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RESUMO 

 

A bacia hidrográfica, como unidade de gestão dos recursos hídricos, originou-se na 

constatação de que os ecossistemas aquáticos são sistemas essencialmente abertos, trocam 

matéria e energia entre si e com os ecossistemas terrestres adjacentes. Portanto, a análise 

desse tipo de sistema proporciona a integração de conhecimentos sobre seus elementos, 

estruturas e funções de modo que facilitam a implantação de medidas que poderão amenizar 

os problemas ambientais enfrentados. Em regiões semiáridas, como no caso do Nordeste 

brasileiro, estes problemas são agravados em razão do quadro ambiental vulnerável, onde os 

recursos hídricos, solo e vegetação sofrem intensa degradação, aumentado a sua 

susceptibilidade. Nesse contexto, o presente estudo objetiva analisar a fragilidade ambiental, 

sob a perspectiva integrada da paisagem, causada pelas próprias condições naturais somadas à 

contribuição das ações antrópicas oriundas do uso e ocupação do solo na sub-bacia do Riacho 

do Sangue, afluente do reservatório Castanhão, semiárido cearense. Para tanto, procede-se à 

proposta metodológica de Ross (1994) agregada ao uso do SIG e do Sensoriamento Remoto, 

onde foi possível realizar a integração dos diversos componentes ambientais. Os resultados 

caracterizaram-se como cartas de fragilidade potencial e emergente, com níveis que variaram 

de muito baixo a alto, obtidas por meio do uso das geotecnologias associadas à álgebra de 

mapas. Ao analisar apenas os atributos naturais, observou-se que 81% da área da sub-bacia 

compreende a classe de fragilidade potencial média, enquanto que a classe de fragilidade 

potencial baixa ocupa aproximadamente 11% da área. A classe de fragilidade potencial alta 

teve a menor representatividade, apenas 8%. Ao inserir o uso e ocupação do solo no cálculo 

da fragilidade emergente, obteve-se que 60% da área compreende a classe de média 

fragilidade emergente, com 33% estando na classe de baixa fragilidade. Constatou-se que nos 

locais onde há maiores manchas de mata preservada, os níveis de fragilidade, anteriormente 

identificados no mapeamento da fragilidade potencial, são atenuados, ressaltando a 

importância da vegetação para a manutenção da qualidade ambiental. Através destes 

documentos torna-se possível apontar as áreas onde os graus de fragilidade são mais baixos 

favorecendo, então, determinados tipos de inserção; e áreas mais frágeis onde são necessárias 

ações tecnicamente mais adequadas a essas condições. 

 

 

Palavras-chave: Análise ambiental integrada. Gestão ambiental. Álgebra de mapas. 



 

ABSTRACT 

 

The watershed, as a water resources management unit, originated in the observation that 

aquatic ecosystems are essentially open systems, exchange matter and energy with each other 

and with adjacent terrestrial ecosystems. Therefore, the analysis of this type of system 

provides the integration of knowledge about its elements, structures and functions in a way 

that facilitates the implementation of measures that can ease the environmental problems 

faced. In semi-arid regions, such as in the case of the Brazilian Northeast, these problems are 

exacerbated by the vulnerability of the environment, where water resources, soil and 

vegetation are severely degraded, increasing their susceptibility. Thus, the present study aims 

to analyze the environmental fragility, under the integrated perspective of the landscape, 

caused by the natural conditions added to the contribution of the anthropic actions of land use 

and occupation in the watershed of Riacho do Sangue, a tributary of the Castanhão reservoir, 

semi-arid region of Ceará. For this purpose, the methodological proposal of Ross (1994) is 

added to the use of GIS and Remote Sensing, where it was possible to integrate the various 

environmental components. The results were characterized as charts of potential and emerging 

fragility, with levels varying from very low to high, obtained through the use of 

geotechnologies associated to map algebra. When analyzing only the natural attributes, it was 

observed that 81% of the sub-basin area comprises the mean potential fragility class, while the 

low potential fragility class occupies approximately 11% of the area. The high potential 

fragility class had the lowest representativeness, only 8%. When inserting the use and 

occupation of the soil in the calculation of emergent fragility, it was obtained that 60% of the 

area comprises the middle class fragility emergent, with 33% being in the class of low 

fragility. It was verified that in the places where there are bigger patches of preserved forest, 

the fragility levels, previously identified in the mapping of the potential fragility, are 

attenuated, emphasizing the importance of the vegetation for the maintenance of the 

environmental quality. Through these documents it becomes possible to point out the areas 

where the degrees of fragility are lower favoring, then, certain types of insertion; and more 

fragile areas where more technically appropriate actions are needed. 

 

 

Keywords: Integrated environmental analysis. Environmental management. Map algebra. 
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1 INTRODUÇÃO 

Dentre os recursos naturais que sofrem maior pressão está a água. O uso 

indiscriminado e o aumento incessante da demanda por esse recurso podem comprometer a 

sua qualidade e disponibilidade. Nesta premissa, a fim de estabelecer uma unidade territorial 

que facilitasse o planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos, a Lei nº 9.433/97 que 

institui a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) definiu a bacia hidrográfica como 

unidade territorial ideal de planejamento e estudo, sendo um sistema natural bem delimitado 

no espaço, onde as interações físicas são integradas, portanto, facilmente compreendidas, 

espacializadas e caracterizadas (BRASIL, 1997).  

O Ceará, no contexto que se refere à gestão de bacias e ao gerenciamento dos 

mananciais, foi pioneiro no tratamento dos recursos hídricos no Brasil em termos de 

planejamento. O Estado, face à escassez hídrica, aprovou em julho de 1992 a Lei nº 11.996, 

estabelecendo sua própria Política Estadual dos Recursos Hídricos que, de forma geral, 

também está fundamentada nos princípios da descentralização, integração e participação 

social, tendo a bacia hidrográfica como unidade de gestão, assim como os planos estaduais, as 

outorgas e as licenças para obras hídricas também se encaixam como instrumentos para a 

gestão dos mananciais (CEARÁ, 1992). 

Rocha et al. (2000) reforçam que a aplicação do conceito de bacia hidrográfica 

como unidade de gestão dos recursos hídricos originou-se na constatação de que os 

ecossistemas aquáticos são sistemas essencialmente abertos, trocam matéria e energia entre si 

e com os ecossistemas terrestres adjacentes. No caso, a matéria seria caracterizada pelo 

material transportado ou mobilizado (água e sedimentos); a energia, pela força motriz que 

gera o movimento de transporte; e a estrutura, pelos elementos e suas relações (a própria bacia 

hidrográfica) (CHRISTOFOLLETI, 1979). 

Portanto, a análise desse tipo de sistema proporciona a integração de 

conhecimentos sobre seus elementos, estruturas e funções de modo que facilitam a 

implantação de medidas que poderão amenizar os problemas ambientais enfrentados. Em 

regiões semiáridas, como no caso do Nordeste brasileiro, estes problemas são agravados em 

razão do quadro ambiental vulnerável, onde os recursos hídricos, solo e vegetação sofrem 

intensa degradação, aumentado assim a sua susceptibilidade. 

As bacias de drenagem nordestinas geralmente são intermitentes sazonárias, com 

relativa escassez hídrica espaço-temporal, além de apresentarem dimensões e regimes 

diferenciados em razão de seu tamanho, condições ambientais, localização das nascentes dos 
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exutórios e das formas de uso e ocupação do solo (NASCIMENTO, 2014). Nesta região, 

lagos e reservatórios apresentam baixa vazão e o tempo de residência da água, associado ao 

balanço hídrico negativo e às altas temperaturas, intensificam a acumulação e concentração de 

poluentes, fazendo com que esses sistemas fiquem mais vulneráveis à degradação 

(BARBOSA et al., 2012) e ao comprometimento na qualidade da água. Torres et al. (2007) 

destacam que os afluentes dos reservatórios são fontes externas importantes que trazem 

quantidades consideráveis de nutrientes inorgânicos para esses sistemas, sendo a avaliação do 

aporte de cargas externas essencial para a melhor compreensão da dinâmica da eutrofização 

em reservatórios tropicais, além de ser um elemento chave para o desenvolvimento de 

estratégias de recuperação. Logo, os estudos no nível de sub-bacias hidrográficas, unidades 

menores, facilita a identificação das formas de uso e ocupação do solo pelas atividades 

antrópicas, contribuindo para estratégias de planejamento e gestão ambiental mais eficientes. 

Os corpos hídricos de uma determinada região têm suas águas com características 

físico-químicas próprias, que por sua vez refletem as características pedológicas e geológicas 

da bacia de drenagem, assim como as atividades de uso do solo da região à sua montante 

(FRANCO et al., 2012). Atividades como agropecuária, disposição de águas residuais não 

tratadas e escoamento superficial urbano têm aumentado significativamente as emissões 

antrópicas de poluentes em relação às emissões naturais para os corpos hídricos (NOAA, 

1999).  

Nascimento (2013) reforça que os recursos hídricos devem ser avaliados em um 

contexto socioespacial amplo, de forma que transcenda a visão exclusivamente limnológica. 

Assim, o conhecimento do sistema aquático para a realização de prognósticos da qualidade 

hídrica, recuperação e manejo só serão possíveis através de instrumentos que viabilizem 

estudos integrados dos aspectos ambientais da paisagem. Ainda segundo o autor, a bacia 

hidrográfica denota características geoambientais, formando uma unidade natural 

indissociável e interatuante, sendo um sistema complexo em que as relações mútuas entre os 

seus componentes estruturais possibilitam a análise integrada do ambiente, permitindo uma 

acurada avaliação dos seus aspectos físicos, econômicos e sociais. Portanto, devido à 

essencialidade que a água compreende, as bacias de drenagem frequentemente são utilizadas 

como referencial geográfico para o planejamento, manejo e aproveitamento dos recursos 

naturais.  

Baseado nesta premissa e a fim de relacionar os dados do estudo realizado por 

Cajuí (2015), onde foram estimadas as cargas de N e P emitidas pelas fontes naturais e 

antrópicas deduzidas através do uso de fatores de emissão e da hidroquímica de águas 
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superficiais, e com o intuito de obter uma análise ambiental mais abrangente que possa servir 

como subsídio para o planejamento físico-territorial da sub-bacia do Riacho do Sangue, viu-se 

a necessidade na atual pesquisa de identificar as principais formas de uso e ocupação do solo, 

além de determinar os graus de fragilidade ambiental presentes na localidade para 

diagnosticar se as atividades anteriormente identificadas como supostas responsáveis pelas 

maiores emissões de nutrientes e por alterar a hidroquímica dos mananciais estão em áreas 

que possuem fragilidade ambiental elevada ou não.  

Segundo Franco et al. (2012), as bacias hidrográficas conferem um excelente 

campo para estudos de fragilidade, já que seu estado de equilíbrio é capaz de ser facilmente 

modificado, com consequências que podem ser refletidas na qualidade da água, dada sua 

sensibilidade aos impactos. A determinação das fragilidades expõe a região de estudo como 

um sistema composto por diversas variáveis que se inter-relacionam entre si e com outros 

sistemas ambientais, podendo servir como base para indicar condições favoráveis ou 

limitantes para o uso dos recursos naturais. Os estudos e mapeamentos voltados para essa 

temática podem contribuir diretamente para o direcionamento de ações que visam o 

desenvolvimento sustentável com base em uma análise integrada dos fatores que compõem o 

cenário ambiental de uma localidade. 

Nesse contexto, a partir da perspectiva integrada da paisagem, o presente estudo 

tem como objetivo geral analisar a fragilidade ambiental, causada pelas próprias condições 

naturais somadas à contribuição das ações antrópicas, na sub-bacia do Riacho do Sangue, 

afluente do reservatório Castanhão, semiárido cearense, utilizando para tanto as 

geotecnologias. Os objetivos específicos estão descritos a seguir:  

 Identificar as formas de uso e ocupação da terra que, supostamente, contribuem para o 

aumento dos processos de degradação ambiental; 

 Elaborar as cartas de fragilidade potencial e emergente como instrumento de subsídio 

para o planejamento territorial e gestão ambiental da região; 

 Identificar os sistemas ambientais presentes na sub-bacia do Riacho do Sangue, 

detectando suas limitações e potencialidades. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

2.1 A abordagem sistêmica e a perspectiva da análise ambiental integrada  

A abordagem sistêmica começou a ser utilizada no início do século XX, por volta 

do ano de 1930, nas ciências biológicas pelo pesquisador Ludwig Von Bertalanffy.  Anos mais 

tarde, mais precisamente na década de 1950, Bertalanffy lança a proposta da Teoria Geral dos 

Sistemas, onde os sistemas são um conjunto de elementos funcionais dinamicamente 

interligados de modo a formar um todo organizado. Esta ideia ganhou força a partir de 1960 

quando o enfoque sistêmico passa a ser amplamente difundido pela ciência, levando os 

estudiosos a uma nova maneira de pensar em termos de conexidade, relações e contexto. É 

nessa premissa, que a interpretação dos sistemas como “redes” ou “teias” tem sido utilizada 

ao longo das eras para transmitir seu sentido de entrelaçamento e de interdependência em 

todos os fenômenos (CHRISTOFOLETTI, 1979; CAPRA, 1996; LIMBERGER, 2006). 

Christofoletti (1979) afirma que, para serem considerados sistemas, os conjuntos 

devem ter: elementos, relações entre esses elementos, atributos (dos elementos e do sistema), 

entrada (input) e saída (output) de matéria, energia e informação, conforme Figura 1. 

Figura 1 – Representação esquemática de um sistema, seus 

elementos inter-relacionados (A, B, C e D) e os eventos de entrada 

e saída 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Christofoletti (1979). 

Portanto, através do autor supracitado, pode-se compreender o sistema como um 

conjunto de elementos interligados, onde cada sistema é composto por subsistemas menores e 

todos fazem parte de um sistema maior, aberto e integrado ao meio. Segundo Capra (1991), 

todos os sistemas naturais são estruturas específicas que resultam das interações e 

interdependência de suas partes. Assim, a Teoria dos Sistemas considera que o meio ambiente 

é, por si, um sistema vivo capaz de adaptação e evolução. 
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Tricart (1977) reforça que o conceito de sistema é o melhor instrumento para 

estudar as problemáticas ambientais. Ele permite a junção da atitude dialética entre a 

necessidade da análise e a adoção de uma visão de conjunto, capaz de possibilitar uma 

atuação eficaz sobre o meio ambiente, sendo necessário determinar como uma ação está 

inserida na dinâmica natural do meio para que a organização do espaço possa ser estudada, a 

fim de corrigir os erros e gerenciar a exploração dos recursos ecológicos que o meio oferece. 

Para Rodriguez e Silva (2016), o método sistêmico apresenta um enfoque interdisciplinar e 

constitui uma importante metodologia para os estudos dos objetos integrados, seus 

mecanismos de funcionamento e hierarquias. 

Portanto, entende-se que a Teoria Geral dos Sistemas chegou para fusionar as 

disciplinas. As pesquisas realizadas sob a abordagem integrada com foco na avaliação do 

meio ambiente e dos processos ambientais são conceitualmente aceitas e com 

operacionalização técnica viável. Procuram mostrar como determinadas características do 

ambiente são apropriadas para as diferentes formas de utilização, podendo até direcionar para 

usos específicos (CHRISTOFOLETTI, 1987), possibilitando o aproveitamento sustentável 

dos recursos naturais. 

A partir da premissa de estudos que envolvam a totalidade do meio e 

considerando as inter-relações dos componentes geoambientais, suas formas de organização e 

as intervenções das atividades antrópicas, a análise ambiental integrada surgiu como um 

fundamento teórico-metodológico imprescindível, a fim de entender a complexa relação 

existente entre os sistemas natural e socioeconômico, abandonando a perspectiva estática dos 

estudos setorizados (SANTOS, 2011).   

Contudo, o referido enfoque metodológico não nega a importância dos estudos 

setorizados, pelo contrário, enfatiza que é a partir das análises setoriais que se pode chegar à 

síntese de organização dos componentes geoambientais (SOUZA et al., 2009). A análise dos 

componentes de cada elemento discernido depende de critérios pertinentes a cada setor, mas 

sempre tendo em vista a concepção de sistemas (CHRISTOFOLETTI, 1987). Os estudos 

setoriais são de natureza analítica e buscam identificar e interpretar os diversos componentes 

dos sistemas ambientais a partir de técnicas e procedimentos especiais de estudo que 

representam uma etapa do conhecimento integrado, considerando a sua complexidade e 

heterogeneidade, sendo um dos requisitos da interdisciplinaridade. Esses estudos são 

cartograficamente representados por temas específicos (variáveis ambientais) que tratam de 

assuntos unitemáticos de natureza geológica, geomorfológica, pedológica, climatológica, 

hidrológica e fitoecológica (SOUZA & OLIVEIRA, 2011), mas sempre procurando analisar 
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de forma integrada os resultados obtidos. 

Destaca-se que uma unidade espacial que reúne diversas características ambientais 

setorizadas, mas que se inter-relacionam e formam um sistema complexo é a bacia 

hidrográfica, sendo, portanto, um importante instrumento de pesquisa do ponto de vista 

sistêmico, no qual é possível analisar a interconectividade dos sistemas ambientais. Nesse 

contexto, os estudos de fragilidade em bacias hidrográficas revelam a perspectiva de análise 

integrada da natureza considerando essa unidade espacial como um sistema ambiental que, 

quando submetido à semiaridez do clima, por exemplo, torna-se suscetível pelas 

características físicas (declividade e altitude do relevo, temperatura, aridez, solo e vegetação) 

e pela exposição às pressões ambientais das relações socioambientais (densidade populacional 

e uso e ocupação da terra) desenvolvidas ao longo das bacias e seus tributários (SOUSA et al., 

2010; SILVA, 2016). 

2.2 A bacia hidrográfica como unidade sistêmica de planejamento e de análise da 

fragilidade ambiental em regiões semiáridas  

A bacia hidrográfica é uma área com características geográficas, físicas e 

biológicas devidamente delimitadas, onde há interação de diversos componentes naturais, 

sociais, econômicos, culturais e políticos que formam os diferentes sistemas ambientais. É 

ideal, portanto, para a concepção de um planejamento e gestão que possam englobar não só a 

proteção dos diversos cenários ambientais, mas também as demandas e expectativas da 

população local. É nesse âmbito, que essa unidade espacial é analisada por meio de uma 

perspectiva ambiental e sistêmica com vistas à sustentabilidade, constituindo-se como uma 

célula básica de planejamento (RODRIGUEZ & SILVA, 2016). 

Muitos fatores concorrem para destacar a bacia hidrográfica como unidade 

referencial de planejamento e gestão ambiental. Nascimento (2014) destaca o subsídio ao 

desenvolvimento de parcerias e de resolução de conflitos para usos dos recursos naturais; 

estimula e permite a participação popular, descentralizando os trabalhos de conservação e de 

proteção ambiental e estimulando as integrações comunitária e institucional; evidencia o 

estado de degradação pela eutrofização, bem como pelo assoreamento dos corpos hídricos; e 

comporta-se como uma unidade fisiográfica indissociável passiva de ser geocompartimentada 

em trabalhos ambientais integrados. Tundisi (2008) reforça que a gestão por bacias 

hidrográficas é fundamental e que esta tem todos os elementos para integração de processos 

biogeofísicos, econômicos e sociais, sendo uma unidade natural que permite integração 

institucional e articulação da pesquisa com o gerenciamento.  
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Ao considerar a bacia hidrográfica como recorte espacial para ações de 

planejamento e gestão, pode-se compreendê-la como uma totalidade dinâmica composta por 

elementos (água, solo, flora, fauna e uso e ocupação do solo) diretamente inter-relacionados, 

sendo o ponto de partida para a tomada de decisões relativas à forma e intensidade que se 

deve usar o território (RODRIGUEZ & SILVA, 2016). Segundo Morais (2016), a divisão em 

bacias menores facilita o diagnóstico e o monitoramento ambiental, pois permite uma melhor 

correlação entre as análises da qualidade da água com a dinâmica do uso e ocupação do solo, 

assim como a identificação de processos impactantes e delimitação de áreas críticas.  

Nascimento (2011) aponta que uma bacia de drenagem denota características 

geoambientais, formando unidades naturais indissociáveis que podem facilitar o ordenamento 

territorial/ambiental e contribuir para o melhor aproveitamento da capacidade de suporte dos 

recursos naturais. Assim, a caracterização dos sistemas ambientais, pelo viés integrativo, se 

destaca como método para compreender o espaço geográfico em uma determinada porção 

espacial, fornecendo elementos para o conhecimento da estrutura e do funcionamento da 

natureza, proporcionando o planejamento racional de uso e ocupação do território. Logo, a 

abordagem sistêmica, unida com a análise empírica da fragilidade dos ambientes naturais e 

antropizados, têm sido amplamente utilizadas como método para avaliar áreas suscetíveis à 

degradação em bacias hidrográficas, de modo a subsidiar ações de planejamento que 

restrinjam e direcionem o uso e ocupação da terra, de forma a prevenir e minimizar o 

surgimento de problemas relacionados à qualidade ambiental dos mananciais (GOMES et al., 

2011). 

Para Ross (1995) e Ross et al. (1998), os recursos hídricos assumem um lugar de 

destaque no planejamento ambiental e as bacias hidrográficas permitem uma visão conjunta 

do comportamento dos elementos naturais e da ação humana em um espaço delimitado. O 

autor ressalta que: 

“A água é um recurso natural de atenção máxima a ser dada no planejamento 

ambiental. Sem dar-se a devida dimensão da importância da água para as sociedades 

humanas, qualquer planejamento estará condenado ao fracasso, a médio ou longo 

prazo, face ao esgotamento das potencialidades, perdas de qualidade por uso abusivo 

dos corpos d’água como diluidores de resíduos ou para irrigação da agricultura, ou 

alimento para os rebanhos da pecuária. [...] esse trabalho deve obrigatoriamente ser 

feito para cada uma das bacias hidrográficas que compõem o território político-

administrativo objeto do planejamento [...] face as potencialidades das águas e as 

necessidades atuais e futuras da sociedade que vive nesse território.” (ROSS, 1995; 

p. 69) 
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Salienta-se que em regiões de alta suscetibilidade ambiental, como os sertões, é 

inquestionável que qualquer uso dispersivo da água afeta o equilíbrio hidrológico das bacias 

hidrográficas (NASCIMENTO, 2014). Assim, estudos realizados por Gatto (1999), 

Nascimento (2006, 2011, 2013), Souza et al., (2012) e Carvalho (2014) reforçam a 

importância da análise ambiental integrada nos estudos de bacias, especialmente aquelas 

subordinadas ao clima semiárido.  

Nascimento (2014) ressalta que o Estado do Ceará é um dos principais 

laboratórios de inovações políticas sobre a gestão de bacias de drenagem para o 

gerenciamento da oferta de água sob controle estatal, sendo necessário estudar os recursos 

hídricos na condição de fator básico de melhoria da qualidade ambiental.  

Portanto, a análise integrada do meio físico, aliada ao estudo das características 

relacionadas ao uso e ocupação do solo, torna possível avaliar as potencialidades e restrições 

de uma determinada área quanto às formas de uso pelas atividades antrópicas. O diagnóstico 

da fragilidade do ambiente traz informações necessárias ao planejamento e contribuem para 

uma gestão ambiental mais eficiente (ALMEIDA, 2014). Diversos estudos já trazem a 

proposta metodológica da fragilidade ambiental aplicada em bacias hidrográficas semiáridas, 

tais como mostram os trabalhos de Batista et al. (2013), Pereira Neto et al. (2015), Silva 

(2016) e Costa (2017).  

2.3 Fragilidade ambiental: aspectos teóricos e conceituais 

A partir dos conceitos relacionados aos princípios da Teoria Geral dos Sistemas, 

originou-se o termo fragilidade ambiental, em que os elementos da natureza são considerados 

como de interação mútua, identificando assim o caráter sistêmico. Nesse sentido, a fragilidade 

ambiental seria evidenciada pelas possíveis quebras na interação entre os elementos do 

sistema natural, intervindo consequentemente no seu equilíbrio dinâmico (FIERZ, 2008). 

Conceitualmente, a fragilidade ambiental consiste na quebra do potencial 

ecológico de um sistema, estando diretamente relacionada com as condições do meio físico 

natural, principalmente cobertura vegetal, que revela o potencial de degradação proveniente 

das ações antrópicas, sendo necessário que as intervenções humanas sejam planejadas 

objetivando o ordenamento territorial, tomando-se como premissas a potencialidade dos 

recursos naturais e humanos e a fragilidade dos ambientes (ROSS, 2009). Neste contexto, 

Santos (2016) ressalta que: 
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“A definição da fragilidade ambiental encerra uma avaliação qualitativa das 

condições ambientais, apresentando o resultado das relações de conectividade e 

interdependência dos componentes ambientais com as atividades humanas. Deste 

modo, a análise da fragilidade ambiental considera a estrutura e o funcionamento 

dos ambientes naturais, levando em conta as transformações promovidas pelas 

atividades humanas, o que permite definir a capacidade de suporte dos sistemas para 

o desenvolvimento das atividades produtivas e culturais.” (SANTOS, 2016; p. 128)  

A análise da fragilidade do ambiente consiste em uma proposta de classificação 

voltada ao planejamento ambiental, cujo princípio básico é definir e avaliar os diferentes 

níveis de fragilidade dos ambientes naturais ou modificados pelas atividades humanas (ROSS, 

1994). Sporl e Ross (2004) consideram que os sistemas ambientais, frente às intervenções 

antropogênicas, apresentam maior ou menor fragilidade dependendo das suas características 

genéticas, assim como diferentes capacidades de uso. Para os autores, as alterações nos 

componentes naturais (relevo, solo, vegetação, recursos hídricos e clima) comprometem a 

funcionalidade do sistema e quebram o seu estado de equilíbrio dinâmico. Por isso, a 

identificação dos ambientes naturais e suas fragilidades potenciais e emergentes podem 

melhor nortear diretrizes e ações a serem implementadas no espaço físico-territorial. 

A gênese metodológica desse tipo de análise está fundamentada na visão sistêmica 

e na análise ambiental integrada, bem como nos preceitos de Tricart (1977). Este autor, para 

explicar o significado das intervenções humanas na natureza e seus efeitos, considera que os 

processos ambientais devem ser analisados sob o prisma da teoria dos sistemas, no qual 

pressupõe que a natureza está sob equilíbrio dinâmico até sofrer alguma alteração antrópica, 

desencadeando um estado de desequilíbrio temporário ou permanente. Fundamentado nas 

relações entre os processos de morfogênese e pedogênese propõe um modelo de classificação 

ecodinâmica, dividida em três categorias: meios estáveis, de transição (intergrade) e 

fortemente instáveis. De modo geral, quando houver o predomínio da pedogênese, maior será 

a estabilidade que o ambiente possui. Quando a morfogênese predominar, o ambiente tenderá 

a ser instável. Entretanto, nos meios de transição, quando há predomínio da morfogênese, a 

ecodinâmica é de transição com tendência à instabilidade. Em contrapartida, quando os 

processos pedogenéticos forem mais atuantes, ocorre um ambiente de transição com 

tendências à estabilidade (TRICART, 1977; SANTOS, 2011).  

Nessa conjuntura, Ross (1994) elaborou uma proposta metodológica, 

desenvolvida com base na concepção das unidades ecodinâmicas supracitadas, para classificar 

os graus de fragilidade do ambiente. O autor divide as unidades de fragilidade ambiental em 

potencial e emergente, subdividindo-as em cinco níveis hierárquicos que variam de muito 

fraca/baixa a muito forte/alta. Porém, desconsiderou o meio de transição (intergrade) em face 
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da imprecisão de definição dessa unidade. O Quadro 1 relaciona os conceitos de ambientes 

naturais e antropizados definidos pelos autores.  

Quadro 1 - Relação entre os conceitos de ambientes naturais e antropizados definidos por 

Tricart (1977) e Ross (1994) 

Autor Proposta metodológica 
Conceituação 

Ambientes naturais Ambientes antropizados 

Tricart (1977) Ecodinâmica Unidade estável Unidade instável 

Ross (1994) Fragilidade ambiental 
Unidade de instabilidade 

potencial 

Unidade de instabilidade 

emergente 

Fonte: Amaral e Ross (2009). 

Em suma, as unidades de fragilidade potencial correspondem aos ambientes 

estáveis que se encontram em condições de equilíbrio dinâmico, ou seja, menos afetados pelas 

atividades antrópicas. Embora apresentem condições de ambientes estáveis, devido às suas 

próprias características naturais e possibilidade de intervenções antrópicas, possuem uma 

instabilidade potencial qualitativamente previsível. Já as unidades de fragilidade emergente 

estão associadas aos ambientes fortemente instáveis que não se encontram em condições de 

equilíbrio dinâmico e, embora possam ser naturalmente frágeis, caracterizam-se 

principalmente pelas intensas intervenções antrópicas que modificaram o sistema natural e a 

dinâmica ambiental, destacando-se os desmatamentos (ROSS, 1994; SANTOS, 2011). A 

categorização dos tipos de fragilidade ambiental e suas respectivas classificações estão 

expostas no Quadro 2.  

Quadro 2 – Categorias de fragilidade ambiental e classificação dos níveis de intensidade 

Categorias de fragilidade 
Classificação dos níveis de intensidade de fragilidade 

Qualitativa Quantitativa 

Fragilidade Potencial 

Muito baixa 1 

Baixa 2 

Média 3 

Forte 4 

Muito forte 5 

 

Fragilidade Emergente 

Muito baixa 1 

Baixa 2 

Média 3 

Forte 4 

Muito forte 5 

Fonte: Santos (2011) adaptado de Ross (1994). 

Segundo Ross (1994), a análise empírica da fragilidade ambiental passa por 

atividades de campo e escritório, envolvendo etapas que incorporam estudos básicos do 

relevo, solo, uso da terra e do clima. Com base neles, são gerados produtos intermediários, 
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expressos através de textos e cartogramas. Esses resultados são de extrema importância para o 

planejamento ambiental, em que a conservação e a recuperação ambiental devem estar unidas 

com o desenvolvimento socioeconômico local.  

Portanto, o estudo da fragilidade ambiental é aplicado como uma técnica de 

planejamento, onde a identificação dos ambientes naturais e suas fragilidades potenciais e 

emergentes pode proporcionar uma melhor definição das diretrizes e ações a serem 

implantadas no espaço físico-territorial, servindo como base para o zoneamento e fornecendo 

subsídios à gestão do território (SPORL & ROSS, 2004; ROSS et al., 2008). 

2.4 Geotecnologias aplicadas na análise da fragilidade ambiental em bacias 

hidrográficas  

Conforme já exposto, as bacias hidrográficas fazem parte de um complexo 

sistema ambiental em que os cursos d’água servem como indicadores da manipulação do solo 

pela sociedade. Essas unidades espaciais conferem um excelente campo para estudos de 

fragilidade ambiental, uma vez que seu estado de equilíbrio é capaz de ser facilmente 

modificado, com consequências que refletirão na qualidade da água, dada a sua sensibilidade 

aos impactos (FRANCO et al. 2012).  

O conhecimento dos níveis de fragilidades presentes nos sistemas, por meio da 

integração de diversas variáveis que interferem nas potencialidades dos recursos naturais, 

possibilita compreender a realidade e obter uma visão sobre quais são as opções mais 

adequadas para o uso da terra. A abordagem em nível de bacias hidrográficas e suas 

compartimentações como unidades de planejamento ampliaram-se para diversas aplicações, 

marcadas notadamente pelos avanços tecnológicos. Assim, a utilização das geotecnologias, a 

partir da elaboração de modelos digitais, associadas às adaptações metodológicas da proposta 

de análise da fragilidade ambiental permite caracterizar os diferentes graus de limitação do 

ambiente a ocupação, bem como o estabelecimento de propostas para subsidiar ações de 

planejamento e gestão (SPORL, 2001; CUNHA et. al., 2013). 

As Geotecnologias compreendem o conjunto de tecnologias utilizadas para 

realizar a coleta, o processamento, a análise e disponibilização de informações 

georreferenciadas de uma determinada localidade. O termo é utilizado para designar todas as 

etapas que envolvem o uso e a análise espacial de dados geográficos. Dentre as 

geotecnologias, estão o Sistema de Informação Geográfica (SIG) e o Sensoriamento Remoto 

por satélites.  
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O sistema de informação pode ser compreendido como um sistema utilizado para 

coletar, armazenar, transformar e visualizar dados e informações. Neste contexto, pode-se 

definir SIG como um sistema constituído por um conjunto de programas computacionais 

específicos (softwares) que são capazes de manipular e analisar dados espacialmente 

referenciados em um sistema de coordenadas conhecido. Uma aplicação prática do SIG está 

vinculada com a realização de análises espaciais por meio de mapas temáticos (FITZ, 2008). 

Este autor ressalta que uma das técnicas mais trabalhadas é a sobreposição: 

“Cada mapa contendo um tema específico, o qual constitui um PI – Plano de 

Informação, é sobreposto a outro de temática diferente, mas de igual dimensão, para 

a obtenção de um produto deles derivado. O mapa resultante é analisado com base 

nos anteriores e nos pressupostos metodológicos da ciência geográfica.” (FITZ, 

2008; p. 26) 

No âmbito das bacias hidrográficas, Hoffmann et al., (2009) afirmam que 

modelos gerados no SIG para estudos nesses recortes espaciais são cruciais para lidar com 

novos desafios ambientais relacionados com inundações e secas, gestão e planejamento do 

uso sustentável da terra. Além de representarem excelentes ferramentas para avaliar planos 

alternativos em relação à quantidade e qualidade de água nesses sistemas e ajudar na tomada 

de decisões.  

Nesse âmbito, o SIG é caracterizado, dentre as ferramentas de suporte à decisão, a 

que mais se adequa ao enfoque sistêmico de gerenciamento de recursos naturais, dada as suas 

características de integração e manipulação de grandes quantidades de dados espaciais e 

alfanuméricos. Dentro do contexto das bacias hidrográficas, onde, por lei, há a necessidade da 

gestão participativa, estes aspectos mostram o grande potencial de utilização dessa ferramenta 

pelos Comitês de Bacias Hidrográficas (CBH) que, como órgãos coordenadores da gestão 

integrada das bacias, devem reunir e disponibilizar informações, necessitando desse tipo de 

sistema computacional. Além disso, as informações podem ser armazenadas e manipuladas, 

gerando resultados que podem ser documentados em formato mais adequado e flexível para 

os tomadores de decisão, contribuindo para o processo de discussão com a comunidade ou 

seus representantes (ROCHA, 2002). A Figura 2 mostra como o SIG se insere no processo 

decisório participativo de uma comunidade. 
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Figura 2 – O SIG no contexto de tomada de decisão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rocha (2002) adaptado de Aronoff (1989). 

 

Villa e Mcleod (2002) definiram que os estudos empíricos sobre fragilidade de 

ambientes precisam incluir três passos básicos. O primeiro é a definição do modelo 

metodológico de fragilidade, identificando seus componentes e suas dependências mútuas em 

termos de propriedades que podem ser associadas aos indicadores. O segundo é relacionar a 

visão sistêmica com a definição de fragilidade, de forma que os diferentes componentes 

interpretados de acordo com o modelo escolhido sejam comparáveis. Por fim, o terceiro 

componente é o próprio modelo matemático, usado para agregar as informações definidas em 

um conjunto hierarquicamente organizado de indicadores, cujo produto final são os polígonos 

de fragilidade.  

O cruzamento de Planos de Informação (PI) ou temas é, provavelmente, a 

funcionalidade mais importante de análise dos SIGs, pois permite que informações de temas 

distintos sejam cruzadas, em uma mesma posição da malha geográfica, gerando um produto 

final que contém novas relações espaciais provenientes de operações algébricas. Essa 
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aplicação é muito comum na geração de mapas-síntese ou cartas de fragilidade, onde são 

atribuídos pesos para cada tema e para cada elemento dentro desses temas (ROSA & ROSS, 

1999), conforme exemplificação do modelo esquemático da Figura 3. 

Figura 3 – Modelo esquemático exemplificativo de superposição dos planos de informação 

para o mapeamento da fragilidade ambiental 

Fonte: Silveira (2006). 

Na literatura científica, diversas pesquisas de fragilidade ambiental aplicadas em 

bacias hidrográficas utilizam a técnica de álgebra de mapas e ponderações das variáveis 

ambientais para que se possam obter resultados mais fidedignos às peculiaridades de cada 

região de estudo. Dentre eles estão os trabalhos de Gonçalves (2001), Grigio (2003), 

Kawabuco (2005), Costa (2006), Silveira et al. (2006), Franco (2012), Batista e Silva (2013), 

Cunha et al. (2013), Almeida (2014), Pereira Neto e Fernandes (2015), Queiroz Junior (2015), 

Valle et al. (2016) e França (2017).  

Desse modo, conclui-se que as Geotecnologias tornam-se ferramentas primordiais 

para manipular e analisar os dados desses tipos de modelos, de forma a contribuir para 

análises mais detalhadas do ambiente.  
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3 METODOLOGIA E PROCESSOS TÉCNICO-OPERACIONAIS 

Os procedimentos metodológicos representam a parte fundamental de uma 

pesquisa para que se possam atingir os objetivos propostos. Foram realizadas coletas de dados 

em gabinete e em campo, além de levantamentos nas instituições que possuem ligação com as 

temáticas trabalhadas e que puderam subsidiar informações, tais como o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará 

(IPECE), a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (COGERH), a Companhia de 

Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos 

Hídricos (FUNCEME) e a Secretaria de Recursos Hídricos (SRH).  

Foram cinco as etapas metodológicas desta pesquisa, em ordem: levantamento 

bibliográfico, levantamento socioeconômico, levantamento cartográfico, processamento dos 

mapas e levantamento de campo.  

A primeira etapa da pesquisa consistiu na revisão bibliográfica, examinando na 

literatura autores e suas concepções teórico-metodológicas a respeito da temática estudada, 

além de pesquisas que ajudassem na caracterização da área. Na segunda etapa, buscou-se o 

levantamento de dados secundários socioeconômicos, de forma que os municípios que estão 

inseridos na área de estudo fossem caracterizados.  

No que se refere à terceira etapa, buscou-se obter dados cartográficos e 

informações referentes ao meio físico da região para subsidiar os mapeamentos, tais como 

levantamentos de dados e informações sobre a existência de cartas geológicas, 

geomorfológicas, pedológicas e imagens de satélite. 

Já na quarta etapa foram elaboradas as cartas de fragilidade potencial e emergente 

da sub-bacia do Riacho do Sangue através do uso das Geotecnologias associadas à álgebra de 

mapas fundamentada na metodologia de Ross (1994). Por fim, os levantamentos de campo 

foram primordiais para a validação do mapeamento através de coleta de coordenas e registros 

fotográficos, assim como para obter-se o diagnóstico da área. Vale ressaltar que esta pesquisa 

também considera o estudo sobre a Compartimentação Ambiental do Ceará realizado por 

Souza (2000) para a identificação dos sistemas ambientais presentes no local de estudo.  Os 

passos metodológicos estão resumidos no fluxograma a seguir (Figura 4). 
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Figura 4 - Fluxograma metodológico da pesquisa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levantamentos e processamentos de dados 

Levantamento 

socioeconômico 

 

Levantamento 

bibliográfico 

Levantamento  

cartográfico 

 

 

Caracterização ambiental 

e socioeconômica 

 

Processamento 

dos mapas 

Levantamento  

de campo 

Pedologia 

Declividade e 

análise 

hipsométrica 

Declividade e 

análise 

hipsométrica 

Geomorfologia 

Uso e ocupação do 

solo 

Delimitação da 

bacia 

Clima 

Pontos (GPS) 

Fotografias Geologia 

Análise integrada dos componentes ambientais e condições socioeconômicas 

Fragilidade  

Ambiental 

Identificação dos sistemas ambientais e suas limitações 

e potencialidades 



 

31 

 

3.1    Levantamento cartográfico e estrutura dos mapeamentos 

Para a confecção dos produtos de sensoriamento remoto e planos de informação 

que auxiliaram e serviram de base para o mapeamento proposto neste estudo, foram 

utilizados: 

 Arquivos no formato shapelife (.shp) dos estados brasileiros, dos limites e sedes 

municipais do Ceará (IBGE, 2015); 

 Arquivo no formato shapelife (.shp) dos tipos de usos do solo no Ceará, escala 

1:500.000 (IPECE, 2010); 

 Arquivos no formato shapelife (.shp) das rodovias pavimentadas do Brasil (PNLT, 

2008); 

 Arquivos no formato shapelife (.shp) da divisão do Ceará por bacias hidrográficas, 

recursos hídricos e espelhos d’água (COGERH, 2008); 

 Base do mapa pedológico do Ceará na escala de 1:500.000; arquivos no formato 

shapefile (.shp) referente ao zoneamento geoambiental do Ceará, escala 1:500.000 

(FUNCEME, 1997, 2011);  

 Base da Geodiversidade do Ceará referente à folha SB-24 (Jaguaribe) no formato 

shapefile (.shp) na escala de 1:500.000; arquivos no formato shapefile (.shp) referentes 

a base geológica do Ceará, escala 1:500.000 (CPRM, 2011); 

 Imagens Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM), obtidas através do recurso 

interativo do Banco de Dados Geomorfométricos do Brasil (TOPODATA/INPE), site 

<http://www.webmapit.com.br/inpe/topodata/>, com resolução de 30 metros, 

referentes às cenas 05S405_ZN e 05S39_ZN. As imagens contêm registros 

altimétricos que permitem a extração de dados como Modelo Digital de Elevação 

(MDE), curvas de nível, declividade e hipsometria; 

 Imagem do satélite Landsat 8, sensor Operacional Terra Imager (OLI), órbita/ponto: 

217/064, datada do período de 30 de setembro de 2017, resolução de 30 metros, já 

otorretificadas, adquirida de forma gratuita através do site 

<http://earthexplorer.usgs.gov/>
 

da instituição United States Geological Survey 

(USGS). Considerou-se como critério de escolha desta imagem a baixa ocorrência de 

nuvens, o que corresponde ao período do ano de quadra seca, cujas informações 

inerentes ao uso e cobertura apresentam melhor visibilidade para a análise.



 

32 

 

 O mapeamento realizado seguiu a padronização cartográfica expressa pelo IBGE 

(1998) e Fitz (2008), apresentando as definições de sistema de Projeção Universal Transverso 

de Mercator (UTM) e Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas (SIRGAS 2000), 

Zona 24 Sul. As cores correspondentes a cada elemento nos mapas foram padronizadas de 

acordo com as que são utilizadas nos mapeamentos do IBGE, IPECE, EMBRAPA e CPRM. 

A base de dados espaciais foi trabalhada no software SIG ArcGis versão 10.4.1, 

sob licença do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará, que também foi 

utilizado para a manipulação e edição dos dados vetoriais, operações algébricas e para a 

elaboração do layout final dos mapas. Quanto ao software utilizado para realizar os 

procedimentos referentes ao processamento digital das imagens, optou-se pelo SPRING 5.5.2 

que possui ferramentas de alto desempenho, além de ser uma plataforma livre. Para a 

elaboração de tabelas, gráficos e produção textual foram utilizados o Pacote Office 2010 

(Excel e Word) da Microsoft. O Quadro 3 apresenta um resumo dos mapeamentos realizados 

nesta pesquisa, assim como informações referentes a cada mapa e a base utilizada na sua 

confecção. 

Quadro 3 - Síntese dos mapeamentos elaborados para a sub-bacia do Riacho do Sangue 

Tipo de mapa Descrição 

Localização 

Localização geográfica da sub-bacia a partir da divisão do Estado em bacias 

hidrográficas. Elaborado a partir da base de dados adquiridos do IBGE (2015) e 

da COGERH (2008) 

Litológico 

(Geologia) 

Reúne as informações referentes às unidades litoestatigráficas e suas respectivas 

composições litológicas. Elaborado a partir da base de dados do mapa geológico 

do estado do Ceará, CPRM (2011) 

Pedológico 

(Solos) 

Reúne as associações de solos existentes na área de estudo. Elaborado a partir do 

levantamento realizado pela SUDENE (1973), vetorizado e disponibilizado pela 

FUNCEME (2011) 

Hipsométrico 

(Altitude) 

Reúne informações sobre a elevação do terreno através de cores. Gerado por meio 

da imagem de radar SRTM 

Clinográfico 

(Declividade) 

Reúne informações sobre as classes de declividade encontradas na área de estudo. 

Gerado por meio da imagem de radar SRTM 

Compartimentação do 

relevo 

Reúne as informações referentes às unidades do relevo. Elaborado a partir da base 

de dados do mapa geológico do Ceará, CPRM (2003) 

Uso e cobertura do solo 
Obtido através da classificação da imagem Landsat 8 OIL órbita/ponto: 217/064, 

datada do período de 30 de setembro de 2017, resolução de 30 metros 

Fragilidades 
Obtido a partir do cruzamento das variáveis dos mapas de solos, declividade, 

relevo, intensidade pluviométrica, uso e ocupação do solo 

Sistemas ambientais 
Obtido através da combinação dos dados referentes ao Zoneamento Geoambiental 

do Ceará, FUNCEME (2011) e CPRM (2003) 

Fonte: elaboração própria. 
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3.2    Processamento dos mapas  

3.2.1  Delimitação da bacia de drenagem  

Este procedimento é o primeiro passo para análises hidrológicas ou ambientais 

dentro de uma bacia hidrográfica. Para tal propósito é preciso adquirir as imagens SRTM.  

A primeira etapa consiste na reprojeção das cenas 05S405_ZN e 05S39_ZN para 

SIRGAS 2000, Zona 24 Sul, que em seguida foram unificadas através da geração do mosaico.  

A segunda etapa consiste na análise hidrológica propriamente dita a partir da 

aplicação da ferramenta “Hidrology” do software ArcGis, onde são gerados os fluxos e o 

shapefile da drenagem, além da demarcação do ponto de acumulação (exutório) e criação da 

bacia. 

3.2.2   Declividade e análise hipsométrica 

 

A declividade foi gerada a partir do SRTM utilizado na delimitação da sub-bacia. 

Entretanto, para facilitar o processamento dos dados, utilizou-se o recorte (Clip) da imagem 

unificada. A geração das curvas de nível deu-se através da ferramenta “Slope” com a medição 

em porcentagem.  

Já o mapa hipsométrico representa as faixas de altitude de um terreno através de 

uma escala de cores. A análise hipsométrica possibilita conhecer o relevo de uma região de 

forma mais detalhada, possibilitando a compreensão do sistema de drenagem, possíveis áreas 

de acumulação ou erosão, por exemplo. Assim, o mapa para este estudo também foi gerado a 

partir do mesmo SRTM supracitado através da ferramenta Contour. 

 

3.2.3    Determinação das classes de uso e ocupação do solo 

O mapeamento realizado apresenta as definições do sistema de Projeção 

Universal Transverso de Mercator (UTM) e Sistema de Referência Geocêntrico para as 

Américas (SIRGAS 2000), Zona 24 Sul. A escala de trabalho adotada na identificação das 

classes de uso e ocupação do solo nesta pesquisa foi de 1:50.000. A Figura 5 apresenta o 

fluxograma metodológico dos procedimentos técnico-operacionais utilizados.  
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Figura 5 – Fluxograma metodológico das etapas de mapeamento dos usos e cobertura do solo 

Fonte: elaboração própria. 

Para dar início ao processo de classificação com as imagens Landsat 8, o primeiro 

procedimento realizado foi a reprojeção, já que as bandas estão orientadas ao norte 

verdadeiro, ou seja, direcionadas ao Hemisfério Norte. Deste modo, a reprojeção para o 

Hemisfério Sul é obrigatória.  

Com o objetivo de evidenciar as áreas ocupadas na região de estudo, aplicou-se a 

técnica de realce, muito utilizada na interpretação visual de imagens. Para tanto, foi aplicado 

um contraste linear nas bandas 4, 5 e 6, posteriormente utilizadas na realização da composição 

colorida R 6, G 5 e B 4. A fim de aumentar a acuraria da classificação, acrescentou-se na 

composição a banda PAN, cuja resolução é de 15 metros, obtendo-se uma classificação com 

resolução final de 15 metros. Para otimizar o processamento das imagens no software, fez-se 

um recorte apenas da área da sub-bacia hidrográfica em questão.  

O Método da Máxima Verossimilhança (MAX-VER) é o classificador 

supervisionado mais utilizado na comunidade acadêmica. Segundo Fitz (2008), este método 

baseia-se na escolha de áreas que possam representar determinadas feições conhecidas, onde 

são utilizadas a média e covariância dos pixels amostrados e calculada a probabilidade de um 
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pixel localizado fora dessa área amostral pertencer à sua respectiva classe.  

Conforme observado no fluxograma metodológico, o primeiro passo da análise 

consiste na criação do contexto, onde é necessário ativar um banco de dados com a imagem a 

ser classificada e selecionar o tipo de análise, no caso, “pixel a pixel”.   

Na etapa de treinamento, são criadas as classes que servirão de base para as 

classes definitivas, conforme forem sendo coletadas as amostras espectrais (Quadro 4) e 

delimitados os polígonos amostrais das áreas que servirão como teste. Já a etapa seguinte 

permite observar se as amostras adquiridas na etapa anterior foram satisfatórias ou não para 

uma boa classificação. Para isso, é aplicada uma técnica de análise estatística conhecida como 

matriz de confusão ou matriz de erros, onde se observa quanto o classificador de imagens 

confunde uma classe com outra. 

Posteriormente, segue-se para a classificação propriamente dita. É nesta etapa que 

as amostras adquiridas no treinamento são utilizadas para gerar uma imagem digital com as 

classes criadas. Já o procedimento de pós-classificação é aplicado com a finalidade de 

uniformizar os temas, ou seja, eliminar pixels isolados, classificados diferentemente da sua 

vizinhança. Com isso, uma imagem classificada com aparência menos ruidosa é gerada.   

Na etapa mapeamento ocorre a criação do mapa temático a partir da imagem 

digital classificada. Nesta fase é realizada a associação entre as classes criadas. Por fim, tem-

se a etapa de exportação, para tanto, é necessária a conversão da imagem digital mapeada de 

matriz para vetor. 
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solo exposto

mata ciliar

corpo hídrico

caatinga densa

caatinga aberta

agropecuária

area_urbana_deputado

solo exposto

mata ciliar

corpo hídrico

caatinga densa

caatinga aberta

agropecuária

area_urbana_deputado

solo exposto

mata ciliar

corpo hídrico

caatinga densa

caatinga aberta

agropecuária

area_urbana_deputado

solo exposto

mata ciliar

corpo hídrico

caatinga densa

caatinga aberta

agropecuária

area_urbana_deputado

 

Quadro 4 - Classes de uso e cobertura do solo identificadas na sub-bacia do Riacho do Sangue e respectivas chaves de interpretação 

Classes nível I Classes nível II 

Classes de uso e 

cobertura do solo da 

bacia e representação 

correspondente ao mapa 

Descrição das classes de uso e 

cobertura do solo  

Chaves de interpretação 

Imagem do satélite Foto em campo 

Áreas antrópicas 

não agrícolas 

Área urbanizada 

Área urbana 

Áreas ocupadas por edificações 

correspondentes às sedes municipais. 

  

Área de 

mineração 

Solo exposto  

 

Áreas cuja vegetação foi desmatada, 

deixando o solo exposto; exposições 

rochosas; extração de areia. 

  

Áreas antrópicas 

agrícolas 

Culturas 

permanentes e 

temporárias; 

pastagem 

Agricultura/pastagem 

(agropecuária) 

 
Áreas cobertas por lavouras 

permanentes e temporárias e/ou 

cobertas predominantemente por 

gramíneas, arbustos e árvores dispersas 

onde existe pastagem introduzida. 

  

Áreas de vegetação 
natural 

Área florestal 

Caatinga arbórea/arbustiva 

densa 

 

Áreas cobertas por vegetação 

arbórea/arbustiva densa em áreas 

conservadas ou moderadamente 
conservadas, representada por vários 

tipos fisionômicos encontrados na 

caatinga. 

  

(Continua) 
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solo exposto

mata ciliar

corpo hídrico

caatinga densa

caatinga aberta

agropecuária

area_urbana_deputado

solo exposto

mata ciliar

corpo hídrico

caatinga densa

caatinga aberta

agropecuária

area_urbana_deputado

 
(Conclusão) 

 

Fonte: elaborado pela autora com base em IBGE (BRASIL, 2013) 
 

 

 

 

Classes nível I Classes nível II 

Classes de uso e 

cobertura do solo da 

bacia e representação 

correspondente ao mapa 

Descrição das classes de uso e 

cobertura do solo  

Chaves de interpretação 

Imagem do satélite Foto em campo 

Áreas de vegetação 

natural 
Área florestal 

Caatinga arbustiva aberta 

 

Áreas com cobertura vegetal arbustiva, 

por vezes espaçada, representada por 

vários tipos fisionômicos encontrados 

na caatinga. 

  

 Vegetação de várzea 

 

Áreas com vegetação ribeirinha que 
ocupa os canais de drenagem bem 

marcados. 

 

 

 

Água 
Corpo d’água 

continental 

Água 

 

Compreende os espelhos d’água. 
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3.3    Avaliação da fragilidade potencial e emergente por meio da álgebra de mapas 

 

Para a elaboração das cartas de fragilidade da sub-bacia do Riacho do Sangue, 

adotou-se como procedimento metodológico a proposta de Ross (1994), intitulada “Análise 

empírica da fragilidade dos ambientes naturais e antropizados”, fundamentada nos preceitos 

das unidades ecodinâmicas de Tricart (1977). Nessa concepção, o ambiente é analisado 

segundo a teoria sistêmica, cujo pressuposto é que a natureza encontra-se em equilíbrio 

dinâmico até que seus componentes sejam alterados pelas intervenções humanas, 

comprometendo sua funcionalidade e induzindo processos de degradação, onde devem ser 

consideradas as potencialidades dos recursos naturais juntamente com a fragilidade dos 

sistemas ambientais (ROSS et al., 2008).  

A fragilidade ambiental diz respeito à susceptibilidade de dano que o meio 

ambiente pode sofrer. Ross (1994) utiliza o conceito de Unidades Ecodinâmicas de 

Instabilidade Potencial e de Instabilidade Emergente. Esse tipo de análise exige estudos 

básicos de relevo, solo, uso da terra e clima, dos quais geram produtos cartográficos temáticos 

de geomorfologia, pedologia, climatologia e uso e cobertura da solo. A proposta metodológica 

recomenda que seja efetuada uma análise integrada dos componentes e que cada Plano de 

Informação (PI) ou tema seja avaliado a partir de uma hierarquia de cinco classes de 

fragilidade, em conformidade com seu grau de susceptibilidade.  

As variáveis são hierarquizadas em cinco classes de acordo com sua fragilidade: 

muito fraca (1), fraca (2), média (3), forte (4) e muito forte (5). Assim, as variáveis mais 

estáveis apresentam valores mais próximos de 1,0, as intermediárias ao redor de 3,0 e as mais 

instáveis estão próximas de 5,0 (SPORL & ROSS, 2004). Para o modelo proposto neste 

estudo, adotou-se a análise integrada das variáveis relevo, declividade, solos, comportamento 

pluviométrico e uso/cobertura da terra.  

A compartimentação do relevo e as classes de declividade apresentam-se 

compatíveis para a análise da dinâmica do relevo por possibilitarem a identificação das áreas 

com maior ou menor risco de erosão, constituindo um elemento de grande importância na 

determinação das potencialidades de utilização, sendo considerada como variável reveladora 

das aptidões e limitações de uso da terra. Quanto aos solos, são levadas em consideração as 

características de textura, estrutura e profundidade dos horizontes superficiais. A intensidade 

das precipitações (volume) associada à sua frequência (concentração em alguns meses do ano) 

são fatores decisivos para os processos erosivos. As áreas rurais, por exemplo, no período de 

estiagem, têm seus solos apenas preparados para o cultivo e totalmente expostos a erosão. 
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Logo, a intensidade dos processos erosivos dependerá da relação quantidade/intensidade das 

chuvas que ocorrerem durante o período em que essas culturas apresentarem uma proteção 

mínima ao solo. Em relação às classes de uso de ocupação da terra, foram propostas com o 

objetivo de diferenciar o grau de proteção que cada uma destas categorias proporciona ao solo 

(ROSS, 1994; SPORL, 2001; 2007). Os valores de fragilidade atribuídos a cada tema adotado 

para esta pesquisa segundo recomendações metodológicas de Ross (1994) e Sporl (2001, 

2007) estão listados no Quadro 5. 

Quadro 5 – Valores de fragilidade atribuídos a cada tema analisado 

Tema Valor atribuído 
Classificação 

quanto: 

Declividade Grau de fragilidade 

0 a 3% 1 Muito baixa 

3 a 8% 2 Baixa 

8 a 20% 3 Média 

20 a 45% 4 Alta 

> 45% 5 Muito alta 

Compartimentação do relevo Grau de fragilidade 

Planície fluvial 3 Média 

Superfície aplainada degradada 3 Média 

Planalto 4 Alta 

Inselbergs 5 Muito alta 

Degraus estruturais e rebordos erosivos 5 Muito alta 

Colinas dissecadas e morros baixos 5 Muito alta 

Associações dos solos Grau de fragilidade 

SXe16 - Planossolos Háplicos Eutróficos + Planossolos Nátricos 
Órticos + Neossolos Litólicos Eutróficos 

3 Média 

TCo11 - Luvissolos Crômicos Órticos + Neossolos Litólicos 

Eutróficos + Planossolos Háplicos Eutróficos 
4 Alta 

TCo8 - Luvissolos Crômicos Órticos + Neossolos Litólicos 

Eutróficos + Argissolos Vermelho-Amarelos Eutróficos 
4 Alta 

PVAe15 - Argissolos Vermelho-Amarelos Eutróficos + Luvissolos 

Crômicos Órticos + Neossolos Litólicos Eutróficos 
4 Alta 

RLe18 - Neossolos Litólicos Eutróficos + Planossolos Nátricos 

Órticos + Luvissolos Crômicos Órticos 
5 Muito alta 

Relação intensidade/duração das chuvas Intensidade 

Comportamentos pluviométricos irregulares ao longo do ano, com 

episódios de chuvas de alta intensidade e volumes anuais baixos, 

geralmente abaixo de 900 mm/ano (semiárido) 

5 Muito alta 

Uso e cobertura do solo da sub-bacia Graus de proteção 

Água 1 Muito alta 

Caatinga arbórea/arbustiva densa 2 Alta 

Caatinga arbustiva aberta; vegetação de várzea 3 Média 

Agropecuária 4 Baixa 

Área urbanizada; solo exposto 5 Muito baixa 

Fonte: elaborado com base em Ross (1994) e Sporl (2001, 2007). 

 

 



 

40 

 

Para dar início aos cálculos das fragilidades foi feita a conversão dos dados 

vetoriais (.shp) para o formato matricial (GRID). Esse formato consiste em uma grade regular, 

representada por uma malha quadriculada de dimensão espacial definida, composto por 

pixels. A resolução dos pixels que compõe os GRIDs deste trabalho é de 30 metros.  

Em ambiente de SIG, realizou-se a reclassificação de cada plano de informação 

(valores de 1 a 5) por meio da ferramenta Reclassify na opção Spatial Analyst. A partir destes 

arquivos reclassificados foi possível realizar a álgebra dos mapeamentos por meio da 

ferramenta Raster Calculator, obtendo-se como resultado as categorias de fragilidade. 

A fragilidade potencial foi determinada a partir de uma média aritmética 

utilizando apenas os aspectos naturais, assumindo-se que o sistema encontra-se em equilíbrio 

dinâmico, onde nenhuma variável sobrepõe-se à outra (CREPANI, 2001; ROSA & ROSS, 

2004), conforme equação (1). 

 

FAP = [(PI 1) + (PI 2) + (PI 3) + (PI 4)]/4                                                                             (1) 

 

Onde: 

FAP = Fragilidade Potencial; 

PI 1 = Compartimentação do relevo; 

PI 2 = Declividade; 

PI 3 = Associações dos solos; 

PI 4 = Intensidade pluviométrica. 

Para o cálculo da fragilidade emergente, Souza (2000) enfatiza que a 

compartimentação do relevo apresente-se como elemento base para a delimitação de sistemas, 

assim como Silva (2012) destaca que esta variável é fator básico de integração devido tanto ao 

seu grau de estabilidade como pela facilidade de identificação, delimitação e interpretação dos 

comportamentos topográficos e do modelado. Grigio (2003) e Costa (2006) na tentativa de 

obterem mapas de fragilidade ambiental que representassem mais fielmente as peculiaridades 

das localidades de estudo, aplicaram o método de ponderação de fatores, que permite a 

possibilidade de compensação entre as variáveis através de um conjunto de pesos que indicam 

a importância relativa de cada plano de informação. Portanto, dada essa importância, atribuiu-

se pesos ao PI referente a variável geomorfológica e ao uso e ocupação do solo. Conforme 

equação (2). 
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FAE = [(0,2 x PI 1) + (0,1 x PI 2) + (0,1 x PI 3) + (0,1 x PI 4) + (0,5 x PI 5)]                     (2) 

 

Onde: 

FAE = Fragilidade Emergente; 

PI 1 = Compartimentação do relevo; 

PI 2 = Declividade; 

PI 3 = Associações dos solos; 

PI 4 = Intensidade pluviométrica; 

PI 5 = Uso e ocupação do solo. 

 

3.4    Levantamento de campo 

 

Os levantamentos de campo ocorreram no período de janeiro/2017 e junho/2017 a 

partir da análise exploratória da região, onde foram realizados registros fotográficos e coleta 

de coordenadas com apoio do receptor GPS a fim de validar os mapeamentos. 

 

3.5    Levantamento socioeconômico 

 

A caracterização socioeconômica da área de estudo foi feita através de 

levantamentos de dados secundários adquiridos junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE) e 

Assembleia Legislativa do Ceará (Quadro 6).  

Quadro 6 - Síntese dos levantamentos de dados secundários que serão utilizados na pesquisa 

Levantamento Fonte Descrição 

Perfil básico municipal 
IPECE 

(2016) 

Dados e informações sobre as características geográficas, 

demográficas, sociais e políticas do Estado, bem como dados 

sobre a economia e finanças 

Caderno regional da sub-

bacia do Médio Jaguaribe 

CEARÁ 

(2009) 

Reúne informações essenciais para orientar o planejamento 

das ações necessárias nesta bacia. Aspectos físicos e sociais 

são agrupados para auxiliar na tomada de decisão 

Censo agropecuário 
IBGE 

(2015) 
Dados sobre produção agrícola e pecuária 

Fonte: elaboração própria. 

 

 

 

 



 

42 

 

4   CONTEXTUALIZAÇÃO AMBIENTAL E SOCIOECONÔMICA DA SUB-BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIACHO DO SANGUE 

 

A caracterização dos aspectos ambientais da sub-bacia de estudo permite a 

compreensão inicial do funcionamento desse sistema por meio dos seus atributos físicos 

(geologia, relevo, tipos de solos, vegetação e aspectos hidroclimáticos) que, quando 

associados aos aspectos socioeconômicos, proporciona o conhecimento sobre as 

potencialidades e limitações de uso e ocupação de uma determinada área, podendo-se propor 

medidas de uso que se adequem à dinâmica da bacia hidrográfica. 

4.1   Localização geográfica e aspectos gerais da sub-bacia do Riacho do Sangue 

A área de estudo está localizada na região semiárida cearense e inserida na bacia 

do Médio Jaguaribe que possui cerca de 10.356 km
2
 (Mapa 1). O rio Jaguaribe é o principal 

rio desta bacia hidrográfica e drena uma área de 10.335 km
2
, possuindo como principais 

afluentes pela margem direita o rio Figueiredo e pela margem esquerda, os riachos Manuel 

Dias Lopes e do Sangue (IPECE, 2007; CEARÁ, 2009).  

A sub-bacia do Riacho do Sangue abrange significativamente os municípios de 

Jaguaretama, Senador Pompeu, Solonópole, Milhã e Deputado Irapuan Pinheiro, cuja 

principal via de acesso entre esses municípios é a rodovia estadual CE-371, conforme pode 

ser observado no Mapa 1. 
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Mapa 1 – Localização geográfica da sub-bacia hidrográfica do Riacho do Sangue em relação ao Brasil, ao Ceará e à bacia do Médio Jaguaribe 
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Visando a caracterização mais detalhada do ponto de vista quantitativo e 

objetivando maior compreensão dos fatores e processos ocorrentes na sub-bacia hidrográfica 

em questão, foi feita a delimitação desta utilizando-se o software Arcgis 10.3. Assim, esta sub-

bacia abrange área total de 2.315,8 km
2
 com representatividade de 22,3% dentro da bacia do 

Médio Jaguaribe. Vale ressaltar que tanto as áreas territoriais originais, quanto apenas as que 

estão inseridas na delimitação da área de estudo também foram determinadas pelo mesmo 

software, baseado nos dados disponibilizados pelo IBGE na tabela de atributos contida no 

arquivo shapefile, conforme pode ser observado na Tabela 1. 

Tabela 1 – Municípios, áreas territoriais e representatividade dentro da sub-bacia do Riacho 

do Sangue. 

Município 
Área original  

(km
2
) 

Área inserida na 

 sub-bacia (km
2
) 

Área inserida na 

 sub-bacia (%) 

Jaguaretama 1.758 559,8 30,1 

Dep. Irapuan Pinheiro 470,1 501,6 97,4 

Milhã 501,9 292,3 55,1 

Solonópole 1.534,9 962,1 67,4 

Fonte: dados da pesquisa adaptados de IBGE (2015). 

A urbanização nos municípios que abrangem a sub-bacia do Riacho do Sangue é 

incipiente, incluindo pequenas aglomerações. A taxa de urbanização é inferior a 50% em três 

municípios, tais como Jaguaretama (47%), Deputado Irapuan Pinheiro (45%) e Milhã (46%), 

sendo superior apenas em Solonópole (52%), conforme Tabela 2. A área urbana total 

compreende cerca de 2.090 km
2
, estando a população total (urbana e rural) em torno de 

57.709 habitantes no ano de 2013 (IPECE, 2016). 

Tabela 2 – Dados populacionais, área urbana e taxa de urbanização dos municípios inseridos 

na sub-bacia do Riacho do Sangue 

Fonte: IPECE (2016). 

4.2    Aspectos geológicos e geomorfológicos  

A contextualização geológico-geomorfológica de uma área é importante para a 

compreensão de diversos fatores. Elementos como a litologia, estrutura (geologia) e feições 

da morfologia e declividade (geomorfologia) são imprescindíveis para a compreensão dos 

elementos que compõem a dinâmica ambiental (COSTA, 2017). 

Município 
População urbana 

 (hab) 

População rural  

(hab) 

Área urbana  

(km
2
) 

Taxa de 

urbanização (%) 

Jaguaretama 8.469 9.394 882 47 

Dep. Irapuan 4.133 4.962 230 45 

Milhã 5.969 7.117 238 46 

Solonópole 9.106 8.559 739 52 



 

 

45 

 

Do ponto de vista geológico, a área de estudo repousa na Província Estrutural da 

Borborema. Esta província é individualizada em três domínios tectônicos fundamentais, 

limitados por importantes zonas de cisalhamento brasilianas, denominadas: Domínio 

Setentrional, Domínio Central (Zona transversal) e Domínio Meridional (Perifranciscano). A 

sub-bacia Riacho do Sangue está situada no domínio tectônico Setentrional, que compreende 

uma porção da Província Borborema situada ao norte do Lineamento Patos, sendo 

subdividida, de oeste para leste, nos domínios Médios Coreaú, Ceará Central e Rio Grande do 

Norte (CPRM, 2003; MESQUITA; 2016).  

Segundo Magalhães e Silva (2010), a estrutura geológica do território cearense é 

basicamente constituída de três tipos de terrenos, o embasamento cristalino, estrutura 

geológica mais antiga, proveniente do Pré-Cambriano; os compartimentos sedimentares que 

constituem as grandes bacias sedimentares do Nordeste, datados do Paleo-Mesozóico; e os 

depósitos sedimentares, formações mais recentes provenientes do Tercio-Quaternário. Essas 

diferentes estruturas apresentam diversidade litológica e estrutural que refletem diretamente 

na formação do relevo, diversidade de solos e disponibilidade dos recursos hídricos 

superficiais e sub-superficiais que, associados à influência climática, condicionam o quadro 

fitoecológico local e as potencialidades dos recursos naturais disponíveis (SOUZA, 2000). 

Assim, de acordo com levantamento disponibilizado pela CPRM (2011) a área de 

estudo compreende nove unidades litoestratigráficas, detalhadas no Quadro 7 e ilustradas no 

mapa litológico (Mapa 2), as quais são palco de processos complexos que ajudam a forjar a 

compartimentação do relevo. 

Quadro 7 - Elementos litológicos existentes na sub-bacia do Riacho do Sangue  

Domínio Unidade litoestratigráfica Constituição litológica 

Complexos Granitóides 

Deformados 

Suíte Granitóide Itaporanga 
Granito, Granodiorito, 

Diorito 

Granitóides de Quimismo 

Indiscriminados 
Granito 

Plúton Solonópole 
Monzodiorito, Sienito, 

Biotita Granito 

Plúton Riacho Traíras 
Monzodiorito, Sienito, 

Biotita; Granito 

Complexos Granitóides Intensamente 

Deformados: Ortognaisses 
Suíte Serra do Deserto Granito, Granodiorito 

Complexos Gnaisse-Migmatíticos e 

Granulitos 

Unidade Acopiara Migmatito, Paragnaisse 

Complexo Jaguaretama Ortognaisse, Paragnaisse 

Sedimentos Cenozóicos inconsolidados ou 
pouco consolidados 

Depósitos aluviais Areia, Cascalho 

Sequências Vulcanossedimentares 

Proterozóicas dobradas Metamorfizadas de 

baixo a alto grau 

Grupo Orós 
Xisto, Gnaisse, Quartzito, 

Metacalcário 

Fonte: CPRM (2011). 
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Mapa 2 - Unidades litoestratigráficas presentes na sub-bacia do Riacho do Sangue
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De um modo geral, é possível identificar três feições de relevo: as Planícies 

Fluviais, formas resultantes das deposições fluviais constituídas de terras planas que se 

estendem pelas margens dos rios; a Depressão Sertaneja, predominante na área, resultado de 

um acentuado processo erosivo, sob condições de clima semiárido, com relevo variando de 

suave ondulado a ondulado; e os Maciços Residuais, referentes às serras cristalinas e 

inselbergs, onde predomina o relevo forte ondulado (CEARÁ, 2009). As compartimentações 

do relevo encontradas na região da sub-bacia podem ser observadas no Mapa 3, assim como a 

classificação do relevo está representada no Mapa 4.  

Mesquita (2016) detalha que a sub-bacia do Riacho do Sangue abrange o domínio 

dos escudos e dos maciços antigos que foram concebidos pela depressão sertaneja em formas 

erosivas, dissecadas, conservadas e pelas cristas residuais. Também se verifica a ocorrência do 

domínio dos depósitos sedimentares Cenozóicos representados pelas áreas de deposição 

recentes, concebidos em planícies fluviais, comportando solos de melhor qualidade e maior 

umidade, além de permitir uma atividade agrária mais intensa. Assim, a unidade referente à 

depressão sertaneja apresenta superfície aplainada, se portando como local de depósitos que 

compõem os pediplanos sertanejos. Ressaltando que pediplano (planície) é o nome dado a 

uma região aplainada em clima árido ou semiárido que se desenvolve através de processos 

erosivos nas encostas. 

Em relação à planície fluvial, área de inundação do rio, corresponde a formas bem 

características de acumulação por processos fluviais, constituindo depósitos aluviais ao longo 

da calha dos rios e exibindo as melhores condições edafoclimáticas no semiárido. Já os 

inselbergs são originados de um intenso processo erosivo típico de ambientes áridos e 

semiáridos: a erosão paralela. Apresentam-se como formas disseminadas pela depressão 

sertaneja que efetivam os efeitos seletivos de trabalho erosivo no decorrer da história 

geológica recente da região. São geralmente áreas despidas de solo ou de vegetação e quando 

a pedogênese é efetiva, conduz à formação de solos Litólicos, recobertos por uma caatinga de 

porte arbustivo (SOUZA, 2000). 

Segundo Souza (op. cit), a depressão sertaneja está situada em níveis altimétricos 

inferiores a 400 metros, em média. Altitudes médias entre 130 a 150 metros representam os 

níveis mais rebaixados, com topografia plana ou levemente ondulada. Nas altitudes superiores 

a 300 metros, a dissecação é mais evidente e constituem os níveis mais elevados das 

depressões. Quanto ao aspecto hipsométrico (Mapa 5) a área de estudo apresenta inclinação 

desde os níveis altímetros mais elevados, com cota máxima de 410 metros, até os níveis 

menos elevados, com cota mínima de 90 metros.
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Mapa 3 – Compartimentação do relevo da sub-bacia do Riacho do Sangue 
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Mapa 4 – Classes de declividade da sub-bacia do Riacho do Sangue 
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Mapa 5 - Hipsometria da sub-bacia do Riacho do Sangue
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4.3    Aspectos pedológicos 

Quanto aos solos, o Ceará tem uma distribuição estreitamente relacionada com a 

compartimentação geomorfológica. Na unidade geomorfológica das Depressões Sertanejas 

com níveis mais rebaixados, há associações de Planossolos, Solonetz, Solodizado (setores 

planos dos pediplanos sertanejos), Vertissolos, Litólicos e afloramentos de rochas. Nos níveis 

mais elevados, encontra-se associações de solos Bruno Não-Cálcicos (topos e vertentes de 

colinas rasas sertanejas), Podzólicos Vermelho-Amarelos (altas vertentes), Litólicos e 

aforamentos de rochas (SOUZA, 2000).  

Os solos são indicadores da variabilidade ambiental por refletirem seus fatores e 

processos de formação, sendo ótimos estratificadores do meio natural. Dentre os solos que se 

destacam em termos de expressão geográfica no contexto do bioma Caatinga estão os 

Latossolos, Argissolos, Planossolos, Luvissolos e Neossolos (ARAÚJO FILHO, 2010).  

Os tipos de solos encontrados na sub-bacia do Riacho do Sangue foram: Brunos 

Não Cálcicos, Litólicos, Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico, Regossolos, Planossolos 

Solódicos (EMBRAPA, 1973; IPECE, 2016). Contudo, segundo a nova classificação 

brasileira de solos, dividem-se em Argissolos, Luvissolos, Neossolos e Planossolos 

(EMBRAPA, 2006; JACOMINE, 2009). 

Segundo documento elaborado pela EMBRAPA (2002) que trata das limitações do 

uso dos solos do Ceará por suscetibilidade à erosão, na região do Médio Jaguaribe, os graus 

de suscetibilidade vão de moderado a muito forte, variando de acordo com a textura dos solos. 

O Quadro 8 e o Mapa 6 mostram os tipos de solos encontrados na área de estudo. Já o  

Quadro 9 detalha as características dominantes, limitações de uso e potencialidades. 

 

 Quadro 8 – Classes predominantes, associações dos solos e suas respectivas áreas na sub-

bacia do Riacho do Sangue.

Classe de solo 

predominante 
Associações 

Área na 

bacia (km²) 

Luvissolos Crômicos  

TCo11 - Luvissolos Crômicos Órticos + Neossolos Litólicos 

Eutróficos + Planossolos Háplicos Eutróficos  
2,0 

TCo8 - Luvissolos Crômicos Órticos + Neossolos Litólicos 
Eutróficos + Argissolos Vermelho-Amarelos Eutróficos  

250,6 

Planossolos Háplicos  
SXe16 - Planossolos Háplicos Eutróficos + Planossolos 

Nátricos Órticos + Neossolos Litólicos Eutróficos 
694,9 

Argissolos Vermelho-

Amarelos  

PVAe15 - Argissolos Vermelho-Amarelos Eutróficos + 

Luvissolos Crômicos Órticos + Neossolos Litólicos Eutróficos  
432,4 

Neossolos Litólicos  
RLe18 - Neossolos Litólicos Eutróficos + Planossolos 

Nátricos Órticos + Luvissolos Crômicos Órticos  
930,0 

Fonte: elaborado pela autora com base em EMBRAPA (2006, 2011). 



 

 

52 

 

Mapa 6 – Classes de solos presentes na sub-bacia do Riacho do Sangue 
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Quadro 9 - Síntese dos solos encontrados na sub-bacia do Riacho do Sangue, suas características e limitações de uso  

Fonte: organizado pela autora com base em Souza (2000); EMBRAPA (1999, 2006); Jacomine (2009); Cunha et al. (2010); Araújo Filho (2011); Santos (2016).  
 

 

Classes 

de solos 
Características dominantes Limitações de uso Potencialidades de uso 

N
eo

ss
o

lo
s 

L
it

ó
li

co
s 

Solos rasos, normalmente ocorrem em áreas mais 

acidentadas, associados com pedregosidade e 

rochosidade; a maioria apresenta textura média; 

baixa capacidade de armazenamento de água e 
nutrientes; fertilidade natural média a baixa 

Pouca profundidade; dificuldade de manejo 

associadas à pedregosidade e rochosidade; 

relevo acidentado; extrema susceptibilidade à 

erosão; não é adequado para o cultivo 
intensivo 

Apresentam poucas alternativas de uso por se tratar de 

solos rasos ou muito rasos e, usualmente, rochosos e 

pedregosos. São normalmente indicados para a 
preservação da flora e da fauna 

P
la

n
o

ss
o

lo
s 

Solos rasos a moderadamente profundos; ocorrem 

preferencialmente em áreas de relevo plano ou 

suave ondulados; mal drenados; fertilidade natural 

média com problemas de sais 

Deficiência de drenagem; restrições 

relacionadas à profundidade efetiva, 

pedregosidade e sodicidade; muito propensos 

aos processos erosivos 

Apresentam quantidades de minerais primários 

facilmente intemperizáveis, o que lhes confere boa 

capacidade de fornecer nutrientes às plantas. Devido ao 

relevo plano ou suave ondulado, não existe empecilho à 

motomecanização agrícola, exceto quando as áreas com 

estes solos encontram-se encharcadas 

L
u

v
is

so
lo

s Solos normalmente rasos a pouco profundos; 

textura média ou argilosa; moderadamente 
drenados; a grande maioria está situada em áreas 

planas e suave onduladas; fertilidade natural média 

a baixa 

Pequena profundidade; pedregosidade 
superficial frequente; alta suscetibilidade à 

erosão mesmo quando situado em relevo 

suave ondulado 

São bastante utilizados com pecuária extensiva, palma 
forrageira e agricultura de sequeiro (milho e feijão). A 

irrigação, quando necessária, deve ser utilizada nas áreas 

com solos menos rasos 

A
rg

is
so

lo
s 

Solos de profundidade muito variável, em geral, 

pouco profundos a profundos; a textura varia de 

arenosa a argilosa na superfície e de média a muito 

argilosa na subsuperfície; moderadamente ou 

imperfeitamente drenados; predominantemente 

ácidos e de baixa fertilidade 

Alguns desses solos podem ter limitações em 

função da pequena profundidade efetiva, 

pedregosidade, rochosidade, relevo 

fortemente dissecado e drenagem imperfeita; 

alta suscetibilidade à erosão, especialmente 

quando ocorrem em relevos mais 

movimentados com fortes declividades 

Quando localizados em áreas de relevo plano e suave 
ondulado, podem ser usados para exploração de diversas 

culturas, desde que sejam feitas correções de acidez e de 

adubação. Porém, em face da grande suscetibilidade à 

erosão, mesmo em relevo suave ondulado, práticas de 

conservação de solos são recomendáveis. Quando 

localizados em relevos mais movimentados com fortes 

declividades, não são recomendáveis para agricultura, 

prestando-se para pastagem e reflorestamento ou 

preservação da flora e da fauna 
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4.4    Aspectos hidroclimáticos 

 

Entre os fenômenos que atuam sobre o clima do Ceará, a Zona de Convergência 

Intertropical é um dos principais sistemas atmosféricos do clima regional, influenciando 

principalmente a distribuição e variação do regime de chuvas, no período de fevereiro a maio, 

particularmente nos sertões. Destaca-se também os Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis as 

Linhas de Instabilidade e as brisas marinhas que atuam ao longo da zona costeira, sendo 

responsáveis pelos episódios de precipitações sobre a região. O regime de chuvas no Estado 

tem acentuada variação com reflexos na distribuição da pluviosidade ao longo da estação, 

assim como nos totais anuais entre diferentes períodos em uma mesma localidade ao longo do 

tempo (SOUZA, 2000). 

A sub-bacia do Riacho do Sangue está sob clima tropical quente semiárido, com 

temperaturas médias em torno de 26ºC a 28ºC. A quadra chuvosa compreende os meses de 

fevereiro a maio com precipitações muito irregulares e com médias anuais variando na faixa 

de 400 a 800 mm (CEARÁ, 2009; IPECE, 2016). As informações sobre a série histórica 

(1988 a 2018) adquiridas junto à FUNCEME (2018) coletadas nas estações de cada município 

que compõe a sub-bacia estão ilustradas no Gráfico 1, revelando uma média de 680 mm para 

a região. 

As nascentes do riacho do Sangue estão localizadas no município de Deputado 

Irapuan Pinheiro em altitudes aproximadas a 380 m, sendo ainda um local de difícil acesso 

por ficar situado em área de mata preservada naquela região. Entre seus tributários estão o 

riacho das Pedras, riacho Verde e riacho Forquilha que durante a maior parte do ano são 

intermitentes. O leito principal estende-se por aproximadamente 100 km em direção sudoeste-

nordeste e desemboca no reservatório Castanhão, município de Jaguaretama. O riacho do 

Sangue é barrado no município de Solonópole, cujo açude possui o mesmo nome. Contudo é 

popularmente chamado de Boqueirão, com capacidade de acumulação de 61.424.000 m
3
 e 

vazão regularizada de 0,610 m
3
/s. Em função da declividade e natureza do terreno, verifica-se 

o desenvolvimento de uma drenagem com características de padrão dentrítico e subdentrítico 

(CEARÁ, 2009; MESQUITA, 2016; SRH, 2015). 
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Gráfico 1- Série histórica de média anual da precipitação na sub-bacia Riacho do Sangue (1988-2018) 

Fonte: FUNCEME (2018). 
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4.5    Aspectos da vegetação 

O tipo de vegetação encontrado na área de estudo compreende a caatinga 

arbustiva aberta e caatinga arbustiva densa. Esta classificação foi baseada a partir do sistema 

fitogeográfico do Ceará de Figueiredo (1997), obtidos junto à Fundação Cearense de 

Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME, 1997). 

A caatinga possui um padrão fisionômico arbóreo quando as condições semiáridas 

são mais moderadas e quando os solos têm melhores condições de fertilidade natural. Assim, 

na medida em que as condições ambientais se tornam mais limitadas, as caatingas assumem 

um padrão fisionômico de caatinga arbustiva densa ou caatinga arbustiva aberta. A caatinga 

arbustiva densa, quando degradada, toma o aspecto de caatinga arbustiva aberta (SOUZA, 

2000). Segundo Leal et al. (2003), a caatinga pode conter principalmente árvores e arbustos 

baixos, dos quais muitos apresentam espinhos, microfilia (folhas pequenas) e algumas 

características xerofíticas (plantas que adaptaram mecanismos para sobreviver a ambientes 

secos e quentes). Por sua vez, Figueiredo (1997) divide a vegetação de caatinga inserida na 

Depressão Sertaneja (áreas cristalinas) em várias subunidades: caatinga arbórea, caatinga 

arbustiva aberta, caatinga arbustiva densa e mata seca. Estas variam de porte arbóreo ao 

arbustivo e de densidade aberta até fechada, porém todas essas áreas possuem uma flora típica 

das superfícies cristalinas que as une entre si. Baseado nesta classificação, Moro et al. (2015) 

conclui que essas subdivisões são variações no porte e no estado de conservação de uma 

unidade fitoecológica que possui uma flora coesa característica, condicionantes  geológicos e 

ecológicos próprios, chamada  de caatinga do cristalino que cresce sobre a depressão 

sertaneja. Esta ocorre em solos rasos e pedregosos, com média a boa fertilidade, mas que não 

têm como manter água edáfica após as chuvas devido à sua pouca profundidade. Quanto à 

fisionomia, a caatinga do cristalino pode apresentar porte desde arbóreo até arbustivo denso 

ou arbustivo aberta. Entretanto, o porte da vegetação em uma área pode estar muito mais 

ligado ao histórico de impactos antrópicos do que aos fatores ecológicos propriamente ditos.  

Por fim, as plantas anuais (terófitas) são a forma de vida mais presentes, junto 

com as árvores e arbustos (fanerófitos), permitindo definir estruturalmente a caatinga do 

cristalino como uma formação dominada por micro e nanofanerófitos (árvores e arbustos) no 

componente lenhoso, em geral decíduos e espinhosos, somados a um estrato herbáceo anual 

muito rico em espécies. Após a quadra chuvosa, as plantas lenhosas perdem suas folhas para 

suportar a seca, enquanto as terófitas morrem, permanecendo no solo apenas na forma de 

semente até que a próxima estação chuvosa (MORO et al., 2015). 
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4.6    Caracterização socioeconômica e contextualização histórica de uso da terra 

 

Dentre os aspectos relevantes da região que podem demonstrar as condições 

sociais e econômicas da população e dos municípios que compõem a sub-bacia do Riacho do 

Sangue estão o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que leva em conta o Produto 

Interno Bruto (PIB) per capita, a longevidade e educação; e o PIB setorial, que abrange as 

atividades agropecuárias, industriais e de serviços (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – IDH e percentual do PIB por setor (agropecuário, industrial e de serviços) nos 

municípios que abrangem a sub-bacia do Riacho do Sangue 
Município IDH PIB por setor (%) 

 Agropecuária Indústria Serviços 

Jaguaretama 0,612 21,4 4,6 74,0 

Solonópole 0,625 17,4 3,5 79,2 

Milhã 0,626 21,4 3,2 75,4 

Dep. Irapuan Pinheiro 0,609 15,8 2,7 81,6 

Média 0,618 18,9 3,5 77,5 

Fonte: IPECE (2016). 

 

Observando o PIB setorial, verifica-se que o setor de serviços se sobressai em 

todos os municípios, com média de 77%, seguido pelo setor agropecuário com média de 18% 

de participação. O setor industrial tem média de participação de apenas 3,5%, o que leva à 

conclusão de que a região apresenta baixo nível de industrialização.  

Outro fator importante a ser observado é o IDH, que mede a situação 

socioeconômica dos municípios. Este índice varia de 0 a 1 e, quanto mais próximo de 1, 

melhor a situação da população do município. Dentre os municípios observados, este índice 

tem média de 0,618. Sobre a população extremamente pobre, a média dos percentuais dos 

municípios é de 29,7%. Ou seja, cerca de 30% da população total desses municípios tem 

rendimento domiciliar per capita mensal de até R$ 70,00 (IPECE, 2016). 

Tratando-se de cobertura de água, os dados disponíveis mostram média percentual 

de 93% na área de estudo. Contudo, quanto à cobertura de esgoto, os números mostram uma 

situação de precariedade, já que a maioria deles não dispõe de instalações apropriadas ou os 

dados estão indisponíveis, conforme Tabela 4. Dentre os municípios, apenas Jaguaretama 

possui taxa significativa de 59% em relação tipo de esgotamento sanitário adotado, sendo este 

a fossa séptica.  
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Tabela 4 – Dados de cobertura urbana de água e esgoto e tipos de esgotamento sanitário 

adotados nos municípios que abrangem a sub-bacia do Riacho do Sangue 

Município 
Cobertura de 

água (%) 

Cobertura de 

esgoto (%) 
Tipos de esgotamento sanitário (%) 

   Fossa séptica Rede geral Outra 

Jaguaretama 97,95 6,75 59,10 0,07 1,30 

Solonópole 96,44 - 11,16 2,69 33,96 

Milhã 84,99 3,67 0,31 0,15 58,96 

Dep. Irapuan Pinheiro 92,82 - 0,23 0,00 28,45 

Fonte: IPECE (2016). 

 

Em relação aos resíduos sólidos coletados em domicílios particulares permanentes 

no ano de 2010, a área de estudo apresenta uma taxa média de 49,37% (IPECE, 2016). 

Contudo, apesar destes resíduos serem coletados, a pesquisa não menciona a destinação final.  

Buscando apresentar e analisar os impactos decorrentes do uso e ocupação da 

terra nas bacias do Médio e Baixo Jaguaribe, Pantalena (2012) contextualizou historicamente 

a região onde levantou que a ocupação do Vale do Jaguaribe, por atividades econômicas, teve 

inicio pela atividade pecuária (principalmente criação de gado) e as charqueadas. A 

exploração da pecuária exerceu um papel importante na expansão portuguesa pelos sertões 

cearenses. À época, a Colônia era vista apenas como área de produção para a Metrópole e 

preponderava o trinômio: grande propriedade, trabalho escravo, monocultura. Assim, o 

interesse pela cana-de-açúcar, cultivada nas regiões litorâneas, impulsionou o 

desenvolvimento dos setores subsidiários nas regiões interiores. A criação de gado e a 

agricultura de subsistência (culturas extensivas e itinerantes) ocupavam o interior e supriam as 

necessidades da região canavieira litorânea. O algodão, cujo cultivo cabia ao pequeno e médio 

agricultor, deu início ao ciclo agropecuário da economia cearense no final do século XVIII, 

logo após a decadência da indústria do charque no final deste mesmo século, onde os 

principais produtos a serem comercializados eram couro e algodão. No início do século XX 

surgiria o extrativismo da cera de carnaúba.  

Como já mencionado, de forma geral, a depressão sertaneja e a planície fluvial 

constituem as principais unidades geomorfológicas da região de estudo. Pantalena (op. cit) 

ressalta que neste terreno aplainado pela erosão, entrecortado por serras, cristas, inselbergs e 

planícies aluviais, a vegetação da caatinga arbustiva e forrageira predomina, sobretudo nos 

períodos chuvosos. A atividade antrópica desordenada e imprudente praticada há anos sobre 

os delicados componentes geoambientais desse território refletem nos processos de 

degradação atuais. Desse modo, a forma extensiva de criação dos rebanhos propicia o 

desmatamento da vegetação natural da caatinga para pastagens e passagem do gado. São 

nestas áreas desmatadas com solos desprotegidos onde é praticado o sobrepastoreio, com um 



 

 

59 

 

grande número de rebanhos que se locomovem entre as áreas de pastagem e dessedentação, 

contribuindo para a degradação da cobertura vegetal e perda da camada fértil do solo pelos 

processos erosivos do terreno, contribuindo, consequentemente, para a diminuição da 

capacidade produtiva (econômica e biológica) dos solos, disponibilidade dos recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos através do assoreamento dos cursos d´água e descaracterização da 

fauna e flora nativa.  

Neste tema, com o objetivo de analisar e quantificar, as formas de uso e ocupação 

na sub-bacia hidrográfica do Riacho do Sangue, Mesquita et al. (2014) chegaram a conclusão 

que os principais tipos de uso na localidade dividem-se em pecuária, agricultura e utilização 

desordenada dos recursos hídricos, sendo essas atividades realizadas sem nenhum 

planejamento e controle, ultrapassando a capacidade de suporte do ambiente.  
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5      RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1  Classes de uso e ocupação do solo na sub-bacia hidrográfica do Riacho do Sangue, 

Ceará 

A partir da utilização de imagens de satélite para extração de informações e 

respeitando a escala de mapeamento de 1:50.000, as principais tipologias de uso identificadas 

na área de estudo foram: água, área urbana, solo exposto, agropecuária, caatinga 

arbórea/arbustiva densa, caatinga arbustiva aberta e vegetação de várzea ou ribeirinha. Vale 

ressaltar que se optou por unir as classes agricultura e pastagem em razão dessas atividades, 

muitas vezes, serem desenvolvidas de forma conjunta em uma mesma área, dificultando a 

visualização durante o processo de classificação com a imagem Landsat 8.  

As tipologias de uso e ocupação do solo referentes ao ano de 2017 estão 

quantificadas na Tabela 5 e ilustradas no Mapa 7, de modo a ser observado que a classe que 

possui maior representação espacial diz respeito à tipologia inerente à caatinga arbustiva 

aberta, representando 36% da área total da sub-bacia, seguida pela caatinga arbórea/arbustiva 

densa com 31%, estando distribuídas por toda a área de estudo. Contudo, nas proximidades de 

Jaguaretama há baixa representatividade de vegetação densa, sendo possível observar em sua 

maioria a presença de caatinga arbustiva aberta. 

A agropecuária é a terceira tipologia com maior representatividade, porcentagem 

de 27%, sendo identificada em todos os municípios da sub-bacia, assim como os solos 

expostos. Esta última classe possui porcentagem de 3,2%, apresentando concentração nos 

municípios de Jaguaretama e Milhã. As classes área urbana e corpos hídricos obtiveram pouca 

representatividade, com 0,2% e 0,8%, respectivamente. A vegetação de várzea possui 

representatividade de 1,8% estando facilmente identificada ao longo dos cursos d’água.  

Tabela 5 – Classes de uso e cobertura da sub-bacia do Riacho do Sangue referentes ao ano de 

2017. 
Classes de uso e cobertura do solo Área (km²) Porcentagem (%) 

Área urbana 5,4 0,2 

Solo exposto 73,3 3,2 

Agropecuária 628,3 27,1 

Caatinga arbórea/arbustiva densa 714,6 30,9 

Caatinga arbustiva aberta 834,8 36,0 

Vegetação de várzea 40,9 1,8 

Água 18,5 0,8 

Fonte: dados da pesquisa. 
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 Mapa 7 – Tipologias de uso e cobertura do solo da sub-bacia do Riacho do Sangue referentes ao ano de 2017
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A configuração espacial da paisagem, exposta pelo mapeamento de uso e 

cobertura do solo, exibe as informações inerentes às ações naturais e antrópicas atuantes 

na região.  

Assim, a fim de entender o processo de evolução das tipologias 

identificadas nesse estudo, os usos referentes ao ano de 2017 foram comparados com o 

mapeamento realizado por Mesquita (2016) nos anos de 2003 e 2014 para a mesma 

localidade. A autora utilizou imagens Landsat com resolução espacial de 30 metros 

datadas do mês de julho, correspondentes ao período seco na região, cuja análise das 

tipologias de uso e ocupação foi elaborada a partir da técnica Bhattacharya, sendo um 

método de classificação supervisionada por regiões. Mesquita (op. cit.) também 

identificou a predominância das caatingas (arbórea/arbustiva densa e arbustiva aberta), 

seguida pela agricultura e pastagens. 

Apesar da utilização de diferentes técnicas de classificação entre a presente 

pesquisa e o estudo de Mesquita (2016), para fins comparativos, o Gráfico 2 ilustra a 

variação espacial das classes de uso e ocupação entre os anos 2003, 2014 e 2017. 

Gráfico 2 – Comparação entre os cenários de uso e cobertura do solo nos anos de 2003, 

2014 e 2017 na sub-bacia hidrográfica Riacho do Sangue 

Fonte: elaborado pela autora com base em Mesquita (2016). 
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Através da análise dos dados do gráfico anterior, percebe-se que as zonas 

urbanas no decorrer dos anos tendem a apresentar crescimento em razão do aumento da 

população que acaba por exigir mais espaço no interior urbano, ampliando a extensão 

desta área.  Em relação ao ano de 2003 e 2014, observa-se a diminuição de 235 km² das 

áreas de caatingas (arbustiva densa e aberta), porém, ao comparar com o período entre 

os anos de 2014 e 2017, nota-se o oposto, com aumento de 205 km² da vegetação, 

destacando-se a classe da caatinga arbustiva aberta. Estas áreas possivelmente foram 

substituídas por agricultura e pastagem entre os períodos de 2003 e 2014, entretanto, 

com as baixas médias pluviométricas registradas entre os anos de 2014 e 2017 (Gráfico 

1) as áreas  que antes haviam sido exploradas pela atividade agropecuária foram 

parcialmente repostas em razão da dinâmica de sucessão da vegetação. Corroborando 

com a hipótese do agravamento da situação de seca entre o período de 2003 a 2017, 

atenta-se para a considerável diminuição da área dos espelhos d’água da bacia.  

Quanto à vegetação de várzea ou ribeirinha, esta exibe significativa 

alteração, onde é possível observar que em 2003 a área desta tipologia correspondia a 

90 km
2
, enquanto que em 2017 fica restrita a apenas 41 km

2
. Constatou-se em campo 

que a vegetação ribeirinha foi paulatinamente alterada por estar em locais com melhores 

condições ambientais para a prática de agricultura, conforme observado na Figura 6.  

Figura 6 – Agricultura familiar (cultivo de milho) localizada às margens do Riacho do 

Sangue (a) e área utilizada para pasto e cultivo de milho onde antes passava o curso 

d’água (b), ambas nas proximidades da sede municipal de Jaguaretama, Ceará. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: acervo pessoal. 

 

(a) (b) 



64 

 

 

A qualidade das águas superficiais é um indicativo da dinâmica de uma 

bacia hidrográfica, portanto, o conhecimento das atividades desenvolvidas no território 

da bacia é imprescindível para a prevenção de problemas de poluição que possam vir a 

comprometer o aproveitamento dos usos múltiplos da água (MORAES, 2016). 

Há o consenso na comunidade científica que as alterações ocorridas na 

qualidade da água são consequências, diretas ou indiretas, das atividades antrópicas que 

de alguma forma têm contato com a água, como por exemplo, atividades agropecuárias 

(LOLLO, 2016). Freire et al. (2014) ao analisarem a qualidade da água em treze sub-

bacias do estado do Espírito Santo, concluíram que os maiores índices de degradação da 

água estão positivamente correlacionados com as atividades humanas associadas à 

exposição do solo e à pastagem. Os autores destacaram que as áreas com maiores 

concentrações de nitrogênio e menores concentrações de oxigênio dissolvido estavam 

localizadas próximas a áreas com uso pastoril sem manejo adequado do solo. 

Neste contexto, as conclusões dos autores supracitados e os resultados 

obtidos neste estudo através do mapeamento das tipologias de uso e cobertura da terra 

corroboram com os resultados obtidos por Cajuí (2015) que, através do uso de fatores 

de emissão, constatou que, no grupo das atividades antrópicas, a pecuária, seguida pela 

atividade agrícola, é a principal atividade que mais potencialmente contribui com as 

emissões de nutrientes (N e P) para os corpos hídricos na sub-bacia do Riacho do 

Sangue, podendo acarretar no agravamento do quadro de eutrofização e comprometer a 

qualidade da água dessa região. Conforme pode ser observado na Figura 7. 

Figura 7 - Contribuições relativas (%), das cargas de N e P por fontes naturais e 

antrópicas, estimadas para a sub-bacia do Riacho do Sangue 

Fonte: Cajuí (2015). 
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A escolha entre a degradação ambiental e o desenvolvimento sustentado 

passa pelo conhecimento da natureza da interação existente entre as unidades de 

paisagem natural e os polígonos de intervenção antrópica. As atividades desenvolvidas 

dentro dos polígonos de intervenção antrópica introduzem novas forças que podem 

alterar, em escala variável, as condições de equilíbrio do sistema natural. A agricultura e 

a pecuária são exemplos de atividades que, em maior ou menor escala, introduzem 

estímulos externos ao sistema, cuja primeira intervenção é a alteração da cobertura 

vegetal, seguida pelo comprometimento da qualidade dos recursos hídricos (CREPANI 

et al., 2001). Portanto, as atividades antrópicas realizadas sem planejamento ou controle 

e a ocupação desenfreada de áreas naturalmente instáveis, como é o caso do bioma 

Caatinga, acarretam em processos que degradam o ambiente.  

Por fim, nos produtos obtidos através do sensoriamento remoto a 

confiabilidade dos mapas está vinculada a sua exatidão. Nesse sentido, realizada a 

classificação digital da imagem, é necessária a aplicação de procedimentos estatísticos 

que possam definir a acurácia temática dos resultados. Dentre as técnicas mais usadas 

na exatidão dos mapeamentos, sejam automatizados ou visuais, está a construção de 

matrizes de confusão ou de erro, o índice de Kappa e desempenho geral (MACHADO, 

2002; BERNARDES, 2006). Neste estudo, os índices foram automaticamente gerados 

pelo software na etapa de análise das amostras. O desempenho geral obtido foi de 90% e 

o índice Kappa encontrado para esta classificação foi de 0,71. Dentro da comunidade 

científica, a análise de Kappa é a técnica mais utilizada na avaliação da precisão 

temática, pois utiliza todos os elementos da matriz de erro no seu cálculo. Fonseca 

(2000) apresenta valores de referência do índice de Kappa correspondentes ao 

desempenho da classificação digital, onde o mapeamento realizado nesta pesquisa se 

enquadrou no desempenho de “muito bom”.  
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5.2   Cartas síntese de fragilidade potencial e emergente da sub-bacia do Riacho do 

Sangue 

Após a compilação das informações apresentadas na etapa metodológica, os 

resultados obtidos por meio da superposição entre os temas, anteriormente apresentados 

e discutidos, resultaram na delimitação das unidades espaciais que representam classes 

de fragilidade potencial e emergente na área de estudo. Para chegar nessas informações, 

foram aplicados os métodos de álgebra de mapas e sobreposição ponderada em 

ambiente de SIG para que fossem elaboradas as cartas síntese de fragilidade e, através 

das correlações com os mapeamentos intermediários, se efetuasse uma análise 

ambiental integrada.  

A fragilidade ambiental foi adotada como percurso metodológico para esta 

pesquisa devido ao seu fator de integração dos elementos. Assim, as fragilidades foram 

classificadas a partir de adaptações voltadas para as peculiaridades da região em estudo 

adotando como diretriz a metodologia empregada por Ross (1994, 2008), cuja 

elaboração foi fruto das necessidades que emergiram com as aplicações em pesquisas 

voltadas para bacias hidrográficas. Logo, o autor define duas categorias de fragilidade: 

potencial, definida pelos elementos do meio físico (declividade, compartimentação do 

relevo, pedologia e clima), e emergente, definida pelos elementos físicos citados 

somados ao uso e ocupação do solo.  A fragilidade potencial (FAP), apesar dos sistemas 

naturais estarem em equilíbrio dinâmico, apresenta uma possível instabilidade 

previsível face às suas características naturais e à probabilidade de inserção humana. A 

instabilidade, por sua vez, está diretamente relacionada ao grau o qual o escoamento 

hídrico superficial e concentrado possui mediante os processos erosivos. No que diz 

respeito à fragilidade emergente (FAE), pode ser entendida como àquela na qual as 

ações humanas já desestabilizaram o equilíbrio dinâmico dos sistemas ambientais 

(ROSS, 1994; 2008). 
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5.2.1 Fragilidade potencial  

As delimitações das unidades espaciais que compõem a carta de fragilidade 

potencial (Mapa 8) expressam o equilíbrio dinâmico natural na sub-bacia do Riacho do 

Sangue, sem a influência das atividades antrópicas. 

Através da análise empírica proposta, com adaptações para a realidade local, 

foi possível estabelecer quais áreas podem ser consideradas como as mais críticas do 

ponto de vista da fragilidade potencial natural para a área de estudo. Foram obtidos 

como resultados três graus diferenciados de fragilidade (baixa, média e alta), havendo o 

predomínio da classe média, conforme a representatividade das classes de fragilidade 

ilustradas no Gráfico 3 e quantificadas na Tabela 6.  

Gráfico 3 – Representatividade das classes de fragilidade potencial na sub-bacia 

hidrográfica do Riacho do Sangue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Tabela 6 – Áreas correspondentes às classes de fragilidade potencial na sub-bacia do 

Riacho do Sangue, Ceará 

Fragilidade Potencial Área (km²) Área (%) Faixa de valores 

Baixa 249,7 10,8 2,0 – 2,75 

Média 1.877,6 81,1 3,0 – 3,75 

Alta 188,6 8,1 4,0 – 4,70 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Mapa 8 – Fragilidade potencial da sub-bacia hidrográfica do Riacho do Sangue, Ceará. 
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Conforme Tabela 6, observa-se que 81% da área da sub-bacia compreende a 

classe de fragilidade potencial média, correspondendo a 1.877 km
2
, enquanto que a 

classe de fragilidade potencial baixa ocupa aproximadamente 11% da área, 

correspondendo cerca de 250 km
2
. Já a classe de fragilidade potencial alta é a que tem 

menor representatividade, ocupa apenas 8%, abrangendo 188 km
2
 da área de estudo. 

A classe de fragilidade potencial baixa encontra-se nas regiões de 

superfícies aplainadas, como nas Depressões Sertanejas, onde o relevo é plano a suave-

ondulado, com a predominância de baixas amplitudes que variam de 100 a 200 metros e 

presença de Planossolos Háplicos. 

A predominância de Neossolos Litólicos que abrange 40% da área de 

estudo, conforme exposto no Quadro 8 e Mapa 6, aumenta o grau de fragilidade para 

médio, mesmo com a presença de relevo plano a suave-ondulado. Esse tipo de solo 

possui pouca profundidade e extrema susceptibilidade à erosão.  

Nota-se que o relevo possui maior grau de influência no estabelecimento da 

fragilidade potencial. As áreas em que ocorrem as classes de fragilidade alta estão 

concentradas nas porções mais elevadas da bacia, com níveis altimétricos que variam de 

250 a 400 metros e relevo declivoso superior a 30%, caracterizado como ondulado a 

forte-ondulado. Compreende as regiões com presença de relevos residuais, como cristas 

e inselbergs. Os solos são normalmente rasos a pouco profundos, com pedregosidade e 

alta susceptibilidade à erosão, tais como as associações dos Neossolos Litólicos e 

Argissolos Vermelho-Amarelos.  

5.2.2   Fragilidade emergente 

As unidades mapeadas na carta de fragilidade emergente (Mapa 9), cujas 

classes indicam o estado da paisagem face à ocupação antrópica, são resultantes da 

correlação das informações da fragilidade potencial com o uso e cobertura do solo. 

Os resultados revelam que, em uma perspectiva quantitativa sobre a análise 

da referida sub-bacia hidrográfica, 1.454 km
2 

compreende a classe de média fragilidade 

emergente, com cerca de 60% de representatividade. Essa classe é seguida por 758 km
2
 

de zonas de baixa fragilidade que ocupam aproximadamente 33% da bacia. Já a classe 

de alta fragilidade abrange apenas 97 km
2
, correspondendo a apenas 4% da área de 

estudo. Neste mapeamento também foi identificada a classe de fragilidade emergente 

muito baixa, porém com somente 0,3% de representatividade, o que corresponde a 6 

km
2
 apenas. Esses valores estão descritos a seguir no Gráfico 4 e na Tabela 7.  
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Gráfico 4 – Representatividade das classes de fragilidade emergente na sub-bacia 

hidrográfica do Riacho do Sangue 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Tabela 7 – Áreas correspondentes às classes de fragilidade potencial na sub-bacia do 

Riacho do Sangue, Ceará 

Fragilidade Emergente Área (km²) Área (%) Faixas de valores 

Muito baixa 5,9 0,3 1,0 - 1,90 

Baixa 758,6 32,8 2,0 – 2,9 

Média 1.454,2 62,8 3,0 – 3,9 

Alta 97,2 4,2 4,0 – 4,9 

Fonte: dados da pesquisa. 
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 Mapa 9 – Fragilidade emergente da sub-bacia hidrográfica do Riacho do Sangue, Ceará. 
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Comparativamente, a partir da união dos Gráficos 3 e 4, observa-se que 

onde a categoria da fragilidade potencial apontou áreas de alta instabilidade, geralmente 

localidades com maiores declividades como nos Relevos Residuais ou em áreas 

distribuídas na Depressão Sertaneja com a presença de Neossolos Litólicos, ao 

acrescentar a variável “uso e ocupação da terra” na álgebra de mapas para que fossem 

obtidos os resultados relativos à categoria de fragilidade emergente, verificou-se o 

aumento de 22% na classe de fragilidade baixa, além da redução de 18% na classe de 

fragilidade média e de 4% na alta, conforme Grafica 5.  

 

Gráfico 5 – Comparação entre as representatividades das classes de 

fragilidade potencial (FAP) e fragilidade emergente (FAE) em relação à 

área da sub-bacia do Riacho Sangue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

Fazendo uma correlação com o mapa de uso e ocupação do solo (Mapa 7), 

percebe-se que nos locais onde há maiores manchas de caatinga, os níveis de 

fragilidade, anteriormente identificados no mapeamento da fragilidade potencial, são 

atenuados. Isso pode ser justificado pela presença predominante de caatinga 

arbórea/arbustiva densa preservada ou pouco alterada pelas atividades antrópicas, 

aumentando o grau de proteção do solo e atenuando a potencialidade das ações erosivas. 

Entretanto, em razão do avanço da atividade agropecuária para as regiões mais elevadas, 

já podem ser notadas algumas áreas classificadas como de alta fragilidade. Cabe 

destacar, que a mudança no uso do solo associada à retirada da vegetação em zonas com 
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domínio de relevos mais declivosos altera o estado de equilíbrio do ambiente, 

desencadeando a aceleração de processos erosivos e influenciando uma nova 

configuração de fragilidade emergente.  

Nas áreas com relevo plano a suave-ondulado nas proximidades da sede 

municipal de Jaguaretama, as superfícies classificadas como de alta fragilidade 

emergente representam os locais com presença de caatinga arbustiva aberta sob maior 

pressão antrópica, tais áreas são encontradas nas porções da sub-bacia onde há prática 

intensa de atividades agrícola e pecuária, além da presença de solos expostos e 

afloramentos rochosos, conforme exposto na Figura 8. De modo geral, pode-se perceber 

que muitos dos sistemas presentes na sub-bacia já se encontram sob influência de 

alguma intervenção antrópica. Os pontos 2, 4, 6, 7 e 10 já apresentam áreas 

descaracterizadas pela atividade agropecuária, sejam com áreas desmatadas para o 

preparo do plantio, como no maciço residual do ponto 6; com culturas  já estabelecidas, 

como no ponto 10 localizado na porção mais elevada da bacia; e com solos expostos ou 

comprometidos, como no caso dos pontos 1, 4 e 7. Os pontos 8 e 9 representam áreas 

cuja vegetação arbórea/arbustiva densa ainda se encontra preservada ou pouco 

descaracterizada. A descrição dos pontos está detalhada Quadro 10. 

Quadro 10 - Coordenadas geográficas e descrição dos pontos de coleta ao longo da sub-

bacia do Riacho do Sangue 

Ponto 
Coordenadas 

(UTM) 

Elevação 

(m) 
Descrição 

1 
Long: 526383 
Lat: 9379253 

100 
Afloramentos rochosos e solos expostos associados com a 

criação de bovinos e caprinos em Jaguaretama 

2 
Long: 525393 

Lat: 9379498 
125 

Área de caatinga arbustiva aberta com árvores espaçadas 

intercaladas com pastagem em superfície aplainada em 

Jaguaretama 

3 
Long: 525387 

Lat: 9379525 
125 

Área de planície fluvial com presença de matas ciliares 

substituídas por culturas de milho 

4 
Long: 507596 

Lat: 9371152 
187 Área desmatada e utilizada para pasto de bovinos 

5 
Long: 505429 

Lat: 9370589 
153 Barragem do açude Boqueirão (riacho do Sangue) 

6 
Long: 504564 

Lat: 9366274 
170 

Área desmatada para agricultura em relevo residual próximo a 

sede municipal de Solonópole 

7 
Long: 477828 

Lat: 9372011 
211 

Extensa área de superfície aplainada desmatada e utilizada para 

cultivo de milho próximo a sede municipal de Milhã 

8 
Long: 472745 

Lat: 9357743 
- 

Perímetro com presença de caatinga arbórea/arbustiva densa 

bem preservada 

9 
Long: 472648 

Lat: 9350297 
225 

Vegetação arbórea/arbustiva próxima a sede municipal de 

Deputado Irapuan 

10 
Long: 470740 

Lat: 9345410 
273 

Extensa área utilizada para cultivo de milho próximo a sede 

municipal de Deputado Irapuan 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Figura 8 – Representação dos pontos amostrais na sub-bacia do Riacho do Sangue e seus respectivos registros fotográficos 

Fonte: elaboração própria. 
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Vale ressaltar que o mapa da fragilidade ambiental emergente ilustra 

também que as zonas de alta instabilidade comumente estão concentradas próximas aos 

cursos e espelhos d’água da sub-bacia e, quando equiparadas com as classes de uso e 

ocupação, correspondem à prática agropecuária. Nessas áreas foram identificados em 

campo vários pontos de supressão da vegetação ribeirinha pela atividade agrícola, 

conforme já foi ilustrado na Figura 6.  

Para Silva (2016) a metodologia proposta por Ross (1994, 2008) consegue 

apontar com maior ênfase a suscetibilidade ambiental para ocorrência de processos 

erosivos intensificados nas áreas com declividades mais acentuadas em razão dessa 

variável, em conjunto com o tipo de cobertura vegetal e uso e ocupação, atuarem como 

determinantes principais do modelo. Assim, uma área que é de fragilidade alta quando o 

relevo apresenta acentuada declividade, pode ser suavizada a partir da realidade de 

outras variáveis, como a vegetação. O autor também enfatiza que tais processos erosivos 

atingem diretamente os corpos hídricos através do assoreamento e alteram a qualidade e 

quantidade da água, e assim contribuindo para a o agravamento das consequências 

oriundas dos fenômenos das secas nas regiões semiáridas. Essa afirmativa já pode ser 

identificada na sub-bacia hidrográfica objeto dessa pesquisa.  

As análises hidroquímicas, realizadas no ano de 2014 em amostras de água 

superficial coletadas durante os períodos seco e chuvoso nos referidos pontos da Figura 

9, constataram que os pontos sob influência de área urbana, agrícola e pecuária, 

apresentavam-se anóxicos, com concentrações baixíssimas de oxigênio dissolvido em 

ambas as estações, assim como maiores concentrações de nitrogênio total (Nt), fósforo 

total (Pt), cloreto (Cl
-
) e sódio (Na

+
). No tocante às concentrações de nutrientes, os 

maiores teores foram encontrados nos dois primeiros pontos (P1: 2.303,3 ± 159,9 µg.L
-

1
; P2: 3.470,0 ± 785,8 µg.L

-1
; P3: 2.130,8 ± 651,5 µg.L

-1
; P4: 1.743,3 ± 341 µg.L

-1
) para 

nitrogênio total e (P1: 77,6 ± 1,3 µg.L
-1

; P2: 66,2 ± 8,5 µg.L
-1

; P3: 52,6 ± 3,1 µg.L
-1

; 

P4: 44,5 ± 7,4 µg.L
-1

) para fósforo total (CAJUÍ, 2015). 
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Figura 9 – Zonas de fragilidade emergente em relação aos pontos de coleta de água 

superficial na sub-bacia Riacho do Sangue, Ceará 

Fonte: baseado em Cajuí (2015) 

Quanto aos íons dissolvidos na água, em geral, níveis superiores a 100 

μS/cm já indicam ambientes impactados. Os íons que mais influenciam são sódio, 

potássio, cálcio, magnésio, cloreto, sulfato, carbonato e bicarbonato, já os íons nitrato, 

nitrito, amônio e ortofosfato estão mais ligados à produtividade do meio, pouco 

influenciando na condutividade.  Na região semiárida do Nordeste brasileiro, em geral, 

os íons que apresentam maiores concentrações nas águas superficiais são em ordem, o 

cloreto, o bicarbonato e o sódio (USGS, 1985; FONTES, 2008; CETESB, 2009). 

Cerqueira (2013) ao comparar duas microbacias da Bahia constatou que o rio urbano 

apresentou valores maiores de condutividade, Na+ e Cl- do que o rio natural. Nas águas 

superficiais, as descargas de esgotos domésticos e efluentes industriais são responsáveis 

pelo aumento das concentrações de cloreto e sódio, onde este último elemento 

comumente têm níveis bem abaixo de 50 mg.L
-1

, incluindo aquelas que já recebem 

efluentes (CETESB, 2009).  

Entretanto, na área de estudo, os pontos 1 e 2 apresentaram concentrações 

bem superiores (161,1 ± 8,0 ml Na.L
-1

 e 151,5 ± 1,5 ml Na.L
-1

, respectivamente) para o 

período chuvoso. Já para o cloreto, as concentrações médias encontradas foram de 232,7 



77 

 

 

± 20,0 mg.L
-1

 no período chuvoso e 143,9 ± 32,2 mg.L
-1

 no período seco. As 

concentrações desses elementos, mais altas no período chuvoso, baixaram 

significativamente no período seco, mostrando que as maiores concentrações durante o 

período de chuvas, principalmente no ponto 1, é provavelmente em razão do 

carreamento dos produtos químicos utilizados na agricultura familiar localizada nas 

margens do corpo hídrico (CAJUÍ, 2015), evidenciando as pressões antrópicas onde 

estão localizados os polígonos de alta fragilidade emergente sob áreas de Planícies 

Fluviais, comprometendo a qualidade ambiental local.  

Corroborando com a discussão levantada, Franco (2012) ao analisar o Índice 

de Qualidade da Água em Resposta à Fragilidade Ambiental (IQAFA) na bacia 

hidrográfica do rio Almada, Bahia, que já apresenta alterações das suas condições 

naturais em razão das interferências antrópicas, dentre as quais se destacam a poluição 

dos mananciais, degradação dos solos e da cobertura vegetal e atividades agropecuárias, 

encontrou que os menores percentuais de fragilidade ambiental emergente baixa 

correspondem às áreas de contribuição que apresentam menores valores de IQAFA. 

Desse modo, o índice apresentou elevada correlação com a fragilidade baixa, indicando 

que quanto maiores as áreas de fragilidade baixa, menor a perda da qualidade físico-

química da água. A correlação do IQAFA com a fragilidade alta também foi elevada, 

apontando que quanto maiores as áreas de fragilidade alta, maior a perda da qualidade 

físico-química da água. Portanto, quanto maior for o quantitativo de áreas com alta 

fragilidade ambiental, maiores são as evidencias de áreas degradadas com grande 

potencial de erosão, gerando perda da qualidade físico-química da água, como ratificado 

pelos resultados do IQAFA. 

Por fim, a junção dos resultados encontrados a partir do mapeamento das 

áreas de fragilidade emergente com as concentrações dos elementos químicos nas 

análises das águas superficiais da sub-bacia hidrográfica do Riacho Sangue já evidencia 

certa perda da qualidade ambiental local, atentando para o desenvolvimento de 

estratégias de planejamento territorial e gestão ambiental.  
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5.3    Sistemas ambientais e a fragilidade do meio ambiente 

O sistema ambiental pode ser caracterizado como um conjunto de 

fenômenos que se processam mediante fluxos de matéria e energia. Esses fluxos 

originam relações de dependência mútua. Consequentemente, o sistema apresenta 

propriedades que lhe são inerentes e que diferem da soma das propriedades dos seus 

componentes. Uma delas é ter dinâmica própria, especifica do sistema (TRICART, 

1977).  A ótica dinâmica de Tricart influenciou muitos estudiosos justamente pela sua 

aplicabilidade nos estudos ambientais. Ross (1994) e Souza (2000), baseados nos 

estudos do referido autor, propuseram uma nova classificação ecodinâmica do ambiente.  

Ross (1994) fez adaptações da análise de Tricart (1977) gerando a análise da 

fragilidade ambiental, suscetibilidade do meio ambiente a qualquer tipo de dano, a partir 

da divisão das unidades estáveis e instáveis. As Unidades Ecodinâmicas Estáveis são 

aquelas que estão em equilíbrio dinâmico e foram poupadas da ação humana 

encontrando-se, portanto, em estado natural. Entretanto, o autor ressalta que mesmo as 

unidades estáveis já possuem certa instabilidade potencial natural. Já as Unidades 

Ecodinâmicas Instáveis foram definidas como sendo aquelas cujas intervenções 

antrópicas modificaram os ambientes naturais, através do desmatamento ou práticas de 

outras atividades diversas. No mesmo contexto, Souza (2000) estabelece graus de 

sustentabilidade dos sistemas ambientais baseadas em três categorias: potencial e 

limitações de uso dos recursos naturais disponíveis; condições ecodinâmicas e 

vulnerabilidade ambiental; quanto ao uso compatível do solo em cada unidade. 

Souza (op. cit) discorre que os diferentes sistemas e as configurações da 

paisagem materializam-se através da representação do arranjo espacial decorrente da 

similaridade de relações entre os componentes de natureza geomorfológica, pedológica, 

hidroclimática e fitoecológica. Nessa premissa, foram identificados os seguintes 

sistemas ambientais na sub-bacia do Riacho do Sangue: Planície de acumulação, 

Depressões Sertanejas (sertões) e Maciços Residuais. Estes sistemas foram divididos em 

seis subsistemas: Planícies fluviais, Sertões do Médio Jaguaribe, Sertões Centrais, 

Rebordo de caimento, Níveis de cimeira, Cristas residuais e Inselbergs. Estão descritos 

no Quadros 11 e ilustrados no Mapa 10, onde foram levados em consideração os 

aspectos geomorfológicos da área, a compartimentação geoambiental de Souza (2000) 

para o Ceará e a proposta de Ross (1994), fundamentados em Cruz (2010), Mesquita 

(2016) e Costa (2017), assim como nos levantamentos realizados em campo.
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Quadro 11 – Sistemas e subsistemas ambientais identificados na sub-bacia do Riacho do Sangue, Ceará 

Sistemas 

ambientais 

Sub-sistemas  

ambientais 

Características dominantes na sub-bacia do riacho 

do Sangue 

Capacidade de suporte Condição 

Ecodinâmica e 

Fragilidade 

Ambiental 
Limitações Potencialidades 

P
la

n
íc

ie
 d

e 
ac

u
m

u
la

çã
o
 

Planícies fluviais 

Áreas planas em depósitos sedimentares aluviais 

sujeitas a inundações sazonais. Estão distribuídas por 

toda a região, bordejando as calhas dos rios e 

embutidas nas rochas do embasamento cristalino. 

Exibem a presença associada de Planossolos e 

Neossolos Litólicos revestidos por matas ciliares, 

entretanto, essa vegetação já se encontra alterada por 

conta do avanço do desmatamento para as atividades 

agropecuárias. Os sítios urbanos da área estão 

situados nos baixos terraços fluviais, podendo 

ocasionar problemas durante os períodos chuvosos. 

Restrições legais, em 

relação à preservação da 

mata ciliar; solos 

imperfeitamente drenados 

e, por vezes, com 

problemas de salinização; 

inundações sazonais; alta 

vulnerabilidade à 

poluição/contaminação dos 

recursos hídricos 

superficiais e subterrâneas. 

 

Solos com boa 

fertilidade natural e 

condições 

topográficas (relevo 

plano) favoráveis às 

lavouras irrigadas; 

agroextrativismo com 

limitações periódicas; 

agropecuária; 

atividades de lazer. 

Ambientes em 

transição com 

tendência à 

instabilidade em função 

das evidências de 

degradação pela 

atividade agropecuária 

e avanço das zonas 

urbanas; média a alta 

fragilidade. 

D
ep

re
ss

õ
es

 s
er

ta
n
ej

as
 s

em
iá

ri
d

as
 (

se
rt

õ
es

) 

Sertões do Médio 

Jaguaribe  

Superfícies de aplainamento moderadamente 
dissecadas. Os níveis altimétricos variam de 100 a 

200 metros com relevo plano a ondulado. 

Predominância de rochas do embasamento cristalino. 

Padrão dendrítico da drenagem, com intermitência 

sazonal e leito perenizado do riacho do Sangue. 

Clima semiárido-quente com precipitações médias 

anuais entre 600 e 800 mm (fevereiro a maio) com 

irregularidade temporo-espacial acentuada. Presença 

de associações de Neossolos Litólicos, Planossolos e 

Luvissolos. Vegetação de caatinga arbustiva aberta, 

apresentando algumas áreas com vegetação arbórea 

associada à vegetação arbustiva densa. Presença de 
áreas significativamente alteradas pela atividade 

agropecuária, desmatadas, com solo exposto e 

afloramento de rochas. Evidências de áreas 

desertificadas. 

Áreas com alta 

susceptibilidade à 

desertificação; 

irregularidade 

pluviométrica e escassez 

periódica de recursos 

hídricos; solos rasos a 

moderadamente profundos; 

risco de processos erosivos 

em detrimento do manejo 
inadequado do solo. 

Uso agropastoril com 

manejo adequado dos 

solos; pecuária 

extensiva; 

extrativismo vegetal 

controlado. 

Ambientes em 

transição com 

tendência à 

instabilidade em função 

das evidências de 

degradação pela 

atividade agropecuária 

e avanço do 

desmatamento; média a 
alta fragilidade. 

(Continua) 
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(Conclusão) 
D

ep
re

ss
õ

es
 s

er
ta

n
ej

as
 s

em
iá

ri
d

as
 (

se
rt

õ
es

) Sertões Centrais  

Superfícies de aplainamento moderadamente dissecada 

ou dissecada. Níveis altimétricos de 200 a 400 metros 

com relevo ondulado e forte ondulado em rochas do 

embasamento cristalino. Padrão de drenagem 

subdentrítico e dendrítico, com rios intermitentes 

sazonais. Clima semiárido-quente com precipitações 

médias anuais entre 600 e 800 mm (fevereiro a maio). 

Presença de associações de Argissolos Vermelho-

Amarelos. Vegetação de transição entre caatinga 

arbustiva densa e caatinga arbórea. Presença de áreas 
alteradas pela atividade agropecuária e desmatadas. 

Áreas susceptíveis à 

desertificação; 

 irregularidade 

pluviométrica e escassez 

periódica de recursos 

hídricos; solos rasos a 

moderadamente 

profundos; afloramentos 

rochosos; risco de 

processos erosivos em 
detrimento do manejo 

inadequado do solo. 

Agropecuária; 

pecuária extensiva; 

extrativismo vegetal 

controlado; 

agricultura irrigada 

com baixa 

intensificação ao 

solo. 

Ambientes em transição 

com tendência à 

instabilidade em função 

das evidências de 

degradação pela 

atividade agropecuária; 

média a alta fragilidade. 

Rebordo de 

caimento 

Áreas com relevo ondulado a forte ondulado e níveis 

altimétricos que variam de 250 a 300 metros. Presença 

de associações de Argissolos Vermelho-Amarelos e 

Neossolos. Exibe caatinga arbórea/arbustiva densa já 

alterada pela atividade agropecuária e extrativismo 

vegetal. 

Declives acentuados, 

solos pouco 

desenvolvidos e fortes 

limitações ao uso 

agrícola. 

Proteção ambiental 

Ambientes fortemente 

instáveis em razão relevo 

mais declivoso associado 

a áreas com presença de 

agropecuária; fragilidade 

muito forte. 

Níveis de cimeira 

Áreas com níveis topográficos mais elevados, 

declividade superior a 45%, sendo considerados 

divisores de águas entre bacias. Relevo forte ondulado 

e níveis altimétricos que variam de 300 a 400 metros. 

Presença de associações de Argissolos Vermelho-

Amarelos e Neossolos. Exibe caatinga 
arbórea/arbustiva densa preservada com poucas áreas 

descaracterizadas pelas atividades socioeconômicas. 

Declives acentuados, 

solos pouco 

desenvolvidos e fortes 

limitações ao uso 
agrícola. 

Proteção ambiental 

Ambientes fortemente 

instáveis; fragilidade 

atenuada pelas áreas com 

vegetação ainda 

preservada; fragilidade 
forte. 

M
ac

iç
o
s 

re
si

d
u
ai

s 

Cristas residuais e  

agrupamento de 

inselbergs 

Áreas com menores dimensões que compõem o 

ambiente das depressões sertanejas semiáridas. 

Superfícies dissecadas derivadas da erosão diferencial 

em rochas mais resistentes, ocasionando relevos 

residuais rochosos ou com solos muito rasos e declives 

íngremes. Na região, apresentam solos pouco 

explorados, porém a prática agrícola já ocorre em 

alguns setores.  

Declives acentuados, 

solos pouco 

desenvolvidos (alta 

morfogênese) e fortes 

limitações ao uso 

agrícola. 

Proteção ambiental 

Ambientes fortemente 

instáveis em razão dos 

declives acentuados 

associados a áreas com 

presença de atividade 

agrícola; fragilidade 

muito forte. 

Fonte: organizado pela autora com base em Ross (1994), Souza (2000), Cruz (2010), Mesquita (2016) e Costa (2017). 
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Mapa 10 - Subsistemas ambientais identificados na sub-bacia do Riacho do Sangue, Ceará 
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6      CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As Geotecnologias e os produtos do Sensoriamento Remoto mostraram-se 

eficazes na caracterização e análise das paisagens em bacias hidrográficas, permitindo obter o 

conhecimento mais abrangente da realidade analisada. Nesse sentido, compreende-se que a 

identificação dos usos e ocupação do solo da sub-bacia hidrográfica do Riacho do Sangue 

através de imagens de satélite foi elemento imprescindível na análise da fragilidade ambiental.  

No tocante a esta temática, a análise das fragilidades apresentaram variações de 

baixo a muito forte, com nível de intensidade considerando a proporção da cobertura vegetal e 

do uso e ocupação em cada porção da sub-bacia, evidenciando que os polígonos de alta 

fragilidade ambiental frequentemente são encontrados em regiões sob forte influência de 

atividades antrópicas. Dentre as principais atividades desenvolvidas na localidade, destaca-se 

a agropecuária. Essa atividade contribui de forma significativa para aumentar a fragilidade 

ambiental dos sistemas naturais, pois, além de retirar a cobertura vegetal original, os solos 

ficam expostos e sujeitos a erosão, além do risco de compactação pelo pisoteio do gado. 

Logo, faz-se necessário instigar as discussões a respeito do conhecimento das fragilidades dos 

ambientes semiáridos, entendendo como um problema socioambiental complexo que 

compromete a capacidade de suporte dos sistemas ambientais presentes nessas regiões.  

Entender os sistemas e subsistemas ambientais presentes em uma determinada 

localidade de estudo permite com que as ações de planejamento sejam voltadas para as suas 

limitações e potencialidades ambientais, respeitando as condicionantes de cada unidade. Em 

relação aos sistemas e subsistemas identificados nesse estudo, entre as principais limitações 

destacam-se a irregularidade pluviométrica em razão das condições climáticas semiáridas e os 

solos normalmente rasos a pouco profundos que são muito propensos aos processos erosivos, 

sobretudo em áreas com pouca proteção da cobertura vegetal, afetando também a produção 

agrícola da região. Quanto às potencialidades estão a topografia relativamente plana, o 

agroextrativismo controlado e o uso agropastoril com manejo adequado dos solos. Dentre os 

principais impactos sofridos pela sub-bacia, verificam-se sinais de degradação dos recursos 

naturais e, em alguns casos, indicadores de desertificação, especialmente nos sertões. Assim, 

fica evidente que promover o planejamento e a gestão ambiental dos sistemas naturais de 

forma satisfatória torna-se primordial visto a adaptação social às potencialidades e limitações 

do meio natural.  

A partir da utilização das bacias hidrográficas e suas compartimentações como 

unidades de estudo e planejamento, pode-se compreender a relevância das variáveis 
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socioambientais envolvidas em uma análise integrada. Nesse âmbito, a análise ambiental 

integrada mostra-se como importante instrumento que serve como subsídio para o 

planejamento territorial e para a gestão ambiental. As metodologias que resultam na análise 

conjunta de diversos elementos da paisagem permitem o conhecimento do ambiente através 

de uma visão holística dos aspectos envolvidos. Entretanto, vale ressaltar que essas 

metodologias não devem permanecer engessadas. As análises devem partir da adaptação dos 

procedimentos metodológicos, seja através da inserção de novas variáveis ou ponderando de 

acordo com os critérios adotados, para que os resultados sejam os mais fidedignos possíveis 

às características peculiares de cada área de estudo.  

Por fim, espera-se ter contribuído por meio desta pesquisa, mesmo sendo uma 

primeira aproximação, com a produção de instrumentos que possam nortear a elaboração de 

políticas públicas que visem mitigar e evitar a degradação ambiental, fazendo-se necessária 

uma proposta de gestão ambiental para garantir a qualidade dos recursos hídricos, bem como 

contribuir para o planejamento territorial e desenvolvimento local associado ao uso 

sustentável do meio.  
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