhida foi com apoio na 

Matriz dos Índices de Dissecação, visto que o município apresenta baixa amplitude 

de declividade, impossibilitando a divisão em classes de maior e menor 

vulnerabilidade.  

A quarta modificação será na classificação da vulnerabilidade da 

vegetação/uso da terra. A classificação de Ross (1994) não condiz com as 

características da área de estudo do presente trabalho. Portanto, os critérios 

utilizados foram baseados em autores que realizaram estudos em áreas com 

características similares (Quadro 12).  

A quinta modificação será de acordo com o conceito do autor explicado 

anteriormente, que divide a vulnerabilidade potencial e emergente. O município de 

São Gonçalo do Amarante sofre com a ação antrópica, não se constatando mais a 

presença de ambientes com vulnerabilidade potencial. Portanto, o presente trabalho 

irá considerar a vulnerabilidade emergente para o cálculo da vulnerabilidade do 

município. 
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Quadro 12 - Classes de vulnerabilidade da vegetação/uso da terra 

Grau de proteção Tipos de vegetação/uso da terra 

Muito alta (1) Vegetação subperenifólia de tabuleiro 

Média (3) Caatinga arbustiva arbórea fechada 

Baixa (4) Caatinga arbustiva aberta 

Baixa (4) Mata ciliar 

Muito baixa a nula (5) Vegetação da planície litorânea 

Muito baixa a nula (5) Sem cobertura vegetal (dunas móveis) 

Muito baixa a nula (5) Núcleo urbano 

Muito baixa a nula (5) Água 

Muito baixa a nula (5) Área alagada 

Muito baixa a nula (5) Solo exposto  
Fonte: Adaptado de Grigio (2003), Batista (2010) e Zanella; Dantas; Olímpio (2011). 

3.5 Geoprocessamento  

 

Medeiros e Câmara (2001) afirmam que na perspectiva moderna de 

gestão de território, toda ação de planejamento, ordenamento ou monitoramento do 

espaço deve incluir a análise dos diferentes componentes do ambiente, incluindo o 

meio físico-biótico, a ocupação humana e seu inter-relacionamento. Uma vez que é 

necessário ampliar a base de informações sobre os distúrbios ocorridos nos 

ecossistemas, devem-se buscar técnicas e instrumentos que reduzam custos e 

tempo para identificação de pontos vulneráveis, como o geoprocessamento 

(CARRIJO, 2005). 

O geoprocessamento possibilita uma análise conjunta de diversos mapas 

e dados, fazendo uso de técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento 

da informação geográfica. Torna possível a convergência de diferentes 

conhecimentos científicos, contribuindo para elaboração dos mapas de 

vulnerabilidade natural e ambiental, que serve de subsídio para o planejamento 

ambiental e ordenamento territorial (MEDEIROS; CÂMARA, 2001; CÂMARA; DAVIS, 

2001; CÂMARA et al., 2004).  

As ferramentas computacionais para Geoprocessamento, chamadas de 

Sistemas de Informação Geográfica (SIG), permitem realizar análises complexas, ao 

integrar dados de diversas fontes e criar bancos de dados geo-referenciados. Além 

de avaliar de forma integrada um grande número de variáveis, ele ainda gera as 

informações de forma rápida e possibilita a inclusão de novas interações a qualquer 

momento (CÂMARA; DAVIS, 2001).  
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Nesse ambiente foi utilizado o sensoriamento remoto, que representa uma 

fonte de informação atualizada para um SIG. Segundo Meneses e Almeida (2012, 

p.3) o “Sensoriamento Remoto é uma ciência que visa o desenvolvimento da 

obtenção de imagens da superfície terrestre por meio da detecção e medição 

qualitativa das respostas das interações da radiação eletromagnética com os 

materiais terrestres. ” 

A união da tecnologia, dos conceitos e teorias do geoprocessamento e do 

sensoriamento remoto possibilita a criação de sistemas de informações mais ricos e 

sofisticados. Essa união depende da inserção das imagens aéreas ou de satélite na 

base de dados do SIG (D’ALGE, 2001). 

A cartografia é uma ciência da qual necessita de conhecimentos 

específicos de outras ciências, sendo realizada em atividades laboratoriais e de 

campo. Tais atividades devem possuir planejamento e metodologias de trabalho, 

tendo em vista a produção de um produto técnico, com o objetivo de representar os 

aspectos naturais e artificiais da superfície (DUARTE, 2008). 

Existem algumas ferramentas que auxiliam na realização das técnicas 

mencionadas, como Sistema de Posicionamento Global (GPS). Ele pode ser 

utilizado no georreferenciamento de imagens de satélite, atualização de informações 

cartográficas entre outras aplicações (NOGUEIRA, 2008). 

No presente trabalho, para realização do mapa de vulnerabilidade natural 

e ambiental, foram utilizadas as ferramentas de sensoriamento remoto, elementos 

cartográficos, geoprocessamento e SIG. Os procedimentos relativos ao material 

geocartográfico foram executados em etapas envolvendo a aquisição e tratamento 

de dados, para compor a base cartográfica e os produtos derivados dos sensores 

remotos. O material geocartográfico utilizado foi: 

 Cartas topográficas folhas São Luís do Curu SA.24-Y-D-VI e Fortaleza SA.24-

Z-C-IV todas na escala original de 1:100.000 em formato analógico e em 

formato digital do acervo do IPECE (Instituto de Pesquisa e Estratégia 

Econômica do Estado do Ceará); 

 Base de solos do Zoneamento Agroecológico do Estado do Ceará (SEAGRI, 

1988);   

 Atlas da CPRM (Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais), 2003: 

 Imagens de Landsat 8 2014. 
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A atualização da base cartográfica e produção da cartografia temática foram 

procedidas por meio de técnicas de sensoriamento remoto e trabalhos de campo, 

devidamente apoiados por GPS (Sistema de Posicionamento Global) e tratados no 

programa ArcGis™ 10.1. Este programa apresenta uma plataforma SIG, possibilitando a 

manipulação de feições espaciais georreferenciadas associadas a um banco de dados com 

as informações analíticas, além de permitir o cruzamento entre os mapas produzidos 

(ZANELLA; DANTAS; OLÍMPIO, 2011).  

A interpretação visual das imagens de satélite, foram realizadas com base 

nos critérios usuais de interpretação: tonalidade, cor, textura, tamanho e forma dos 

alvos na superfície terrestre. Com intuito de diminuir os erros do mapeamento, é 

necessária uma associação do alvo detectado na imagem de satélite com a 

realidade vista em campo, originando o que é chamado de chave de interpretação 

(TONIOLO; KAZMIERCZAK, 1998). 

O mapa de vegetação e uso da terra foi realizado por interpretação visual 

das imagens e checagens de campo para identificação da verdade terrestre. As 

classes utilizadas nesse mapeamento são: caatinga arbustiva associada a 

agricultura de subsistência, pecuária e especulação imobiliária; caatinga arbustiva-

arbórea; mata ciliar degradada associada ao uso de pecuária, agricultura de 

subsistência, perímetro irrigado, fruticultura e especulação imobiliária; vegetação 

subperenifólia de tabuleiro degradada, sob forte especulação imobiliária, fruticultura 

comercial esparsa, agricultura e pecuária; vegetação da planície litorânea sob forte 

especulação imobiliária e atividade turística; solo exposto em virtude da especulação 

imobiliária e agricultura; área alagada; água; núcleo urbano; sem cobertura vegetal 

(dunas móveis). 

As informações sobre relevo, solos, litologia, e clima que foram obtidas 

nas etapas anteriores foram processados em ambiente SIG e atribuídos valores de 

vulnerabilidades às variáveis para realização da vulnerabilidade natural. Com o 

relacionamento do mapa de vulnerabilidade natural e o mapa de vegetação/uso da 

terra, tem-se o mapa de vulnerabilidade ambiental, que é o resultado principal do 

trabalho.   
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4 CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL 

 

A caracterização ambiental cuida da coleta e tratamento dos dados 

ambientais da área de estudo. É necessária para realização da composição do 

ambiente, e, posteriormente, para o entendimento das relações entre as variáveis 

(Silva, 2007). Essa caracterização deve ser analisada de acordo com suas 

características naturais para que se possa conhecer e classificar as potencialidades 

e limitações de cada ocorrência e consequentemente subsidiar o cálculo da 

vulnerabilidade natural e ambiental.  

4.1 Situação Geográfica  

 

A área de estudo corresponde ao município de São Gonçalo do Amarante, 

ocupando aproximadamente uma área de 834,448 Km² (IBGE, 2015), equivalente a 

0,56% da superfície estadual. Com relação à composição político-administrativa, 

existem oito distritos: Croatá, Cágado, Pecém, Serrote, Siupé, Taíba, Umarituba e a 

sede municipal de São Gonçalo do Amarante, que está a 15,92 m do nível do mar e 

a 58 km da capital Fortaleza (IPECE, 2014). 

O município integra a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), e a 

Microrregião do Baixo Curú junto com os municípios Paraipaba e Paracuru. Limita-se 

ao Norte com o Oceano Atlântico, Paraipaba e Paracuru, a Sul com Pentecoste e 

Caucaia, a Leste com Caucaia e a Oeste com Trairi, Pentecoste e São Luiz do Curu 

(IPECE, 2014). São Gonçalo do Amarante está situado a 3° 36’ 26’’ de latitude sul e 

38° 58’ 06’’ de longitude oeste de Greenwich (IPECE, 2014). Situa-se na porção 

norte do estado do Ceará. 
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Figura 4 - Carta imagem do município de São Gonçalo do Amarante 
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4.2 Condições Climáticas e Hidrológicas  

 

Os principais parâmetros a serem estudados na variável climatológica são 

a temperatura do ar e a precipitação pluvial. A área de estudo se localiza no Ceará, 

que faz parte da Região Nordeste do Brasil. Esta região possui diversos sistemas de 

circulação atmosférica que regem o clima local. Por causa de sua posição 

geográfica e de seus relevos elevados, a região é uma das mais complexas do 

Brasil de acordo com suas condições climáticas (SILVA, 2007). 

O Ceará possui regime pluviométrico variável, com prolongados períodos 

de estiagem e em alguns anos apresenta excessos pluviométricos que causam 

sérios problemas socioambientais (SANTOS, 2006). O clima predominante é tropical 

quente semi-árido, cerca de 92% da área do Estado. A média anual de precipitação 

é de 1.026,4 mm, concentrada no primeiro semestre do ano, mais especificamente 

entre os meses de janeiro a maio. A temperatura média é superior a 24°C, 

caracterizando um clima quente. A maior parte do Estado registra uma precipitação 

média anual inferior a 700 mm, concentrada em principalmente dois meses do ano, 

com taxas de evaporação altas, insolação forte, elevadas temperaturas, umidade 

relativa baixa e déficit hídrico, o que insere o Ceará no denominado “polígono das 

secas” (BRANDÃO; FREITAS, 2014). Os outros 8% da área apresentam clima úmido, 

nos topos e vertentes de barlavento dos maciços cristalinos e dos planaltos 

sedimentares, e clima subúmido no litoral, que asseguram um teor de umidade que 

se prolonga por seis a sete meses durante o ano, o que não acontece com os outros 

climas (BRANDÃO; FREITAS, 2014). 

Zanella (2014) afirma que as elevadas taxas de insolação e as altas 

temperaturas dessa região são decorrentes da sua posição latitudinal, pois a região 

é submetida a forte radiação solar durante o ano todo. Em consequência disso a 

taxa de evapotranspiração é elevada, tornando alto o índice de aridez na região. A 

autora comenta que a precipitação é baixa e má distribuída por causa dos diferentes 

sistemas atmosféricos que permanecem sobre a região por pouco tempo.  

A dinâmica atmosférica no Ceará é controlada por diferentes massas de 

ar e seus respectivos centros de ação. O clima na região é controlado na maior parte 

do ano pelo Anticiclone Semifixo do Atlântico Sul, associado a Massa Tropical 

Atlântica e Massa Equatorial Atlântica. A primeira é quente e úmida, se origina no 
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anticiclone de Santa Helena, provoca chuvas representativas no litoral leste do 

Nordeste, raramente transpondo a barreira orográfica provocada pelo Planalto da 

Borborema, causando chuvas no interior. A segunda também é quente e úmida e se 

origina em uma zona de baixa latitude e em cima do Oceano Atlântico, na área do 

anticiclone dos Açores, que atua em todo o norte do Brasil, provocando chuvas 

fracas no verão e mais intensas no inverno. Essas massas de ar, em função de sua 

vorticidade anticiclônica e subsidência superior trazem estabilidade para o tempo, 

estabelecendo o período seco para a região que no semiárido pode durar até nove 

meses. Esse período seco é interrompido pela atuação de diferentes sistemas 

atmosféricos que causam chuva em períodos sazonais diferentes (SILVA, 2007; 

ZANELLA, 2014). 

O principal sistema atmosférico na determinação das chuvas no setor 

norte do Nordeste, onde se encontra a área de estudo, é a Zona de Convergência 

Intertropical (ZCIT). A ZCIT é uma banda de nuvens que circunda a faixa equatorial 

do globo terrestre, formada principalmente pela confluência dos ventos alísios do 

hemisfério norte com os ventos alísios do hemisfério sul. A convergência dos ventos 

faz com que o ar, quente e úmido ascenda, carregando umidade do oceano para os 

altos níveis da atmosfera, causando chuvas normalmente intensas e de rápida 

duração. A Temperatura da Superfície do Mar (TSM) é um dos fatores determinantes 

na posição e intensidade da ZCIT. Sua área de influência migra sazonalmente de 

sua posição mais ao norte, aproximadamente 12°N, em agosto-setembro para 

posições mais ao sul e aproximadamente 4°S, em março-abril. (FUNCEME, 2014; 

SILVA, 2007; ZANELLA, 2014).  

Além da ZCIT, outros sistemas de menor escala atuam na região como o 

Sistema de Vorticidade Ciclônica, as Frentes Frias originárias do pólo Sul e outros 

sistemas de menor escala como as linhas de instabilidade formada ao longo da 

costa e as brisas marítimas e terrestres. O Vórtice Ciclônico de Ar Superior (VCAS) 

são um conjunto de nuvens que tem a forma aproximada de um círculo girando no 

sentido horário. Na sua periferia há formação de nuvens causadoras de chuva e no 

centro há movimentos de ar de cima para baixo (subsidência), aumentando a 

pressão e inibindo a formação de nuvens. Tem sua formação no Oceano Atlântico 

entre os meses de outubro e março e sua trajetória é de leste para oeste, com maior 

frequência entre os meses de janeiro e fevereiro atingindo a região do Nordeste do 

Brasil. O sistema dura em média 7 a 10 dias (FERREIRA; MELLO, 2005; FUNCEME, 
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2014).  

As Frentes Frias são bandas de nuvens organizadas que se formam na 

região de confluência entre uma massa de ar frio (mais densa) com uma massa de 

ar quente (menos densa). A massa de ar frio penetra por baixo da massa de ar 

quente e faz com que o ar quente úmido suba, forme as nuvens e 

consequentemente as chuvas. Esse sistema é um importante causador de chuvas 

no Nordeste do Brasil e está ligado à penetração de Frentes Frias até as latitudes 

tropicais entre os meses de novembro e janeiro (FUNCEME, 2014).  

As Linhas de Instabilidade (LI) são bandas de nuvens causadoras de 

chuva organizadas em forma de linha. Sua formação de dá basicamente pelo fato de 

que com a grande quantidade de radiação solar incidente sobre a região tropical 

ocorre o desenvolvimento das nuvens. Se formam principalmente nos meses de 

dezembro a março no hemisfério sul, influenciando as chuvas no litoral norte do 

Nordeste e regiões adjacentes e ocorrem principalmente no período da tarde e início 

da noite (FUNCEME, 2014; FERREIRA; MELLO, 2005).  

A Brisa Marítima e terrestre resulta do aquecimento e resfriamento que se 

estabelecem entre a terra e a água. Durante o dia o continente se aquece mais 

rapidamente que o oceano, fazendo com que a pressão sobre o continente seja 

mais baixa que sobre o oceano. Isto faz com que o vento à superfície sopre do 

oceano para o continente, formando a brisa marítima. No período da noite o 

continente perde calor mais rapidamente que o oceano, fazendo com que o oceano 

fique com temperatura mais alta que o continente. Desta forma a pressão fica maior 

sobre o continente, fazendo com que o vento sopre do litoral para o oceano, 

formando a brisa terrestre (FERREIRA; MELLO, 2005).  

O município de São Gonçalo do Amarante sofre influência de todos esses 

sistemas. Sua temperatura varia de 29,5° a 31°, com média anual de precipitação de 

1.030,2 mm, concentrada entre os meses de janeiro a maio. De acordo com o 

IPECE (2014), o clima do município é o Tropical Quente Semi-árido Brando. 
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Figura 5 – Mapa de temperatura média de São Gonçalo do Amarante 
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Figura 6 – Mapa de precipitação média de São Gonçalo do Amarante 
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O regime hidrológico do estado do Ceará é associado diretamente às 

condições climáticas vistas anteriormente em conjunto com a morfoestrutura do 

terreno. Ele é caracterizado por ser pobre em volume de escoamento de águas 

superficiais e pela marcante intermitência dos seus cursos d’água, que normalmente 

escoam nos períodos chuvosos e secam nos períodos de estiagem (BRANDÃO; 

FREITAS, 2014). 

O município é coberto por três bacias hidrográficas. A Bacia Hidrográfica 

Metropolitana tem abrangência predominante no setor leste e norte do município. 

Nesta região se encontra o Rio São Gonçalo e é onde predominam as áreas mais 

urbanizadas como a Sede Municipal e o Complexo Industrial e Portuário do Pecém 

(CIPP) (COGERH, 2015). 

A Bacia Hidrográfica do Rio Curu predomina no setor central e oeste do 

município. Este rio encontra-se totalmente inserido em uma região semi-árida, ou 

seja, um rio temporário, sujeito às variações pluviométricas típicas da região. 

Contudo seu leito é perenizado a partir dos açudes General Sampaio e Pentecoste. 

Ao longo desta bacia ocorre um uso da terra de forma mista. Neste local ainda existe 

pecuária e agricultura, mas ocorre também uma forte especulação sobre a terra, 

com a presença de loteamentos residenciais. No setor extremo oeste do município 

está a Bacia Hidrográfica do Litoral.  Sua extensão é praticamente insignificante 

(Quadro 13) (BRANDÃO; FREITAS, 2014; COGERH, 2015). 

 

Quadro 13 - Área segundo as bacias hidrográficas 

Bacia Hidrográfica Área em km² Proporção (%) 

Metropolitana 541,788 64,93 

Curu 291,82 34,97 

Litoral 0,84 0,1 

TOTAL 834,448 100 
Fonte: Autor. 

 

A drenagem superficial é composta por um coletor principal de água na 

parte oeste, o rio Curu. Este cruza o município por aproximadamente 14km e nas 

suas margens possui instalado o perímetro irrigado Curu-Paraipaba. Na parte central 

predomina o rio Anil. Sua configuração fluvial e dinâmica peculiar promoveu a 

formação da Lagoa dos Talos (toponímia local). E por último, na parte leste do 
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município predomina o Riacho das Guaribas, este corta o distrito do Pecém e seu 

coletor de águas compõe parte do Complexo Industrial e Portuário do Pecém 

(COGERH, 2015).  

No total o município possui 1.245 km lineares de drenagem superficial 

divididos em rios e riachos. No total são 2.032 segmentos de drenagem. Sobre os 

espelhos d’água são no total 508 divididos em açudes, lagoas, barragens e rios com 

mais de 50m de largura entre as margens. No total estes espelhos cobrem uma área 

de 2.056ha (COGERH, 2015).  

Em relação aos recursos hídricos subterrâneos do estado, pode-se dizer 

que os mesmos encontram-se no domínio das rochas cristalinas e nas áreas 

sedimentares. As rochas cristalinas são menos porosas e dificultam a penetração e o 

acúmulo de água subterrânea. Em virtude de esforços tectônicos, há a presença de 

falhas e fraturas que permitem o armazenamento de água, mas a produtividade dos 

poços depende da presença e conectividade das fraturas para aumentar a 

capacidade de armazenar e conduzir a água nas rochas. A qualidade hídrica muitas 

vezes é comprometida pela elevada concentração de sais, tornando a água salobra 

e imprópria para consumo. Já nas áreas sedimentares, destaca-se a maior 

potencialidade de recursos hídricos subterrâneos (CPRM, 2014; ZANELLA, 2014).  

O município de São Gonçalo do Amarante, registrou a presença de 224 

poços, dos quais 194 estão localizados na bacia Metropolitana e outros 30 na bacia 

do Curu. Os poços encontrados no município são do tipo tubular e amazonas, sendo 

predominante o primeiro. Com relação ao uso da água, verificou-se que existem 

usos múltiplos, urbano, doméstico, industrial, irrigação e pecuária.  
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Figura 7 – Mapa de bacias hidrográficas de São Gonçalo do Amarante 
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4.3 Aspectos Geológicos e Geomorfológicos  

 

O Estado do Ceará possui variadas condições geológicas apesar dos 

terrenos do embasamento cristalino ocuparem aproximadamente 75% de sua área 

territorial. Como as bacias sedimentares nas porções limítrofes com outros Estados 

e a faixa litorânea e pré-litorânea que constata a ocorrência de coberturas 

sedimentares dentríticas depositadas ao longo da história geológica recente, 

sobretudo no Quaternário. A diversidade estrutural e litológica da região tem 

implicações diretas no desenvolvimento de relevos próprios (ALBUQUERQUE et al., 

2014). 

A geologia do município de São Gonçalo do Amarante é diversificada, 

possuindo como unidade mais representativa, pertencente à Província da 

Borborema, o Complexo Nordestino, que se subdivide em Complexo Ceará - 

Unidade Canindé e Complexo Ceará – Unidade Independência, além de coberturas 

sedimentares cenozoica representadas pela Formação Barreiras e os Depósitos 

Inconsolidados do Quaternários que são os aluvionares e litorâneos, conforme o 

(CAVALCANTE et al, 2003). 

Os processos modeladores do relevo, combinados com as características 

geológicas do Complexo Ceará, promoveram o modelado do município em um 

grande nível dissecado com predominância de terrenos com substrato cristalino. As 

vertentes são convexas com grande raio de curvatura ou planas, assimétricas, 

predominando a fase de relevo suave ondulado a ondulado, sendo fortemente 

dissecado, como pode ser comprovado no mapa de declividade. 

O Complexo Ceará - Unidade Canindé data do Proterozóico, na Era 

Neoproterozóico, abrangendo as porções noroeste e sul-sudeste da área estudada. 

A litologia é formada por paragnaisses em níveis distintos de metamorfismo-

migmatização, quartzitos, mármore, rochas metabásicas, gnaisses dioríticos, 

metagabros, metaultramáficas quartzitos e metacalcários (CAVALCANTE et al., 

2003; HASUI et al., 2012). As formas de relevo pertencentes à unidade Canindé são 

compostas predominantemente pela superfície pediplanada. 

A superfície pediplanada, que é o nível de base de todo o município, tem 

sua gênese a partir do processo de pediplanação e da coalescência de pedimentos. 

Dispõe de grande variedade litológica, conforme citado anteriormente. Em geral, 
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esta superfície apresenta-se suave-ondulada com esparsas cristas residuais e 

praticamente ausente os inselbergs. Quando ocorrem, interrompendo a baixa 

declividade, como nas porções sul e sudoeste da área de estudo, altimetria não 

supera os 140m, compondo o nível de base da região. Em locais específicos do 

município de São Gonçalo do Amarante, foram modeladas áreas de inundação 

sazonal em meio à depressão sertaneja, possuindo uma dinâmica ambiental 

bastante peculiar, porém não representativas na escala trabalhada. 

O Complexo Ceará - Unidade Independência situa-se na porção leste e 

oeste em área bem reduzida, datando do Proterozóico. Sua litologia é formada 

principalmente por paragnaisses associados a jazimentos estratóides e diqueformes 

de granitoides, micaxistos, gnaisses, quartzitos e mármore (CAVALCANTE et al., 

2003; HASUI et al., 2012), refletindo a forma de relevo predominante da depressão 

sertaneja. 

A Formação Barreiras - de idade pliopleistocênica, além de abranger a 

porção norte de todo o município, possui várias manchas descontínuas 

espacialmente. Possui a litologia representada pelas rochas com sedimentos argilo-

arenosos e areno-argilosos, em tons alaranjado e avermelhado; apresentam-se, em 

certos locais, cascalhosos (CAVALCANTE et al., 2003; HASUI et al., 2012). 
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Figura 8 – Mapa de geologia de São Gonçalo do Amarante 
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Figura 9 - Mapa de declividade de São Gonçalo do Amarante 
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Depressão Sertaneja - No Ceará, a depressão sertaneja é delimitada, em 

termos gerais, pela Chapada da Ibiapaba (Oeste), pela Chapada do Apodi e pelo 

maciço residual de Pereiro (Leste) e pela Chapada do Araripe (Sul) (BRANDÃO; 

FREITAS, 2014). Segundo Ross (1985), esta é uma unidade de relevo que 

caracteriza-se por ser rebaixada e predominantemente aplainada em rochas do 

embasamento cristalino, resultando dos processos erosivos. Elas estão situadas em 

níveis altimétricos inferiores a 400m, englobando cerca de 100.000 km², quase 70% 

do território estadual e seu aspecto morfológico faz-se presente em forma de rampas 

com inclinação suave em direção ao litoral ou ao fundo dos vales (SOUZA, 2007; 

SANTOS, 2006). 

 

Figura 10 - Depressão sertaneja típica em São Gonçalo do Amarante 

 

Fonte: Autor. 

 

As coberturas sedimentares cenozóicas são compostas por sedimentos 

de origem continental e marinha que foram depositadas ao longo do tempo 

geológico através dos processos deposicionais. Suas principais unidades são os 

tabuleiros da Formação Barreiras, e os sedimentos areno-quartzosos da Planície 

Litorânea (faixa praial, campo de dunas móveis e fixas e planície flúvio-marinha) e 

Planície Fluvial (SANTOS, 2006). 
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Tabuleiro Costeiro - É uma faixa alongada de largura variável disposta 

paralelamente à linha de costa e formada por sedimentos quaternários de textura 

areno-argilosa e coloração avermelhada, creme ou amarela. Formam um relevo 

tabular, de extensos topos planos, esculpidas em rochas sedimentares, em geral 

pouco litificadas, com predomínio de processos de pedogênese e formação de solos 

espessos e bem drenados, com baixa suscetibilidade à erosão nas áreas de topo e 

moderada a forte nas vertentes (BRADÃO, 2003). 

Esta unidade está compreendida, junto ao litoral, pelas planícies costeiras 

e, em direção ao interior, pelas superfícies aplainadas da Depressão Sertaneja. Os 

tabuleiros no Ceará estão posicionados em cotas entre 30 e 100 metros, sendo que 

são crescentes à medida que estas formas de relevo avançam em direção ao interior, 

podendo embasar superfícies situadas até 140 metros de altitude (BRANDÃO; 

FREITAS, 2014). 

Os tabuleiros costeiros representam, portanto, antigas superfícies 

deposicionais apresentando gradientes extremamente suaves em direção à linha de 

costa. Estas formas de relevo encontram-se dissecadas por uma rede de canais de 

baixa densidade de drenagem e padrão dendrítico, formando vales rasos e 

encaixados em “U” de, no máximo, 20 metros de desnivelamento. Em direção ao 

interior, estes tabuleiros apresentam-se fragmentados em meio às superfícies 

cristalinas da Depressão Sertaneja, devido à remoção parcial deste capeamento 

sedimentar (BRANDÃO; FREITAS, 2014). 

No município os tabuleiros pré-litorâneos possuem baixa altimetria, com a 

cota não superior aos 40m, baixa declividade, consequentemente, um fraco entalhe 

da drenagem, formando uma superfície tabuliforme. A drenagem possui um fraco 

entalhe, fazendo com que o rio meandre, isolando muito distantemente os 

interflúvios. (SOUZA, 2000). 
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Figura 11 - Tabuleiros pré-litorâneos em São Gonçalo do Amarante 

 

Fonte: CENTEC (2009). 

 

Figura 12 - Formação Barreiras na costa 

 

Fonte: CENTEC (2009). 

 

Os depósitos quaternários ou aluviões aparecem com menor expressão 

espacial, porém bem distribuídos em toda área do município. Com litologia 

pertencente ao Holoceno, normalmente são sedimentos arenosos não consolidados, 

de origem continental e marinha (ALMEIDA; HASUI, 1984). Tem sua forma de relevo 

moldada em planícies fluviais, planícies lacustres, dunas móveis, dunas fixas, faixa 

praial e planícies de deflação. 

Segundo Ross (1985), planícies são unidades planas formadas a partir da 

deposição de sedimentos recentes (Holoceno), sendo, portanto, áreas onde 

predominam processos agradacionais. Estas podem ser de origem marinha, lacustre 

e fluvial.  
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Planícies fluviais - São áreas planas resultantes da acumulação fluvial 

sujeitas a inundações periódicas que bordejam as calhas dos rios, atingindo 

alargamento considerável nos baixos vales, como no do rio Curu (SOUZA, 2007). 

Estas planícies normalmente ocorrem associadas às fraturas das rochas na região 

de serra, por serem áreas mais susceptíveis ao ataque dos processos lineares de 

formação do relevo (PENTEADO, 1980). Apresentam-se diferente das planícies 

fluviais da depressão sertaneja, por terem a distância entre os interflúvios reduzida e 

vales na forma de “V”. As planícies fluviais da depressão têm menor capacidade de 

entalhe e possuem menor variação de declividade em seu trajeto. Ambas constituem 

ambientes de exceção em meio ao semiárido (SOUZA, 2000). 

 

Figura 13 - Planície fluvial extensa em São Gonçalo do Amarante 

 

Fonte: Autor. 

 

Planície lacustres - São feições muito comuns nas distintas paisagens 

terrestres, geralmente ligados a condições climáticas favoráveis e a excedentes 

aquáticos, promovidos por intensa atividade pluvial e fluvial. Os lagos, que 

representam o aspecto principal destas paisagens, são corpos d’água sem ligação 

direta com o mar, cuja formação depende basicamente da existência de uma área 

mais baixa na superfície e de um balanço hidrológico favorável (ESTEVES, 1998). 
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Figura 14 - Planície de inundação em São Gonçalo do Amarante 

 

Fonte: Autor.  

 

De acordo com a CPRM (Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais) 

a Planície Costeira é uma extensa área de terras baixas e planas situada ao longo 

do litoral. Trata-se de um sistema controlado por fluxos de matéria e energia 

complexos, dando origem a diversas unidades geomorfológicas (MEIRELES, 2012). 

Esta unidade apresenta um diversificado conjunto de padrões de relevo 

deposicionais de origens eólica, fluvial e marinha. A formação desse ambiente está 

relacionada a vários fatores como a variação do nível do mar do quaternário, as 

correntes de deriva litorânea, às fontes primárias de sedimento, às armadilhas para 

retenção do sedimento, as ações dos agentes morfológicos, a tectônica de placas, 

entre outras manifestações da geodinâmica planetária. Todos esses fatores 

associados aos efeitos das mudanças climáticas tornam este ambiente em contínua 

transformação, portanto, instável (MEIRELES, 2012; BRANDÃO; FREITAS, 2014). 

Fazem parte desta unidade de relevo as seguintes feições: dunas fixas e móveis, 

planície de deflação, planície flúvio-marinha e faixa praial. 

As diversas gerações de dunas estão relacionadas com mudanças 

climáticas, aporte de sedimento, ventos e morfologia da linha de costa. A fonte de 

sedimento para a formação de extensos campos de dunas está relacionada com 

períodos regressivos (disponibilidade de sedimento na plataforma interna descoberta) 

e climas áridos a semiáridos (vento, insolação, pluviosidade reduzida e baixa 

umidade), condições ideias para a remobilização dos sedimentos arenosos (SOUZA, 

2007). 

O campo de dunas fixas ocorre em porções bem restritas se comparada 

as dunas móveis. As mesmas apresentam-se edafizadas e recobertas por vegetação 
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do complexo litorâneo, encontrando-se a retaguarda destas ou nas áreas onde 

ocorre um espraiamento do sedimento arenoso sobretudo pela ação eólica. São 

descontínuas espacialmente, com porte menor e declividade mais amena se 

comparada às dunas móveis (MEIRELES, 2012; BRANDÃO; FREITAS, 2014). 

Figura 15 - Duna edafizada ao fundo 

 

Fonte: Autor. 

 

Figura 16 - Duna edafizada em São Gonçalo do Amarante 

 

Fonte: Autor. 

 

O campo de dunas móveis se desenvolve a partir da parte mais externa 

da praia e estão dispostas praticamente de forma contínua a retaguarda da faixa 

praial durante todo o município de São Gonçalo do Amarante. Os sedimentos 
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arenosos estão sobre a Formação Barreiras e acumulam-se na forma de duna. 

Existe um predomínio das dunas longitudinais e paralelas (MEIRELES, 2012; 

BRANDÃO; FREITAS, 2014). 

 

Figura 17 - Dunas móveis em São Gonçalo do Amarante 

 

Fonte: Autor.  

 

A planície de deflação é formada quando da migração de uma duna móvel 

sobre o espaço, restando uma área plana entre a duna e a faixa praial. Esta área é 

de passagem constante de sedimento arenoso mobilizado pelo transporte eólico. 

Possuem abrangência restrita na área pesquisada e pela sua topografia favorável 

ocorreu o desenvolvimento de sítios urbanos (MEIRELES, 2012). 

Subordinada e restrita às desembocaduras fluviais desenvolvem-se as 

planícies flúvio-marinhas. Estes são ambientes transicionais, ou mistos, criados em 

áreas estuarinas, onde se processa a mistura de água doce de rios e lagoas, com 

água salgada que penetra no continente por meio das marés (BRANDÃO; FREITAS, 

2014). Tais condições favorecem a instalação dos manguezais, ocorrendo de 

maneira restrita na porção nordeste do município. 
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Figura 18 - Planície fluvio-marinha em São Gonçalo do Amarante 

 
Fonte: Autor.  

 

A faixa praial ocorre com larguras variadas ao longo do município. Esta 

unidade é uma área plana com declive muito suave para o mar, resultante de 

acumulação marinha e com presença de beach rocks esporádicos. Ela é dividida em 

antepraia, estirâncio e berma ou pós-praia. O primeiro compreende a transição entre 

a plataforma continental e a praia, limitando-se a zona de arrebentação das ondas; o 

segundo corresponde a faixa do litoral situada entre a mais alta e a mais baixa maré; 

e o último está relacionado com a formação de terraços desenvolvidos na zona 

superior da praia, ao abrigo da influência das águas do mar (MUEHE, 2006). 

 

Figura 19 - Faixa Praial em São Gonçalo do Amarante 

 

Fonte: Autor. 
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Figura 20 - Mapa de geomorfologia de São Gonçalo do Amarante 
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4.4 Solos 

 
O município de São Gonçalo do Amarante apresenta uma grande 

variedade de solos em função da sua diversidade litológica, compartimentação do 

relevo, hidroclimatologia e cobertura vegetal natural variada. Segundo a SEAGRI 

(1988), as associações de solos existentes na área são: Areias Quartzosas 

Distróficas 5, 6 e 9, Areias Quartzosas Distróficas Marinhas 2, Planossolo Solódido 

Ta 8 e 9, Plintossolo Distrófico, Plintossolo Eutrófico, Podzólico Vermelho Amarelo 

Distrófico 4, Podzólico Vermelho Amarelo Eutrófico 4, 17, 24, 59 e 82, Podzólico 

Vermelho Amarelo Álico 4, Solo Litólico Eutrófico 31 e 48, Solo Aluvial Eutrófico 3, 9 

e 16. 

Estas classes variam conforme a abrangência espacial de cada tipo de 

solo na associação, fase de relevo, fase de declividade, fase de vegetação, uso da 

terra, textura do horizonte diagnóstico ou drenagem do perfil. Enquadrando a 

classificação anterior ao Sistema Brasileiro de levantamento e Classificação de 

Solos na sua 6ª aproximação, realizada pela EMBRAPA (2006), serão examinadas 

as seguintes ocorrências, no nível de grande grupo, apresentadas na Quadro 14. 

Quadro 14 - Adaptação da classificação de solos do município de São Gonçalo do 
Amarante 

SEAGRI (1988) Embrapa (2006) 

Areias Quartzosas Distróficas 
Neossolos Quartzarênicos 
Hidromórficos 

Areias Quartzosas Distróficas 
Marinhas 

Neossolos Quartzarênicos 
Hidromórficos Marinhos 

Planossolo Solódido Planossolos Solódico 

Plintossolo Distrófico Plintossolos Distrófico 

Plintossolo Eutrófico Plintossolos Eutrófico 

Podzólico Vermelho Amarelo 
Distrófico 

Argissolos Vermelho Amarelo 
Distrófico 

Podzólico Vermelho Amarelo 
Eutrófico 

Argissolos Vermelho Amarelo 
Eutrófico 

Podzólico Vermelho Amarelo 
Álico 

Argissolos Vermelho Amarelo 
Alítico 

Solo Litólico Eutrófico Neossolos Litólicos Eutróficos 

Solo Aluvial Eutrófico Neossolos Flúvicos Eutróficos 

Fonte: Ceará (1988) e EMBRAPA (2006). 
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Os solos do Quadro 14 têm suas características descritas a seguir, com 

base na EMBRAPA (2006) e Resende et al. (2014). 

 

 Neossolos Quartzarênicos Hidromórficos: lençol freático elevado, 

imperfeitamente ou mal drenado, com ausência de plintita, podem ser muito 

profundos e sem horizonte B. São essencialmente quartzoso s, tendo, 

nas frações areia grossa e areia fina. Praticamente ausência de minerais 

primários alteráveis (menos resistente ao intemperismo).  

 Neossolos Quartzarênicos Hidromórficos Marinhos: lençol freático elevado, 

imperfeitamente ou mal drenado, com ausência de plintita, podem ser muito 

profundos e sem horizonte B com matiz 2,5Y e redução em locais específicos. 

São essencialmente quartzosos, tendo, nas frações areia grossa e areia fina. 

Praticamente ausência de minerais primários alteráveis (menos resistente ao 

intemperismo). 

 Planossolos Solódico: possui horizonte superficial eluvial, contrastando com 

um horizonte B com alta concentração de argila, abrupto, de baixa 

permeabilidade. hidromórfico. 

 Plintossolos Distrófico: possui um horizonte plíntico ou litoplíntico, com 

presença de mosqueados. Apresenta horizonte A chernozêmico, variando 

entre A proeminente até A fraco. Concentração de bases abaixo de 50%. 

 Plintossolos Eutrófico: possui um horizonte plíntico ou litoplíntico, com 

presença de mosqueados. Apresenta horizonte A chernozêmico, variando 

entre A proeminente até A fraco. Concentração de bases acima de 50%. 

 Argissolos Vermelho Amarelo Distrófico: varia de raso a profundo, o horizonte 

B apresenta argila com atividade baixa. É, normalmente, moderadamente 

drenado, podendo eventualmente existir horizonte plíntico ou glei. 

Concentração de bases abaixo de 50%. 

 Argissolos Vermelho Amarelo Eutrófico: varia de raso a profundo, o horizonte 

B apresenta argila com atividade baixa. É, normalmente, moderadamente 

drenado, podendo eventualmente existir horizonte plíntico ou glei. 

Concentração de bases acima de 50%. 
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 Argissolos Vermelho Amarelo Alítico: B textural imediatamente abaixo do A ou 

E, com argila de atividade baixa ou argila de atividade alta conjugada com 

saturação por bases e caráter alítico na maior parte do horizonte B 

 Neossolos Litólicos Eutróficos: solo de raso a muito raso, horizonte A inferior 

a 40 cm logo acima de um horizonte C ou do próprio material de origem. É 

pedregoso e relativamente fértil. 

 Neossolos Flúvicos Eutróficos: formado por sucessivas deposições de 

sedimentos. Composto por um horizonte A e logo acima de camadas 

sedimentares sem relação pedogenética. 

Em campo foram realizados 10 pontos de observação. Os objetivos foram 

caracterizar as classes de solos presentes no município e atualizar o mapa de 

pedologia, acrescentando possíveis associações existentes entre as classes. As 

fotos de algumas classes amostradas e os materiais utilizados seguem abaixo.  

 

Figura 21 - Materiais utilizados: 1. Cavadeira articulada 2. Enxada 3. Picareta 4. 
Chibanca 5. Pá 

 

Fonte: Autor. 



 

70 

Figura 22 - Materiais utilizados 6. Trena 7. GPS 8. Trado 9. Facão  

 

Fonte: Autor.  

 

Figura 23 - Perfil de Neossolo Quartzarênico Hidromórfico 

 

Fonte: Autor.  
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Figura 24 - Perfil de Planossolo Solódico 

 

Forte: Autor.  

 

Figura 25 - Perfil de Plintossolo Eutrófico 

 

Fonte: Autor. 
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Figura 26 - Sondagem de Argissolo Vermelho-Amarelo Alítico 

 

Fonte: Autor. 

 

Figura 27 - Perfil de Argissolo Vermelho-Amarelo. 

 

Fonte: Autor. 
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Figura 28 - Perfil de Neossolo Flúvico 

 
Fonte: Autor. 

  
As limitações para o uso agrícola de cada grande grupo mapeado para o 

município de São Gonçalo do Amarante estão no quadro a seguir: 
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Quadro 15 - Solos segundo a limitação para o uso 

Tipo de solo Limitação para o uso 

Neossolos Quartzarênicos 
Hidromórficos 

Deficiência de fertilidade e 
impedimento à mecanização. 

Neossolos Quartzarênicos 
Hidromórficos Marinhos (?) 

Deficiência de fertilidade e 
impedimento à mecanização. 

Planossolos Solódico 
Deficiência de água, deficiência de 
fertilidade e impedimento à 
mecanização. 

Plintossolos Distrófico 
Excesso de água, susceptibilidade à 
erosão, impedimento à mecanização e 
baixa fertilidade natural. 

Plintossolos Eutrófico 
Excesso de água, susceptibilidade à 
erosão e impedimento à mecanização. 

Argissolos Vermelho Amarelo 
Distrófico 

Deficiência de água, susceptibilidade 
à erosão, impedimento à mecanização 
e deficiência de fertilidade 

Argissolos Vermelho Amarelo 
Eutrófico 

Deficiência de água, susceptibilidade 
à erosão e impedimento à 
mecanização. 

Argissolos Vermelho Amarelo 
Alítico 

Deficiência de água, susceptibilidade 
à erosão, impedimento à 
mecanização. 

Neossolos Litólicos Eutróficos 
Deficiência de água, susceptibilidade 
à erosão, impedimento à mecanização 
e deficiência de fertilidade. 

Neossolos Flúvicos Eutróficos 
Excesso de água, susceptibilidade à 
erosão, impedimento à mecanização e 
deficiência de fertilidade. 
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Figura 29 - Mapa de solos de São Gonçalo do Amarante 

 



 

76 

4.5 Vegetação e Uso da Terra 

 
A vegetação que recobre o município de São Gonçalo do Amarante já 

está fortemente desconfigurada. Contudo ainda restam áreas no setor oeste que 

guardam características de cobertura vegetal primária. Partindo do que seria a 

cobertura vegetal primária de São Gonçalo do Amarante era composta por caatinga 

arbustiva, caatinga arbustiva-arbórea, mata ciliar, mata de tabuleiro e vegetação da 

planície litorânea. Com o avanço da degradação ambiental por fatores que foram 

discutidos, ocorre apenas presença de remanescentes vegetacionais das classes 

descritas acima. Estes remanescentes ainda estão sob forte pressão da 

especulação imobiliária e em todos os locais vistoriados estão dentro de fazendas 

com acesso restrito. 

A caatinga tem como principal característica a sua adaptação ao ambiente 

durante sete a nove meses sem chuva, é uma formação vegetacional xérica, 

garranchenta, por vezes com plantas espinhosas. O padrão dessa vegetação pode 

ser arbóreo e o arbustivo. Apresenta uma caducifolia acentuada como mecanismo 

de defesa nos períodos de estiagem e outras características fisiológicas importantes 

para manutenção do padrão vegetacional, como uma germinação rápida das 

sementes, alta velocidade de brotação e floração e a disposição das folhas de forma 

tal que diminui a superfície exposta à transpiração. A caatinga arbustiva compõe 

todo o nível de base do município no setor oeste sobretudo sobre os terrenos do 

cristalino. No setor leste onde predominam os pacotes sedimentares da formação 

barreiras ocorre uma transição para a mata de tabuleiro (FERNANDES, 1998). A 

caatinga no município é marcada pela agricultura de subsistência, pecuária e 

especulação imobiliária. 

A mata de tabuleiro tem um padrão vegetacional semidecíduo, acentuada 

esclerofilia, alcançando até 5 m de altitude. Sendo uma mata mista, possui espécies 

da caatinga e de formações vegetacionais pré-litorêneas ou de restinga 

(FERNANDES, 1998). Essa vegetação encontra-se muito desconfigurada, sob forte 

especulação imobiliária, fruticultura comercial esparça, agricultura e pecuária, mas 

originalmente situava-se na porção nordeste da região. 
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Figura 30 - Caatinga em São Gonçalo do Amarante 

 

Fonte: Autor. 

Grigio (2008) afirma que a mata ciliar ocorre associadas às planícies 

fluviais dos rios e ao redor dos lagos, sobre terrenos aluviais. Essa classe apresenta 

algumas variações, dependendo de fatores ecológicos bastantes variáveis. Algumas 

áreas apresentam vegetação típica de alagados, com a presença de espécies 

adaptadas ao encharcamento do solo, conforme a vazão dos rios. Outras 

apresentam variada vegetação herbácea com alguns remanescentes de carnaúbas. 

Esta vegetação encontra-se muito desconfigurada e fortemente antropizada com 

perímetro irrigado, pecuária, agricultura de subsistência, fruticultura e especulação 

imobiliária.  

 

Figura 31 - Mata ciliar em São Gonçalo do Amarante 

 

Fonte: Autor. 
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Figura 32 - Mata ciliar fortemente antropizada em São Gonçalo do Amarante 

 
Fonte: Autor. 

 

A vegetação da planície litorânea se caracteriza por apresentar como 

representantes florísticos a predominância de vegetação rasteira, resistente às 

condições dos solos dessas áreas. A existência de solos salinos, temperaturas 

elevadas e forte ação dos ventos, promovem uma rigorosa seleção específica das 

espécies. Nas áreas correspondentes ás dunas edafizadas (ou fixas), encontra-se 

espécies arbustivas, onde há o desenvolvimento de um perfil de solo mais 

considerável (BATISTA, 2010; GRIGIO, 2008). Sua vegetação encontra-se sob forte 

especulação imobiliária e atividade turística.  

 

 

Figura 33 - Vegetação na duna edafizada em São Gonçalo do Amarante 

 
Fonte: Autor. 
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Figura 34 - Mapa de vegetação/uso da terra de São Gonçalo do Amarante 
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5 CÁLCULO DA VULNERABILIDADE 

 

5.1 Vulnerabilidade Natural 

 

 Como explicado no Capítulo 3, item 3.4, a vulnerabilidade natural (Figura 

39) é obtida a partir de cruzamentos dos atributos de relevo, solos, substrato 

rochoso e clima (Quadro 16 e 17). Essa vulnerabilidade é representada em cinco 

classes hierárquicas: muito fraca (1), fraca (2), média (3), forte (4) e muito forte (5). 

Neste mapa pode-se observar o comportamento das feições físicas diante dos 

processos naturais, sem a interferência do meio antrópico. 

 

 Geomorfologia 

 

A classificação da vulnerabilidade geomorfológica foi avaliada de acordo 

com a dimensão interfluvial e o grau de entalhamento dos vales. Esses critérios 

evidenciam a resistência à erosão e consequentemente a dinâmica ambiental que as 

ocorrências distintas de relevo impõem ao meio (Quadro 6). 

1. Depressão Sertaneja apresentou dimensão interfluvial média de 1.579 m, 

com entalhamento médio dos vales de 12 m, classificando assim, 

vulnerabilidade fraca.  

2. Tabuleiro Litorâneo apresentou dimensão interfluvial média de 975 m, 

com entalhamento médio dos vales de 7 m, classificando assim, 

vulnerabilidade fraca.  

3. As planícies fluviais, as áreas de inundação sazonal, e as planícies 

litorâneas (faixa praial, campo de dunas móveis e fixas, planície flúvio-

marinha, faixa praial e planícies de deflação) em virtude de suas 

características físicas, não podem ter mensurados a dimensão interfluvial e o 

grau de entalhamento. Como são ambientes de uma dinâmica ambiental 

muito intensa, é imposto a estes locais um grau de vulnerabilidade muito forte. 
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Figura 35 - Mapa de vulnerabilidade da geomorfologia de São Gonçalo do Amarante 
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 Solos 

 

A classificação da vulnerabilidade dos solos foi avaliada de acordo com a 

classificação de Ross (1994) e Santos (2011). Os critérios utilizados pelos autores 

utilizam características de textura, estrutura, plasticidade, grau de coesão das 

partículas e profundidade/espessura dos horizontes superficiais e subsuperficiais.   

1. O Neossolos Quartzarênicos Hidromórficos, Neossolos Quartzarênicos 

Hidromórficos Marinhos, Neossolos Litólicos Eutróficos e Neossolos Flúvicos 

Eutróficos foram classificados em vulnerabilidade muito forte. 

2. O Planossolos Solódico foi classificado em vulnerabilidade forte.  

3. O Plintossolos Distrófico e o Plintossolos Eutrófico foram classificados em 

vulnerabilidade média. 

4. Os Argissolos Vermelho Amarelo Distrófico, Argissolos Vermelho Amarelo 

Eutrófico e Argissolos Vermelho Amarelo Alítico foram classificados em 

vulnerabilidade forte. 
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Figura 36 - Mapa de vulnerabilidade dos solos de São Gonçalo do Amarante 
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 Geologia 

 

A classificação da vulnerabilidade geológica foi avaliada pela resistência a 

erosão das diferentes litologias que compõem as unidades litoestratigráficas.  

1. Complexo Ceará - Unidade Canindé é formada por paragnaisses em 

níveis distintos de metamorfismo-migmatização, possuindo diferentes níveis 

de vulnerabilidade, sendo composto, em sua maior parte, de rochas 

resistentes aos processos erosivos, possuindo uma vulnerabilidade muito 

fraca.  

2. Complexo Ceará - Unidade Independência é formada em sua maior parte 

de rochas granitóides que possuem alta resistência à erosão, possuindo uma 

vulnerabilidade muito fraca. 

3. Formação Barreiras possui sua litologia formada de rochas sedimentares, 

com baixo grau de coesão e elevado grau de permeabilidade. São frágeis ao 

ataque das forças erosivas por serem facilmente intemperizáveis, constituindo 

então uma fragilidade forte. 

4. Depósitos Inconsolidados do Quaternário possuem menor resistência aos 

processos erosivos, possuindo uma vulnerabilidade muito forte. 
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Figura 37 - Mapa de vulnerabilidade da geologia de São Gonçalo do Amarante 
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 Clima 

 

 A classificação da vulnerabilidade do clima aborda a precipitação e o 

número de meses secos no ano.  

 De acordo com o Quadro 10 e com o Mapa de Precipitação, o município 

apresenta vulnerabilidade muito forte no setor sudoeste, por ter comportamento 

pluviométrico irregular e ao longo do ano, com episódios de alta intensidade e 

volumes anuais baixos, geralmente abaixo de 900 mm/ano (semi-árido).  

 Na parte central do município a classificação da vulnerabilidade é forte, 

pois o comportamento pluviométrico tem distribuição anual desigual, com período 

seco entre 3 e 6 meses, alta concentração das chuvas no verão entre novembro e 

abril, quando ocorrem de 70 a 80% do total das chuvas. 

 No setor leste a vulnerabilidade é média, pois como é próximo ao litoral, 

recebe maior precipitação, se adequando melhor as características de situação 

pluviométrica com distribuição anual desigual, com períodos secos entre 2 e 3 

meses no inverno, e no verão com maiores intensidades de dezembro a março. 
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Figura 38 - Mapa de vulnerabilidade pluviométrica de São Gonçalo do Amarante 
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Quadro 16 - Legenda temática integrada da vulnerabilidade natural 

Grau de 
vulnerabilidade 

Simbologia  Ocorrências na área de estudo 

1 - Muito fraca   Sem ocorrência 

2 - Fraca 

  

2314; 2315; 2344; 2354; 2355; 2413; 2414; 
2415; 2444; 2443; 2453; 2454; 2455; 2514; 
2515; 2543; 2544; 2553; 2554; 2555 

3 - Média   Sem ocorrência 

4 - Forte   Sem ocorrência 

5 - Muito forte 

  

5314; 5315; 5344; 5354; 5355; 5413; 5414; 
5415; 5443; 5444; 5453; 5454; 5455; 5514; 
5515; 5543; 5544; 5553; 5554; 5555 

Fonte: Autor. 

 

O primeiro algarismo refere-se ao grau de vulnerabilidade em função do grau 

de dissecação; o segundo ao grau de vulnerabilidade de acordo com o tipo de solo, o 

terceiro ao grau de vulnerabilidade em função da resistência das unidades 

litoestratigráficas e o quarto ao grau de vulnerabilidade de acordo com as características 

pluviométricas, conforme o Quadro 17 a seguir: 

 

Quadro 17 - Classificação das variáveis da vulnerabilidade natural 

Grau de 
vulnerabilidade 

Índices de Dissecação Tipos de solos 
Unidades 

litoestratigráficas 

1 - Muito fraca 11 Sem ocorrência Complexo Ceará  

2 - Fraca 21, 22, 12 Sem ocorrência Sem ocorrência 

3 - Média 31, 32, 33, 13, 23 Plintossolos Sem ocorrência 

4 - Forte 41, 42, 43, 44, 14, 24, 34 Planossolos; Argissolos Formação Barreiras  

5 - Muito forte 51, 52, 53, 54, 55, 15, 25, 35, 45 Neossolos Depósitos Inconsolidados  

Grau de 
vulnerabilidade Características pluviométricas 

1 - Muito baixa Sem ocorrência 

2 - Baixa Sem ocorrência 

3 - Média Com ocorrência 

4 - Forte Com ocorrência 

5 - Muito forte Com ocorrência 
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Figura 39 - Mapa de vulnerabilidade natural do município de São Gonçalo do Amarante 
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5.2 Vulnerabilidade Ambiental 

 

Para a avaliação da Vulnerabilidade Ambiental (Figura 40) realiza-se o 

cruzamento entre os dados de Vulnerabilidade Natural com os dados de 

vulnerabilidade da vegetação/uso da terra (Quadro 18 e 19), conforme a Figura 3. A 

vulnerabilidade ambiental apresenta o resultado das relações de conectividade e 

interdependência das componentes naturais com as atividades humanas.  

 

 Vegetação/uso da terra 

 

A cobertura vegetal foi associada ao uso da terra por essas variáveis 

terem ocorrências que se justapõem espacialmente. A vulnerabilidade da cobertura 

vegetal foi mensurada conforme o grau de proteção ao solo e os aspectos 

fisionômicos que a vegetação oferece.  

A caatinga apresenta uma caducifolia acentuada, caracterizando-se pela 

perda de folhas em determinada época do ano, deixando o solo desprotegido por 

mais tempo às variações climáticas ao longo do ano. O padrão dessa vegetação 

pode ser arbóreo e o arbustivo. A caatinga arbustiva foi classificada com grau de 

proteção muito baixo, portanto, vulnerabilidade muito forte por causa de suas 

características e por ser marcada pela agricultura de subsistência, pecuária e 

especulação imobiliária. A caatinga arbustiva arbórea foi classificada com baixo grau 

de proteção e consequentemente vulnerabilidade forte devido ao seu porte.  

A Vegetação subperenifólia de tabuleiro devido suas características de 

adaptação, foi classificada com vulnerabilidade muito baixa por ter um grau de 

proteção muito alto, mesmo estando sob forte especulação imobiliária, fruticultura 

comercial esparça, agricultura e pecuária. 

A Mata ciliar, por estar associadas às planícies fluviais dos rios e ao redor 

dos lagos e encontrar-se muito desconfigurada e fortemente antropizada com 

perímetro irrigado, pecuária, agricultura de subsistência, fruticultura e especulação 

imobiliária, apresenta vulnerabilidade forte por ter grau de proteção baixo.  

A Vegetação da Planície Litorânea, devido à dinâmica costeira e por 

causa da forte especulação imobiliária e atividade turística, é classificada como 

vulnerabilidade muito forte por ter um grau de proteção muito baixo. 
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Figura 40 - Mapa de vulnerabilidade da vegetação/uso da terra de São Gonçalo do Amarante 
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Quadro 18 - Legenda temática integrada da vulnerabilidade ambiental 

Fonte: Autor. 

 

O primeiro algarismo refere-se ao grau de vulnerabilidade de acordo com 

a vegetação/uso da terra e o segundo em diante refere-se à vulnerabilidade natural. 

A classificação do grau de proteção da vegetação/uso da terra segue no Quadro 19.   

 

Quadro 19 - Classificação das variáveis da vulnerabilidade ambiental 

Grau de Proteção Vegetação/uso da terra 

1 – Muito alta Vegetação subperenifólia de tabuleiro  

2 - Alta Sem ocorrência 

3 - Média Sem ocorrência 

4 - Baixa Caatinga arbustiva arbórea; mata ciliar 

5 - Muito baixa a 
nula 

Caatinga arbustiva; vegetação da Planície 
Litorânea; sem vegetação (duna); solo exposto; 
água; área alagada e área urbanizada 

Grau de 
vulnerabilidade 

Simbologia  Ocorrências na área de estudo 

1 - Muito fraca 

  

12314; 12344; 12354; 12413; 12414; 12443; 12444; 12453; 12454; 
12514; 12543; 12544; 12553; 12554; 15314; 15354; 15413; 15414; 
15443; 15444; 15453; 15454; 15543; 15544; 15553; 15554 

2 - Fraca   Sem ocorrência 

3 - Média   Sem ocorrência 

4 - Forte 

  

42314; 42315; 42344; 42354; 42414; 42415; 42444; 42454; 42515; 
45314; 45315; 45344; 45354; 45355; 45414; 45415; 45443; 45444; 
45453; 45454; 45455; 45514; 45515; 45543; 45544; 45553; 45554; 
45555 

5 - Muito forte 

  

52314; 52315; 52344; 52354; 52355; 52413; 52414; 52415; 52443; 
52444; 52453; 52454; 52455; 52514; 52515; 52543; 52544; 52553; 
52554; 52555; 55314; 55315; 55344; 55354; 55355; 55413; 55414; 
55415; 55443; 55444; 55453; 55454; 55455; 55514; 55543; 55544; 
55553; 55554; 55555 
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Figura 41 - Mapa de vulnerabilidade ambiental do município de São Gonçalo do Amarante 
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6 CONCLUSÃO  

 
 

O município São Gonçalo do Amarante sofre com ação antrópica por ser 

um município que tem diversos usos como o perímetro irrigado em parte de sua 

planície fluvial; agropecuária; fruticultura; por ser um dos principais municípios 

turísticos do Ceará e, principalmente, por abrigar o Complexo Industrial e Portuário 

do Pecém (CIPP), atraindo uma forte especulação imobiliária para o município. Este 

município possui uma diversidade de sistemas ambientais, os quais detêm 

potencialidades, limitações e vulnerabilidades específicas.  

A vulnerabilidade natural caracteriza o estágio de 

estabilidade/instabilidade dos elementos biofísicos, frente à intensidade, dinâmica e 

magnitude da ação dos processos morfogenéticos e pedogenéticos atuantes em 

cada unidade ecodinâmica, mostrando a predisposição do ambiente frente a fatores 

ambientais. Esta apresentou-se muito forte nos ambientes recentes da planície 

litorânea, planície fluvial e planícies lacustre por serem ambientes de dinâmica muito 

intensa, abrangendo 24% da área do município. Por outro lado, as áreas dos setores 

mais conservados na depressão sertaneja e nos tabuleiros litorâneos apresentaram 

vulnerabilidade fraca, 76% do município.  

A vulnerabilidade ambiental é a maior ou menor suscetibilidade de um 

ambiente a um impacto potencial provocado por um uso antrópico qualquer, 

mostrando o quanto a vegetação e uso da terra influenciam na vulnerabilidade do 

ambiente. Esta foi determinada com 14% de vulnerabilidade fraca; 12% de 

vulnerabilidade forte e 74% de vulnerabilidade muito forte. A classificação muito forte 

está associada a áreas urbanizadas, solo exposto, dunas móveis, áreas alagadas e 

vegetações que são mais vulneráveis como a caatinga arbustiva e a vegetação da 

planície litorânea. A vegetação da caatinga arbustiva arbórea e da mata ciliar foram 

classificadas como vulnerabilidade forte por causa de suas características de maior 

proteção ao solo que as anteriores, porém, estão bastante degradadas por causa do 

uso. A vegetação subperenifólia de tabuleiro foi considerada muito baixa por causa 

de suas características de proteção ao solo e por serem mais resistentes ao uso.  

Com os mapas de vulnerabilidade ambiental e natural pode-se ver que o 

uso da terra quando não planejado, aumenta a vulnerabilidade do ambiente, 

comprovando a importância do estudo da vulnerabilidade como subsídio ao 
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planejamento ambiental e ordenamento territorial. 

A vulnerabilidade natural e ambiental analisada de acordo com os 

parâmetros de Ross (1994), associada com as ferramentas computacionais de 

análise (geoprocessamento, SIG, sensoriamento remoto, cartografia), mostrou-se 

flexível e produtiva.  
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