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RESUMO 

Os movimentos gravitacionais de massa se caracterizam por uma significativa 
dissipação de energia responsável pelo deslocamento de material nas encostas de 
relevos. Esses eventos decorrem de vários fatores, naturais e antrópicos, e são 
muito importantes na compreensão da evolução geomorfológica e na identificação 
de áreas de risco morfodinâmico. O maciço de Baturité (CE), localizado próximo à 
Região Metropolitana de Fortaleza, se apresenta como a mais expressiva serra 
úmida do estado, com índices pluviométricos que podem atingir totais acima de 
1.500mm anuais e um complexo mosaico paisagístico, de onde se destaca a 
presença de mata úmida que contrasta com o domínio das caatingas em que se 
encontra. Tendo em vista suas características socioambientais, foi instituída uma 
unidade de conservação denominada APA da Serra de Baturité, na década de 1990, 
com o intuito de garantir a sustentabilidade dos ecossistemas úmidos. A altitude 
média desse maciço gira em torno de 800m, podendo ocorrer cristas acima de 
1.000m. Do ponto de vista geomorfológico, constata-se uma grande variedade de 
feições tais como relevos dissecados nas vertentes, colinas intercaladas com 
planícies alveolares no platô, e superfícies de erosão e de deposição nos setores 
circunvizinhos mais baixos (sertões e tabuleiros). Nas áreas mais úmidas 
evidenciam-se expressivos mantos de intemperismo, associados com a presença de 
argissolos. A distribuição e características dos movimentos de massa em encostas 
variam de acordo com os fatores naturais de cada área. No maciço de Baturité, 
foram identificados movimentos de massa somente nas áreas com declives mais 
significativos, que se encontram basicamente nas vertentes e no platô, sobretudo 
próximos de rodovias e áreas de cultivo agrícola. Na vertente dissecada úmida 
ocorrem deslizamentos rotacionais e translacionais associados com fluxos de lama e 
quedas de blocos. Na vertente dissecada seca acontecem deslizamentos 
translacionais rasos e quedas de blocos. No platô acontecem deslizamentos 
translacionais e rotacionais e quedas de blocos, porém com capacidade energética 
inferior às vertentes anteriormente citadas. Nos inselbergs e pães de açúcar podem 
ocorrer quedas de blocos. Nas demais áreas circunvizinhas, em função dos relevos 
mais planos, não foram constatados movimentos de massa. Com relação à 
suscetibilidade à ocorrência de movimentos de massa, foram identificadas áreas 
com alta suscetibilidade, nas vertentes ocidental, meridional e parte da oriental, 
áreas com suscetibilidade média nos demais setores elevados do maciço, e baixa 
suscetibilidade nas áreas circunvizinhas. As informações levantadas acerca dos 
movimentos de massa podem contribuir para estratégias de planejamento ambiental 
regional. O maciço de Baturité apresenta uma série de problemas administrativos no 
âmbito ambiental associados com licenciamentos inadequados, gestão de unidade 
de conservação e delimitação de áreas de preservação permanente. Associado a 
isso, não existem estratégias de planejamento ambiental que incorporem estudos de 
movimentos de massa. Dessa forma, devem ser tomadas medidas estratégias, 
jurídicas e administrativas, voltadas para a solução de alguns problemas no âmbito 
da gestão ambiental. 
 
 
Palavras chave: Movimentos da Massa. Maciços Úmidos do Nordeste. Planejamento 

Ambiental.  

 



                                              

ABSTRACT 

The gravitational mass movements are characterized by a significant dissipation of 
energy responsible for the material displacement on the slopes of relief. These 
events are due to many factors, both natural and anthropogenic, and are very 
important to understand the geomorphological evolution and identification of 
morphodynamic risk areas. The Baturité massif (CE), located near the metropolitan 
region of Fortaleza stands out as the most significant humid mountain in the state, 
with a rainfall indicator that can reach up to 1.500 mm annually and a complex 
landscape mosaic, where stands the presence of humid forest that contrasts with the 
area of caatinga. In view of its socio-environmental aspects, was established a 
protected area called “APA da Serra de Baturité” in the 1990s, in order to ensure the 
sustainability of humid ecosystems. The elevation of this massif is around 800m, and 
there may be peaks above 1,000m. From the geomorphological point of view, there is 
a variety of features such as relief dissected in the slopes, hills interspersed with little 
plains in plateau, and surfaces of erosion and deposition in the lower surrounding 
areas (“sertões and tabuleiros”). In wetter areas is significant evidence of weathering 
mantles associated with the presence of acrisols. The distribution and characteristics 
of mass movement on slopes vary by natural factors from each area. In Baturité 
massif, mass movements have been identified only in areas with more significant 
slopes, which are basically in the hillside and on the plateau, especially near roads 
and areas of agriculture. In dissected wet hillside occur rotational and translational 
slides associated with mudflows and stone and debris fall. In dissected dry hillside 
occur shallow translational slides and stone and debris fall. In plateau occur 
translational and rotational slides and rock and debris fall, but with power capacity 
below the above-mentioned slopes. In inselbergs and rocky domes may occur stone 
falls. In the other surrounding areas, according to the most plans reliefs were not 
observed mass movements. Regarding susceptibility to the occurrence of mass 
movements, there were identified areas with high susceptibility in the west, south and 
part of the eastern hillsides, areas with average susceptibility in the other sectors of 
the massif, and low susceptibility in the surrounding areas. This information about the 
mass movements can contribute to regional environmental planning strategies. The 
Baturité massif presents a series of environmental administrative problems with 
inadequate licensing, management of conservation units and delineation of areas of 
permanent preservation. Associated with the abovementioned there is no 
environmental strategies that incorporate studies of mass movements. Therefore 
strategies must be taken, legal and administrative, aiming the solution of some 
problems related to environmental management. 
 
 
Keywords: Mass Movements. Wet Massif of the Brazilian Northeast. Environmental 
Planning. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil apresenta uma grande diversidade ambiental face a sua dimensão 

continental e a complexa variedade de fatores naturais dispersos ao longo do 

território nacional. Aspectos como marítimidade, continentalidade, relevo e as 

latitudes exercem forte influência na significativa complexidade natural desse país. 

Os processos de evolução das paisagens variam de acordo com as 

características ambientais de cada domínio natural, além das diversas formas de uso 

e ocupação do espaço ao longo do território nacional. 

A compreensão dos fatores de evolução das paisagens, tais como os 

processos morfodinâmicos, é fundamental para se conhecer a capacidade de 

suporte dos ambientes e identificar possíveis áreas de risco.  

Os processos morfodinâmicos são fenômenos naturais, contínuos ou 

descontínuos, da dinâmica externa que modelam a superfície terrestre e podem 

causar grandes danos ao homem com prejuízos financeiros, sociais e ambientais. 

“Por esse motivo, estes constituem objeto de estudo de grande interesse para 

pesquisadores e planejadores” (FERNANDES e AMARAL, 2000).  

Dentre os processos geomórficos, destacam-se os movimentos de massa, 

que têm sido responsáveis por sérios danos socioeconômicos em vários países e ao 

longo do território brasileiro. “Em 1993, segundo a Defesa Civil da ONU, os 

deslizamentos causaram 2517 mortes, situando-se abaixo apenas dos prejuízos 

causados por terremotos e inundações” (FERNANDES e AMARAL, op cit). 

As características geomorfológicas do Brasil, associadas à presença de 

significativos maciços montanhosos, implicam na ocorrência de importantes eventos 

relacionados com movimentos de massa e isso tem se configurado como um grave 

problema de ordem socioeconômica. 

Nos últimos anos tem-se evidenciado um número cada vez maior de 

desastres naturais relacionados com movimentos de massa, sobretudo nos relevos 

serranos das regiões Sul e Sudeste do Brasil. Tragédias como as de 2011 nas 

serras fluminenses, 2010 em Angra dos Reis e 2008 e 2009 no estado de Santa 

Catarina, ganharam espaço importante nos meios de comunicação nacional e 

internacional, tendo em vista a grande quantidade de perda de vidas humanas. 
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Apesar do predomínio de grandes movimentos de massa nos maciços 

montanhosos das regiões Sul e Sudeste, em todas as regiões brasileiras encontram-

se ambientes instáveis com a possibilidade de desencadeamento de eventos dessa 

natureza.  

No Nordeste brasileiro encontra-se o domínio morfoclimático semiárido das 

caatingas (AB’SABER, 1974) que, por influências climáticas e antropogênicas, 

possui áreas com vulnerabilidade ambiental extremamente elevada, podendo-se 

constatar até a presença de ambientes em processo de desertificação. De acordo 

com Ab’Saber (2003), esse domínio apresenta-se como um dos três espaços 

semiáridos da América do Sul e se destaca pela sua excepcionalidade tendo em 

vista o contexto climático e hidrológico de um continente dotado de grandes 

extensões de terras úmidas.  

De acordo com a nova delimitação oficial do semiárido brasileiro (BRASIL, 

2005b), esse setor possui uma área de 969.589,4 km2, o que representa cerca de 

11% do território nacional, abrangendo a parte central da região Nordeste e uma 

pequena parcela setentrional da região Sudeste, no norte do estado de Minas 

Gerais, como pode ser visto na figura 1.  

 

Figura 1: Nova delimitação oficial do semiárido brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ministério da Integração Nacional (2005). 

 

É importante destacar que a delimitação acima mencionada foi elaborada a 

partir de requisitos apresentados na Portaria Nº01, de 2005, do Ministério da 

Integração Nacional, onde foram propostos três critérios para se incorporar os 
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municípios na área semiárida brasileira: 1. Precipitação pluviométrica média anual 

inferior a 800mm; 2. Índice de aridez de até 0,5 calculado pelo balanço hídrico no 

período de 1961 até 1990 e; 3. Risco de seca maior que 60%, tomando como base o 

período de 1970 até 1990 (BRASIL, 2005a).     

O semiárido brasileiro apresenta uma condição climática nitidamente 

extrazonal para as baixas latitudes em que se encontra. Essa área abriga cerca de 

30% da população do país e esse contingente populacional, que gira em torno de 50 

milhões de pessoas, destaca essa região como a área semiárida mais populosa do 

planeta.   

Dentre os aspectos climáticos do semiárido brasileiro, pode-se citar como 

característica comum a irregularidade pluviométrica temporo-espacial e as elevadas 

temperaturas médias anuais, que tangenciam 27º a 29°C (AB’SABER, 1974), 

justificando elevados índices de evapotranspiração, fazendo com que o balanço 

hídrico se apresente predominantemente negativo.  

Do ponto de vista geomorfológico, as feições mais representativas do 

semiárido brasileiro são as superfícies sertanejas intermontanas, regionalmente 

conhecidas como sertões que apresentam uma grande variedade fisionômica ao 

longo do espaço. Os solos do semiárido são geralmente rasos e bastante 

susceptíveis aos processos erosivos, sendo muito comum a ocorrência de 

afloramentos rochosos e chãos pedregosos. 

A resposta fitogeográfica às características edafo-climáticas dessa região é 

predominantemente representada pelas caatingas, que se apresentam de forma 

bastante heterogênea ao longo das superfícies sertanejas. Seus padrões 

fisionômicos e florísticos variam muito dependendo de fatores como clima, relevo e 

solos, podendo apresentar estratos arbóreos, arbustivos ou até mesmo herbáceos. 

Essa complexa heterogeneidade paisagística ressalta a importância de se analisar 

esses ambientes como os “sertões” e não como o sertão.  

Apesar de apresentar, de forma predominante, as características naturais 

anteriormente mencionadas, o semiárido brasileiro possui uma série de ambientes 

de exceção onde as caatingas dão lugar a outros representantes fitogeográficos, 

como é o caso dos enclaves úmidos recobertos por florestas. 

Souza e Oliveira (2006) destacam que os enclaves úmidos e subúmidos se 

distribuem de modo disperso pelos sertões semiáridos, configurando superfícies 
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topograficamente elevadas de relevos serranos com dimensões variadas e que são 

submetidos às influências de mesoclimas.  

Segundo Reis (1988), o mesoclima constitui uma unidade climática 

intermediária, isso por que ele se encontra entre a dimensão do que se entende por 

macroclima, que corresponde às grandes unidades climáticas regionais, e 

microclima, que possui um significado bem mais restrito. 

De acordo com Souza e Oliveira (2006) o semiárido nordestino apresenta 11 

enclaves úmidos e subúmidos, que se encontram distribuídos nos seguintes 

estados: Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Bahia. Os 

referidos enclaves são as serras de Uruburetama, Baturité, Maranguape, Pacatuba e 

Meruoca, o planalto da Ibiapaba, a chapada do Araripe, os brejos da Borborema, a 

chapada Diamantina, as serras da Cadeia do Espinhaço e a serra do Espinhaço, 

conforme pode ser observado na figura 2.  

Figura 2: Enclaves úmidos e sub-úmidos do Nordeste brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (SOUZA e OLIVEIRA, 2006). 

Dentre os estados semiáridos do Nordeste brasileiro, o Ceará se destaca por 

possuir cerca de 90% de seu território sob essa condição climática, apresentando 
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apenas alguns ambientes de exceção, onde maiores índices pluviométricos se 

evidenciam. 

As serras úmidas do Ceará se caracterizam como áreas de grande 

importância devido à sua elevada produção agrícola e ao seu denso contingente 

populacional. A altitude desses relevos e a sua disposição, face à umidade 

proveniente do litoral, faz com que eles apresentem elevados índices pluviométricos, 

justificando sistemas naturais com dinâmica ambiental completamente diferente 

daquela que ocorre nas superfícies sertanejas circunvizinhas.  

Dentre os relevos que apresentam essas configurações naturais no Ceará 

destacam-se as serras de Uruburetama, Aratanha, Maranguape, Meruoca e Baturité, 

como maciços cristalinos, o setor setentrional no planalto da Ibiapaba e o setor 

oriental da chapada do Araripe, como relevos em estruturas sedimentares. A 

distribuição espacial destes enclaves úmidos pode ser observada na figura 3 que 

representa a hipsometria tridimensional do estado do Ceará. 

Figura 3: Enclaves úmidos do estado do Ceará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mapa hipsométrico tridimensional do Ceará (BRASIL, 2003). 
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O maciço de Baturité, situado a uma distância de aproximadamente 50 

quilômetros de Fortaleza, abriga em seus pontos mais elevados uma complexa 

cobertura vegetal que serve de refúgio para a fauna e se projeta como condição 

indispensável para o abastecimento hídrico de diferentes bacias hidrográficas, cuja 

importância é fundamental tanto para a área do maciço como para a região 

metropolitana de Fortaleza (CEARÁ, 1992). A localização do maciço de Baturité 

pode ser observada na figura 4.  

Figura 4: Localização do maciço de Baturité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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As características ambientais diferenciadas do maciço de Baturité justificaram 

processos de ocupação variados ao longo de sua história, com distintos ciclos 

econômicos, desde atividades predominantemente agrícolas como a bananicultura, 

culturas de sequeiro e cafeicultura, até o desenvolvimento de atividades turísticas, 

nas últimas décadas. 

Tendo em vista as exuberantes potencialidades naturais do maciço de 

Baturité associadas a uma crescente pressão exercida pela ação antrópica, foi 

instituída uma unidade de conservação de uso sustentável conforme decreto N° 

20.956 de 18 de setembro de 1990, que estabeleceu como Área de Proteção 

Ambiental (APA) o setor delimitado a partir da cota de 600m com coordenadas 

geográficas extremas entre 4°08’ e 4°27’ de latitude sul e 38°50’ e 39°05’ de 

longitude oeste, englobando uma área de 32.690 ha (CEARÁ, 1992). 

Apesar da implementação dessa unidade de conservação de uso sustentável, 

não se tem garantido uma qualidade adequada de gestão ambiental nessa área, 

havendo reflexos imediatos na dinâmica natural dos sistemas ambientais. Dentre os 

problemas ambientais configurados, pode-se citar a ineficiência das fiscalizações e a 

dificuldade de gerenciar corretamente os procedimentos de licenciamentos 

ambientais que acabam sendo responsáveis pela liberação de construções 

impróprias em ambientes fortemente instáveis. 

Alguns setores do maciço de Baturité apresentam os mais elevados índices 

pluviométricos do Ceará, justificando uma dinâmica natural diferenciada, com 

profundos mantos de intemperismo, associados a solos profundos, além da 

presença de uma cobertura vegetal perenifólia, representada pela mata plúvio-

nebular. O relevo se apresenta fortemente dissecado em função de fatores de 

origem tectônica, estrutural e devido à elevada capacidade de entalhe da rede de 

drenagem. 

Os aspectos climáticos desses ambientes serranos justificam a ocorrência de 

movimentos de massa significativos, sobretudo em função de fatores geológicos, 

pedológicos, pluviométricos e topográficos associados a formas predatórias de uso e 

ocupação do solo.  

Os movimentos de massa que ocorrem no maciço de Baturité apresentam 

uma elevada energia em função das acentuadas declividades de algumas encostas, 

o que intensifica a ação do transporte de material rochoso ou intemperizado, 
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podendo justificar a ocorrência de eventos catastróficos como significativos 

deslizamentos sobre estradas ou áreas residenciais. 

Os estudos associados aos movimentos de massa no maciço de Baturité 

ainda não tiveram a devida atenção por parte do poder público estadual e isso gera 

uma grande preocupação tendo em vista o risco de eventos morfodinâmicos 

catastróficos. Nessa perspectiva, cabe lembrar do movimento de massa que ocorreu 

na serra de Maranguape, em 1974 (GUIDICINI; NIEBLE, 1984), responsável pela 

morte de 12 pessoas, além dos danos em dezenas de propriedades. É importante 

ressaltar que a serra de Maranguape se trata de um ambiente serrano com 

características naturais similares à serra de Baturité. 

Apesar de não haver nenhum registro de fatalidades relacionadas com 

movimentos de massa na serra de Baturité, existe uma crescente preocupação por 

parte da população residente em algumas comunidades serranas, como pode ser 

constatado de acordo com a matéria publicada pelo jornal Diário do Nordeste em 

janeiro de 2011, cujo título é “Moradores do maciço de Baturité temem 

deslizamentos” e matéria publicada pela TV Diário, também em janeiro de 2011, 

intitulada “Moradores da região do maciço de Baturité preocupados com 

deslizamentos de terra”. Essas matérias enfatizam a preocupação de pessoas em 

várias localidades como o Bairro de Vila Nova, em Baturité, o conjunto Frei 

Domingos e Santa Edwiges, Guaramiranga, e na rua José Macedo, em Pacoti, que 

tratam-se de comunidades de baixa renda situadas em encostas íngremes. 

Os estudos sobre movimentos de massa podem fornecer importantes 

contribuições na compreensão da evolução do relevo da serra de Baturité, a partir 

do que se percebe no presente, assim como das marcas que podem ser observadas 

de eventos pretéritos. Infelizmente, essa temática tem sido pouco abordada pela 

comunidade científica, onde se percebe uma ênfase na área de compartimentação 

geomorfológica em detrimento dos estudos sobre a fisiologia das paisagens. 

Além da falta de estudos aprofundados sobre esse assunto na serra de 

Baturité, percebe-se, de forma habitual, a utilização de terminologias inadequadas 

para descrever ou classificar os movimentos de massa. 

Dependendo das condições ambientais, na área de estudo podem ocorrer 

diferentes tipos de movimentos de massa. Desta forma, é fundamental que se 

compreenda a distribuição espacial dos movimentos de massa, os fatores 

responsáveis pelo seu desencadeamento, suas características, tais como o material 
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envolvido, capacidade energética e velocidade para que se possa compreender a 

evolução morfogênica das paisagens e a dimensão dos possíveis danos 

socioeconômicos relacionados. 

Nessa perspectiva, o presente trabalho busca identificar os movimentos de 

massa no maciço de Baturité, procurando classificá-los, mapeá-los, analisar as 

características dos aspectos naturais e antropogênicos envolvidos e indicar áreas de 

suscetibilidade para a ocorrência de novos eventos. Dessa forma, espera-se 

contribuir para um melhor entendimento acerca da evolução das vertentes nesses 

ambientes serranos, além de ajudar na elaboração de políticas públicas voltadas 

para o planejamento e gestão ambiental em escala regional.  

Associado a isso, essa pesquisa também apresenta uma análise crítica sobre 

a gestão ambiental atualmente desenvolvida no maciço de Baturité e destaca uma 

série de contribuições para estratégias de planejamento ambiental capazes de 

contribuir com melhorias para esse setor. 

 

1.1. OBJETIVOS 

 

1.1.1. Objetivo geral 

 

 A presente pesquisa teve como objetivo elaborar uma análise dos 

movimentos de massa que ocorrem do maciço de Baturité, sua espacialização, 

caracterização, classificação e seus riscos associados, de maneira que possa 

contribuir com políticas públicas voltadas para o planejamento e gestão ambiental 

em escala regional. Associado a isso, esse trabalho também visa realizar uma 

análise crítica acerca das estratégias de planejamento e gestão ambiental que vêm 

sendo desenvolvidas na região do maciço de Baturité, apresentando algumas 

contribuições para um melhor desenvolvimento dessa área. 

 

1.1.2. Objetivos específicos 

 

 Apresentar uma caracterização do quadro natural do maciço de Baturité, 

destacando aspectos ambientais de ordem geológica, geomorfológica, 

hidroclimática, pedológica e fitogeográfica; 
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 Apresentar uma caracterização do quadro socioeconômico dos municípios 

que compõem o maciço de Baturité, destacando os principais aspectos 

relacionados, direta ou indiretamente, com a ocorrência de movimentos de 

massa; 

 Realizar uma revisão bibliográfica acerca do estudo de movimentos de 

massa, destacando importantes publicações nacionais e internacionais; 

 Classificar os movimentos de massa no maciço de Baturité, identificando suas 

tipologias, suas causas e efeitos, seus riscos associados, sua distribuição 

espacial e sua contribuição para o planejamento ambiental; 

 Elaborar um mapa de suscetibilidade para a ocorrência de movimentos de 

massa no maciço de Baturité, em escala regional, elaborado a partir de 

critérios naturais e antrópicos; 

 Realizar uma análise crítica acerca da gestão e planejamento ambiental 

adotados atualmente no maciço de Baturité, destacando problemas de 

ordenamento territorial, aplicação da legislação ambiental, de procedimentos 

de licenciamento ambiental e de gestão de unidade de conservação; 

 Propor uma série de medidas e ações, no âmbito político-administrativo, 

voltadas para uma maior qualidade nas estratégias de planejamento e gestão 

ambiental regional. 

 

1.2. Organização da tese 

 

No intuito de organizar a apresentação do conteúdo, o presente trabalho 

encontra-se subdividido em três partes. 

Na primeira parte do trabalho, é apresentada uma descrição do quadro 

ambiental e socioeconômico do maciço de Baturité com cartografias temáticas 

associadas. Essa descrição é fundamental para a compreensão dos elementos 

naturais, bióticos a abióticos, e a forma como eles se inter-relacionam, justificando 

assim, a dinâmica natural. Associado a isso, faz-se também necessária uma análise 

geral acerca de algumas características socioeconômicas para se compreender de 

que maneira o espaço foi e está sendo alterado pela ação antrópica e quais agentes 

exercem maior pressão sobre os recursos naturais. 
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Tendo em vista a necessidade de compreender a ação, a intensidade e as 

consequências dos agentes morfogênicos, em face de sua importância 

geomorfológica e socioambiental, são apresentados, na segunda parte do trabalho, 

estudos acerca dos principais movimentos de massa que ocorrem no maciço de 

Baturité. Esses estudos demonstram a classificação, caracterização e 

espacialização dos movimentos de massa, além de discutir seus perigos associados. 

No final na segunda parte, é apresentado um mapa de suscetibilidade à ocorrência 

de movimentos de massa no maciço de Baturité, elaborado a partir de técnicas de 

Sistemas de Informações Geográficas (SIG). 

O mapa de suscetibilidade à ocorrência de movimentos de massa no maciço 

de Baturité abrange toda a área do maciço, incorporando os setores serranos 

(vertentes e platô) e as áreas de piemont circunvizinhas, sendo apresentado em uma 

escala de 1:250.000. 

A terceira etapa do trabalho é dividida em dois capítulos. Inicialmente, 

apresenta-se uma visão crítica dos aspectos jurídico-institucionais da gestão 

ambiental da serra de Baturité, desde o início de sua ocupação, passando pela 

criação da APA, até os dias atuais. Essa análise pretende demonstrar os acertos e 

erros na gestão ambiental regional, sobretudo numa perspectiva de políticas 

públicas e legislação ambiental. 

Finalizando a terceira parte, é proposto um conjunto de contribuições capazes 

de serem incorporadas em estratégias de planejamento ambiental no âmbito 

regional. 

 

1.3. Critérios de delimitação da área de estudo 

 

 O maciço de Baturité constitui uma região de extrema importância para o 

estado do Ceará tendo em vista seus aspectos ambientais diferenciados. Sua 

relevância é ainda maior para as áreas de entorno como é o caso da Região 

Metropolitana de Fortaleza, dos sertões de Canindé/Caridade e das áreas de 

piemont localizadas junto aos municípios de Baturité e Aracoiaba. 

 Esse maciço se apresenta como um dos principais dispersores hídricos desse 

setor espacial do Ceará. No caso das regiões circunvizinhas citadas, grande parte 

da drenagem fluvial responsável pelo abastecimento urbano e rural é originada da 

serra de Baturité, tendo em vista suas melhores condições hidroclimáticas. A 
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ocupação do maciço de Baturité apresenta uma forte relação com os municípios do 

seu entorno, tendo em vista que grande parte da sua população é proveniente 

desses setores. Dessa forma, pode-se afirmar que ainda existe uma ligação social 

muito estreita entre a serra e as superfícies sertanejas circunvizinhas. 

Do ponto de vista natural, sobretudo sob a ótica da geomorfologia estrutural, é 

fundamental que sejam analisados não só os ambientes serranos, mas também 

aqueles localizados no seu entorno, tendo em vista a existência de uma forte relação 

na sua evolução geomorfológica, com erosão e deposição nos setores mais 

rebaixados. 

Nessa perspectiva, pode-se afirmar que, para se compreender os eventos 

morfodinâmicos na área serrana, faz-se necessária uma análise dos depósitos 

sedimentares provenientes desses setores, que encontram-se nas áreas mais 

baixas, localizados no piemont. 

Os objetivos do presente trabalho estão relacionados com os movimentos de 

massa e suas contribuições para o planejamento ambiental, assim, deve ser 

enfocada uma análise que incorpore tanto o setor espacial representativo do maciço, 

como também a área de seu entorno geográfico, que apresenta uma grande 

importância tanto do ponto de vista geomorfológico quanto socioeconômico. 

Tendo em vista a necessidade de se analisar o objeto de estudo na sua 

integralidade, ou seja, na sua parte central e sua área de entorno, foi utilizado como 

critério de delimitação o recorte da imagem Spot, datada do ano de 2004, que foi 

adquirida pelo poder público estadual. Essa imagem apresenta uma resolução 

espacial de 2,5 metros, o que possibilita uma análise detalhada, tendo em vista a 

escala regional do presente trabalho, e seu recorte abrange exatamente os setores 

relevantes da análise, ou seja, o platô do maciço, as vertentes e as superfícies 

sertanejas circunvizinhas (Figura 5). 
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Figura 5: Recorte da imagem do satélite Spot (2004), utilizada para delimitação da área de estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A área de estudo abrange três macrorregiões de planejamento estadual, de 

acordo com a Lei Nº12.896/1999, que são a macrorregião de Baturité, incorporando 

os municípios do platô e dos setores orientais do maciço, a macrorregião do sertão 

Central, nos setores ocidentais do maciço e a macrorregião da Região Metropolitana 

de Fortaleza, no setor setentrional do maciço. Na presente delimitação do setor de 

estudo encontram-se 16 municípios, alguns na sua totalidade e outros em parte, que 

são eles: Acarape, Aracoiaba, Aratuba, Barreira, Baturité, Canindé, Capistrano, 

Caridade, Guaiúba, Guaramiranga, Itapiúna, Maranguape, Mulungu, Pacoti, 

Palmácia e Redenção, compondo os setores elevados e rebaixados, perfazendo 

uma área total aproximada de 4.000 km2. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DA PESQUISA 

  

O presente trabalho apresenta uma análise acerca dos movimentos de massa 

em um maciço montanhoso úmido do Nordeste brasileiro, levantando importantes 

informações relacionadas à evolução natural das encostas e a possibilidade de 

ocorrência de eventos catastróficos. 

 Os conhecimentos adquiridos nessa pesquisa podem contribuir nos estudos 

geomorfológicos dos ambientes serranos do Ceará e do Nordeste, além de poderem 

subsidiar estratégias de planejamento ambiental nessas áreas. 

 Dessa forma, faz-se necessária uma apresentação dos conceitos 

fundamentais relacionados aos estudos de movimentos de massa, destacando as 

diferentes formas de classificação, as terminologias, os autores que tratam dessa 

área do conhecimento e os temas afins com o assunto. 

 

2.1. Apresentação da temática 

 

Ab’Saber (1969) propôs uma sistematização dos conhecimentos para 

pesquisas geomorfológicas destacando três dimensões de abordagem integradas 

que são: a compartimentação da topografia regional, a estrutura superficial das 

paisagens e a fisiologia das paisagens. 

A fisiologia das paisagens analisa os processos atuais de elaboração dos 

relevos destacando os diversos papeis desempenhados pelos componentes 

naturais. Apesar de uma ênfase aos eventos atuais, essa área da geomorfologia 

também analisa os eventos geomórficos pretéritos, que foram responsáveis pela 

gênese da paisagem atual.  

A análise do funcionamento das paisagens se caracteriza como uma etapa 

imprescindível para que se possa identificar os limites da estabilidade na dinâmica 

natural. No estudo da fisiologia das paisagens, enfatiza-se a análise dos processos 

morfodinâmicos atuais considerando-se a ação conjunta dos fatores geoecológicos 

(clima, vegetação, drenagem, solos, etc.) e dos agentes antropogênicos. 

O estudo dos processos morfodinâmicos trata-se de uma área do 

conhecimento de fundamental importância na ciência geomorfológica, sobretudo 

numa perspectiva de se compreender a evolução e o funcionamento de vertentes, 
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talvegues, etc., além de poder contribuir para o planejamento ambiental através da 

identificação de áreas de riscos geomorfológicos. 

Tendo em vista a importância dos estudos de processos morfodinâmicos, 

Tricart (1977) estabeleceu uma proposta de classificação do grau de 

estabilidade/instabilidade dos ambientes a partir de relação entre a pedogênese e 

morfogênese. Sua classificação divide os meios em estáveis, quando a pedogênese 

predomina, intergrades (de transição), quando há um equilíbrio entre pedogênese e 

morfogênese, e fortemente instáveis, quando os processos morfodinâmicos têm 

primazia. Sua proposta de classificação se destaca no Brasil como uma das 

metodologias mais utilizadas em trabalhos voltados para planejamento ambiental. 

Considerando os processos morfodinâmicos de forma isolada, Christofoletti 

(1980) propôs uma classificação a partir dos seguintes grupos: 1. Meteorização ou 

intemperismo; 2. Movimentos do regolito; 3. Processo morfogenético pluvial; e 4. 

Ação biológica.   

Dentre as áreas de análise relacionadas aos processos morfodinâmicos, 

destacam-se os estudos de movimentos gravitacionais de massa em encostas, 

tendo em vista a sua importância para a evolução dos relevos e sua relação com 

eventos catastróficos. 

Os movimentos de massa caracterizam-se pela dissipação significativa de 

energia e pelo deslocamento de grandes massas de materiais terrestres, como 

rochas, solo e por vezes troncos de árvores, sob a ação da gravidade (PICANÇO, 

2010). Esses movimentos apresentam características distintas entre si dependendo 

de uma variedade de fatores como declividade, solos, cobertura vegetal, estrutura 

geológica e parâmetros hidroclimáticos que condicionam os tipos de processos 

morfodinâmicos atuantes e a sua velocidade de atuação. 

De acordo com Bigarella, Becker e Passos (2003), os movimentos de massa 

são reconhecidos como os mais importantes processos geomórficos modeladores da 

superfície terrestre e constituem-se de deslocamentos de material (solo e rocha) 

vertente abaixo sob influência da gravidade, sendo desencadeados pela 

interferência de outros agentes como a água, o gelo e o ar. 

Alguns movimentos gravitacionais de massa podem causar perdas de vidas 

humanas, danos civis ou interrupção geral das atividades socioeconômicas. 

Historicamente, lamentáveis acontecimentos com dezenas de milhares de vidas 

humanas perdidas têm ocorrido nos mais diversos continentes. Parte dos eventos 
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morfodinâmicos mais conhecidos foram desencadeados por atividades tectônicas e 

outros por simples deslocamento vertical de material intemperizado. O que torna 

esses movimentos gravitacionais tão terríveis é o fato deles, quase sempre, 

ocorrerem com pouco ou nenhum aviso, cessando em espaço de tempo muito curto 

e deixando um legado de morte e destruição (WICANDER; MONROE; KIRSTEN 

PETERS, 2009). 

As zonas tropicais úmidas são consideradas como áreas onde as vertentes 

estão intensamente sujeitas aos movimentos de massa, tendo em vista a 

abundância das chuvas e a presença de espessos mantos de intemperismo 

(PELTIER, 1950 e LEOPOLD et al., 1964 apud BIGARELLA; BECKER; PASSOS, 

2003). 

 De acordo com Teixeira et al. (2009), do ponto de vista geológico, as três 

características mais comuns aos diferentes fluxos gravitacionais são: 1. A 

associação preferencial com os declives; 2. A formação de depósitos da base 

desses declives (línguas ou leques); e 3. A dissipação de grande quantidade de 

energia e deslocamento de material. 

Os fatores de formação dos solos variam de acordo com as condições 

climáticas dos ambientes. Assim, pode-se afirmar que as regiões tropicais 

apresentam características que propiciam uma significativa evolução pedogenética, 

justificando a presença de solos profundos e bastante desenvolvidos sobre 

significativos mantos de intemperismo. 

Esses ambientes de solos profundos geralmente se encontram colonizados 

por florestas de elevado porte e de caráter perenifólio, o que propicia uma falsa 

impressão de se tratarem de ambientes estáveis quanto à possibilidade de 

deslocamento gravitacional de massa. Essa estabilidade aparente pode ser 

facilmente rompida em função de vários fatores, como declividade e pluviosidade, 

porém, cabe destacar os aspectos de origem antrópica como contribuintes no 

desencadeamento de movimentos de massa. 

Em ambientes serranos, as características topográficas do relevo intensificam 

a ocorrência de movimentos de massa de grande magnitude. O manto de alteração 

formado em vertentes íngremes, quando atinge determinadas espessuras críticas 

para a sua estabilidade, desloca-se vertente abaixo por erosão. 

Áreas com relevo fortemente acidentado podem propiciar processos 

morfogênicos a partir da ruptura da estabilidade de uma rocha ou até mesmo em 
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áreas de forte fraturamento, condicionando processos conhecidos como queda de 

blocos. 

Os movimentos gravitacionais podem ser rápidos ou lentos. Os rápidos são 

aqueles onde o deslocamento do material é visível, sendo potencialmente perigosos 

para a população, com ocorrência repentina e associados com encostas íngremes. 

Já os movimentos lentos avançam em uma velocidade imperceptível e somente são 

notados com algumas evidências tais como inclinação de árvores e postes ou com 

rachaduras em estruturas de construção civil. 

Uma das principais causas de perda de coesão do material que levam à 

instabilidade de uma vertente é a saturação de água. Essa saturação hídrica no 

regolito de uma determinada vertente pode justificar movimentos de solos e 

materiais intemperizados que deslizam sobre a rocha íntegra, impulsionados pela 

força da gravidade. 

Face ao exposto, pode-se observar que os movimentos de massa em 

encostas apresentam uma forte complexidade inerente à sua origem, mecanismos, 

material e, consequentemente, classificação. Dessa forma, faz-se necessária uma 

aprofundada abordagem sobre as classificações e características desses eventos. 

 

2.2. Classificação dos movimentos de massa em encostas 

 

 A classificação dos movimentos de massa apresenta uma grande dificuldade, 

sobretudo na quantificação das variáveis envolvidas (material, conteúdo de água, 

velocidade e mecanismos). As terminologias encontradas na literatura não 

apresentam uniformidade e, geralmente, são pouco rigorosas. Existem inúmeras 

classificações acerca dos movimentos de massa, dentre as quais pode-se destacar 

a proposta feita por Sharpe em 1938 como a primeira a apresentar um caráter amplo 

e abrangente (BIGARELLA; BECKER; PASSOS, 2003; FERNANDES e AMARAL, 

2000).  

De maneira generalizada, Bigarella et al. (op. cit) classifica os movimentos de 

massa de acordo com a sua velocidade e podem ser movimentos lentos, envolvendo 

o rastejamento e a solifluxão, e os movimentos de massa rápidos, onde se encaixam 

as corridas de terra (earth flow) e de lama (mud flow), os escorregamentos, os 

deslizamentos, os desmoronamentos e as quedas de blocos. 
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De acordo com Wincander, Monroe e Kirsten Peters (2009), os movimentos 

gravitacionais de massa são geralmente classificados com base em três critérios 

principais: 1. A velocidade do movimento (lento ou rápido); 2. Tipo de movimento 

(queda, escorregamento e fluxo); e 3. Tipo do material envolvido (rocha, solos ou 

detritos). Eles podem ser subdivididos em quedas (quedas de blocos), 

escorregamentos (rotacional e translacional), corridas de massa (fluxo de lama, fluxo 

de detritos, fluxo de terras, quick clays, solifluxão e rastejamento) e movimentos 

complexos. 

Tendo em vista a necessidade de se adotar uma metodologia adequada e 

atualizada para classificar os movimentos de massa na área do maciço de Baturité, 

o presente trabalho enfatiza os trabalhos de Dikau (2004), Dikau et al. (1996) e as 

significativas contribuições de Varnes (1978). Os trabalhos citados utilizam 

terminologias adotadas pela Sociedade Geotécnica Internacional, no grupo de 

trabalho responsável pelos inventários acerca de movimentos de massa no mundo 

(Working Party on World Landslide Inventory – WP/WLI), vinculado à Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). 

 No intuito de enriquecer essa revisão bibliográfica, juntamente com as 

classificações destacadas anteriormente, serão também apresentados conceitos e 

abordagens elaborados por diferentes autores ao longo da evolução dos estudos 

sobre processos morfodinâmicos em encostas, destacando-se assim, trabalhos 

nacionais e internacionais. 

De maneira geral, Dikau (2004a) divide os movimentos de massa em quedas 

(falls), tombamentos (topple), deslizamentos (slides) rotacionais e translacionais, 

espalhamentos laterais (lateral spreading), fluxos ou corridas (flow) e movimentos 

complexos (complex). No sentido de facilitar a compreensão de tais movimentos de 

massa, a figura 6 apresenta uma ilustração de alguns desses movimentos. 
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Figura 6: Modelos ilustrativos dos principais tipos de movimento de massa. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: Deslizamento rotacional; B: Deslizamento translacional; C: Deslizamento de blocos; D: Queda de 

blocos; E: Tombamentos; F: Fluxo de detritos; G: Avalanche; H: Fluxo de Terra; I: Rastejamento; e J: 

Espalhamentos laterais. 

Fonte: Disponível no site: http://pubs.usgs.gov/fs/2004/3072/fs-2004-3072.html 

 

Quedas (Falls) 

As quedas são movimentos livres de material a partir de encostas íngremes. 

Existem alguns termo alternativos como avalanche (rockfall), queda de rochas (stone 

fall), queda de seixos (pebble fall), queda de pedregulho (boulder fall), queda de 

detritos (debris fall) e queda de solo (soil fall). O vocábulo avalanche é muitas vezes 

utilizado como um termo genérico, sem muita referência ao material envolvido no 

processo. As quedas podem ocorrem em vários ambientes naturais como falésias, 
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margens íngremes de rios, bordas de planaltos e vertentes escarpadas de 

montanhas, além de áreas instabilizadas pela ação antrópica como em um corte 

para construção de estradas (DIKAU, 2004a). 

Dikau (op. cit.) afirma que não se devem confundir as acumulações de 

detritos em bases de encostas provocadas pelas quedas com a acumulação 

resultante de uma avalanche complexa de rochas (sturzstrom), o que resulta no 

acúmulo de tamanhos variados, capazes até de causarem bloqueios em rios, 

podendo provocar inundações. 

As quedas podem ser provocadas por diversos fatores como o ângulo da 

declividade da encosta, o tamanho e as formas das juntas de rochas, tipos de 

rochas e sua deformação, além da cobertura vegetal. Quedas de detritos e de solos 

ocorrem em áreas cujo material já se encontra bastante decomposto e, 

consequentemente, separado da rocha matriz. No caso da rocha sólida, a separação 

pode levar algum tempo, dependendo da combinação de fatores internos e externos. 

As quedas de blocos são movimentos gravitacionais extremamente rápidos, 

onde uma rocha, de tamanho variado, se desprende de uma encosta e cai no 

sentido da declividade. Esses movimentos apresentam um elevado risco para 

ambientes montanhosos, como no caso do maciço de Baturité, podendo causar a 

interrupção de estradas ou até mesmo a destruição de áreas residenciais. 

 

Tombamentos (Topple) 

 O tombamento consiste de uma rotação frontal de uma massa composta por 

rochas, detritos ou solos sobre um pivô em uma encosta. O tombamento pode 

culminar em uma queda abrupta ou deslizamento, mas a forma do movimento é de 

inclinação sem colapso. Existem alguns termos alternativos como tombamento de 

rochas (rock topple), tombamento de detritos (debris topple), tombamento de solos 

(soil topple) e inclinação de blocos (tilting blocks) (DIKAU, op. cit.). 

 Existem várias razões para a ocorrência de tombamentos tais como 

intemperismo progressivo ou erosão resultando no enfraquecimento ou perda do 

material elástico subjacente, dilatação e encolhimento de argilas em função de 

alterações na umidade do solo e erosão na parte inferior da encosta proporcionando 

desgaste suficiente para causar uma descarga de descompressão. A principal força 

responsável por um tombamento é a separação de uma coluna de modo que a 

carga é transferida para uma base mais estreita com rocha mais fraca. Nessa 
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perspectiva, a altura do declive, assim como a largura de apoio da base são 

parâmetros importantes na compreensão dos tombamentos (DIKAU, 2004a). 

 Os tombamentos de rochas geralmente ocorrem em falésias altas, enquanto 

que os tombamentos de detritos e solos ocorrem em falésias baixas. A formação dos 

locais de maior tensão é provocada pela ação dos agentes fluviais, a abrasão 

marinha e escarpas geradas pela ação antrópica. A presença de juntas nas rochas e 

a pressão exercida pela presença da água são elementos fundamentais para que 

haja a falha na base da coluna (DIKAU, op. cit.). 

 

Deslizamentos ou escorregamentos (Slides) 

 Os deslizamentos ou escorregamentos são movimentos gravitacionais ao 

longo de uma ou mais superfícies de ruptura da encosta. As formas e quantidades 

de superfícies de ruptura são utilizadas para diferenciar os tipos de deslizamentos, 

que podem ser divididos em rotacionais e translacionais (DIKAU, op. cit.). O material 

escorregado pode envolver solo, rocha ou a combinação dos dois que se deslocam 

em velocidades que variam de extremamente lenta a muito rápida. 

Christofoletti (1980) define os deslizamentos como os deslocamentos de 

material do regolito sobre um embasamento ordinariamente saturado de água. O 

limite do material deslizado pode ser definido por uma rocha sã ou por camadas do 

regolito possuidoras de fina sedimentologia, favorecendo o rápido alcance do limite 

da fluidez.  

Os escorregamentos ou deslizamentos rotacionais (slump, rotational slip e 

rotational slide) ocorrem com um movimento rotacional em uma superfície de ruptura 

circular, que podem apresentar áreas que variam de poucos metros quadrados até 

vários hectares (DIKAU, op. cit.). 

De acordo com Varnes (1978), o deslizamento rotacional é um movimento 

relativamente circular sobre um eixo paralelo aos contornos do declive, envolvendo 

deslocamento de material de forma côncava a partir de uma superfície de ruptura 

visível ou razoavelmente deduzida. 

O deslizamento rotacional apresenta um pequeno grau de deformação 

interna, embora possam ocorrer fluxos de solos que se liquefizeram. Esses 

processos são conhecidos como earthflow nos EUA e mudslides na Europa. 

Os escorregamentos rotacionais envolvem o deslocamento de materiais ao 

longo de uma superfície curva de ruptura e caracterizado pela rotação traseira do 
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material escorregado. Esse tipo de escorregamento ocorre geralmente em material 

desagregado ou fracamente consolidado. A justificativa de ocorrência desses 

escorregamentos pode estar associada, dentre outras razões, à erosão no sopé da 

encosta removendo o apoio do material sobreposto (WINCANDER; MONROE; 

KIRSTEN PETERS, 2009). 

Os deslizamentos rotacionais de solos geralmente apresentam material coeso 

de textura fina como argilas consolidadas, margas intemperizadas e argilitos. Já os 

deslizamentos rotacionais de rochas frequentemente ocorrem em estruturas 

intercaladas de material resistente e fraco (DIKAU, 2004a). 

Os deslizamentos rotacionais começam com uma ruptura inicial seguida do 

movimento de rotação. Eles podem apresentar vários blocos. Na área principal, os 

blocos inclinam para traz enquanto deslizam para baixo. Na parte mais baixa do 

deslizamento, a massa se move sobre a base da superfície de ruptura (DIKAU, op. 

cit.). 

A velocidade de transporte de material grosseiro em deslizamentos 

rotacionais pode variar significativamente em ordens de magnitude, podendo 

apresentar velocidade de poucos centímetros por ano até vários metros por mês, 

enquanto o deslizamento de solos pode atingir velocidades maiores que 3 metros 

por segundo.  

Alguns mecanismos comuns de desencadeamento de deslizamentos 

rotacionais são terremotos e aumento repentino no nível do lençol freático após 

períodos chuvosos, em regiões tropicais, ou degelos, em áreas periglaciais. 

Os escorregamentos translacionais ocorrem quando o material se move 

encosta abaixo ao longo de uma ou mais superfícies relativamente planares 

(WINCANDER; MONROE; KIRSTEN PETERS, op. cit.). De acordo com Dikau (op. 

cit.), esses movimentos são controlados pela superfície de fraqueza dentro da 

estrutura do material formador da inclinação e podem ocorrer associados com três 

tipos de material: rochas, detritos e solos. 

Os deslizamentos de blocos (block slides) ocorrem em argilas muito 

consolidadas, fissuradas ou duras, frequentemente associadas com formações 

rochosas resistentes. Tendo em vista a geometria da superfície de deslizamento, o 

movimento de massa só ocorre associado com o desenvolvimento de rupturas e 

deslocamentos internos. A superfície de base necessita apenas de um pequeno 

ângulo de inclinação tendo em vista que as forças de condução são geralmente 
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muito grandes. Em muitos casos, é necessária apenas uma pequena erosão na 

base da encosta para desencadear o processo (DIKAU, 2004a). 

Os deslizamentos translacionais de blocos podem se mover continuamente 

em pulsos frequentes, sendo controlados principalmente por sequências de anos 

com chuvas intensas. Embora a velocidade desse movimento seja normalmente 

baixa, as massas envolvidas podem ser bastante volumosas, tornando 

extremamente difícil, ou até mesmo impossível, a sua estabilização. 

A principal causa de deslizamento translacional de blocos é a presença de 

uma mudança abrupta do tipo de rocha numa sequência estratigráfica que apresenta 

uma camada fraca mergulhando suavemente em direção ao declive (DIKAU, op. 

cit.). 

Os deslizamentos de placa (slab slides) ocorrem de forma translacional 

envolvendo material coeso de fino calibre sedimentológico (argila e silte). O material 

se move numa zona de ruptura e pode envolver material pedológico ou geológico. 

Esses movimentos são extremamente sensíveis à mudanças sazonais no nível do 

lençol freático. Os movimentos aumentam nos meses úmidos e podem cessar nos 

períodos secos. Eles também podem ocorrer no encontro de camadas permeáveis e 

impermeáveis de um solo. Esses movimentos ocorrem em superfícies de ruptura de 

baixa inclinação, normalmente paralela à superfície dos solos. 

Os deslizamentos de placa geralmente são causados por mudanças 

geométricas nas vertentes, mudanças nos regimes hídricos e atividades antrópicas. 

Eles são condicionados pela relação entre a profundidade do regolito e o ângulo da 

encosta que determina a profundidade crítica do movimento. 

Os deslizamentos de rochas são movimentos translacionais de rocha que 

ocorrem ao longo de superfícies mais ou menos planas ou suavemente onduladas 

(VARNES, 1978). Eles são típicos em encostas de montanhas ou rochas expostas 

onde o ângulo da vertente é paralelo à queda da rocha. O movimento é controlado 

por planos de descontinuidade, tais como falhas, juntas, estratificações e formações 

tenras na massa rochosa. 

Existem diferentes mecanismos nos deslizamentos de rochas. Se o 

movimento for lento (mm/dia ou m/dia), toda a massa deve se desagregar por causa 

das diferenças de velocidade ao longo da encosta. A frequência e a magnitude dos 

eventos podem variar e, em deslizamentos rápidos, a massa desagrega durante o 

movimento podendo se transformar em fluxo de detritos. 
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Os pré-requisitos essenciais para a ocorrência de deslizamentos de rochas 

são vertentes íngremes e a ocorrência de juntas, planos de estratificação ou falhas 

na direção do declive. Esses movimentos podem ser gerados por falta de apoio na 

base da encosta ou por terremotos. A causa fundamental para esses movimentos é 

a presença de massa de rocha que produz um desgaste tal, que a resistência da 

rocha intacta ou o atrito capaz de mobilizar as descontinuidades existentes acaba se 

excedendo. 

Deslizamentos de rochas têm uma ampla gama de volumes e velocidades e 

podem apresentar riscos socioeconômicos consideráveis, podendo causar perdas de 

vidas humanas. Seu poder de destruição pode ser enorme nos casos de 

deslizamentos rápidos em encostas íngremes. 

Os deslizamentos de detritos (debris slide) são movimentos de material 

inconsolidado que se divide em partes menores no decorrer da descida. O material 

envolvido é principalmente colúvio e material rochoso fraturado intemperizado. A 

superfície de ruptura frequentemente se desenvolve no contato entre o regolito e a 

rocha sã e é grosseiramente paralelo à superfície. Os deslizamentos de detritos são 

também denominados de deslizamentos translacionais rasos (shallow translational 

slides) e deslizamento em lençol (sheet slides) e deslizamentos de solos (soil slips) 

(DIKAU, 2004a). 

A aceleração dos deslizamentos de detritos tende a aumentar com o ângulo 

de inclinação da encosta e diminuir com a presença de material argiloso 

(HUTCHINSON, 1988 apud DIKAU, op. cit.).  

Muitos deslizamentos de detritos se transformam em fluxos de detritos e isso 

ocorre onde a água é disponível e a topografia favorece a mistura da água com os 

detritos em concavidades e canais. 

Os deslizamentos de detritos são desencadeados por chuvas intensas e 

terremotos. Evidencia-se uma maior probabilidade de ocorrência desses 

deslizamentos em áreas onde a cobertura vegetal foi removida por queimadas ou 

desmatamentos, deixando o regolito exposto. Os maiores riscos à sociedade estão 

associados a movimentos de regolitos profundos em encostas de ângulos abruptos. 

Os deslizamentos de terra (mudslides) caracterizam-se como uma forma de 

movimento em que uma massa siltosa ou de areia muito fina desliza numa discreta 

superfície de ruptura em velocidades relativamente baixas formando lobos 

alongados. 
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Espacialmente, um deslizamento de terra é dividido em origem, trajeto e lobo 

de acumulação, sendo a origem o local elevado onde houve a superfície de ruptura, 

o trajeto é o trecho ou canal percorrido pelo material e o lobo é o local de deposição, 

conhecido como lobo de detritos.  

Deslizamentos de terra apresentam velocidades em torno de 1–25m/ano e 

são geralmente classificados como movimentos lentos. Eventos extremos podem 

atingir centenas de metros por dia. Esses deslizamentos são movimentos 

normalmente sazonais, quando o período úmido tende a aumentar a quantidade de 

água até o ponto onde a saturação dos poros tende a formar o movimento. Chuvas 

muito fortes tendem a gerar esses movimentos, sobretudo em solos mal drenados.  

 

Espalhamento lateral (Lateral spreading) 

Espalhamento lateral se refere a uma extensão lateral de rochas coesas ou 

volumes de solos ao longo de uma massa subjacente de material mais macio 

deformado (DIKAU, 2004a). 

O espalhamento de rochas é o resultado de uma profunda deformação 

plástica numa massa de rochas, levando-a a uma extensão na superfície. Isso pode 

ocorrer em uma rocha relativamente homogênea ou pode haver uma fratura 

recobrindo o estrato rochoso, levando ao stress gravitacional. Os espalhamentos de 

rochas também são conhecidos como espalhamento gravitacional (gravitational 

spreading) e abaulamento ou vale de abaulamento (cambering ou valley bulging) 

(DIKAU, op. cit.) 

Onde as rochas são relativamente homogêneas, o movimento de massa se 

divide em sucessivas unidades dispostas de maneira similar a uma sequência de 

horsts e grabens. Espalhamentos de rocha em massas rochosas homogêneas 

ocorrem frequentemente em montanhas altas.  

Os espalhamentos de rochas são frequentemente associados com 

tombamentos, quedas de rochas, deslizamentos rotacionais e deslizamento de terra. 

A massa de rochas envolvida é enorme e, geralmente, possui mais de um milhão de 

metros cúbicos. A sua velocidade é particularmente lenta, se comparada com outros 

tipos de movimentos e pode variar de 10-4 a 10-1 metros por ano. Esses tipos de 

movimento não se caracterizam pela sazonalidade e são altamente controlados pela 

estrutura geológica e frequentemente associados com deformações profundas nas 

encostas (DIKAU, op. cit.). 
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Os espalhamentos de rochas dependem das condições geológicas e 

topográficas locais. A superposição horizontal ou sub-horizontal de camadas de 

rochas afetadas por redes de juntas sobre um material argiloso que se comporta de 

maneira relativamente viscosa é um pré-requisito para esses tipos de processos. 

Os espalhamentos de solos ou detritos são definidos como o colapso de uma 

camada sensível de solos seguida por outra sobrejacente de solos mais resistentes 

ou progressivos colapsos ao longo de toda a massa em movimento. Sua duração é, 

em média, de apenas alguns minutos. Esses movimentos podem ser definidos 

também como espalhamento repentino (sudden spreading failure), espalhamento 

lateral de solos (lateral soil spreading), deslizamento rápido de argila (quick clay 

sliding) e deslizamento de solo liquefeito (soil liquefaction sliding) (DIKAU, 2004a).  

A deformação do material que acompanha o espalhamento de solos 

frequentemente causa perda de vidas humanas e sérios danos a rodovias, 

construções e aterros. As áreas envolvidas com esses processos possuem ângulos 

baixos e geralmente encontram-se ocupadas por atividades agrícolas e expansão 

urbana. Os maiores riscos ocorrem em áreas costeiras e margens de rios, onde a 

erosão na base das encostas provoca a sua instabilização. 

Os quickclays são encontrados em áreas de ambientes de deposição 

marinhos adjacentes às margens de gelo do Pleistoceno. A morfologia dos 

quickclays apresenta uma cicatriz em forma de pêra com a presença de um lobo 

extensivo de detritos na parte mais baixa da cicatriz. Esse lobo pode apresentar 

comprimento superior a 1000 metros (DIKAU, op. cit.). 

 Os deslizamentos de areias liquefeitas ocorrem no litoral e áreas próximas de 

rios ou lagos. São processos especialmente sensíveis em áreas já sujeitas a 

movimentos de massa com problemas de drenagem que saturam de águas as 

camadas dos solos. Os mecanismos de desencadeamento desses movimentos 

estão associados com prolongados períodos chuvosos ou derretimento de neve. 

 

Fluxos (Flow) 

 Os fluxos são movimentos em que as partículas individuais viajam 

separadamente ao longo do deslocamento da massa. Eles envolvem rochas 

altamente fraturadas e detritos clásticos de fino calibre. Fluxo, no sentido físico, é 

definido como uma contínua e irreversível deformação de materiais que ocorre em 
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resposta a um stress aplicado. Eles são, portanto, caracterizados por movimentos 

internos diferenciados que estão distribuídos dentro da massa (DIKAU, 2004a). 

 Os fluxos de rochas são movimentos do tipo “rastejo” com deformação 

gravitacional profunda afetando massas de rochas homogêneas. São caracterizados 

pela presença de um elevado volume de massa de rocha (vários milhares de 

milhões de metros cúbicos) com uma pequena taxa de deslocamento. Os fluxos de 

rocha podem receber os seguintes termos internacionais: sackung, sagging, rock 

creep e deep-seated gravitational creep (DIKAU, op. cit.). 

 Alguns fluxos de rochas demonstram evidências de taxas de rastejo, 

enquanto que outros apresentam uma rápida reativação quando associados com 

fortes chuvas ou derretimento de neve. 

 A partir de circunstâncias particulares, as deformações lentas nas encostas 

podem se tornar eventos catastróficos principalmente associados com o colapso de 

larga escala de avalanche de rochas ou fluxo de detritos. Fluxos de rochas podem 

ser considerados como um estágio preparatório extremamente lento de enormes 

movimentos de massa posteriores que apenas em alguns casos chegam ao seu 

estágio evolutivo final. 

 Os fluxos de rochas ocorrem apenas em encostas suficientemente elevadas 

capazes de induzir fortes stress gravitacionais na rocha matriz. Tais condições são 

observadas em áreas montanhosas e falésias elevadas. 

Os fluxos de detritos consistem em uma mistura de material fino (areia, silte e 

argila), material grosseiro (cascalho e pedregulhos), com uma quantidade variável de 

água que forma uma lama barrenta que desce encosta abaixo. Esses movimentos 

recebem outros nomes como fluxos de lama (mudflow) e fluxos de lama vulcânica 

(lahar) (DIKAU, op. cit.). 

Os fluxos de detritos se movem ao longo do leito de canais fluviais existentes 

e ocorrem em encostas com solos e rochas inconsolidadas. Eles se apresentam 

espacialmente divididos em área de origem do material, canal principal e deposição 

na base da encosta. 

Depósitos de detritos se acumulam onde os gradientes diminuem ou na base 

da encosta. Sucessivos movimentos tendem a acumular um leque de detritos. 

Alguns fluxos de detritos são excepcionalmente largos e fluidos e podem alcançar 

longas distâncias a partir da área de origem. 
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Os fluxos de detritos apresentam um material grosseiro incorporado em uma 

matriz granulométrica de fino calibre. O material grosseiro é aleatoriamente 

distribuído e mal selecionado. Forças flutuantes concentram pedregulhos no topo do 

depósito.  

Os fluxos de detritos são movimentos de massa muito destrutivos causados 

por fortes chuvas ou degelo. A frequência de eventos de fluxos de detritos é 

controlada pelo ritmo de acumulação nos canais e pela recorrência de eventos 

climáticos desencadeadores. 

Existe um continuum de movimentos de sedimentos nos canais de fluxos de 

detritos. Fluidos com uma grande concentração de sedimentos não se deformam até 

que uma força limiar ultrapasse fazendo-o comportar-se como um fluido não 

newtoniano (DIKAU, 2004a). 

Fluxos de detritos são comuns em topografia côncavas ou cavidades em 

bacias hidrográficas de primeira ordem. Essa geometria recebe a acumulação de 

colúvios e a convergência de fluxos de águas subterrâneas necessários para causar 

a instabilidade da encosta. Muitos desses movimentos começam como 

deslizamentos translacionais ou rotacionais e depois se transformam em fluxos de 

detritos.    

A velocidade dos fluxos de detritos depende do tamanho e da concentração 

dos sedimentos e da forma geométrica do canal de fluxos. Constatam-se 

velocidades variando de 0,5 a 20m/s. Quando o material é proveniente de ambos os 

lados do canal de fluxos, ocorre um significativo acréscimo de seu volume. 

Os impactos socioeconômicos e a perda de vidas humanas podem ser 

catastróficos. Mesmo pequenos fluxos de lama ou detritos podem causar sérios 

danos, sobretudo em regiões montanhosas. Os depósitos são também responsáveis 

por danos indiretos, tais como represamento ou assoreamento de rios. 

Os fluxos de solo podem ocorrer de três formas diferentes: fluxos de lama 

molhada, fluxos de areia molhada e fluxos de areia seca. Esses movimentos 

também são chamados de fluxos de lama (mudflow), fluxos de terra (earthflow) e 

fluxos de areia (sandflow). As condições para que eles ocorram dependem da 

abundância de água, do material inconsolidado e da proteção insuficiente do solo, 

como no caso de ausência de vegetação (DIKAU, op. cit.). 

As formas secas de fluxos de solos são categorias especiais de fluxos de 

detritos onde o material é formado de grãos individuais finos, sendo rara a presença 
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de clásticos grosseiros. Esses fluxos podem se mover rapidamente e tendem a 

seguir sulcos ou calhas e depois se espalham em leques ou até mesmo em uma fina 

camada quando atingem baixos gradientes. 

Os fluxos de solo molhado contêm terra relativamente coesa que possui pelo 

menos 50% de areia, silte e argila. Dessa forma, o termo fluxo de solo deve ser 

empregado para fluxos com ausência de material de granulação grosseira. As áreas 

de origem do material apresentam topografias íngremes, com declives entre 20º e 

40º. 

Os fluxos de lama são mais fluidos e apresentam material de fina 

granulometria, consistindo de uma mistura de silte e argila (>50%), hidratada com 

30% de água. Esses processos são comuns em ambientes áridos ou semi-áridos 

onde os aguaceiros saturam facilmente o regolito. Por serem muito fluidos, 

geralmente seguem os leitos fluviais pré-existentes (WINCANDER; MONROE; 

KIRSTEN PETERS, 2009). 

Uma importante característica dos fluxos de solos é que eles podem 

atravessar longas distâncias (vários quilômetros) sobre baixas encostas, seguindo 

redes de drenagem pré-existentes. Eles são frequentemente chamados de fluxos de 

lama viscosa. O comportamento desses fluxos é normalmente do tipo viscoso e 

plástico. 

Fluxos de areia seca raramente ocorrem. Eles se formam quando uma grande 

quantidade de material seco cai de uma encosta íngreme e fluidifica no impacto. 

Esses fluxos geralmente ocorrem a partir de dunas ou depósitos arenosos similares. 

A solifluxão é o movimento lento, no sentido da declividade, de sedimentos 

saturados de água de superfície. O termo solifluxão é muito utilizado para regiões 

periglaciais, quando o gelo derrete saturando os solos de água, porém ele pode ser 

adotado em qualquer clima quando o solo estiver saturado de água. 

De acordo com Christofoletti (1980), a solifluxão corresponde aos movimentos 

do regolito quando este se encontra saturado de água, podendo-se deslocar alguns 

centímetros ou poucos decímetros por hora ou por dia. Esse processo ocorre 

quando a presença de uma camada impermeável do regolito impede a infiltração de 

água e acaba saturando a camada sobrejacente, o que provoca o rompimento do 

limite de fluidez, fazendo com que a camada superior se comporte como um líquido 

deslocando-se por gravidade. A referida camada impermeável pode ser uma 

predominantemente argilosa ou até mesmo uma camada rochosa do embasamento. 
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O rastejamento corresponde ao deslocamento lento e quase imperceptível 

dos vários horizontes do solo, sendo que essa movimentação é mais intensa na 

superfície e menos significativo com o aumento das profundidades. O rastejamento 

pode ser provocado por fatores antrópicos e até mesmo pelo aumento da 

quantidade de água no solo.  

A velocidade do rastejamento é de poucos centímetros por ano e pode ser 

perceptível através de uma suave inclinação de árvores e postes no sentido da 

declividade ou até mesmo em rachaduras nas estradas, calçadas ou residências. É 

importante destacar que a ocorrência do rastejamento pode influenciar em outros 

processos como a queda de blocos. 

 

Movimentos complexos (Complex) 

 Dentre os movimentos de massa, podem ocorrer fenômenos onde diferentes 

processos se unem justificando a ocorrência de movimentos complexos encosta 

abaixo. Deslizamentos compostos incluem dois tipos de movimentos que ocorrem 

simultaneamente no mesmo colapso: a avalanche de rochas e os deslizamentos 

com fluxos. 

 As avalanches de rochas são fluxos muito rápidos de grande quantidade de 

detritos secos, sem fluidos. Esses movimentos podem ser chamados de avalanche 

de queda de rochas (rockfall avalanche), avalanche com deslizamento de rochas 

(rock-slide avalanche) e sturzstrom (DIKAU, 2004a). 

 O deslizamento com fluxos é um colapso estrutural do material de uma 

encosta a partir de uma fluidização e é geralmente referido como o evento de maior 

magnitude, tanto em termos de velocidade como destruição. A sua elevada energia 

é capaz de causar incríveis devastações não apenas através de impactos aos 

humanos, como o corte de comunicação e de linhas de energia elétrica ou 

desviando rios, mas podem ocorrer sérios danos ambientais com o soterramento de 

vales com detritos (DIKAU, op. cit.). 

Os deslizamentos com fluxos se apresentam como uma subclasse dos fluxos 

de detritos. Nesses tipos de movimentos a estrutura interna possui uma coesão 

muito frágil podendo apresentar material argiloso associado com grandes blocos.  

Dentre as várias causas desses tipos de eventos estão colapsos rotacionais 

nas cabeceiras da encosta, vibrações ou choques, fortes chuvas, remoção de 

suportes laterais nas encostas e outros. 
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Os deslizamentos com fluxos são geralmente compostos por material solto 

que perde sua coesão com a redução da força, tornando-se uma massa fluida. O 

fluido pode ser ar ou água e, portanto, o seu mecanismo dominante é a fluidização 

ou a liquefação. 

Um vocábulo bastante complexo é o termo creep (reptação), que corresponde 

a uma sequência de movimentos individuais dentro de um material detrítico que 

acaba justificando o deslocamento lento de todo o material. Pelo fato de envolver 

movimentos individuais, alguns autores não consideram o creep como uma categoria 

de movimento de massa. 

 

2.3. Agentes desencadeadores de movimentos de massa 

 

O desencadeamento de movimentos de massa em encostas pode derivar de 

vários fatores, tais como o papel da estrutura geológica, do regolito e solos, da 

geomorfologia e declividade, da pluviosidade, da cobertura vegetal e da ação 

antrópica.   

 

Papel da estrutura geológica 

 Bigarella et al. (2003) afirmam que dentre os fatores geológicos relacionados 

com movimentos de massa, devem ser considerados os aspectos litológicos, os 

padrões de fraturas, diaclases, xistosidades, dobramentos e estratificações quando 

presentes, a coesão e peso por unidade do material formador das vertentes, a 

circulação das águas e o esforço de cisalhamento e planos de cisalhamento. 

 As características geológicas são importantes na deflagração dos movimentos 

de massa, pois influenciam nos fluxos de água superficiais e subsuperficiais 

causando a instabilidade dos materiais. Nessa perspectiva, a presença de falhas 

e/ou fraturas representam importantes descontinuidades tanto em termos mecânicos 

quanto hidráulicos (MOLINARI, 2010). 

 As fraturas podem estar associadas a eventos tectônicos pretéritos, porém 

existem fraturas associadas com alívio de pressão, originada, principalmente, pela 

expansão da rocha em direção à superfície. Essas fraturas tendem a acompanhar a 

topografia do terreno e apresentar uma diminuição do espaçamento entre os planos 

quando se aproxima da superfície (FERNANDES; AMARAL, 2000).  
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 As atividades geodinâmicas de setores tectonicamente ativos são 

responsáveis pelo desencadeamento de importantes movimentos de massa com 

grande capacidade energética, porém essa não é a realidade da área de estudo. 

Os tipos de rocha podem influenciar diretamente na morfologia da área e, 

consequentemente, na declividade do terreno. No maciço de Baturité, por exemplo, 

rochas como quartzitos, granitóides e migmatitos apresentam maior resistência 

regional, configurando feições geomorfológicas aguçadas. No caso dos quartzitos, 

os dobramentos condicionam feições de cristas estruturais, justificando, em alguns 

casos, relevos escarpados. 

 De acordo com Fernandes e Amaral (2000), o avanço de frentes de 

intemperismo em maciços rochosos está diretamente relacionado com a presença 

de fraturas de alívio de tensão. 

 A ocorrência de planos de descontinuidade nas rochas tais como fraturas ou 

diaclases contribuem para a infiltração e circulação da água, intensificando a 

intemperização desse material. É importante destacar que a velocidade da 

intemperização depende das propriedades físico-químicas da rocha. 

 De acordo com Bigarella, Becker e Passos (2003) a rede de diaclasamento é 

muito importante nos processos de deslocamentos maciços e ela se apresenta de 

dois tipos diferentes. Um deles apresentando a combinação de planos (vertical, 

oblíquo e horizontal) herdados de esforços tectônicos pretéritos e o outro é 

representado por sistema de diaclases curvas que seguem grosseiramente, em 

subsuperfície, a morfologia das vertentes e que se desenvolve com o progresso da 

denudação regional. 

 A intensidade da ação do intemperismo condiciona a dimensão do regolito, 

que pode se sujeitar a movimentos vertente a baixo. Porém, mesmo com pequenos 

mantos de intemperismo podem ocorrer movimentos de massa, nesse caso, 

essencialmente formados pelo deslocamento de blocos de rochas e deslizamentos 

rasos. 

 A dimensão do regolito pode variar de acordo com o tipo de intemperismo, 

porém, as propriedades físicas e químicas do material rochoso exercem diferentes 

resistências, podendo facilitar ou dificultar a elaboração do manto de intemperismo. 

Dessa forma, rochas frágeis tendem a facilitar a ação intempérica, acelerando a 

formação de espessos regolitos. 
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Cabe aqui destacar as propriedades geomorfológicas das rochas que, de 

acordo com Penteado (1983), podem ser divididas entre: 1. Aquelas propriedades 

que influenciam na forma do escoamento superficial, que são a coesão e 

permeabilidade; 2. Aquelas que influem na desagregação mecânica, que são a 

plasticidade e a macicez; e 3. As que facilitam a decomposição química que são a 

soludibilidade a heterogeneidade dos minerais. 

 No estudo dos movimentos de massa é importante também se compreender 

como ocorrem os escoamentos subsuperficiais, que estão relacionados a diversos 

fatores como a características dos horizontes pedogenéticos, as propriedades 

hidrológicas, distribuição pluviométrica e dos aspectos litológicos.  

 De acordo com Molinari (2010), a principal relação entre a rede de fluxos 

subsuperficiais e os movimentos de massa ocorre por três mecanismos internos: 1. 

Desenvolvimentos de frentes de saturação; 2. Fluxo de retorno; e 3. Macroporos 

longitudinais interligados (pipings). Esses mecanismos provocam variações físico-

químicas nas propriedades mecânicas dos materiais, justificando a instabilidade e a 

consequente evolução das vertentes. 

 As frentes de saturação são os setores onde há a convergência de fluxos, 

condicionada basicamente por fatores topográficos. Nessa perspectiva, existem três 

zonas preferenciais de aglutinação de água: as concavidades, as encostas côncavas 

e as bases das encostas (ANDERSON e BURT, 1978 e FERNANDES, 1990 apud 

MOLINARI, op. cit.). 

 Os fluxos de retorno ocorrem quando há um decréscimo na capacidade do 

solo de transmitir o fluxo subsuperficial, o que acaba provocando o deslocamento de 

volumes de água retidos no solo forçando-os a sair na parte inferior da vertente 

(DUNNE, 1990 apud MOLINARI, op. cit.). 

 Os macroporos longitudinais ou pipings são interligações subsuperficiais 

formadas pela instabilidade geodinâmica e representam basicamente a formação de 

um duto preferencial e concentrado dos fluxos com elevada condutividade hidráulica, 

propiciando a interconexão rápida das camadas do solo afetadas. No momento em 

que a coesão do solo é reduzida a ponto de não suportar mais o material localizado 

acima do piping, ocorre o colapso podendo desenvolver voçorocas (MOLINARI, op. 

cit.). 
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 Papel do regolito e dos solos 

Uma grande quantidade de processos morfodinâmicos catastróficos está 

associada a movimentos gravitacionais do regolito, ou de parte deste. É fundamental 

que se compreenda como esse regolito é formado e quais são as suas 

características principais como profundidade, textura, cobertura vegetal, etc. Essas 

informações podem fornecer subsídios quanto ao risco associado com o movimento 

desse manto de alteração. 

A formação do regolito passa por uma série de processos de intemperismo 

que vão variar de acordo com os parâmetros hidroclimáticos de cada área e 

influenciar diretamente na dimensão e características do manto de alteração. 

Logicamente que, associado às características hidroclimáticas, deve-se destacar 

também o importante papel da estrutura geológica que irá ser intemperizada, pois 

ela exerce significativa importância na característica do regolito e na velocidade do 

processo de sua formação. 

Os processos de intemperismo químicos ou bioquímicos são responsáveis 

pela decomposição das rochas e ocorrem com mais intensidade nas áreas de clima 

quente e úmido, onde as ações da água e dos agentes biológicos propiciam uma 

significativa alteração no manto superficial das rochas, formando profundos regolitos 

sustentando solos profundos. 

 Já os processos de meteorização física, responsável pela fragmentação das 

rochas, tendem a justificar pequenos mantos de alteração com solos rasos e grande 

incidência de afloramentos rochosos, onde os movimentos de massa predominantes 

estão associados com a queda de blocos e detritos grosseiros. 

Na maioria dos ambientes tropicais, a espessura dos regolitos é muito 

irregular ao longo das superfícies, pois elas dependem das propriedades das rochas, 

da presença de planos de descontinuidade e dos parâmetros hidroclimáticos. 

A topografia exerce uma forte influência na dimensão dos mantos de 

intemperismo, pois em relevos escarpados ou fortemente dissecados existe uma 

tendência que o material intemperizado seja transportado por gravidade, justificando 

mantos rasos nas encostas e profundos nas bases, com material coluvial.  

É importante lembrar que o relevo é considerado um dos fatores de formação 

dos solos exatamente por sua influência na erosão e na rede de drenagem. Nos 

casos das encostas muito íngremes, a tendência é que se formem solos com perfis 

de horizontes A-R (neossolos), da mesma forma que, quando há uma suavização da 
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encosta, os perfis evoluem apresentando horizontes A, B e C, como no caso do 

argissolos. 

Bigarella, Becker e Passos (2003) afirmam que a espessura do regolito, sua 

natureza argilosa e o pequeno conteúdo de matéria orgânica nos solos tropicais os 

tornam muito suscetíveis aos movimentos de massa em vertentes. Somente os 

latossolos mais permeáveis e as lateritas são mais resistentes à erosão.  

As características dos solos influenciam diretamente no equilíbrio da vertente, 

sobretudo a partir de suas variáveis morfológicas, hidráulicas e mineralógicas 

(MOLINARI, 2010). Algumas propriedades morfológicas dos solos tais como textura 

e estrutura condicionam diretamente as características dos fluxos hídricos 

superficiais e subsuperficiais. 

Molinari (op. cit.) afirma que é fundamental se analisar a umidade dos solos 

durante os eventos pluviométricos para se interpretar as características do 

escoamento superficial. A quantidade de escoamento é muito inferior em solos 

secos se comparado aos solos saturados por umidade. 

Segundo Cruz (1974 apud BIGARELLA; BECKER; PASSOS, op. cit.), os 

escorregamentos estão relacionados a dois tipos de contatos onde se localizam os 

lençóis aquíferos: o solo propriamente dito (horizontes A e B) com o saprolito 

(horizonte C) e a rocha alterada em contato com a rocha sã. 

 

Papel da geomorfologia e declividade 

 A dinâmica dos fluxos hídricos superficiais é controlada basicamente pela 

declividade e a geometria da encosta. A declividade influencia diretamente na 

capacidade energética dos fluxos, enquanto que a forma da encosta controla o 

padrão espacial do escoamento (MOLINARI, op. cit.). As características da encosta 

podem justificar escoamentos difusos ou concentrados, que apresentam maior 

capacidade erosiva. 

Os movimentos de massa são influenciados pela morfologia das vertentes e 

devem ser considerados fatores como altura e inclinação para um melhor 

entendimento do problema. No Brasil, todos os eventos catastróficos relacionados 

com movimentos de massa ocorreram em encostas de elevadas declividade 

(BIGARELLA; BECKER; PASSOS, op. cit.). 

 As vertentes com declividades superiores a 37º e inferiores a 55º possuem 

equilíbrio bastante precário, favorecendo a ocorrência de movimentos do regolito. 
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(DOMINGUES et al., 1971 apud BIGARELLA; BECKER; PASSOS, 2003; 

GUIMARÃES et al., 1998 e FERNANDES et al., 2004 apud MOLINARI, 2010). A 

partir dessa declividade ocorre uma diminuição desses processos por influência da 

própria declividade que limita a manutenção do regolito na encosta. Porém, elevadas 

declividades propiciam outros tipos de movimentos como queda de blocos ou 

tombamentos. 

 A declividade é muito importante na classificação dos tipos de movimentos de 

massa, tendo em vista, dentre outras coisas, a sua forte relação com a pedogênese. 

Áreas com declives superiores e 40º tendem a apresentar solos rasos, pois grande 

parte do material intemperizado é erodido e transportado pela força da gravidade. 

Nesse caso, dependendo dos planos de descontinuidades nas rochas, vão ocorrer, 

predominantemente, quedas de blocos. Além dessas características, a declividade é 

o principal responsável pela capacidade energética e consequente variação da 

velocidade dos movimentos de massa. 

 Os aspectos litológicos e estruturais possuem uma importante relação com as 

formas das encostas e com a sua declividade. Determinados tipos de rochas 

condicionam a presença de vertentes íngremes ou até mesmo escarpadas, como no 

caso de escarpas de falha, bordas de bacias sedimentares e cristas estruturais em 

quartzitos. 

 Em vertentes com declividades inferiores a 30º, sob condições climáticas 

úmidas, pode-se evidenciar a presença de profundos mantos de intemperismo 

recobertos por florestas. Nesses casos podem ocorrer movimentos do regolito com 

sedimentos de diferentes dimensões. 

 A forma das encostas também é um importante fator a ser considerado nos 

movimentos de massa. Dependendo de sua geometria, a encosta pode influenciar 

na convergência ou na divergência dos fluxos superficiais e subsuperficiais 

(MOLINARI, op. cit.). As porções côncavas do relevo (hollows) merecem destaque 

em função de propiciarem a concentração de fluxos hídricos e sedimentos 

(FERNANDES; AMARAL, 2000). 

 A situação da encosta também exerce grande influência nos tipos de 

movimentos de massa que podem ocorrer. Dependendo da sua disposição face aos 

agentes atmosféricos responsáveis pelas chuvas, como no caso de barlavento ou 

sotavento, as encostas de um mesmo maciço montanhoso podem apresentar 
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diferentes características pedológicas, fitogeográficas e, consequentemente, 

morfodinâmicas. 

 Cunha (1991) apud (MOLINARI, 2010) afirma que o comprimento da encosta 

influencia no tempo do escoamento superficial e, consequentemente, na taxa de 

erosão. Dessa forma, quanto maior for o comprimento da encosta, maiores serão os 

escoamentos e a susceptibilidade a movimentos de massa. 

 

Papel da pluviosidade 

Os aspectos climáticos, sobretudo relacionados à pluviosidade em regiões 

tropicais, são os principais agentes desencadeadores de movimentos de massa em 

ambientes serranos, pois são responsáveis pela saturação dos solos e consequente 

perda de sua estabilidade. 

Molinari (op. cit.) afirma que os escorregamentos resultam da ação combinada 

de chuvas precedentes com chuvas intensas de curta e media duração, de onde 

deve-se identificar as seguintes características pluviométricas: tempo de duração, 

intensidade mínima e as condições iniciais de umidade. 

Os movimentos de massa não ocorrem somente diante de chuvas 

excepcionais, é necessário também considerar o tempo de duração dessas chuvas, 

a condutividade hidráulica dos solos e a variação do grau de saturação. Uma forte 

chuva de curta duração, precedida de dias secos, tem maior probabilidade de 

provocar movimentos, do que a mesma quantidade de chuva distribuída em tempo 

maior (BIGARELLA; BECKER; PASSOS, 2003). 

Áreas sujeitas a prolongados períodos de pequenas chuvas podem 

apresentar solos relativamente saturados por água. Nesses casos, uma única chuva 

mais significativa pode induzir a ocorrência de movimentos de massa. 

Apesar da grande maioria dos movimentos de massa ocorrer durante as 

estações chuvosas, essa estação não é a responsável direta pela ocorrência de tais 

eventos. É necessário que, durante esse período, ocorra, pelo menos, uma chuva 

mais expressiva, que irá desencadear os processos. Se os totais pluviométricos da 

estação chuvosa se apresentarem equilibradamente distribuídos durante todo o 

período, provavelmente não haverá um ponto crítico para ocorrência de movimentos. 

Apesar da importância da ação mecânica das gotas das chuvas na 

morfogênese pluvial, o processo mais importante é o escoamento pluvial que 

aparece quando a quantidade de água precipitada é maior que a velocidade de 
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infiltração. Dependendo da concentração do escoamento, esse pode possuir uma 

grande competência erosiva deixando marcas bastante nítidas na superfície, como 

as ravinas. O escoamento concentrado é característico de vertentes desnudas, pois 

na presença da cobertura vegetal o escoamento difuso predomina 

(CHRISTOFOLETTI, 1980).  

Após eventos chuvosos, a água das chuvas pode seguir diferentes caminhos. 

Uma parte atinge diretamente as áreas sem cobertura vegetal, outra é interceptada 

pela copa das árvores onde, a partir daí, uma parte chega aos solos pelo 

gotejamento das folhas, fluxo de atravessamento e por escoamento do tronco 

(COELHO NETO, 1994). 

No momento em que a água atinge o terreno ela tente a infiltrar no solo 

podendo ficar estagnada nos poros, evaporar por capilaridade ou infiltrar até que a 

capacidade máxima de absorção seja atingida. Com a saturação dos solos por água, 

ocorre uma obstrução para novas infiltrações. Desta forma, a água que não se 

infiltrar nos solos ou nas rochas escoará superficialmente e a água infiltrada, após 

preencher o déficit hídrico do solo, gerará uma rede de fluxo subsuperficial 

(MOLINARI, 2010).  

 Os escoamentos superficiais e subsuperficiais desempenham papéis 

fundamentais na deflagração de processos erosivos. De acordo com Molinari (op. 

cit.), o escoamento superficial pode ser classificado como hortoniano ou dunniano 

(saturado), dependendo dos mecanismos envolvidos. O hortoniano é gerado quando 

a pluviosidade é superior à capacidade de absorção dos solos. Já o escoamento 

dunniano é causado pela elevação da zona de saturação em superfície. 

De acordo com Bigarella, Becker e Passos (2003), existem situações em que 

os solos podem deslocar-se por gravidade através da ação da água após chuvas 

prolongadas. Para que isso ocorra é necessária a saturação hídrica do perfil do solo, 

provocando o desequilíbrio seguido do escorregamento, lento ou rápido. Segundo os 

referidos autores, a área saturada pode ocorrer em profundidades variadas, sendo 

superficial quando ocorre acima do horizonte B dos solos. 

 

Papel da cobertura vegetal 

 A degradação ou supressão da vegetação também constitui um importante 

agente desencadeador de movimentos de massa em encostas. A cobertura vegetal 

é fundamental na retenção da água da chuva. Segundo Stenberg (1949 apud 
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BIGARELLA; BECKER; PASSOS, 2003), o dossel das folhas intercepta, em média 

10 a 15% da precipitação. Já Prandini et al. (1976 apud BIGARELLA; BECKER; 

PASSOS, op. cit.) afirmam que a interceptação na floresta tropical chega a 

representar 40% do total pluviométrico. 

 A vegetação se apresenta como mantenedora da estabilidade da vertente 

através da proteção exercida contra os efeitos da erosão pluvial e eólica. A evolução 

dos sistemas radiculares propicia uma maior aeração dos solos, podendo também 

exercer processos de desagregação mecânica através de desenvolvimento das 

raízes em rochas. 

A erosão pluvial pode ser impedida, ou pelo menos muito retardada, por uma 

cobertura vegetal densa e por uma camada de detritos vegetais, principalmente 

folhas mortas. A permanência desses detritos vegetais depende da produtividade da 

vegetação e da sua velocidade de destruição pelos agentes decompositores 

(TRICART, 1977). 

 Para Kobyiama (2005 apud MOLINARI, 2010), a capacidade de absorção da 

cobertura vegetal é condicionada por alguns fatores tais como a intensidade da 

precipitação, as condições dos ventos, características e graus de cobertura da copa 

e o estágio sucessional das espécies. 

 A vegetação constitui um fator positivo na dinâmica hidrológica devido à 

manutenção do equilíbrio geomórfico local, evitando a erosão. Porém, em áreas de 

cobertura vegetal densa, com topografias dissecadas e fortes ventos, pode haver 

rupturas na interface do sistema radicular com os solos, causando movimentos de 

massa (PIO FIORI; BORCHARDT, 1997). 

 O teor de matéria orgânica ou serrapilheira sobre o solo auxilia na coesão dos 

materiais superficiais, evitando a erosão. Isso se deve pelo fato de que sua estrutura 

e composição controlam a capacidade de retenção e armazenamento de água 

(MOLINARI, op. cit.). 

 

Papel da ação antrópica 

 Os processos naturais relacionados com a evolução de vertentes apresentam 

diferentes tipos de material envolvido e capacidades energéticas variadas. Apesar 

de existir o perigo ou a suscetibilidade natural à ocorrência de movimentos de massa 

em algumas encostas, a ação antrópica pode exercer forte influência no 

desencadeamento desses eventos. 
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 A ocupação de encostas a partir de atividades agrícolas, expansão urbana e 

construção de estradas tem sido responsável pela instabilização de áreas já 

suscetíveis a movimentos de massa e isso se deve tanto pelos desmatamentos 

associados, como pela modificação na morfologia das vertentes. 

 A ação antrópica tende a intensificar os desmatamentos em encostas 

provocando a sua desestabilização. Algumas atividades como construção de 

rodovias, casas e outras obras civis necessitam de um ajustamento topográfico, que 

geralmente demanda a realização de cortes e aterros.  

As atividades agrícolas podem melhorar ou destruir a resistência mecânica 

dos agregados. Ela melhora, por exemplo, com a introdução de matéria orgânica 

(detritos vegetais, esterco), mas é destruída pela compactação ou pelas queimas. O 

manejo agronômico das terras constitui fator importante da erosão pluvial e 

representa parte significativa da dinâmica do ecossistema. (TRICART, 1977). 

 Além dos danos existentes relacionados à ocupação de encostas susceptíveis 

à movimentos de massa, o problema se agrava quando essas ocupações estão 

associadas com técnicas predatórias que intensificam a possibilidade de ocorrência 

de um evento danoso.  

Cabe ressaltar que muitas ocupações em encostas perigosas não configuram 

necessariamente crimes ambientais. A legislação brasileira que trata de áreas de 

preservação permanente indica que somente as encostas com declividade superior 

a 45º devem ser preservadas. Infelizmente, inúmeras encostas com declives em 

torno de 30º já apresentam sérios perigos naturais.    

 

2.4. Considerações sobre risco, perigo e vulnerabilidade e seus 

mapeamentos 

 

 Tendo em vista que a presente abordagem está focada em eventos 

morfodinâmicos de energia considerável, capazes de transportar grandes 

quantidades de massa de detritos e, desta forma, podendo causar danos 

socioeconômicos, é fundamental que sejam apresentados conceitos básicos de risco 

e perigo. 

De acordo com a UN-ISDR (2009), risco pode ser definido como a 

combinação da probabilidade de um determinado evento e suas consequências 

negativas. O risco pode ser encarado como uma categoria de análise associada às 
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noções de incerteza, exposição ao perigo, perdas e prejuízos humanos e 

socioeconômicos em função de processos de ordem natural ou de origem 

antropogênica (CASTRO; PEIXOTO; RIO, 2005).  

De acordo com Cerri e Amaral (1998), o risco geológico é definido como uma 

situação de perigo, perda ou dano ao homem e às suas propriedades, em razão da 

possibilidade de ocorrência de processo geológico, induzido ou não.  

Para Tominaga, Santoro e Amaral (2012), dois elementos são fundamentais 

na formulação do risco: o perigo e a vulnerabilidade. Dessa forma, deve-se analisar 

o perigo de ocorrer um evento potencialmente danoso e a vulnerabilidade, que é o 

grau de susceptibilidade do elemento exposto ao perigo. Assim, podem existir áreas 

perigosas com maior ou menor grau de vulnerabilidade. 

 O perigo pode ser definido como um evento ou fenômeno potencialmente 

danoso, que pode causar perdas de vidas humanas ou ferimentos de pessoas, 

danos socioeconômicos ou degradação ambiental. Os tipos de perigos têm sido 

divididos em dois grandes grupos que são os perigos naturais e os tecnológicos, 

sendo que os naturais estão associados a fenômenos naturais danosos, enquanto 

que os perigos tecnológicos estão associados a danos provocados por acidentes 

industriais ou relacionados com obras de infraestrutura (UN-ISDR, 2004). 

Ainda segundo a UN-ISDR (op. cit), os perigos naturais são classificados em 

três categorias: hidrometeorológicos, geológicos e biológicos. Os perigos geológicos 

são fenômenos naturais de origem endógena ou exógena tais como terremotos, 

tsunamis, erupções vulcânicas e movimentos de massa. 

Castro, Peixoto e Rio (op. cit.) afirmam que o risco natural está objetivamente 

relacionado com processos e eventos de origem natural ou induzido pela ação do 

homem. A natureza desses eventos é bastante diversa nas escalas espacial e 

temporal e, por isso, pode-se apresentar através de diferentes intensidades de 

perdas, em função da magnitude, da abrangência espacial e do tempo de duração 

dos eventos.   

Com relação à classificação dos riscos, uma das propostas mais adotadas no 

Brasil é a de Cerri (1993), onde o autor divide os riscos ambientais, de acordo com o 

agente desencadeador, em tecnológicos, sociais e naturais. Nessa proposta, os 

movimentos de massa estão associados com riscos geológicos, que estão no grupo 

de riscos físicos, que fazem parte do grupo de riscos naturais (Figura 7). 
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Figura 7: Classificação dos tipos de riscos ambientais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (CERRI, 1993). 

Com relação aos estudos de ricos geológicos, Tominaga, Santoro e Amaral 

(2012, p151) estabeleceram as seguintes definições:  

“Perigo: Refere-se à possibilidade de um processo ou fenômeno natural 
potencialmente danoso ocorrer num determinado local e num período de 
tempo especificado”; 
 
“Vulnerabilidade: Conjunto de processos e condições resultantes de fatores 
físicos, sociais, econômicos e ambientais, o qual aumenta a susceptibilidade 
de uma comunidade ao impacto dos perigos. A vulnerabilidade compreende 
tanto aspectos físicos (resistência de construções e proteção de 
infraestrutura), como fatores humanos, tais como econômicos, sociais, 
políticos, técnicos, culturais, educacionais e institucionais”; 
 
“Risco: É a possibilidade de se ter consequências prejudiciais ou danosas 
em função de perigos naturais ou induzidos pelo homem. Assim, considera-
se o Risco (R) como uma função do Perigo (P), da Vulnerabilidade (V) e do 
Dano Potencial (DP), o qual pode ser expresso como: R = P x V x DP”. 

  

Das definições apresentadas, o risco existe quando há um perigo com 

potencial de causar danos socioeconômicos. Dessa forma, é fundamental a 

espacialização dos perigos e riscos através de representações cartográficas, 

sobretudo nos projetos voltados para planejamento ambiental. 



63 

 

                                              

De maneira similar ao que já foi apresentado, Cerri e Amaral (1998) fazem 

uma distinção entre quatro definições: acidente, evento, risco e susceptibilidade. 

Assim, o acidente é definido como o fato já ocorrido onde tiveram danos 

socioeconômicos, enquanto que o evento é um fato ocorrido em que não foram 

registrados danos associados a ele, o risco é a possibilidade de ocorrência de um 

acidente e a susceptibilidade é a possibilidade de ocorrência de um evento. 

 Com relação aos mapeamentos de eventos relacionados com movimentos de 

massa, destacam-se duas abordagens distintas: os mapeamentos de perigo e os de 

risco. Alguns autores consideram que o mapa de perigo corresponde ao mesmo 

mapa de susceptibilidade.  

 O mapa de perigo corresponde à probabilidade espacial e temporal de ocorrer 

um processo com potencial de causar danos. Os métodos de avaliação do perigo 

são variados, pois dependem das características de cada área. Com relação ao 

mapa de perigo de escorregamentos levam-se em consideração fatores como a 

susceptibilidade natural do terreno e as formas de uso e ocupação do solo que são 

indicativos do perigo potencial (TOMINAGA; SANTORO; AMARAL, 2012). 

 Segundo Tominaga, Santoro e Amaral (op.cit.), na elaboração dos mapas de 

perigo utilizam-se duas abordagens principais: a qualitativa e a quantitativa. Na 

abordagem qualitativa, adota-se um julgamento de dados obtidos em campo ou com 

a utilização de sistemas de informação geográfica onde se atribuem índices aos 

fatores que afetam a instabilidade das encostas. Já na quantitativa, os métodos 

baseiam-se em análises estatísticas, por meio de comparação da distribuição 

espacial dos fenômenos com os parâmetros considerados buscando-se contornar a 

subjetividade das abordagens qualitativas. 

  Com a facilidade no acesso às técnicas de geoprocessamento, as 

metodologias de mapeamentos de risco e perigo tiveram um grande 

desenvolvimento nas últimas décadas, contribuindo, sobremaneira para 

implementação de políticas públicas voltadas para essa temática. 

 Os principais métodos adotados para elaboração de mapas de perigo são os 

empíricos, os probabilísticos e determinísticos (FERNANDES et al., 2001; 

TOMINAGA; SANTORO; AMARAL, op.cit.). 

 Os métodos empíricos baseiam-se na distribuição espacial das cicatrizes 

recentes que podem servir de indicativos para eventos futuros. A partir da indicação 

de áreas com maior densidade de ocorrência, pode-se induzir setores com potencial 
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de instabilização (FERNANDES et al., 2001). Nesses modelos, utilizam-se dados 

temáticos regionais tais como pluviosidade, geomorfologia, geologia, solos e 

declividade para se estimar a distribuição espacial de áreas susceptíveis a 

movimentos de massa. 

 Os métodos probabilísticos adotam análises com bases estatísticas, o que 

diminui a subjetividade da abordagem. Porém, é importante destacar que esse tipo 

de análise demanda a disponibilidade de extensos bancos de dados sobre os 

processos estudados, o que é raro na realidade brasileira (FERNANDES et al., op. 

cit.). 

 Os métodos determinísticos são análises que utilizam modelos matemáticos 

em bases físicas para induzir a instabilidade das vertentes. Esses métodos de 

abordagem requerem grandes quantidades de dados obtidos em análises 

laboratoriais e em ensaios de campo, sendo assim, mais apropriadas para 

fornecerem dados quantitativos dos perigos, sendo muito úteis para a 

implementação de projetos de engenharia. Infelizmente, seu elevado custo 

inviabiliza a sua adoção em grandes extensões espaciais (TOMINAGA; SANTORO; 

AMARAL, 2012). 

 Os mapas de risco se referem à estimativa da extensão dos prováveis danos 

decorrentes de um desastre natural (perigo), sendo esses danos estimados na forma 

de perdas de vidas humanas, ferimentos ou prejuízos socioeconômicos. Esse tipo de 

mapeamento geralmente é adotado apenas para extensões espaciais limitadas, 

tendo em vista a complexidade inerente aos cálculos de perigos e respectivos danos 

(TOMINAGA; SANTORO; AMARAL, op.cit.). 

 Existem algumas categorias de mapeamentos de risco, tais como 

zoneamento de risco, que envolve dimensões espaciais extensas, e cadastro de 

risco, que é utilizado para a identificação de unidades de construção civil com 

elevada suscetibilidade à ocorrência de um evento danoso. Nesse último caso, 

devem ser tomadas medidas preventivas, como desocupações, para aquelas 

construções que se encontram em situação de risco. 
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3. PROCEDIMENTOS TÉCNICO-METODOLÓGICOS 

 

A elaboração de uma pesquisa científica demanda uma série de etapas 

metodológicas que devem respeitar uma sequência lógica. O presente capítulo 

pretende fazer uma descrição de cada uma dessas fases. 

Em síntese, os procedimentos técnico-metodológicos da pesquisa foram 

divididos em quatro etapas. Na primeira, foram feitos levantamentos bibliográficos 

com vários direcionamentos diferentes, abordando-se temas referentes a processos 

morfodinâmicos, movimentos de massa, planejamento ambiental em ambientes 

serranos, legislação e licenciamento ambiental, além da obtenção de informações 

referentes às especificidades socioambientais do maciço de Baturité.  

A segunda etapa consistiu na obtenção de bases cartográficas, imagens de 

satélite e ortofotocartas, que serviram para a elaboração dos mapas temáticos e 

construção de um banco de dados georreferenciados sobre o maciço de Baturité e 

seu entorno, a partir da utilização de técnicas de geoprocessamento. 

Na terceira etapa foram realizados levantamentos de campo que tiveram 

objetivos de se confirmar a realidade terrestre das informações obtidas com o 

geoprocessamento, aprofundando a caracterização socioambiental da área e 

identificando e descrevendo os diversos tipos de movimentos de massa ao longo da 

área de pesquisa. 

A quarta e última etapa constou da interpretação e organização dos dados 

obtidos de forma a integrar todas as informações para subsidiar a elaboração do 

relatório final. Nessa etapa também foi concluída toda a cartografia temática a partir 

da sobreposição de bases cartográficas e mapeamentos específicos. 

 

3.1. Levantamentos bibliográficos 

 

Os levantamentos bibliográficos adotados no presente trabalho tiveram vários 

direcionamentos diferentes, de acordo o desenvolvimento da pesquisa. 

 Inicialmente foram feitos levantamentos de trabalhos voltados para estudos 

de processos morfodinâmicos, com ênfase para movimentos de massa, suas 

características, classificações, causas, efeitos, agentes desencadeadores e etc. 

Nessa perspectiva foram consultados diversas publicações nacionais e 
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internacionais, de onde se pode destacar Bigarella, Becker e Passos (2003), 

Christofoletti (1980), Crozier e Glade (1999), Dikau et al. (1999), Dikau (2004), 

Fernandes et al. (2000 e 2001), Molinari (2010), Picanço (2010), Peulvast, Bétard e 

Magalhães (2011), Ritter, Kochal e Miller (2002), Teixeira et al. (2009), Tominaga, 

Santoro e Amaral (2012), Tricart (1977), Varnes (1978) e Wincander, Monroe e 

Kirsten Peters (2009). 

Ainda sobre movimentos de massa, foram consultados trabalhos realizados 

em outras regiões do Brasil no intuito de se conhecer a realidade dos processos 

morfogênicos nessas regiões. 

Foram consultadas também publicações que tratam de metodologias de 

mapeamentos relacionados com movimentos de massa tais como Martini et al. 

(2006), Ferreira e Rossine-Penteado (2011), Tominaga, Santoro e Amaral (2012), 

Marcelino (2007) e Soares Filho, Carmo e Nogueira (1998). 

Durante a caracterização socioambiental do maciço de Baturité foram 

consultadas diversas referências bibliográficas tais como Ceará (1992), Brasil (1981, 

1994, 2002 e 2003), Souza (1988 e 2000), Ab’Sáber (1970), Fernandes (1998), Brito 

Neves (1999), Bastos (2005), Bétard (2007) e Bétard et al. (2007 e 2008), Claudino 

Sales e Peulvast (2007) e Freitas Filho (2011).  

Com relação à proposições voltadas à gestão e planejamento ambiental, 

foram feitos levantamentos documentais no órgão ambiental do estado do Ceará 

(Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE) e de normas jurídicas 

relacionadas com áreas de preservação permanente, licenciamentos ambientais, 

zoneamentos e unidades de conservação. 

 

3.2. Cartografia e técnicas de geoprocessamento 

 

O presente trabalho apresenta uma complexa análise acerca de processos de 

elaboração dos relevos que demanda a interpretação de uma grande quantidade de 

variáveis naturais e antrópicas. A qualidade das representações cartográficas de tais 

variáveis é imprescindível para que se possa dispor de resultados concretos.  

A crescente preocupação com os problemas ambientais tem levado os mais 

diversos profissionais da área das ciências da terra a utilizarem novas tecnologias 

com o intuito de aperfeiçoarem seus estudos. Nessa perspectiva, o 
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geoprocessamento surge como uma ferramenta de fundamental importância no que 

diz respeito à análise de dados espaciais.  

 Geoprocessamento é uma disciplina que utiliza técnicas matemáticas 

computacionais para o tratamento de informações geográficas (CÂMARA & 

MEDEIROS, 1998). Esta técnica tem como uma de suas principais vantagens, a 

possibilidade de avaliar áreas com grandes extensões territoriais em reduzido 

espaço de tempo.  

 As imagens utilizadas e processadas com o auxílio do geoprocessamento são 

oriundas de sensores remotos. O sensoriamento remoto é a utilização de sensores 

para a aquisição de informações sobre objetos sem que haja contato direto entre 

eles (NOVO, 1995). De maneira geral, o sensor remoto a que se refere encontra-se 

em satélites orbitais, que captam a energia eletromagnética refletida da superfície 

terrestre e a transforma em dados capazes de serem interpretados. Na maioria das 

vezes esses dados geram imagens com diferentes propriedades e para diversos 

fins. A partir de uma escolha adequada da interpolação das bandas multi-espectrais, 

pode-se obter informações atuais sobre elementos espaciais de uma determinada 

área. 

Dessa forma, as técnicas de geoprocessamento se apresentam como uma 

ferramenta indispensável na elaboração do presente trabalho, tendo em vista a 

possibilidade de se analisar diversas informações cartográficas, algumas delas até 

de forma simultânea, além da elaboração de toda a cartografia temática. 

Todas as bases cartográficas utilizadas foram confeccionadas e corrigidas por 

instituições estaduais e federais de respeitado mérito, como SEMACE, Instituto do 

Desenvolvimento Agrário do Ceará (IDACE), Instituto de Pesquisa e Estratégia 

Econômica do Ceará (IPECE), Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE), Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) e Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e foram tomados os devidos cuidados 

de uniformizar as referências espaciais dos dados levantados. Nessa perspectiva, 

toda a base cartográfica utilizada e produzida no presente trabalho foi processada 

em Projeção Cartográfica Universal Transversal de Mercator (UTM) utilizando-se o 

Datum SAD 69.  
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Produtos Cartográficos, Orbitais e Aéreos 

 Tendo em vista a necessidade de se dispor de bases cartográficas e produtos 

de sensoriamento remoto para a elaboração do presente trabalho, foram 

consultadas diversas instituições públicas no intuito de se conseguir tais produtos. 

Dessa forma segue uma lista com as informações vetoriais e matriciais que serviram 

de base para a presente pesquisa.  

 Cartas planialtimétricas, na escala 1:100.000 (Folhas Canindé e Baturité, 

DSG/SUDENE, 1972), em formato vetorial (.dwg). 

 Divisão municipal do estado do Ceará em formato vetorial (.shp), elaborada e 

atualizada pelo IPECE em 2010; 

 Mapeamento da hidrografia e de corpos d’água do estado do Ceará, em 

formato vetorial (.shp), na escala de 1:20.000, elaborado pela COGERH, em 

2008; 

 Ortofotocartas planialtimétricas pancromáticas em escala de 1:10.000, 

resultantes do levantamento aerofotogramétrico datado de 1987, solicitadas 

pelo Instituto do Desenvolvimento Agrário do Ceará (IDACE) em 1991, 

escaneadas e em formato matricial (.jpg) e devidamente georreferenciadas; 

 Imagem SRTM, levantadas pela NASA em 2001, georreferenciadas e em 

formato matricial (.tif); 

 Imagem orbital do satélite Spot, em formato matricial (.tif), com resolução 

espacial de 2,5m, bandas 1, 2 e 3, de setembro de 2004, georreferenciada; 

 Imagens orbitais do satélite Quickbird, em formato matricial (.tif), com 

resolução espacial de 1m, de 2008, georreferenciadas e ortorretificadas; 

 Mapa geológico digital do estado do Ceará, escala 1:500.000, elaborado pela 

CPRM e publicado no ano de 2003, em formato vetorial (.shp); 

 Carta morfoestrutural do Ceará e áreas adjacentes do Rio Grande do Norte e 

da Paraíba, na escala de 1:500.000, em formato analógico, publicada pela 

CPRM e elaborada por Peulvast e Claudino Sales (2003); 

 Mapa geomorfológico do maciço de Baturité e seu piemont semiárido, na 

escala de 1:250.000, em formato matricial (.jpg), elaborado por Bétard (2007); 

 Mapa com a pluviosidade média anual do maciço de Baturité e seu entorno, 

em escala de 1:500.000, em formato matricial (.jpg), elaborado por Bétard 
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(2007), a partir de dados disponibilizados pela FUNCEME no período de 1974 

– 2004; 

 Monitoramento do desmatamento do bioma caatinga, elaborado pelo 

Ministério do Meio Ambiente, em 2010, em formato vetorial (.shp). 

 

Material Utilizado em trabalhos de geoprocessamento e de campo  

 Para se utilizar técnicas de geoprocessamento é necessária a disponibilidade 

de hardwares e softwares voltados para o armazenamento e processamento das 

informações georreferenciadas. Da mesma forma, durante a elaboração dos 

trabalhos de campo também foram utilizados equipamentos fundamentais. 

Desta forma, o presente trabalho utilizou os seguintes materiais e equipamentos:  

 

 Notebook DELL Vostron 1510, Processador Intel Core 2duo, 2.10 GHz e 3GB 

de RAM. 

 Scanner tamanho A3; 

 Scanner tamanho A0; 

 GPS Garmin 60 CSX; 

 Câmara fotográfica digital Sony DSC; 

 Impressora colorida A4 e A3; 

 Plotter colorido tamanho A0; 

 Software ArcGis 9.3.1., elaborado pela ESRI;  

 Software AutoCad Map 2005, elaborado pela AutoDesk. 

 

Técnicas utilizadas na confecção dos mapas 

 Durante a pesquisa foram elaborados diversos mapas temáticos em 

diferentes escalas e tamanhos para impressão. Os mapas impressos em tamanho 

A4, ficaram na escala de 1:350.000, os impressos no tamanho A3, ficaram na escala 

de 1:250.000 e o mapa impresso no tamanho A1 ficou na escala de 1:200.000. A 

lista dos mapas confeccionados e seus respectivos tamanhos segue no quadro 01. 
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Quadro 01: Lista de mapas elaborados durante a pesquisa. 

Ordem Mapa Escala Tamanho 

01 Mapa Geológico 1:350.000 A3 

02 Mapa Hipsométrico  1:350.000 A3 

03 Mapa Geomorfológico 1:250.000 A3 

04 Mapa Hidrográfico 1:350.000 A4 

05 Mapa Pedológico 1:250.000 A3 

06 Mapa Pluviométrico 1:350.000 A4 

07 Mapa Fitogeográfico 1:250.000 A4 

08 Mapa de Vegetação/Uso e Ocupação  1:250.000 A3 

09 Mapa de Declividade 1:250.000 A3 

10 Mapeamento dos Movimentos de Massa 1:200.000 A1 

11 Mapa de Suscetibilidade a Movimentos de Massa 1:250.000 A3 

 

 Em todos os mapas temáticos foi utilizada, como imagem de fundo, a 

representação tridimensional do relevo a partir da imagem SRTM, elaborada pela 

NASA, em 2001. Essa imagem de fundo permite que o observador tenha uma 

melhor interpretação da distribuição topográfica dos elementos espaciais. 

 Todos os arquivos vetoriais referentes às bases cartográficas do Ceará foram 

disponibilizados pelos órgãos estaduais responsáveis por tais mapeamentos. Dessa 

forma, os limites e as sedes municipais, foram fornecidos pelo IPECE; a rede 

hidrográfica e os corpos hídricos, pela COGERH; as curvas de nível, pelo IDACE; e 

os limites da APA da Serra de Baturité, pela SEMACE.  

O mapa geológico foi elaborado a partir dos dados vetoriais (.shp) 

disponibilizados pela CPRM referentes ao mapa geológico do Ceará, na escala de 

1:500.000, publicado em 2003. Dessa forma, teve-se apenas o cuidado de 

uniformizar as configurações cartográficas tais como sistema de projeção e datum. 

A distribuição da pluviosidade foi elaborada por Bétard (2007) e também trata-

se de um dado cartográfico que não foi alterado, tendo em vista que tais 

informações não sofreram grandes modificações de 2007 até o presente. 

Assim como o mapa pluviométrico, o mapa geomorfológico também foi 

elaborado a partir do mapa elaborado por Bétard (2007), porém, no caso da 

geomorfologia, o mapa original foi alterado. Dessa forma, foi feito um maior 

detalhamento de algumas unidades menores e de alguns limites entre unidades, 

além da identificação de novas unidades geomorfológicas. Isso foi possível a partir 
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da disponibilidade atual de imagens de boa resolução espacial e bases altimétricas 

mais detalhadas.  

O mapa pedológico foi elaborado a partir da relação existente entre as 

classes de solos e as formas de relevo em que elas ocorrem. Além da associação 

com o mapa geomorfológico, foram feitos trabalhos de campo para ajudar a 

identificar as diferentes classes de solos. As unidades fitogeográficas foram 

identificadas a partir da interpretação de imagem do satélite Spot (2004) e trabalhos 

de campo. 

A hipsometria e a declividade foram elaboradas a partir da geração de curvas 

de nível sobre a imagem SRTM. Dessa forma, puderam-se estabelecer os intervalos 

altimétricos e de declividade desejados de acordo com as necessidades do trabalho. 

Com relação ao mapa de vegetação/uso e ocupação, foi utilizado um 

mapeamento de desmatamento do bioma caatinga elaborado em 2010, na escala de 

1:50.000, através de cooperação técnica entre o Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA). As áreas urbanas e as estradas foram mapeadas por interpretação da 

imagem Spot (2004). Todas essas classes de mapeamento foram incorporadas ao 

mapa em questão. 

É importante destacar que o mapeamento de vegetação/uso e ocupação foi 

feito com um único propósito, que é o de subsidiar a elaboração de um mapa de 

suscetibilidade relacionado à ocorrência de movimentos de massa. Dessa forma, 

optou-se por identificar apenas as áreas vegetadas, desmatadas, urbanas e 

estradas, pois elas possuem estreita relação com os movimentos de massa no 

maciço de Baturité.  

A identificação das cicatrizes de movimentos de massa no maciço de Baturité 

foi feita a partir de trabalhos de campo com auxílio de GPS e caderneta de campo. 

Dessa forma, foi criado um arquivo vetorial (.shp) com a identificação pontual das 

referidas cicatrizes e suas características. 

Finalmente, o mapa de suscetibilidade relacionada com a ocorrência de 

movimentos de massa foi elaborado através de técnicas de álgebra de mapas, com 

a utilização da extensão spatial analyst tools, do software ArcGis 9.3.1., de onde 

pôde-se criar critérios empíricos com o intuito de se estabelecer pesos relacionados 

a movimentos de massa para cada variável considerada e suas respectivas classes 

mapeadas a partir de técnicas de média ponderada. A descrição detalhada dos 
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critérios de elaboração do mapa de suscetibilidade a movimentos de massa no 

maciço de Baturité se encontra no capítulo 7. 

 

3.3. Levantamentos de Campo 

 

Os levantamentos de campo possuem diversos objetivos tais como: constatar 

a veracidade das informações obtidas no geoprocessamento, complementar a 

caracterização ambiental, mapear as áreas identificadas como cicatrizes de 

movimentos de massa, classificar os tipos de movimentos gravitacionais de massa, 

identificar áreas de vulnerabilidade morfodinâmica, além de várias outras 

contribuições. 

 Durante os trabalhos de campo foram utilizados diversos equipamentos 

fundamentais para a obtenção das informações. Dentre esses equipamentos 

destacam-se o GPS, câmara fotográfica, martelo pedológico, cadernetas de campo, 

mapas básicos e veículos de tração nas quatro rodas para as vias de acesso não 

pavimentadas.  

 As técnicas de geoprocessamento possuem um importante significado dentro 

dessa pesquisa, apesar de apresentarem uma margem de erro que pode 

comprometer, de certa forma, a precisão de alguns dados coletados. Essa margem 

de erro está relacionada à interpretação de imagens provenientes do sensoriamento 

remoto, que dependendo da resolução espacial, pode facilitar ou dificultar a 

identificação de componentes geográficos. Como a área de estudo apresenta 

setores densamente florestados, muitos elementos só puderam ser identificados em 

campo. 

 A caracterização do meio físico da área de estudo foi parcialmente realizada a 

partir de levantamentos bibliográficos anteriormente citados. A complementação 

dessa análise foi feita a partir de diversos trabalhos de campo, tendo em vista a 

possibilidade de acrescentar novas contribuições às publicações descritas. 

 Outra grande contribuição dos trabalhos de campo está relacionada com o 

estudo dos movimentos de massa. Nessa perspectiva, foram realizadas várias 

viagens, nas mais diversas áreas do maciço de Baturité, através de vias 

pavimentadas, vias em construção e vias não pavimentadas. Nessas oportunidades, 

pôde-se compreender a distribuição espacial dos movimentos de massa e suas 

classificações, além de sua relação com outros fatores ambientais como litologias, 
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aspectos topográficos, pedológicos, estado fisionômico e de conservação da 

cobertura vegetal e formas de uso e ocupação. 

 

3.4. Integralização de dados e elaboração de relatório final 

 

Após a catalogação de todos os dados de campo, do geoprocessamento e de 

gabinete, é de fundamental importância a organização desses dados para que se 

possa aperfeiçoar a análise, a partir de uma visão integralizadora. 

 Somente com a organização de dados afins é que se pode fazer uma inter-

relação entre as informações e a partir daí se estabelecer uma análise integrada. 

Essa etapa se destaca como uma fase correlatória tendo em vista a interpretação da 

relação existente entre os dados coletados. 

 Como a ocorrência de movimentos de massa depende de uma série de 

fatores naturais e antrópicos, foram adotados vários critérios para se identificar os 

diferentes tipos de movimentos e suas causas. Dentre os critérios, foram enfatizadas 

as influências da estrutura geológica, do manto de intemperismo e dos solos, da 

declividade, da pluviosidade, da cobertura vegetal e da ação antrópica. 

Nessa fase da pesquisa foi concluído todo o trabalho relacionado com o 

estudo de movimentos de massa, passando pela interpretação dos mais diversos 

componentes ambientais, com suas respectivas representações cartográficas, até a 

elaboração do mapa de suscetibilidade de ocorrência de movimentos de massa em 

escala regional. 

 Também foi possível se elaborar um diagnóstico relacionado às questões 

político-administrativas da gestão ambiental, destacando os problemas de 

fiscalização, as incoerências legais, os critérios de licenciamentos ambientais e os 

fatores ligados à gestão da unidade de conservação.  

 Após o levantamento de todos os dados ambientais e socioeconômicos, além 

da elaboração dos estudos sobre movimentos de massa, é de fundamental 

importância que se faça uma análise semântica de todos eles, destacando o papel 

desempenhado por cada componente analisado. 

De maneira conclusiva, é nessa ultima etapa que se apresenta as 

contribuições dos estudos de movimentos de massa no maciço de Baturité para o 

planejamento ambiental, destacando de que forma essas informações podem ser 

incorporadas em políticas públicas voltadas para a utilização racional do meio. 
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O QUADRO SOCIOAMBIENTAL DO MACIÇO DE BATURITÉ 

 

 

A caracterização socioambiental do maciço de Baturité representa uma etapa 

de fundamental importância, tendo em vista a necessidade de compreender a 

configuração geral do ambiente para, assim, analisar fenômenos naturais, como 

processos morfodinâmicos, e até mesmo para poder diagnosticar a forma como se 

está procedendo atualmente a relação “sociedade x natureza”. 

Nessa perspectiva, é necessária uma abordagem acerca do quadro natural 

onde sejam considerados temas relativos aos aspectos geológicos, hidroclimáticos, 

geomorfológicos, pedológicos e fitogeográficos do maciço de Baturité e seu entorno. 

A partir da análise dos aspectos geológicos, pôde-se compreender como as 

estruturas se apresentam e de que forma elas condicionam a evolução dos 

ambientes. Foi imprescindível estudar os fatores endógenos ativos e passivos na 

formação dos relevos, de onde se podem destacar os eventos tectônicos pretéritos 

responsáveis pela distribuição atual das estruturas e as propriedades 

geomorfológicas das litologias distribuídas ao longo da área do maciço. 

O clima se destaca como um dos principais fatores responsáveis pela 

dinâmica natural do ambiente serrano de Baturité. Deste modo, do ponto de vista 

hidroclimático, deve-se compreender a ação dos diferentes mecanismos climáticos 

regionais e locais, além dos demais parâmetros climáticos tais como pluviosidade e 

temperatura. Essa abordagem hidroclimática fornece subsídios para se compreender 

a forma como ocorrem os principais tipos de intemperismo e a sua relação da 

configuração ambiental atual.  

Do ponto de vista geomorfológico, foi analisada a compartimentação do relevo 

local e a descrição das feições em cada compartimento, destacando a influência 

estrutural e climática no modelado. Foi apresentada, também, a descrição dos 

principais processos morfodinâmicos atuantes no presente e sua relação com os 

demais fatores ambientais. 

Um dos principais objetivos da presente pesquisa reside na caracterização 

dos movimentos de massa da serra de Baturité. Nessa perspectiva, a análise das 

formas de relevo e sua distribuição espacial se apresentam como fundamental tanto 
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no estudo dos processos morfodinâmicos, como na interpretação da sua distribuição 

espacial e capacidade energética. 

A partir da análise dos parâmetros anteriormente mencionados, pode-se 

compreender a maneira como se constituem os recursos hídricos superficiais e sub-

superficiais, destacando-se os padrões de drenagem, os regimes fluviais, a 

delimitação de bacias hidrográficas, os tipos de aquíferos, além de se poder analisar 

o ciclo hidrológico regional. 

Para que se possa analisar a configuração natural de uma determinada 

paisagem deve-se compreender de que forma os fatores de formação dos solos se 

apresentam e como está geograficamente distribuído o mosaico com as classes de 

solo presentes. Além disso, dentre os aspectos pedológicos, devem ser levantados 

também dados referentes aos aspectos morfológicos dos solos, tanto internos como 

externos.  

Cabe destacar aqui a estreita relação entre a pedologia e o estudo de 

processos morfodinâmicos, tendo em vista a possibilidade de levantar informações 

relacionadas com a profundidade dos solos e manto de intemperismo, uma vez que 

grande parte dos processos morfodinâmicos está relacionada com o movimento 

desse material por gravidade. 

A cobertura vegetal se apresenta como o resultado final da dinâmica dos 

diversos elementos naturais anteriormente citados. Assim, a abordagem em nível 

fitogeográfica deve apresentar as principais formações fitoecológicas presentes na 

serra de Baturité, destacando características fisionômicas e florísticas, além de um 

diagnóstico acerca do seu atual estado de conservação. 

Grande parte da instabilidade morfodinâmica presente na serra de Baturité se 

deve, acima de tudo, aos desmatamentos que ocorrem nas mais diversas áreas, 

sobretudo, nas encostas mais íngremes localizadas nas vertentes que limitam as 

superfícies sertanejas dos níveis elevados do maciço de Baturité. 

Além da abordagem acerca do quadro natural, é fundamental que também 

seja feita uma análise sobre os aspectos socioeconômicos do maciço de Baturité, 

tendo em vista a necessidade de se compreender a forma como a sociedade está 

interferindo na dinâmica natural. 

Para que se tenha uma real compreensão da importância do diagnóstico 

ambiental, deve-se ter o conhecimento das condições sociais e econômicas, 

sobretudo numa perspectiva histórica, tendo em vista a necessidade de se 



76 

 

                                              

compreender quais foram os mecanismos que impulsionaram as formas de uso e 

ocupação e que, desta forma, justificam a atual configuração do espaço, através da 

composição de suas paisagens culturais. 

Além da compreensão histórica dos fatos, é também importante a 

interpretação de informações atuais relacionadas a dados socioeconômicos 

relevantes para a presente abordagem. 

Nessa perspectiva, foram levantadas informações socioeconômicas capazes 

de indicar o papel da sociedade na atual configuração do quadro natural no maciço 

de Baturité e sua relação com desencadeamento de movimentos de massa. 
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4. O QUADRO NATURAL DO MACIÇO DE BATURITÉ 

 

A caracterização do quadro natural do maciço de Baturité e seu entorno foi 

elaborada a partir de levantamentos de campo, interpretação de produtos de 

sensoriamento remoto, utilização de bases cartográficas e mapeamentos temáticos 

pré-existentes e revisões bibliográficas de trabalhos publicados sobre o referido 

maciço, sobre o estado do Ceará e sobre a região Nordeste.  

 

4.1. O quadro geológico, geomorfológico e pedológico  

 

Geologia 

Estudos recentes acerca da história geológica da América do Sul indicam que 

ela passou por quatro processos de aglutinação supercontinental, três deles de 

idade Pré-Cambriana, durante o Proterozóico (Paleoproterozíco, Mesoproterozóico e 

Neoproterozóico) e o último no início do Permiano, formando o megacontinente 

Pangea. Após cada fase de aglutinamento crustal aconteceram processos de 

quebramento continental amplo e dispersão (rifte) dos seguimentos litosféricos 

descendentes (BRITO NEVES, 1999). 

A separação do megacontinente Pangea começou no Mesozóico e ainda está 

em andamento tendo em vista o crescimento vigente do Oceano Atlântico. O 

desenvolvimento dos processos de aglutinação e separação continental é 

responsável pela presente forma e conceito do continente sul-americano (BRITO 

NEVES, op. cit.). 

A interpretação acerca dos aspectos geológicos do Ceará, tanto no que diz 

respeito às litologias como com relação aos eventos tectônicos, deve ser efetuada 

tomando como base a sua estreita relação com os processos de aglutinação e 

separação crustal anteriormente citados. 

As rochas mais antigas, predominantemente metamorfizadas, remontam ao 

primeiro megacontinente do Paleoproterozóico denominado Atlântida, assim como a 

complexa distribuição espacial de rochas intrusivas está relacionada com a 

orogênese brasiliana da penúltima aglutinação crustal do final do Proterozóico que 

formou o megacontinente Panotia. De acordo com Schobbenhaus et al. (1984 apud 

CLAUDINO SALES; PEULVAST, 2007), “a orogênese brasiliana representa o mais 
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importante de todos os eventos tectônicos na evolução geológica do Brasil”. Tal 

evento tectônico produziu um largo sistema de deformação e de dobramentos 

conhecidos pelo nome de “Província Borborema” a qual pertencem os estados da 

região Nordeste (ALMEIDA, 1967; ALMEIDA et al., 2000 apud CLAUDINO SALES; 

PEULVAST, 2007). 

Com o fim do Pré-Cambriano, um longo período de estabilidade crustal 

possibilitou um intenso processo erosivo com a remoção significativa da cadeia 

brasiliana e deposição dos sedimentos da bacia do Parnaíba, no Paleozóico. 

O conjunto de fenômenos de deformação ocorridos entre o Triássico Superior 

e o Cretáceo Superior (230 – 90 Ma), que justificaram a abertura do Oceano 

Atlântico, também foi responsável pela elaboração da margem continental passiva 

transformante do Nordeste brasileiro. As atividades tectônicas Neocomianas 

formaram importantes zonas de riftes nos setores sul e leste do estado do Ceará que 

foram, posteriormente, abortados em função de mudanças nos esforços de 

deformação. A zona de riftes abortados Cariri-Potiguar possibilitou a deposição 

intracratônica de sedimentos que representam as atuais bacias sedimentares do 

Araripe e Apodi, com estruturas datadas do Cretáceo (CLAUDINO SALES; 

PEULVAST, op.cit.). 

Além dos eventos citados, faz-se necessário analisar os processos erosivos 

do Cenozóico com a presença de depósitos correlativos pré-litorâneos 

representados pelos sedimentos da Formação Barreiras. Nessa perspectiva, é 

também imprescindível destacar as influências das variações climáticas ocorridas 

durante o Quaternário que foram responsáveis pela última esculturação do relevo e 

pelos depósitos sedimentares mais recentes, tais como os terraços fluviais, 

depósitos aluviais e os cordões arenosos da zona costeira. 

O setor compreendido pelo maciço de Baturité e seu entorno está incluído na 

Faixa de Dobramento Jaguaribana (BRITO NEVES, 1975 apud BRASIL, 2002), que, 

de acordo com o arcabouço geotectônico, constitui uma área de 65.000 km2, 

estando localizada entre o maciço do rio Piranhas, à leste, e o maciço de Tróia, à 

oeste. As áreas do referido maciço apresentam um intenso tectonismo que pode ser 

comprovado pelas zonas de cizalhamento, fraturamentos, dobramentos e 

falhamentos espalhados por toda a área que acabam contribuindo na forte 

dissecação do relevo (BRASIL, 1994).  
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A petrografia encontra-se representada por uma grande variedade de litotipos, 

constituída por gnaisses, migmatitos, granitos, gabros, quartzitos, micaxistos, 

calcários, pegmatitos, diabásios, anfibolitos, leptinitos e metaultramáficas. Essa 

grande variedade de litologias se apresenta dispersa pela região estudada 

exercendo um importante significado nas feições geomorfológicas existentes. 

Bétard, Claudino Sales e Peulvast (2008), afirmam que a área do maciço de 

Baturité se encontra inserida na “Província Borborema” e ao mesmo tempo faz parte 

da margem equatorial brasileira Cretácea, que trata-se de uma margem passiva 

transformante formada após a abertura do oceano Atlântico no Aptiano-Albiano.  

De acordo com os levantamentos cartográficos do projeto RADAMBRASIL, a 

área do maciço está toda inserida num domínio geológico denominado Complexo 

Nordestino (BRASIL, 1981).  

O mais atualizado mapa geológico publicado acerca da área do maciço de 

Baturité foi elaborado pela CPRM em 2003 (Mapa 1), cuja área em questão 

apresenta uma distribuição geológica bastante diversificada. O principal 

representante geológico é o Complexo Ceará que apresenta as Unidades Canindé e 

Independência com uma grande variedade de rochas de idade Paleoproterozóica. 

De maneira isolada, pode-se perceber a presença de granitóides diversos e dioritos, 

de idade Neoproterozóica e também ocorrem depósitos sedimentares Cenozóicos 

representados pela Formação Barreiras (Tércio-Quaternário) e por depósitos aluviais 

mais recentes (Quaternário) (BRASIL, 2003). 

De maneira generalizada, as rochas do Complexo Ceará são dominadas por 

gnaisses com fácies de anfibolitos de idade Paleoproterozóica, mais ou menos 

remobilizados e migmatizados e intercalados com diferentes afloramentos menores 

de quartzitos, micaxistos e intrusões leucograníticas (BÉTARD; CLAUDINO SALES; 

PEULVAST, op. cit.).  
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A Unidade Canindé apresenta a maior abrangência espacial na área de 

estudo e é representada por rochas metamórficas com grau de metamorfismo 

anfibolítico datadas do Paleoproterozóico. Nas superfícies sertanejas ocidentais e 

meridionais do entorno do maciço de Baturité e em algumas áreas elevadas do 

próprio maciço encontram-se alguns representantes litológicos da Unidade Canindé, 

tais como gnaisses (paragnaisses e ortognaisses), metagrabos, metaltramáficas, 

quartzitos e metacalcários (BRASIL, 2003). Apesar da ocorrência dessas diversas 

litologias nesses setores, existe um predomínio de paragnaisses. A figura 8 

apresenta um exemplo de uma amostra da Unidade Canindé.  

 

Figura 8: Exposição de gnaisses e micaxisto da Unidade Canindé na margem da CE- 257, que liga 

Aratuba a Canindé, no piemont do setor sudoeste do maciço de Baturité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Alexsandra Oliveira Magalhães, 2010. 

A Unidade Canindé também apresenta litologias dispersas pelo setor norte do 

maciço de Baturité, mais precisamente entre os municípios de Palmácia, 

Maranguape e Guaiúba. Nesse setor ocorrem paragnaisses associados com 

granitóides neoproterozóicos gnaissificados ou não (BRASIL, op. cit.). Um 

representante litológico muito importante desse setor é o migmatito, que também 

apresenta uma relevância morfoestrutural em face de sua elevada resistência contra 

os desgastes intempéricos. Um exemplo de um migmatito da região citada pode ser 

observado na figura 9.  
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Figura 9: Bloco de migmatito dinamitado nas obras de alargamento da CE-065, entre Palmácia e 

Maranguape. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Jean-Pierre Peulvast, 2010. 

 

A Unidade Independência é constituída por rochas metamórficas com grau de 

metamorfismo anfibolítico e com uma série de representantes litológicos, de onde se 

destacam paragnaisses, micaxistos, quartzitos, metacalcários, rochas 

calcissilicáticas e, raramente, anfibolitos. (BRASIL, 2003). Algumas litologias da 

Unidade Independência apresentam grande importância morfoestrutural em 

determinados setores do maciço de Baturité, de onde pode-se destacar o quartzito, 

pois, a maior parte dos escarpamentos e cristas elevadas são sublinhadas por zonas 

dobradas de quartzitos resistentes (BÉTARD; CLAUDINO SALES; PEULVAST, 

2007). Um exemplo de uma exposição de um quartzito da Unidade Independência 

pode ser observado na figura 10.  
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Figura 10: Afloramento de quartzito nos limites da vertente setentrional, próximo à sede municipal de 

Aratuba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2010. 

A presença de metacalcários da Unidade Independência em alguns setores 

subúmidos do maciço justifica a ocorrência de feições de dissolução de rochas 

carbonáticas (dolomita), como é o caso de alguns lapiez que ocorrem em setores 

dos municípios de Acarape e Barreiras (Figura 11). Nessa área, existem algumas 

atividades mineradoras extraindo calcário para construção civil e estão sendo 

responsáveis por uma significativa descaracterização das feições cársticas. Isso se 

apresenta como um problema, tendo em vista que não se tem um real levantamento 

do potencial espeleológico da região, que poderia ter um significativo valor turístico. 
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Figura 11: Relevo cárstico (Serra do Cantagalo) formado a partir da dissolução dos calcários Pré-

Cambrianos (Unidade Independência), localizados próximos da cidade de Barreiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2011. 

 

Em alguns setores localizados entre Maranguape e Palmácia e no sul de 

Guaramiranga evidencia-se a presença de granitóides diversos Neoproterozóicos, 

do período Criogeniano. Dentre as suas litologias podem-se destacar os granitos, 

sienitos e quartzomonzonitos com a presença de biotita (BRASIL, 2003). No 

município de Aracoiaba encontra-se uma suíte intrusiva de idade Neoproterozóica, 

representada por dioritos, gabros e granitóides. As propriedades geomorfológicas 

dessas rochas justificam processos de erosão diferencial como pode ser observado 

a partir da presença do significativo inselberg conhecido popularmente como “Pedra 

Aguda” (Figura 12), que apresenta uma elevada potencialidade paisagística. 
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Figura 12: Inselberg localizado no município de Aracoiaba (Pedra Aguda), geologicamente formado 

por microgranitos datados do Neoproterozóico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2011. 

 

Localizados no piemont oriental da área de estudo, encontram-se os 

depósitos sedimentares Tércio-Quaternários, representados pela Formação 

Barreiras. Nessas áreas, de certa forma, pode-se constatar um controle estrutural do 

relevo, que se apresenta plano, configurando uma rampa de deposição de 

sedimentos. 

Os sedimentos da Formação Barreiras constituem um sério problema para a 

classificação geológica regional, pois essa estrutura representa uma faixa 

sedimentar pré-litorânea que se estende ao longo de toda a costa da região 

Nordeste e parte das regiões Norte e Sudeste. Essa unidade sedimentar não 

apresenta identidade sedimentológica, uma vez que pode ser constituída por fácies 

conglomeráticas, argilosas e até mesmo arenosas.  

Além das estruturas anteriormente mencionadas, existem ainda algumas 

áreas de deposição sedimentar Holocênica representadas por aluviões encontrados 

no entorno dos principais rios como, por exemplo, o Choró e o Pacoti, além daqueles 

setores localizados no próprio maciço, onde os vales se alargam, possibilitando a 

deposição colúvio-aluvial de sedimentos configurando os ambientes denominados 

de planícies alveolares. 
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O estudo da petrografia do maciço de Baturité é de fundamental importância 

na compreensão da distribuição das formas de relevo tendo em vista a relação 

morfoestrutural existente, sobretudo relacionada às litologias mais resistentes, 

responsáveis por feições aguçadas, às menos resistentes, formando feições 

erosivas e aos depósitos sedimentares, que configuram áreas de planícies. Dessa 

forma, a geologia da área de estudo se encontra representada por meio do mapa 1 

que utilizou como critério de delimitação das estruturas, a base cartográfica 

elaborada pela CPRM em 2003. 

 

Geomorfologia 

 Superfícies Elevadas 

O maciço de Baturité tem sido objeto de inúmeros trabalhos relacionados à 

sua geomorfogênese e compartimentação geomorfológica. Pode-se constatar a 

existência de trabalhos publicados nas décadas de 1970 até 1990 com uma 

abordagem nitidamente influenciada pela geomorfologia climática abordada nos 

trabalhos desenvolvidos no Brasil, durante aquele período. A partir da década de 

2000, vários trabalhos foram publicados com novas concepções de abordagens e 

classificações numa perspectiva fortemente morfoestrutural. 

De acordo com Ab’Saber (1970), o maciço de Baturité constitui um enclave 

úmido em relação ao domínio morfoclimático das depressões interplanálticas 

semiáridas. O referido maciço se destaca como um dos mais expressivos relevos 

serranos situados próximos do litoral cearense, de onde dista cerca de 50 km, e se 

inclui no Domínio dos Escudos e Maciços Antigos compostos por litotipos do 

embasamento cristalino datados do Pré-Cambriano (SOUZA, 1988).  

De maneira geral, os níveis altimétricos do maciço de Baturité alcançam, em 

média, cotas entre 600 – 800m, podendo, em algumas cristas, alcançarem cotas 

acima de 900m (Mapa 2). O ponto mais alto deste relevo é o Pico Alto, localizado no 

município de Guaramiranga, com 1.114 m (Figura 13). A presença dessas cristas 

aguçadas está diretamente relacionada com rochas mais resistentes da Unidade 

Independência, sobretudo com o quartzito. 
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Figura 13: Visão aérea do Pico Alto, o ponto mais elevado do maciço de Baturité, e logo atrás, a 

belíssima vista dos sertões de Canindé/Caridade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: SEMACE, 2007. 

Para Claudino Sales e Peulvast (2007), os maciços de Baturité, Uruburetama, 

Aratanha, Maranguape e Conceição se apresentam dissociados em vários volumes 

de relevos isolados e, tendo em vista a ausência de falhas capazes de sugerir uma 

divisão tectônica, seus atuais isolamentos espaciais se devem à erosão consecutiva 

e ao soerguimento do conjunto, a partir do Neocomiano. Para os referidos autores, o 

maciço de Baturité se apresenta como um vestígio do ombro ocidental do rifte 

Potiguar e é provável que ele tenha sofrido novos soerguimentos em resposta ao 

soerguimento flexural da margem continental, após o Neocomiano, (ZEMBRUSCKI 

et al., 1975; BELTRAMI et al., 1994 apud CLAUDINO SALES; PEULVAST, op. cit). 

Como já havia sido afirmado, a compartimentação geomorfológica do maciço 

de Baturité apresenta uma forte relação com o padrão estrutural e, desta forma, é 

fundamental que se interprete a sua configuração a partir da estreita relação com os 

aspectos geológicos. 

O maciço de Baturité se apresenta com uma disposição predominante no 

sentido NNE – SSW, cujo eixo maior possui uma distância máxima de cerca de 50 

km de comprimento e o eixo menor cerca de 25 km de largura, conforme pode ser 

visto nos traçados A – B e A’ – B’ da figura 14. Sua vertente oriental apresenta uma 

importante sinuosidade, com a presença de embayments localizados entre o maciço 
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e o piemont dos municípios de Baturité, Capistrano e Redenção como pode ser visto 

nas figuras 14 e 15.  

 

Figura 14: Representação tridimensional do relevo do maciço de Baturité, onde se pode observar a 

configuração da vertente oriental, com elevada sinuosidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Grade triangular a partir da imagem SRTM, elaborada pelo autor. 

 

Figura 15: Sede municipal de Redenção, localizada em um embayment, formado por erosão 

diferencial nos limites do maciço. No fundo da paisagem, pode-se observar a ação das chuvas 

orográficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2008. 
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Essa sinuosidade se deve, sobretudo, a dois fatores fundamentais. O primeiro 

está relacionado com a complexidade entre os contatos estruturais e a erosão 

diferencial entre as rochas resistentes do maciço e essas aplainadas no piemont, e o 

segundo reside na forte capacidade de entalhe da drenagem desse setor, que é o 

mais úmido, em função das chuvas orográficas.  

Na vertente oriental ocorre, em vários setores, uma significativa ruptura 

topográfica acompanhando os cursos d’água configurando os knickpoints, que são 

responsáveis pelas mais belas cachoeiras localizadas na serra de Baturité. 

Os setores úmidos do platô da serra de Baturité (acima de 800m) possuem 

também elevados índices pluviométricos apresentando uma topografia bastante 

movimentada com relevos convexos arredondados localizados, ora entre superfícies 

planas formadas por sedimentos colúvio-aluviais, ora entre vales encaixados em 

forma de V. Associados a essas feições arredondadas, existem também, em menor 

proporção, feições mais aguçadas configurando pequenas cristas (Figura 16).  

 

Figura 16: Representação tridimensional do relevo do platô (entre Mulungu e Aratuba), onde se pode 

identificar feições arredondadas e outras aguçadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: TIN elaborado a partir das ortofotocartas do IPECE (1988) com curvas de nível com 10m de 

equidistância (Elaborado pelo autor). 

Esses relevos arredondados formados nessas áreas de clima úmidos da 

cimeira do maciço de Baturité são conhecidos como meias-laranjas, que 

representam um traço comum das regiões tropicais úmidas de embasamento 

Meias-Laranjas 
Crista 
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cristalino (RAUNET, 1985; BEAUDET; COQUE, 1994 apud BETARD, et al., 2008) 

(Figura 17). 

 

Figura 17: Relevos de meias-laranjas separados por fundos de vales alargados e planos. 

Configuração geomorfológica predominante no platô do maciço de Baturité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2008. 

 

De acordo com Brasil (2002), constata-se também a presença de interflúvios 

tabulares de pequenas dimensões, quase nunca superiores a 200m de largura. 

Dentre os setores elevados, somente no platô, em altitudes de aproximadamente 

800m, constata-se a presença de superfícies ligeiramente planas. As declividades 

das vertentes dos interflúvios se acentuam de acordo com o pronunciamento no 

entalhe da rede de drenagem.    

Nas porções mais úmidas das margens leste e norte do maciço, o relevo 

apresenta-se extremamente dissecado recoberto por florestas perenifólias com 

paisagens similares aos mares de morros encontrados na região Sudeste do Brasil 

(Figuras 18 e 19) e isso ocorre devido a fatores estruturais associados com o forte 

poder de entalhe de sua drenagem, que devido a essa característica, forma vales 

em forma de V.  

 

 

 

 

Meias-Laranjas 

Fundo de Vale Plano 
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 Figura 18: Dissecação do relevo em setores de maior umidade em Pacoti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2008. 

 

 Figura 19: Dissecação do relevo em setores de maior umidade em Guaramiranga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2008. 

Em alguns trechos do maciço, pode-se evidenciar a presença de vales que se 

alargam, propiciando a formação de planícies arredondadas, conhecidas como 

planícies alveolares, originadas a partir de depósitos colúvio-aluviais, que se 

caracterizam como áreas bastante utilizadas pela agricultura uma vez que 

apresentam baixas declividades (0 – 5º), além de apresentarem um relativo potencial 

hidrogeológico (Figura 20).  
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Figura 20: Pequena planície alveolar, que se apresenta como uma excelente área para utilização 

agrícola em função de aspectos hídricos e topográficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2008. 

 

Os setores ocidentais e meridionais do maciço de Baturité encontram-se 

preservados em função de processos de erosão diferencial, tendo em vista a 

presença dos quartzitos dobrados da Unidade Independência que se apresentam 

como uma estrutura mantenedora daquela vertente inibindo a ação erosiva, em 

particular, da erosão regressiva. Nessa perspectiva, os escarpamentos que ocorrem 

nesse setor apresentam um nítido controle estrutural, configurando relevos 

monoclinais com cornijas de quartzito. 

Da mesma forma que os quartzitos dobrados exercem controle estrutural nas 

vertentes anteriormente citadas, eles também condicionam a presença de cristas 

estruturais, configurando relevos do tipo hogback. Tal configuração geomorfológica 

pode ser observada na figura 21. 
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Figura 21: Exemplo de relevo estrutural formado por quartzitos da Unidade Independência, 

configurando uma crista (hogback), próximo do município de Aratuba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ortofotocarta (075099) do IDACE, datada de 1988. 

 

O setor representado pela vertente setentrional do maciço e a parte norte da 

vertente oriental também indica uma forte relação estrutural por erosão diferencial, 

porém, nesse caso, observa-se a presença de núcleos de rochas graníticas, 

migmatitos e gnaisses. Nessas áreas mais profundamente dissecadas o relevo é 

composto por feições de domos rochosos ou “pães de açúcar”. Evidencia-se a 

ocorrência desses tipos de relevos no município de Palmácia (Figura 22) e nas 

proximidades da sede municipal de Redenção (Figura 23).  
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Figura 22: Relevo dissecado com presença de Pães de Açúcar (município de Palmácia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Jean-Pierre Peulvast, 2010. 

 Figura 23: Pão de Açúcar localizado no contato com o piemont da vertente oriental próximo da sede 

municipal de Redenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2010. 

 Os contornos planos dos pães de açúcar são controlados por uma rede de 

fraturas multidirecionais, particularmente densa no setor norte do maciço, onde 

esses relevos são mais numerosos (BETÁRD; CLAUDINO SALES; PEULVAST, 

2008). Ainda segundo esses autores, essas feições não podem ser classificadas 

como inselbergs tendo em vista o fato de não se apresentarem em superfícies de 

aplainamento, e sim em áreas de forte dissecação. 

 

Pães de Açúcar 
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Superfícies Rebaixadas 

O maciço de Baturité se projeta como um imenso relevo residual contrastando 

com as mais típicas paisagens do semiárido nordestino: as superfícies sertanejas. 

Essas áreas se apresentam como vastas superfícies de aplainamento, formadas 

através de diversos ciclos erosivos, com níveis altimétricos inferiores a 200m, cuja 

configuração paisagística é completamente diferente daquela observada dos níveis 

mais elevados do maciço de Baturité. 

Essas superfícies sertanejas podem apresentar relevos residuais isolados 

configurando inselbergs, como é o caso da Pedra Aguda, localizada no município de 

Aracoiaba, que desponta de forma proeminente, em função de sua litologia 

composta por uma suíte intrusiva (Figura 24). 

 

Figura 24: Superfície de aplainamento sertaneja voltada para o setor leste do maciço de Baturité, com 

a presença de feições residuais (inselbergs). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2010. 

Essas superfícies sertanejas se encontram bordejando todo o maciço nos 

setores circunvizinhos, porém, suas características morfológicas e ambientais são 

diferenciadas nas mais diversas áreas. 

Nas áreas sertanejas localizadas a norte e leste do maciço, principalmente 

nas bacias dos rios Choró e Pacoti, evidencia-se a presença de relevos com 

topografias planas e moderadamente dissecadas com caatingas hipoxerófitas 

(SOUZA, 2000) e isso se deve à influência edafo-climática que apresenta melhores 

Inselbergs 

Pedra Aguda 
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condições de umidade, se comparado com outros setores sertanejos na região. 

Nesse setor, as amplitudes altimétricas, entre os fundos de vales e os interflúvios 

tabulares, apresentam-se um pouco mais significativas, se comparadas com as 

características dos sertões localizados a oeste do maciço (sertões de 

Canindé/Caridade) e isso se deve à capacidade de entalhe da rede de drenagem na 

evolução dessa paisagem.  

As superfícies sertanejas localizadas a oeste e sul do maciço de Baturité, 

representadas pelos municípios de Caridade, Canindé, Itapiúna e Capistrano, 

possuem características ambientais um pouco diferenciadas daquelas áreas 

sertanejas anteriormente destacadas. Nesses casos, as condições de semiaridez 

passam a se intensificar tendo em vista os baixos totais pluviométricos anuais que 

condicionam rios intermitentes sazonais, drenando na bacia do rio Curu. Os relevos 

desse setor são conservados e recobertos por caatingas hiperxerófitas (Figura 25).  

 

Figura 25: Superfície sertaneja localizada no setor oeste do maciço de Baturité (Município de 

Canindé), com a rodovia CE-257, que liga Aratuba a Canindé. (Observar que o maciço de Baturité se 

encontra no fundo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2011. 

Em alguns setores localizados a leste do maciço de Baturité, encontram-se 

superfícies tabulares de acumulação de sedimentos inconsolidados Tércio-

Quaternários da Formação Barreiras que recobrem as rochas do embasamento 

cristalino aplainado. Essas superfícies de acumulação recebem o termo regional 

“tabuleiro pré-litorâneo”, tendo em vista que esses depósitos se estendem até a zona 
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costeira, onde são recobertos por cordões arenosos Holocênicos, que compõe as 

praias e dunas. 

Esses tabuleiros que ocorrem no entorno da serra de Baturité se apresentam 

de forma isolada ou contínua dependendo da disposição dos sedimentos da 

Formação Barreiras. Eles dispõem-se predominantemente nos municípios de 

Aracoiaba, Capistrano e Barreira e, frequentemente, encontram-se, em interflúvios, 

associados com a presença de cajueiros. A figura 26 demonstra a configuração 

topográfica que essas áreas apresentam.  

 

Figura 26: Superfície tabular de acumulação sedimentar arenosa, localizada próxima da sede 

municipal de Barreiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2012. 

 

Existem ainda, embora em menor expressão espacial, superfícies de 

acumulação de sedimentos aluviais Quaternários, que são as planícies fluviais. 

Essas feições geomorfológicas ocorrem margeando os principais cursos d’água em 

níveis altimétricos mais rebaixados onde a capacidade energética dos rios diminui 

passando a depositar sedimentos. Nas áreas serranas, a topografia fortemente 

acidentada limita a deposição sedimentar de rios e isso só ocorre em pequenos 

setores de suavização topográfica com alargamento de vales, formando as planícies 

alveolares, anteriormente mencionadas. 
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As principais planícies fluviais da região do maciço de Baturité encontram-se 

associadas aos médios cursos dos rios Choró, Pacoti e São Gonçalo, compondo 

ambientes de topografia plana, extremamente importantes para as populações 

residentes em suas imediações tendo em vista suas potencialidades edáficas e 

hidrológicas superficiais e subsuperficiais (Figura 27). 

 

Figura 27: Pequena planície fluvial do rio Pacoti, com utilização agrícola (Próximo da sede municipal 

de Redenção). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2010. 

A compartimentação geomorfológica do maciço de Baturité pode ser 

observada no Mapa 3. 
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Com relação à rede de drenagem fluvial do maciço de Baturité, pode-se 

afirmar que ela se apresenta extremamente adensada e ramificada, tendo em vista a 

primazia de rochas cristalinas impermeáveis, configurando padrões de escoamento 

superficial dendrítico e subdendrítico. Em alguns setores, o controle estrutural passa 

a exercer maior influência configurando padrões sub-paralelos e angulares (BRASIL, 

2002) (Figura 28).  

Figura 28: Configuração da rede de drenagem detalhada, nas áreas serranas, com padrão dentrítico, 

no alto curso do rio Pacoti (Municípios de Guaramiranga e Pacoti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: TIN elaborado a partir das ortofotocartas do IPECE (1988) com curvas de nível com 

10m de equidistância (Elaborado pelo autor). 

Nas áreas serranas mais úmidas, evidenciam-se perfis longitudinais com 

elevados gradientes e perfis transversais estreitos, configurando a presença rios 

com forte energia, intensificando a sua capacidade de entalhe. Nesses setores os 

rios possuem leitos rochosos em função de sua elevada capacidade de transporte 

que, dependendo da quantidade de chuvas, pode transportar seixos de tamanhos 

consideráveis. Em razão dos aspectos hidroclimáticos das áreas serranas, os rios 

podem se apresentar semiperenizados, deixando de escoar apenas em anos de 

muita escassez de água, com índices pluviométricos muito abaixo da média. 

Quando esses rios encontram knickpoints eles passam a configurar belas 

cachoeiras, que acabam se destacando como ambientes de grande potencialidade 

paisagística e, consequentemente, turística (Figura 29). 
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Figura 29: Rio Aracoiaba em um trecho bastante úmido em Baturité, com elevado poder de entalhe, 

leitos rochosos e visitação turística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2011. 

 Nas áreas sertanejas, uma parte considerável da energia cinética se perde 

pela mudança topográfica, pois os rios deixam as áreas serranas e passam drenar 

nos ambientes sertanejos com topografias suaves em áreas de clima mais seco. 

Nesse caso, os rios se caracterizam como intermitentes sazonais (Figura 30), 

podendo ainda ocorrer escoamentos efêmeros (flashflood). 

 

Figura 30: Riacho do Serrote (Caridade) que, em função de sua intermitência sazonal encontra-se 

completamente seco, com leito predominantemente arenoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2010. 
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Devido à configuração ambiental das áreas sertanejas, os rios diminuem a 

capacidade de transportar sedimentos e passam a depositá-los, justificando a 

presença de alguns aluviões, cuja dimensão dos pacotes sedimentares vai depender 

do porte do rio em questão.  

Quanto aos sistemas fluviais, Brasil (2002) afirma que o maciço de Baturité 

representa o mais importante dispersor hídrico do setor norte ocidental do Ceará. 

Esse maciço se caracteriza como um divisor de águas de duas bacias hidrográficas 

muito importantes no Ceará: a Metropolitana e a do rio Curú. É importante destacar 

que essas bacias hidrográficas citadas adéquam-se à divisão formalizada pela 

Companhia de Gestão de Recursos Hídricos do Ceará (COGERH). De maneira mais 

detalhada, a Bacia Metropolitana poderia ser subdividida nas bacias dos rios Pacoti, 

Ceará e Choró.  

Os mais importantes rios da vertente oriental do maciço de Baturité drenam 

na Bacia Hidrográfica Metropolitana, sendo eles os rios Pacoti e Choró. Esses rios 

são imprescindíveis para o abastecimento hídrico da Região Metropolitana de 

Fortaleza e de alguns setores localizados no piemont oriental. Na vertente ocidental, 

alguns rios são importantíssimos para os sertões secos de Caridade/Canindé e 

dentre eles destacam-se os riachos Siriema, Bom Jardim e Capitão-Mor, que fazem 

parte da sub-bacia do rio Canindé, que, por sua vez, compõe a Bacia Hidrográfica 

do rio Curú (Mapa 4). 
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Pedologia 

Os solos se apresentam como uma fina camada que se desenvolvem sobre 

os mantos de alteração das rochas e servem como substrato necessário para a 

fixação das plantas, configurando os diferentes ecossistemas encontrados na região. 

Cabe aqui ressaltar que o principal objetivo dessa pesquisa reside no estudo de 

movimentos de massa e, dessa forma, a pedologia auxilia significativamente na 

compreensão de tais processos, pois cada tipo de solo está relacionado a uma 

determinada categoria de evento morfodinâmico. 

 O estudo dos aspectos morfológicos dos solos pode fornecer preciosas 

informações quanto ao tipo de intemperismo predominante na área, à dimensão do 

regolito e sobre o risco de ocorrência de movimentos de massa. 

 A partir do entendimento de que os solos derivam de cinco fatores de 

formação (material de origem, clima, seres vivos, relevo e tempo), pode-se afirmar 

que na área de estudo existe uma relativa complexidade na distribuição das classes 

de solos, uma vez que predominam significativas variações nos fatores 

pedogenéticos. 

A presente abordagem acerca da identificação dos solos encontrados no 

maciço de Baturité é baseada no Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos 

(SiBCS), elaborado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) 

em 1999, não sendo adotada a antiga classificação, de acordo com Brasil (1973).  

O SiBCS foi elaborado a partir de várias décadas de levantamentos e 

trabalhos de campo em todo o território nacional e foi apresentado inicialmente em 

1999 pela EMBRAPA, sofrendo algumas alterações e sendo reapresentado no ano 

de 2006. O SiBCS é hierárquico e multicategórico apresentando 13 classes de solos 

que são reconhecidas no nível mais elevado, o das ordens, que são divididas em 

sub-ordens e estas comportam grandes grupos e subgrupos (LEPSH, 2010). 

De acordo com o SiBCS, os solos são classificados a partir da presença ou 

ausência de horizontes diagnósticos superficiais ou subsuperficiais. O horizonte 

diagnóstico é aquele que corresponde a uma seção do solo que possui 

determinados atributos para fins de classificação do solo. 

Os tipos de solos encontrados no maciço de Baturité e seu entorno variam de 

acordo com as alterações das condições de relevo, clima e de rochas. As principais 

classes de solos encontradas são: argissolos vermelho amarelo distróficos e 

eutróficos (podzólicos vermelho amarelo distróficos), luvissolos (bruno não-cálcicos) 
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neossolos litólicos eutróficos (litólicos eutróficos), neossolos flúvicos eutróficos 

(aluviais) e planossolos. Em alguns setores pontuais podem ser encontrados 

neossolos quartzarênicos (areias quartzozas distróficas) e vertissolos. 

A classe de solo mais comum nos setores elevados do maciço é o argissolo 

vermelho amarelo, tendo um alto predomínio no platô úmido e na vertente oriental, e 

uma menor ocorrência na vertente ocidental, associando-se, em proporções 

decrescentes, a outros componentes nas demais unidades geoambientais. São 

normalmente solos profundos ou muito profundos, possuindo um horizonte de 

acumulação de argila (B textural). 

Em função das variações químicas, considerando a saturação por bases 

(V%), os argissolos vermelho amarelo se apresentam em duas categorias: 

distróficos e eutróficos (PEREIRA; VICENTE DA SILVA; RABELO, 2011).  

Os distróficos apresentam saturação por bases trocáveis inferior a 50%, 

sendo constituídos basicamente por caulinita, sesquióxidos, quartzo e outros 

minerais mais resistentes à ação do intemperismo (PEREIRA; VICENTE DA SILVA; 

RABELO, op. cit.). Esses solos possuem uma maior ocorrência nas áreas mais 

úmidas, onde se registram as mais intensas atividades bioclimáticas. Seus perfis 

possuem horizontes B textural com forte acúmulo de argila iluvial proveniente dos 

horizontes superiores A ou E (Figura 31). Geralmente os argissolos distróficos estão 

recobertos pela mata úmida perenifólia.  

Os argissolos distróficos apresentam uma associação mineralógica de 

caolinita/gibsita e sua cor ocre se justifica pela presença de hidróxidos de ferro 

(goetita) que atestam suas propriedades ferralíticas e seu principal processo 

pedogenético, engendrado pela drenagem profunda, é o de ferralitização, apesar da 

persistência de fenômenos de lessivagem (BÉTARD; CLAUDINO SALES; 

PEULVAST, 2008). 

Os argissolos eutróficos aparecem nas vertentes mais secas com maiores ou 

menores proporções, recobertos por florestas sub-caducifólias, e se caracterizam 

por possuírem uma fertilidade natural que varia de média a alta, porém de uso 

limitado devido às acentuadas declividades (Figura 32) (BRASIL, 1994). De acordo 

com Pereira, Vicente da Silva e Rabelo (op. cit.), esses solos possuem uma 

presença maior de minerais primários intemperizáveis, sobretudo nos horizontes B e 

C. 
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De acordo com Pereira, Vicente da Silva e Rabelo (2011), os argissolos 

apresentam horizontes A com textura comum e cor bruno escuro ou cinzento escuro, 

enquanto que o B apresenta textura argilosa ou média, às vezes cascalhenta, com 

cores variando de vermelho a amarelo e com estrutura em blocos subangulares. 

 

Figura 31: Argissolos vermelho amarelos distróficos, presentes na vertente oriental 

(Guaramiranga). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2008. 

Figura 32: Argissolos vermelho amarelos eutróficos, encontrados na rodovia não pavimentada 

que liga Mulungu a Caridade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2010. 

 

Horizonte “O” 

Horizonte “B” 

Horizonte “A” 

Horizonte “E” 
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Os argissolos possuem significativas potencialidades edáficas, porém sua 

principal limitação para utilização reside nas características topográficas das áreas 

em que se encontram, onde, muitas vezes, o relevo se apresenta fortemente 

acidentado. Nesses casos, a utilização agrícola é inapropriada uma vez que os 

argissolos localizados em áreas úmidas estão associados com significativos mantos 

de alteração, podendo propiciar movimentos de massa com elevada quantidade de 

material. 

Nas superfícies sertanejas encontram-se, em maior proporção, os luvissolos, 

que são solos característicos de regiões semiáridas, tendo como material de origem 

os migmatitos e gnaisses, ricas em biotita. Apesar de pouco profundos, os luvissolos 

têm alta fertilidade natural, porém os grandes fatores limitantes para a sua ocupação 

são a pedregosidade (Figura 33) e a grande susceptibilidade à erosão relacionada 

com sua pequena espessura (BRASIL, 1994). Os luvissolos encontram-se 

recobertos pelas caatingas e se destacam como um dos principais tipos de solos 

desse bioma. 

 

Figura 33: Luvissolos associados com forte pedregosidade. Paisagem típica dos sertões ocidentais 

(Caridade). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2010. 
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De acordo com Pereira, Vicente da Silva e Rabelo (2011), os luvissolos 

possuem horizonte A acinzentado com textura arenosa, seguido de um horizonte B 

argiloso de cor avermelhada e estrutura em blocos.  

Os luvissolos apresentam abundância de ilitas e argilas hidratáveis com uma 

forte liberação de ferro (hematita) de cor vermelha nos horizontes Bt e BC, 

destacando suas características fersialíticas. Esses solos também possuem traços 

de lessivagem (BÉTARD; CLAUDINO SALES; PEULVAST, 2008). 

A classe dos neossolos é aquela que apresenta pouca ou nenhuma evidência 

de horizontes pedogenéticos subsuperficiais, ou seja, não apresentam nenhum tipo 

de horizonte B diagnóstico (LEPSH, 2010).  

Os neossolos litólicos têm ocorrência significativa através das diversas 

unidades geomorfológicas. Originam-se de diferentes tipos litológicos, destacando-

se os migmatitos, os gnaisses e os quartzitos. São solos muito jovens, rasos e 

predominantemente eutróficos, com argilas de atividade alta na vertente ocidental. 

Esses solos estão geralmente relacionados com vertentes fortemente dissecadas, 

que inibem a ação pedogenética e intensificam a ação dos processos erosivos. Uma 

das principais características dos neossolos é a ausência de um horizonte B, 

podendo ocorrer a presença de um perfil A – C (horizonte A em contato com o 

saprolito), ou A – R (horizonte A em contato com a rocha inalterada), sendo essa 

última mais comum no maciço de Baturité (Figura 34). 

 

Figura 34: Neossolos litólicos, encontrados na vertente ocidental (Mulungu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2010. 

Horizonte “R” 

Horizonte “O” 

Horizonte “A” 
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Uma diferença marcante entre os luvissolos e os neossolos litólicos é que os 

luvissolos apresentam um horizonte B pouco profundo enquanto que os neossolos 

litólicos não possuem horizonte B e são considerados como solos rasos. 

Uma característica marcante dos solos da região, sobretudo nas áreas de 

forte declividade e nos sertões com maior índice de aridez é a presença de 

afloramentos rochosos, que frequentemente estão associados com os neossolos 

litólicos (Figuras 35 e 36). 

 

Figuras 35: Incidência de afloramentos rochosos, encontrados nos sertões secos de Caridade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2009. 

Figura 36: Afloramentos rochosos associados com topografia fortemente dissecada (Pacoti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2008. 
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Os neossolos flúvicos ocorrem nas baixadas fluviais e nas pequenas planícies 

alveolares (Figura 37). Nesses locais, além dos sedimentos aluviais, os solos são 

constituídos por materiais coluviais, minerais e orgânicos, provenientes das encostas 

circunvizinhas onde se desenvolvem com fraca evolução pedológica. Eles variam, 

alternando verticalmente, de arenosos até muito argilosos com cores 

predominantemente acinzentadas. Os neossolos flúvicos são muito utilizados em 

decorrência da sua fertilidade, das boas condições hidrológicas e da topografia 

plana (BRASIL, 1994).  

 

Figura 37: Neossolos flúvicos fortemente alterados, encontrados em uma pequena planície alveolar 

(Mulungu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2010. 

 

Em função de serem intensamente utilizados, os neossolos flúvicos 

frequentemente possuem o horizonte A alterado pela ação antrópica, configurando-o 

como Ap. 

Em alguns setores de topografias rebaixadas nas superfícies sertanejas, onde 

se configuram pequenas áreas de acumulação inundável, podem ocorrer manchas 

isoladas de planossolos, que são solos com horizonte B plânico, que é um tipo 

especial de horizonte B textural, apresentando cores acinzentadas escuras e uma 

considerável parcela de argilas. São conhecidos como solos hidromórficos que, ao 

ressecarem provocam fendilhamentos em função de sua textura (Figura 38). 
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Figura 38: Planossolos ressecados com gretas de contração em uma pequena área de acumulação 

inundável (Caridade). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2009. 

 

Em setores de topografias rebaixadas e na parte inferior de algumas 

pequenas encostas ao longo dos sertões de Canindé e Caridade podem ocorrer os 

vertissolos, que se caracterizam como uma classe de solos que apresenta uma 

grande quantidade de argilas de expansão, um horizonte vértico e recebem o nome 

popular de “massapê”. 

Os perfis mais comuns dos vertissolos apresentam uma coloração cinza 

escura com pouca diferenciação entre os horizontes. Sua consistência é muito 

plástica e pegajosa, quando umedecidos. 

O quadro 02 representa os principais tipos de solos identificados no maciço 

de Baturité, destacando as unidades geoambientais em que eles ocorrem, sua 

associação com a classificação internacional além de citar as principais 

características e limitações. 

Nos arredores do município de Barreiras, onde aparecem fácies arenosas da 

Formação Barreiras, ocorrem os neossolos quartzarênicos (Figura 39). Esses solos 

apresentam um horizonte A, predominantemente arenoso sobre uma estrutura 

sedimentar arenosa. Seus locais de ocorrência encontram-se recobertos por 

cajueiros. 
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Figura 39: Neossolos quartzarênicos em áreas de tabuleiros arenosos no município de Barreiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2012. 

 

A distribuição das classes de solo do maciço de Baturité e seu entorno pode 

ser observada no Mapa 5. 
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Quadro 02: Caracterização dos Solos do maciço de Baturité e seu entorno 
Solo (SiBCS) Solo (Classificação 

Internacional - WRB) 
Unidade Geoambiental Características 

Dominantes 
Limitações de Uso 
 

Uso Atual 

Argissolos Vermelho 
Amarelos Eutróficos 
 

Lixisols 
 

Vertente ocidental e oriental Solos profundos e 
mediamente profundos de 
textura média argilosa com 
fertilidade natural de média a 
alta e moderadamente 
drenados. 

Fortes declividades, 
dificuldade de mecanização 
e susceptibilidade à erosão. 

Bananicultura, café, arroz, 
feijão e milho. 

Argissolos Vermelho 
Amarelos Distróficos 

Acrisols Platô úmido, vertente 
oriental e tabuleiros com 
fácies argilosas da 
Formação Barreiras 

Solos profundos ou muito 
profundos, fertilidade natural 
de média a baixa com 
textura areno-argilosa, e 
moderadamente drenados. 

Fortes declividades, 
dificuldade de mecanização 
e susceptibilidade à erosão. 

Bananicultura e café. 

Neossolos Litólicos 
Eutróficos 
 

Leptosols 
 

Vertente ocidental e oriental Solos rasos, pedregosos e 
predominantemente 
eutróficos. 

Susceptibilidade à erosão, 
deficiência hídrica, 
dificuldade de mecanização 
e fortes declividades. 

Lavouras de subsistência e 
pecuária. 

Luvissolos 
 

Luvisols 
 

Vertente ocidental Solos rasos, com alta 
fertilidade natural, textura 
média argilosa, pedregosos 
e moderadamente drenados. 

Fortes declividades, 
pedregosidade, grande 
susceptibilidade à erosão, 
deficiência hídrica e 
dificuldade de mecanização. 

Lavouras de subsistência e 
pecuária. 

Neossolos Flúvicos 
Eutróficos 

Fluvisols Baixas fluviais da vertente 
oriental e platô úmido e nas 
pequenas planícies 
alveolares 

Constituídos de material 
colúvio-aluvial, sendo 
profundos, formados por 
material areno-argiloso e 
fertilidade natural alta.  

Riscos de inundação e mal 
drenados. 

Cana-de-açúcar e pecuária.  

Planossolos Planosols Áreas de acumulação 
inundável ao longo das 
superfícies sertanejas 

Solos que apresentam 
horizonte B plânico 
(textural), com cores 
acinzentadas escuras e uma 
considerável parcela de 
argilas 

Riscos de inundação e mal 
drenados. 

Lavouras de subsistência e 
pecuária 

Nessolos Quartzarênicos Arenosols Tabuleiros com fácies 
arenosas da Formação 
Barreiras 

Solos que apresentam um 
jovem horizonte A arenosos 
sobre uma estrutura 
sedimentar arenosa 
inconsolidada  

Perda de nutrientes por 
processos de lixiviação. 
Solos muito pobres. 

Cultivo de caju e pecuária. 

Fonte: Brasil (2002), adaptado pelo autor.
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4.2. Condições hidroclimáticas 

 

O clima se destaca como um dos elementos formadores da paisagem 

exercendo influência nos processos e formas geomorfológicas, no regime dos 

rios, na formação dos solos e nas características e distribuição da cobertura 

vegetal (ZANELLA; SALES, 2011). 

A enorme extensão territorial da região Nordeste do Brasil e a 

diversidade do relevo, somados à conjunção de diferentes sistemas de 

circulação atmosférica, tornam a climatologia desta região uma das mais 

complexas do mundo, do ponto de vista da variabilidade climática, com 

grandes variações dos índices pluviométricos (NIMER, 1979).  

A área de estudo encontra-se inserida no Domínio Morfoclimático das 

Depressões Interplanálticas Semiáridas que, segundo Ab’Saber (1970), 

constitui uma região de condição climática azonal, com relação às faixas 

tropicais e sub-tropicais da Terra. O estado do Ceará, com 92% de seu 

território sob condições semiáridas, tem apresentado dificuldades 

administrativas em decorrência de questões políticas e de características 

climáticas causadoras de deficiências hídricas no decorrer de toda a sua 

história. 

A ação combinada da altitude e da exposição do relevo face aos 

deslocamentos das massas de ar úmidas oriundas do oceano faz com que a 

área de estudo em seu conjunto possua um dos mais elevados índices 

pluviométricos do Ceará, com médias anuais acima de 1.500mm (CEARÁ, 

1992). Em decorrência dessas privilegiadas condições pluviométricas, os 

brejos de altitude do maciço de Baturité se caracterizam como áreas de 

exceção dentro do contexto ambiental cearense. 

De acordo com Zanella e Sales (op. cit.), o maciço de Baturité constitui-

se numa região serrana com pluviosidade que o enquadram como área de 

clima úmido na vertente a barlavento, subúmido à sotavento e semiárido nas 

áreas circunvizinhas. 

As características hidroclimáticas, sobretudo aquelas relacionadas com 

a pluviosidade exercem influência direta nos processos morfodinâmicos já que 

grande parte desses processos está relacionada com a saturação dos solos 

pela água em áreas de vertentes fortemente instáveis.  
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A avaliação das condições climáticas foi feita tomando como base dados 

fornecidos pela FUNCEME (Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos 

Hídricos), além de outros trabalhos já mencionados como Brasil (2002), Ceará 

(1992), Bétard (2007) e Zanella e Sales (2011).  

No maciço de Baturité a estação chuvosa é regulada principalmente 

pelas variações da ZCIT (Zona de Convergência Intertropical). A ZCIT se 

destaca como o principal sistema responsável por chuvas no setor setentrional 

da região Nordeste. Ela se forma na confluência dos alísios de SE e NE e fica 

em constante movimentação nos sentidos norte e sul. Nas estações de verão-

outono, que acontecem no primeiro semestre de cada ano no hemisfério sul, a 

ZCIT tende a se deslocar em direção ao sul (rumo à linha do equador), 

proporcionando o período chuvoso no Ceará, ocorrendo principalmente nos 

meses de março e abril.  

De acordo com Zanella e Sales (op. cit.) a ZCIT atinge, em média, entre 

2º e 5º de latitude sul entre fevereiro e abril ocasionando precipitações 

abundantes para toda a região. No mês de maio inicia-se o seu retorno para 

hemisfério norte.    

Os sistemas atmosféricos que atuam no tempo e no clima no maciço de 

Baturité são a ZCIT, que se destaca como o principal mecanismo produtor de 

chuvas, e os ventos alísios de SE, vinculados ao Anticiclone Semifixo do 

Atlântico Sul (ASAS), produtor da massa equatorial atlântica, responsável pela 

estabilidade do tempo na segunda metade do ano. Nos meses de junho e julho 

podem ocorrer chuvas influenciadas por ondas de leste que se deslocam para 

as áreas continentais por influências dos ventos alísios (ZANELLA; SALES, op. 

cit.).  

Uma das principais características da pluviosidade cearense é a 

irregularidade, tanto no tempo como no espaço, podendo ocorrer aguaceiros 

capazes de desencadear verdadeiros desastres em locais de vertentes 

desmatadas, a partir de processos erosivos, ou em áreas rebaixadas como 

fundos de vales ou planícies fluviais.  

De acordo com Ferreira e Melo (2005 apud ZANELLA; SALES, op. cit.), 

podem ocorrer chuvas fortes de curta duração justificadas por complexos 

convectivos de meso-escala (CCM) que correspondem a aglomerações de 

nuvens cúmulos que atingem um número maior à tarde e começo da noite, 
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quando a convecção é máxima, provocando, dessa forma, chuvas que ocorrem 

preferencialmente na madrugada. 

Pode-se perceber que a partir de janeiro até março/abril, tanto no platô 

como na vertente oriental do maciço de Baturité, as chuvas tendem a alcançar 

certa regularidade. Já na vertente ocidental, onde se evidencia uma faixa 

transicional da serra com as condições semiáridas dos sertões de Caridade – 

Canindé, ocorre um sensível decréscimo das precipitações (BRASIL, 1994).  

Durante o período inverno-primavera, o setor setentrional do Nordeste 

brasileiro fica sob o domínio dos ventos anticiclonais de NE e de E da alta 

subtropical do Atlântico Sul, quando então se estabelece o período de estiagem 

(NIMER, 1979). “Nesse período de estiagens, as precipitações ocultas (orvalho 

e nevoeiro) que ocorrem no maciço de Baturité possibilitam uma maior 

conservação da umidade do solo, evitando parte da evaporação potencial” 

(BRASIL, 2002). 

A distribuição espacial das chuvas pode ser observada no Mapa 6, 

elaborado a partir de dados cartográficos confeccionados por Betárd (2007), 

tendo como base dados pluviométricos disponibilizados pela FUNCEME no 

intervalo de 30 anos entre 1974 e 2004. 

Estudos apresentados por Zanella e Sales (2011) sobre os totais 

pluviométricos médios anuais entre 1979 e 2008 de alguns municípios serranos 

apontam Palmácia, localizada a 425m de altitude com 1.352,5mm anuais, 

Pacoti, com 736m de altitude e 1.472,4mm anuais, e Guaramiranga, com 865m 

de altitude com 1.636,7mm anuais. A partir desses dados, percebe-se que a 

distribuição espacial das chuvas possui uma estreita relação com a altitude e a 

disposição da área em questão. Mesmo os municípios localizados no platô 

serrano apresentam significativas variações de seus totais pluviométricos.  

Dentro do contexto do maciço de Baturité e seu entorno, observa-se que 

os totais pluviométricos são significativamente superiores nos setores mais 

elevados do maciço. Isso pode ser observado nas figuras 40, 41, 42, 43 e 44. 

De acordo com as referidas figuras, observa-se que mesmo os municípios 

localizados nos setores elevados do maciço (Guaramiranga, Pacoti, Mulungu, 

Aratuba e Palmácia) apresentam diferenciações pluviométricas entre si.  
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Figura 40: Média pluviométrica mensal em Guaramiranga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FUNCEME, 2012. 

 

Figura 41: Média pluviométrica mensal em Mulungu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FUNCEME, 2012. 

 

Figura 42: Média pluviométrica mensal em Aratuba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FUNCEME, 2012. 
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Figura 43: Média pluviométrica mensal em Pacoti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FUNCEME, 2012. 

 

Figura 44: Média pluviométrica mensal em Palmácia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FUNCEME, 2012. 

 

 A diferenciação pluviométrica dos municípios localizados nos setores 

mais elevados do maciço de Baturité se deve à localização de tais municípios 

com relação ao deslocamento dos sistemas atmosféricos responsáveis pelas 

chuvas. Nessa perspectiva merecem destaque os municípios de Guaramiranga 

e Pacoti que possuem os mais elevados índices devido à sua localização no 

setor oriental. 

 Da mesma forma que ocorre nas áreas elevadas, nas superfícies 

rebaixadas evidenciam-se também significativas variações pluviométricas 

espaciais. As principais diferenças estão entre os municípios localizados nas 

superfícies sertanejas orientais (Acarape, Aracoiaba, Baturité e Redenção) 

onde chove mais, e os localizados nos sertões meridionais e ocidentais 

(Capistrano e Caridade), onde maiores deficiências hídricas se evidenciam 

(Figuras 45, 46, 47, 48, 49 e 50). 
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Figura 45: Média pluviométrica mensal em Acarape. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FUNCEME, 2012. 

 

Figura 46: Média pluviométrica mensal em Aracoiaba. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FUNCEME, 2012. 

 

Figura 47: Média pluviométrica mensal em Baturité. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FUNCEME, 2012. 
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Figura 48: Média pluviométrica mensal em Redenção. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FUNCEME, 2012. 

Figura 49: Média pluviométrica mensal em Capistrano. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FUNCEME, 2012. 

Figura 50: Média pluviométrica mensal em Caridade. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FUNCEME, 2012. 

 

De maneira geral a altitude das áreas serranas contribui na atenuação 

da temperatura, que fica em torno de 20º a 22º C, com máximas registradas 

durante a estação seca, quando os efeitos da insolação são mais evidentes 

(CEARÁ, 1992). Com relação à amplitude térmica diária, pode-se afirmar que 

as áreas serranas apresentam menor variação do que as áreas sertanejas e 
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isso pode se justificar pela maior cobertura vegetal e umidade relativa do ar 

encontrada nas áreas serranas. 

Dados apresentados por Zanella e Sales (2011) demonstram médias 

térmicas de 24,2ºC em Palmácia, 21,8ºC em Pacoti e 20,8ºC em 

Guaramiranga, o que demonstra a influência das altitudes na diminuição da 

temperatura. Apesar de se observar diferenças entre si em municípios 

elevados do maciço de Baturité, essa diferença é muito maior quando 

comparada aos municípios semiáridos circunvizinhos, com médias superiores a 

26ºC. 

O clima da área correspondente ao topo do maciço de Baturité (cotas 

acima de 600m) foi classificado, segundo o sistema de Thornthwaite, como 

mesotérmico a partir dos índices de umidade e a altitude. Segundo Köppen, o 

clima é do tipo Aw’, quente e úmido, com chuvas de verão e precipitações 

máximas de outono, e para Nimer, o clima se enquadra nos subdomínios 

úmidos e semiúmidos, respectivamente, com 3 meses secos e 4 a 5 meses 

secos, ambos incluídos no tipo Mediterrâneo  (Quadro 03) (CEARÁ, 1992). 

Quadro 03: Classificação do clima do topo do maciço de Baturité. 

AUTOR DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICAS 

Thornthwate Mesotérmico Justificado a partir dos índices 
de umidade e de altitude 

Köppen Aw’ Clima quente e úmido, com 
chuvas de verão e 
precipitações máximas de 
outono 

Nimer Mediterrâneo  O clima mediterrâneo 
apresenta subdomínios 
úmidos, quando ocorrem 3 
meses secos e semiúmidos, 
quando ocorrem de 4 a 5 
meses secos 

Fonte: CEARÁ, 1992. 

 

 No que diz respeito à umidade relativa do ar, Zanella e Sales (op. cit.) 

afirmam que seus valores possuem estreitas relações com as precipitações da 

região, sendo mais elevadas de janeiro a maio, atingindo cerca de 84%, e mais 

baixos entre setembro e novembro, quando os valores médios variam em torno 

de 73%. 

 Com relação à rede de drenagem, a estrutura cristalina das rochas Pré-

Cambrianas condiciona a um padrão extremamente ramificado, com 

predomínio de padrões dentríticos fechados e, em alguns casos, padrões 
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subparalelos. Constata-se uma maior dissecação de vales nos setores mais 

úmidos e íngremes, vales abertos com depósitos colúvio-aluviais em alguns 

setores do platô e vales abertos nas áreas rebaixadas das superfícies 

sertanejas. 

A estrutura cristalina também condiciona um limitado potencial 

hidrogeológico, ocorrendo águas subsuperficiais apenas nas áreas de fraturas 

de rochas e nas planícies com depósitos coluviais e aluviais. Os setores de 

deposição sedimentar Tércio-Quaternária, representados pela Formação 

Barreiras, apresentam um significativo potencial hidrogeológico. Cabe ressaltar 

o importante papel desempenhado pelos solos e mantos de intemperismo na 

retenção de umidade. 

 A dinâmica hidrogeológica trata-se de um parâmetro importante no 

desencadeamento de movimentos de massa. A área elevada do maciço de 

Baturité é constituída basicamente por rochas metamórficas do Pré-Cambriano, 

tendo como principais representantes gnaisses, migmatitos, micaxistos e 

quartzitos. 

 De acordo com Manoel Filho (2000), a porosidade de rochas ígneas ou 

metamórficas não fraturadas é praticamente nula condicionadas pelos vazios 

intercristalinos, que são mínimos. Por essa razão, a condutividade hidráulica 

dessas rochas são extremamente pequenas, variando de 10-11 a 10-13 m/s. 

Ainda de acordo com o autor, quando as rochas citadas encontram-se 

fraturadas, como no caso do maciço de Baturité, as fraturas condicionam uma 

porosidade secundária com taxas de condutividade hidráulica variando de 3,8 a 

5,5 cm/s.  

No que diz respeito à disponibilidade hídrica superficial, pode-se afirmar 

que uma das alternativas mais utilizadas pela população é a construção de 

açudes tendo em vista as propriedades geológicas e topográficas. Dentre os 

principais açudes da região do maciço, destacam-se o Acarape do Meio, em 

Redenção, o Aracoiaba, em Aracoiaba e a barragem de Tijuquinha, em Baturité 

(Figuras 51 e 52).   
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 Figura 51: Açude Acarape do Meio, localizado na vertente oriental (Redenção), indicando 

nitidamente um vale utilizado para represamento do rio Pacoti. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2008. 

 

Figura 52: Barragem Tijuquinha, localizado na vertente oriental (Baturité), indicando 

nitidamente um vale utilizado para represamento do rio Aracoiaba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2005. 
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4.3. Aspectos fitoecológicos 

 

Entre todas as províncias fitogeográficas brasileiras, a Província das 

Caatingas parece ser a mais rica em encraves representados pelas matas 

úmidas, matas secas, cerradão, cerrado, palmeirais e campos (FERNANDES, 

1998). O maciço de Baturité apresenta um dos mais expressivos encraves de 

mata úmida do Ceará. 

 A evolução da floresta úmida da serra de Baturité apresenta uma estreita 

relação com a evolução geomorfológica, que elaborou as formas de relevo, a 

partir da ação dos agentes modeladores climáticos e paleo-climáticos, dando 

condição à ações pedogenéticas específicas que acabaram tendo como 

resultado os ecossistemas que existem no presente. 

 No Cretáceo Superior existia uma vasta cobertura vegetal de aparência 

florestal localizada de norte e sul da recém formada costa brasileira. Essa 

cobertura vegetal se apresentava como fragmentos da antiga floresta 

Gonduânica que recobriu parte do antigo continente durante o Jurássico. Esse 

manto florestal foi o precursor da mata atlântica brasileira e da floresta da serra 

de Baturité e de outros brejos de altitude do Nordeste brasileiro 

(CAVALCANTE, 2005a). 

 O completo isolamento da floresta da serra de Baturité ocorreu durante o 

Pleistoceno, que foi uma época geológica de significativas modificações 

climáticas decorrentes dos diversos eventos de glaciação que tiveram 

significado decisivo na modificação da vegetação nas mais diversas regiões da 

Terra (CAVALCANTE, op. cit.). 

 De acordo com Cavalcante (op. cit.), a última glaciação (Glaciação de 

Würm), que durou 100.000 anos e teve seu ápice entre 25.000 e 17.000 anos 

atrás, foi a mais importante em termos de transformações nos ecossistemas 

brasileiros. O clima frio com baixas precipitações foi responsável por muitas 

secas e expansão de áreas desérticas, e foi nessa configuração que algumas 

florestas tropicais do Nordeste se isolaram. As vegetações adaptadas à seca 

se expandiram circundando as áreas de mata úmida, também conhecidas 

como encraves ou brejos de altitude.   

A cobertura vegetal encontrada na área serrana se apresenta de forma 

complexa, devido à interação dos componentes ambientais, tais como altitude, 
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relevo, posição geográfica, solos, clima, hidrografia e influências antrópicas 

(HUPER, 1908 apud CEARÁ, 1992). De acordo com Brasil (1994), foram 

constatadas três grandes unidades de cobertura vegetal no maciço de Baturité: 

a mata úmida (perenifólia), a mata seca (subcaducifólia) e a vegetação das 

caatingas (caducifólia). Como o presente trabalho abrange áreas circunvizinhas 

mais baixas, considera-se também a presença de mata de tabuleiro 

(subperenifólia). 

A partir da cota de 600m na vertente oriental e no platô, observa-se a 

presença da mata úmida, onde a umidade atmosférica, juntamente com a 

altitude, adquire maior importância na distribuição espacial das espécies. De 

maneira geral essa mata possui um estrato arbóreo, chegando atingir até 20m, 

podendo-se presenciar também espécies arbustivas, ambas associadas a uma 

grande abundância de liquens, epífitas e lianas, como indicam as figuras 53 e 

54. 

 

Figura 53: Presença de liquens e musgos nas árvores das áreas úmidas da serra de Baturité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2004. 
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Figura 54: Relação ecológica muito comum de epifitismo de bromélias na mata úmida da serra 

de Baturité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2010. 

As matas úmidas são formações de altitude que, pela similitude 

vegetacional e florística representam remanescentes das matas pluviais 

driádicas (mata atlântica ou floresta serrano-oriental), como disjunções 

florestais circundadas pela caatinga (FERNANDES, 1998). A partir da cota de 

600 – 800 m de altitude predomina uma vegetação florestal higrófila, perenifólia 

ou subperenifólia, incluída no tipo pluvial de altitude (Figura 55).  

Figura 55: Forte adensamento da cobertura vegetal preservada no platô úmido 

(Guaramiranga). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2008. 
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Nas partes mais altas, entre 800 – 1000 m, devido ao favorecimento 

durante a maior parte do ano pela condensação do vapor d’água encontram-se 

nuvens baixas ou nevoeiros que precipitam frequentemente em chuvas finas 

(FERNANDES, 1998). Dentre as espécies de maior representatividade 

destacam-se pau d’arco amarelo (Tabebuia serratifolia), pau ferro (Caesalpinia 

ferrea), coração de negro (Machaerium acutifolium), frei jorge (Cordia 

trichotona) e café bravo (Casearia sylvestris) (BRASIL, 1994). 

Cavalcante (2005b) afirma que em função de possuir uma boa 

densidade arbórea, as copas das árvores formam um dossel compacto, 

conforme pode ser visto na figura 56. Essa configuração da vegetação serve de 

anteparo contra a ação erosiva das chuvas, fazendo as águas descerem 

suavemente por suas folhas, galhos e troncos, diminuindo o escoamento 

superficial e propiciando um processo mais lento de infiltração de água no solo. 

Toda essa dinâmica natural propicia um maior período de escoamento por 

parte dos rios, o que influencia no fato deles serem semiperenizados. 

 

Figura 56: Vista superior da copa das árvores perenifólias no platô úmido no município de 

Guaramiranga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2008. 

Alguns setores da mata úmida de serra de Baturité, sobretudo na 

vertente oriental, se encontram fortemente descaracterizados a partir de 

atividades agrícolas de onde se destaca a bananicultura. Felizmente, após a 
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criação da APA da Serra de Baturité, em 1990, constatou-se uma significativa 

diminuição da expansão desse tipo de atividade, porém, vale ressaltar que a 

área representativa da APA incorpora apenas os setores acima da cota 600 m, 

deixando de fora os setores mais rebaixados, que ainda encontram-se 

fortemente utilizados pela bananicultura.  

O estado de conservação da vegetação da serra se caracteriza como 

uma informação de extrema relevância para o presente estudo, tendo em vista 

que há uma estreita relação entre a ocorrência de eventos morfodinâmicos com 

a remoção ou descaracterização da vegetação original. 

A vegetação predominante nas elevadas altitudes da vertente ocidental 

é a mata seca que, devido a sua caducifolia, é frequentemente incluída na 

categoria de vegetação xérica. Trata-se de uma vegetação natural 

caracterizada pela composição florística, cujos representantes não costumam 

ocorrer na área das caatingas, distinguindo-se dessas pela suas condições 

ecológicas (mesofilia) e pela composição florística (FERNANDES, 1998). 

Dentre as principais espécies pode-se citar a barriguda (Ceiba glaziovii), pau 

d’arco amarelo (Tabebuia serratifolia) (Figura 57), angico (Anadenanthera 

macrocarpa), gonçalo-alves (Astronium fraxinifolium), mulungu (Erithrina 

velutina) e pau ferro (Caesalpina ferrea) (BRASIL, 1994).  

 

Figura 57: Pau d’arco amarelo, uma das principais espécies arbóreas do maciço de Baturité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2010. 
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Na vertente ocidental, têm-se observado altos índices de degradação 

ambiental a partir da remoção da vegetação para a utilização do solo na 

agricultura de sequeiro, onde se destacam as culturas de milho e feijão. As 

técnicas utilizadas nessas lavouras são das mais rudimentares, acentuando 

cada vez mais a erosão pluvial e consequente perda de solo. Estes processos 

degradacionais estão levando a uma sucessão vegetacional, onde algumas 

espécies arbustivas da caatinga estão tomando o lugar da mata seca. Dentre 

essas espécies arbustivas tem-se o mororó de boi (Bauhinia cheilanta), mororó 

de bode (Bauhinia pulchela), anil bravo (Indigofora suffruticosa), mofumbo 

(Combretum leprosum), feijão bravo (Capparis flexuosa), xique-xique 

(Pilocereus gounelli), facheiro (Cereus squamosus) e coroa de frade 

(Melocactus zehntneri) (BRASIL, 1994). 

Nos setores mais rebaixados, localizados nas superfícies sertanejas 

circunvizinhas, constata-se a presença de espécies vegetais da caatinga, onde 

as condições de semiaridez são cada vez mais acentuadas (Figuras 58 e 59). 

Em contato com a mata seca, os espécimes de caatinga apresentam porte 

arbóreo, onde se destacam o espinheiro preto (Acacia glomerosa), o pereiro 

(Aspidosperma pirifolium), o marmeleiro (Croton sonderianus), a violeta 

(Dalbergia cearensis), o camará (Lantana camara), a jurubeba (Senna 

trachypus e Solanum paniculatum), a aroeira (Astronium urundeuva), o pau 

branco (Auxema oncocalyx), a macambira (Bromelia lacniosa), a imburana 

(Bursera leptophloeos), o mandacaru (Cereus jamacaru), a catingueira 

(Ceaselpinia bracteosa) e o angico (Anadenanthera macrocarpa) (BRASIL, op. 

cit). 

 A caatinga evoluiu e se adaptou para submeter-se, anualmente, a um 

período agressivo de escassez de água e elevadas temperaturas e essas 

características não se evidenciam nos setores mais elevados da serra. Isso 

pode ser comprovado pelo fato de que as caatingas só aparecem nas vertentes 

mais secas e em cotas não superiores a 400m (CAVALCANTE, 2005b). 

Algumas espécies da caatinga podem ocorrer, de forma isolada, em setores 

mais elevados da serra, mas isso não configura o ecossistema caatinga e sim 

uma transição. 

 



133 

 

                                                                                                                                                                                                

 

   

                       

Figura 58: Distribuição de espécies arbustivas da caatinga predominando o marmeleiro 

associado com cactáceas no município de Caridade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2009. 

 

 Figura 59: Estratos arbóreos da caatinga e algumas cactáceas associadas com afloramentos 

rochosos no município de Canindé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2010. 

 Localizada nos tabuleiros, geologicamente representados por 

sedimentos da Formação Barreiras, encontra-se um representante 

fitogeográfico denominado de vegetação de tabuleiro. Trata-se de um 
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ecossistema fortemente descaracterizado a partir de atividades como 

agricultura e pecuária. 

 Do ponto de vista fisionômico, o conjunto vegetacional dos tabuleiros 

não se apresenta de forma homogênea. Os extratos arbóreos podem 

apresentar características caducifólias e subperenifólias (FERNANDES, 1990). 

 De maneira geral, a vegetação dos tabuleiros se apresenta como uma 

transição entre a caatinga e o complexo vegetacional litorâneo. Dessa forma, 

quanto mais próximo da caatinga, maior é a semelhança com esse 

ecossistema, enquanto que, nas proximidades do litoral, já se constata a 

presença de espécies litorâneas. 

 Dentre as espécies mais representativas da mata de tabuleiro destacam-

se o cajueiro (Anacardium occidentale), a catingueira (Ceasalpinia bracteosa), 

a mutamba (Guazuma ulmifolia), o murici (Byrsonima crassifólia), o juazeiro 

(Ziziphus joazeiro) e o mandacaru (Cereus mandacaru) (SOUZA, 2000). 

A distribuição espacial dos representantes vegetacionais originais pode 

ser observada no Mapa 7. 
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5. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS DA SERRA DE 

BATURITÉ 

  

O presente capítulo visa apresentar e analisar o quadro socioeconômico 

da região do maciço de Baturité tendo em vista a necessidade de compreender 

quais foram os mecanismos econômicos e sociais, pretéritos e 

contemporâneos, responsáveis pela atual configuração da paisagem e de que 

forma isso pode comprometer o funcionamento da dinâmica natural. 

 No estudo de processos morfodinâmicos é fundamental que seja 

analisada a forma como a sociedade está ocupando os espaços naturais, 

sobretudo as encostas, e como isso pode contribuir tornando ambientes 

relativamente estáveis em áreas fortemente instáveis. 

 Da mesma forma que a sociedade pode comprometer a estabilidade 

morfodinâmica, ocasionando movimentos de massa, é fundamental se 

compreender como a ação de alguns processos morfogênicos pode ameaçar a 

população e causar prejuízos socioeconômicos.  

 

5.1. O contexto regional do maciço de Baturité 

 

Para que seja possível se inferir um diagnóstico socioambiental de uma 

determinada região é fundamental que se disponha de informações referentes 

às formas de uso e ocupação, sobretudo numa perspectiva histórica para que, 

desta forma, se possa compreender os mecanismos antropogênicos 

responsáveis pela configuração contemporânea da qualidade ambiental. 

 

Histórico da ocupação da serra de Baturité 

 Como já foi afirmado anteriormente, o Ceará é um estado 

predominantemente semiárido com sérios problemas políticos relacionados às 

estratégias adotadas para se conviver com os limitados potenciais 

hidroclimáticos. No contexto estadual, apenas alguns ambientes apresentam 

maiores disponibilidades hídricas, de onde se destaca a serra de Baturité. 

Tradicionalmente, a ocupação das áreas sertanejas cearenses ocorreu 

através de duas atividades predominantes: a pecuária e agricultura. Essas 
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atividades possuem uma responsabilidade histórica na significativa 

descaracterização das caatingas cearenses, inclusive contribuindo para a 

presença de ambientes em processo de desertificação nas áreas mais áridas 

do estado. 

As serras úmidas do Ceará foram os últimos ambientes a serem 

historicamente ocupados e isso ocorreu devido a uma série de fatores como os 

conflitos indígenas e as dificuldades de acesso. Desta maneira, pode-se 

afirmar que as formas de ocupação desses ambientes foram completamente 

diferenciadas daquelas evidenciadas nas depressões sertanejas. 

Nessas serras úmidas predominam propriedades com menor dimensão 

espacial do que nos ambientes sertanejos e até a atual distribuição dos limites 

municipais apresenta municípios com reduzidas extensões territoriais, como é 

o caso de Guaramiranga, no maciço de Baturité, com uma área total de 59,47 

km2, se destacando como um dos menores municípios do Ceará (CEARÁ, 

2010). 

O maciço de Baturité apresenta várias singularidades, no que diz 

respeito à forma de ocupação, quando comparado ao restante do território 

cearense. Nessa serra, como em outras áreas de exceção no semiárido 

cearense (Serras de Maranguape, Aratanha, Uruburetama, Meruoca e 

Ibiapaba), as características geoambientais especiais possibilitaram formas de 

ocupação e exploração do solo bem específicas (BRASIL, 2002). 

O topônimo indígena Baturité, que dá nome ao maciço, só passou a ser 

utilizado oficialmente no século XIX. Esse termo apresenta diversas 

interpretações quanto ao seu significado, mas um bastante aceito é aquele que 

indica “sair água boa”, o que parece ser uma alusão às inúmeras fontes 

existentes na área da serra (BRASIL, op. cit.) 

Os primeiros colonos portugueses a chegarem ao sopé do maciço de 

Baturité eram provenientes das regiões de Beberibe e Aquiraz e alcançaram o 

maciço seguindo os vales dos rios, principalmente o Choró. Porém, os Jesuítas 

já haviam alcançado a referida serra por volta de 1665, com a missão de 

catequizar os índios, principalmente as tribos Tapuia ou Paiacu. Além dos 

Paiacu, viviam dispersos pela serra de Baturité os grupos indígenas Canindé, 

Jaguaribara e Apuiaré. Esses índios deveriam ser provavelmente provenientes 

da região do rio Jaguaribe (FARIAS, 2001). 
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 Uma singularidade marcante, com relação à ocupação do maciço de 

Baturité, foi o fato das organizações religiosas terem exercido um importante 

papel nesse processo.  

”A catequese e o aldeamento foram o motivo e o 
instrumento para a ocupação inicial do maciço de Baturité. 
Fazendo contraponto com a guerra de extermínio que as 
fazendas de gado promoveram contra os povos indígenas, as 
missões jesuítas imprimiram outro tipo de dominação. O 
aculturamento dos índios se deu sob o comando dos jesuítas 
que promoveram deslocamentos populacionais das aldeias 
para os aldeamentos artificiais. Assim, os aldeamentos 
cumpriram a função de “preparar” as consciências dos antigos 
habitantes do lugar para a evangelização católica européia” 
(BRASIL, 2002).  

 

Em 1720, já restavam poucos índios no Ceará e, consequentemente, 

poucos aldeamentos. Após a expulsão dos jesuítas em 1758, os antigos 

aldeamentos foram convertidos em vilas (BRASIL, op. cit.). Em 6 de agosto de 

1763 foi criada a vila onde hoje se localiza Baturité. 

Com o início da ocupação do semiárido, promovida pelos caminhos do 

gado, que por um lado seguiam margeando os rios Jaguaribe e Acaraú, e por 

outro seguiam a partir dos sertões do Piauí, ampliou-se o território ocupado, ao 

tempo em que expulsavam os povos indígenas para áreas cada vez mais 

restritas. Desta forma, as áreas de exceção no contexto semiárido, como o 

planalto da Ibiapaba, serra de Baturité e chapada do Araripe, se tornaram os 

últimos redutos de populações indígenas, pois as mesmas estavam fora dos 

caminhos do gado (BRASIL, op. cit.). 

 As aquisições de terras dos arredores do maciço de Baturité eram feitas 

por sesmarias doadas aos pioneiros provenientes dos vales dos rios. Devido à 

dificuldade de acesso, as áreas mais elevadas eram ocupadas apenas pelas 

comunidades indígenas, que perdiam cada vez mais terras com o passar dos 

anos. 

 Na área representada pelo platô da serra, correspondente a grande 

parte dos atuais municípios de Guaramiranga, Pacoti e Mulungu, foi muito 

demorada a chegada do colono branco. “Foi na Conceição (atual 

Guaramiranga) que se deu a primeira ocupação com a instalação do sítio 

Macapá pelo Capitão João Rodrigues de Freitas no final do século XVIII” 

(FARIAS, 2001). Todos os municípios localizados nas áreas elevadas do 
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maciço de Baturité, com exceção de Palmácia, foram originados de 

desmembramentos territoriais do antigo município de Baturité. 

 A dificuldade de acesso e a revolta das comunidades indígenas que 

ainda ocupavam as áreas do platô fizeram com que as partes mais elevadas da 

serra se caracterizassem pela desvalorização. Essa idéia perdurou até os anos 

de 1777 – 1778 e 1790 – 1793, que foram caracterizados por períodos de 

secas arrasadoras, impossibilitando a produtividade das lavouras e matando 

quase todo o gado das áreas sertanejas. Nessa perspectiva, melhores 

condições de umidade encontradas na serra, fizeram dela um ótimo lugar para 

substituir as péssimas condições de produtividade encontradas nos sertões.  

Esse processo migratório sertão-serra foi se acentuando com o decorrer 

da ocorrência de secas. Os fazendeiros que possuíam melhores condições 

financeiras partiam com suas famílias e escravos em direção às serras úmidas. 

A principal atividade responsável pela fixação do homem branco na serra foi a 

agricultura que, apesar da diversidade natural e de possibilidades de outras 

atividades agrícolas, se concentrou ao longo do tempo em monoculturas 

(BRASIL, 2002).  

Em decorrência das secas ocorreu também êxodo rural em direção à 

capital, e foi exatamente para contê-lo, que o Governo Monárquico, no século 

XIX construiu a estrada de ferro de Baturité (Figura 60), que tinha a finalidade 

de melhorar o transporte dos produtos daquela região do estado do Ceará 

(FARIAS, 2001).  

 Em um curto espaço de tempo, as elevadas áreas serranas já 

apresentavam uma vital importância no cenário estadual, no que diz respeito à 

produtividade de frutas e legumes que eram comercializados na capital. A 

cana-de-açúcar tinha grande importância na produção de rapadura que era 

vendida na serra e nos sertões circunvizinhos. O algodão também era 

produzido nas encostas mais secas da serra. Vale ressaltar que o café, que se 

caracteriza como um dos possuidores de melhor qualidade do mundo, já em 

1846, juntamente com o café de Maranguape, era exportado do porto de 

Fortaleza para a Europa (FARIAS, op. cit.).  
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Figura 60: Construção da ferrovia de Baturité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto: Marsi Barsi (Data desconhecida). 

 

No inicio do século XX, surgiu a necessidade de melhorar a condição 

das estradas de acesso ás áreas mais elevadas do maciço, dessa forma, 

começaram as obras de pavimentação das rodovias (Figura 61).  

 

Figura 61: Rodovias recém construídas dando acesso às áreas mais elevadas do maciço de 

Baturité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Marsi Barsi (Data desconhecida). 
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A construção de rodovias apresenta uma relação direta com o foco do 

presente trabalho tendo em vista a necessidade de se fazer cortes e aterros 

nas encostas para possibilitar a implementação da malha viária. Essas 

atividades, que são obras de utilidade pública de fundamental importância, têm 

sido responsáveis pela instabilização de encostas e consequente ocorrência de 

movimentos de massa, sobretudo deslizamentos translacionais rasos.   

A partir da construção de igreja e do cemitério, o pequeno povoado 

localizado no platô da serra passou a ser conhecido como Conceição, que, no 

decorrer dos anos já configurava uma vila (Figura 62). Em 1890, através de 

publicações jurídicas, a vila de Conceição, passou a se chamar vila de 

Guaramiranga, que em tupi significa “pássaro vermelho”. Esse nome é 

proveniente do sítio de mesmo nome de propriedade do Cel. Batista de Queiroz 

Lima. 

Figura 62: Igreja Matriz de Guaramiranga no início do século XX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Marsi Barsi (Data desconhecida). 

Na história do maciço de Baturité pode-se destacar a cafeicultura como 

uma atividade agrícola que teve uma importância muito grande, tanto no 

processo histórico de colonização como na conservação do meio ambiente. Foi 

devido à cultura cafeeira que se estabeleceu definitivamente a conquista ou 

ocupação dessa área serrana, uma vez que ele contribuiu para a diminuição do 

êxodo rural que ocorria em função das secas. Pelo fato de ser uma especiaria 

de elevado valor econômico e de excelente qualidade, o café foi responsável 
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por grande parte da riqueza das famílias no final do século XIX e início do 

século XX. Em algumas fazendas podia-se observar até a presença de moedas 

próprias, como era o caso do “boró” (Figura 63), no sítio Bagaço, que era uma 

moeda aceita em grande parte da região da serra de Baturité. 

 

Figura 63: Antiga moeda (boró) que circulava no maciço de Baturité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Marsi Barsi (Data desconhecida). 

 

O desenvolvimento econômico da região fez com que, em 1858, Baturité 

alcançasse o status de cidade e as seguintes alterações administrativas foram 

dando forma a atual estrutura e divisão administrativa dos municípios. Em 

1868, Redenção ganhou autonomia como município e, em 1890, a região já se 

encontrava formada pelos municípios de Baturité, Pacoti, Guaramiranga, 

Mulungu, Aratuba, Redenção, Aracoiaba, Maranguape, Caridade e Canindé. 

Nos anos seguintes ocorreram diversas mudanças normativas alterando limites 

municipais, principalmente com alterações na área de Baturité, que incorporou 

e depois cedeu outros municípios (BRASIL, 2002). Atualmente, a atual divisão 

administrativa da área encontra-se representada pelos seguintes municípios: 

Acarape, Aracoiaba, Aratuba, Baturité, Barreira, Canindé, Capistrano, 

Caridade, Guaramiranga, Itapiúna, Maranguape, Mulungu, Redenção, Pacoti e 

Palmácia. 
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Até meados da década de 1990 no maciço de Baturité predominavam, 

além da cafeicultura, atividades agrícolas que tiveram importância histórica do 

ponto de vista socioeconômico como a bananicultura, a agricultura de sequeiro, 

o cultivo de cana-de-açúcar e a olericultura. Essas atividades deram sua 

contribuição histórica na atual configuração espacial da serra e foram 

desenvolvidas em setores diferentes do maciço. 

Nos vales dissecados da vertente oriental, sobretudo em altitudes 

inferiores a 600 m, e em alguns setores meridionais do platô desenvolveu-se a 

bananicultura que, passou a ocupar o lugar das matas sub-caducifólias 

originais (Figura 64). Essa atividade teve sua contribuição histórica, porém a 

partir de severos danos aos ecossistemas originais com muitos impactos 

ambientais negativos relacionados à descaracterização dos ecossistemas 

originais. 

 

Figura 64: Cultivo de banana (vegetação verde claro) em vertentes acidentadas no município 

de Palmácia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2008. 

 

Nas encostas secas das vertentes ocidental, meridional e setentrional do 

maciço de Baturité desenvolveram-se inúmeras atividades agrícolas com fortes 

traços daquelas adotadas nas depressões semiáridas, como é o caso do 

cultivo de milho e feijão. Essas atividades foram e a ainda são desenvolvidas a 
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partir de técnicas extremamente predatórias, como a brocagem e as 

queimadas, em ambientes fortemente instáveis tendo em vista as elevadas 

declividades de sua topografia. 

Esses setores secos da serra de Baturité apresentam ambientes 

fortemente descaracterizados com degradação dos neossolos litólicos a partir 

de atividades agrícolas em vertentes com elevada declividade, intensificando a 

ação da erosão (Figura 65). 

 

Figura 65: Vertente fortemente degradada por atividades agrícolas predatórias (Setor ocidental 

no município de Mulungu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2010. 

 

Nas pequenas planícies alveolares do maciço, desenvolveram-se 

atividades como o plantio da cana-de-açúcar e o cultivo de hortaliças. A cana-

de-açúcar teve grande significado regional no início do século XX com a 

produção de aguardentes e rapaduras, porém sem grande importância 

econômica atual. Já o cultivo das hortaliças ainda é responsável pelo 

abastecimento local e de áreas circunvizinhas.  

Historicamente, essas atividades, desenvolvidas nos alvéolos, não foram 

responsáveis por impactos ambientais negativos significativos, tendo em vista o 

fato de se encontrarem em ambientes estáveis, do ponto de vista 

morfodinâmico, devido à topografia se apresentar plana. 

Área degradada 
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Nos relevos de “meias-laranjas” (colinas) do platô úmido da serra, 

predominaram os cultivos de café sombreado com impactos ambientais menos 

significativos que o restante das atividades agrícolas. O cultivo de café ocorre 

associado com o sombreamento de várias espécies, de onde se destaca a 

ingazeira (Inga fagifolia). A atividade cafeeira teve seu ápice econômico na 

primeira metade do século XX, estendendo-se até a década de 1970. Os 

municípios que mais desenvolveram essa atividade foram Guaramiranga, 

Mulungu e Pacoti. 

Quanto ao desenvolvimento da cafeicultura, é importante destacar o 

significativo patrimônio histórico e cultural deixado na época de seu auge 

produtivo. Tratam-se de inúmeras casas e fazendas com arquitetura colonial 

que marcam uma importante época da economia regional. 

Algumas propriedades rurais da serra de Baturité desenvolveram a 

pecuária bovina. Essa atividade era exercida por proprietários que possuíam 

outras terras localizadas em áreas sertanejas circunvizinhas (Caridade, 

Canindé, Capistrano, Baturité, Redenção e Maranguape) para que fosse 

possível movimentar o gado ao longo do ano. Durante a estação seca, a gado 

era deslocado para a serra, já na estação chuvosa, o gado era levado para o 

sertão. Essa atividade não é muito desenvolvida atualmente, porém demonstra 

claramente a importância que a serra exercia também para os municípios 

circunvizinhos.  

Todas essas atividades agrícolas desenvolvidas na serra de Baturité ao 

longo de sua história de ocupação demandavam uma significativa mão-de-

obra. Desta forma, atualmente pode-se constatar a presença de inúmeras 

pequenas residências tradicionais onde moram os antigos agricultores e seus 

descendentes. Essa população representa um número significante na atual 

configuração demográfica da serra de Baturité. Atividades como a cafeicultura 

e o cultivo da cana-de-açúcar movimentavam uma grande quantidade de 

pessoas ao longo de todas as suas etapas produtivas, o que representava uma 

importância tanto econômica como cultural. 

Com o declínio da cafeicultura e de outras atividades agrícolas, a serra 

de Baturité passou a se apresentar como uma área de grande índice de 

desemprego e falta de perspectivas econômicas para as suas populações 

tradicionais. 
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Na década de 1980 o poder público estadual já apresentava certa 

preocupação com os impactos ambientais nos ecossistemas da serra de 

Baturité. Essa perspectiva culminou com a criação da Área de Proteção 

Ambiental (APA) da Serra de Baturité através do Decreto Nº 20.956 de 18 de 

setembro de 1990. Naquela oportunidade a preocupação do poder público era 

com os impactos relacionados às atividades agrícolas, que até então eram as 

principais atividades desenvolvidas.  

Na década de 1990, o município de Guaramiranga passou a desenvolver 

atividades culturais motivadas por iniciativas da prefeitura municipal como a 

criação da Secretaria de Cultura de Guaramiranga e a construção do Teatro 

Municipal Rachel de Queiroz. Nesse período foram desenvolvidas inúmeras 

atividades culturais que movimentavam a população local e de municípios 

vizinhos (BASTOS, 2005). 

Nessa perspectiva, Guaramiranga passou a funcionar como o agente 

impulsionador de uma nova perspectiva econômica para a serra de Baturité: o 

turismo de eventos. Atualmente, o município de Guaramiranga conta com um 

complexo calendário anual de eventos regionais e nacionais de onde 

destacam-se o Festival de Jazz & Blues e o Festival Nordestino de Teatro. 

Seguindo a tendência de Guaramiranga, outros municípios serranos 

também passaram a investir nessa perspectiva do turismo de eventos. Esses 

investimentos de turismo em ambientes serranos não se limitaram apenas ao 

maciço de Baturité, pois inúmeras atividades também podem ser constatadas 

em serras como a Meruoca e a Ibiapaba. 

Quando se trata de turismo no maciço de Baturité, pode-se afirmar que 

já existiam, antes da década de 1990, importantes hotéis tradicionais como o 

Remanso Hotel de Serra e o Hotel Macapá, este último que já não existe mais. 

Porém, o turismo desenvolvido na serra era muito restrito e o grande atrativo 

estava relacionado às potencialidades paisagísticas e ao clima ameno. 

Essa nova tendência de turismo, inicialmente desenvolvida por 

Guaramiranga, começou através de ações públicas muito bem intencionadas, 

porém, a história tinha reservado outro destino para esse setor. O que no início 

parecia ser bastante positivo, com muita visitação de pessoas e incremento da 

economia, mostrou-se posteriormente muito preocupante, pois surgiu uma 
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grande demanda por hotéis e casas de veraneio. Dessa forma, estabeleceu-se 

uma forte especulação imobiliária da serra de Baturité. 

A proximidade da serra de Baturité com relação à Fortaleza e a 

facilidade de acesso fizeram com que uma grande quantidade de pessoas 

investisse na compra de terrenos e na construção de casas e condomínios o 

que aumentou a demanda por infraestrutura, que já era precária, e passou a 

exercer uma forte pressão nos ecossistemas úmidos serranos. 

Ao mesmo tempo em que foram surgindo novas tendências econômicas 

na serra com a ascensão do turismo, aparentemente houve uma total falta de 

consideração com os patrimônios históricos e culturais da serra e, sobretudo, 

com a população rural serrana que ainda não foi dignamente incorporada à 

economia do turismo. 

Além dos impactos ambientais que o turismo e a especulação imobiliária 

têm gerado, o impacto social da exclusão das comunidades tradicionais nessa 

nova perspectiva econômica também merece atenção especial. 

É importante lembrar que as obras de construção civil incorporam a 

mão-de-obra local, inclusive de famílias tradicionais, porém tratam-se de 

serviços temporários sem grande perspectiva futura. Alguns empregos 

permanentes surgem em alguns empreendimentos hoteleiros onde se pode 

trabalhar em serviços de limpeza e cozinha. 

Um grande problema relacionado à construção de casas de veraneio na 

serra, quando comparadas a empreendimentos hoteleiros, está relacionado ao 

aumento dos impactos negativos e à diminuição dos impactos positivos. O que 

geralmente ocorre nos fins de semana em casas de veraneio é que o 

proprietário faz todas as suas compras na sua cidade de origem antes de 

viajar, não consumindo, desta forma, praticamente nada na serra e, ao término 

do passeio, deixa apenas os resíduos sólidos que, dificilmente recebem o 

tratamento adequado. 

Tendo em vista essa atual perspectiva econômica da serra de Baturité, 

existe uma grande necessidade de se conter, de forma urgente, as obras de 

construção civil, sobretudo de grandes empreendimentos como condomínios e 

empreendimentos hoteleiros. Desta forma, cabe ao poder público coibir a 

implementação de tais atividades através de medidas legais e de fiscalização. 
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Uma das maiores preocupações com a intensificação das obras de 

construção civil reside nos riscos morfodinâmicos associados, pois as áreas 

mais procuradas para a construção de casas de veraneio e pousadas são 

setores que apresentam boa visibilidade das paisagens, geralmente localizados 

em encostas íngremes e topos de morro. 

A partir dessa abordagem acerca da contextualização histórica da 

ocupação na serra de Baturité, pode-se ter a clara noção da complexidade 

associada com os agentes modificadores do espaço, pois cada ciclo 

econômico deixou marcas bastante evidentes, tanto no patrimônio histórico e 

cultural, como nas características naturais originais dos ambientes serranos. 

Dessa forma, para que se possa pensar em planejamento ambiental e 

ordenamento territorial, deve-se lembrar, de forma crítica, dos erros cometidos 

e até onde a dinâmica natural poderá tolerar em termos de impactos 

ambientais. 

 

5.2. Aspectos socioeconômicos relevantes para a pesquisa 

 

As informações referentes aos aspectos socioeconômicos de uma 

determinada área apresentam uma grande diversidade de fatores tais como 

economia, saneamento, população, educação, saúde, etc. Tendo em vista que 

o presente trabalho tem como objetivo principal o estudo de movimentos de 

massa no maciço de Baturité, só serão apresentadas informações realmente 

relevantes para o foco principal da pesquisa. 

Algumas informações socioeconômicas específicas de dados de 

população, infraestrutura e uso e ocupação se fazem necessárias para uma 

melhor compreensão da relação antrópica nos processos morfodinâmicos e 

dos riscos associados a esses processos. 

As serras úmidas do Ceará se destacam, no contexto estadual, por suas 

potencialidades edafoclimáticas e por seu adensamento populacional. De 

acordo com a tabela 01, pode-se observar que os municípios da área de 

estudo apresentam densidades demográficas predominantemente superiores à 

do Ceará, que é de 56,76hab/km2 (IBGE, 2010). 
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Tabela 01: População e densidade demográfica dos municípios que compõem o 

maciço de Baturité. 

Município População (2010) Densidade Demográfica 

(hab/km
2
) 

Acarape 15.338 95,69 

Aracoiaba 25.391 38,67 

Aratuba 11.529 100,44 

Barreira 19.573 81,25 

Baturité 33.321 107,98 

Canindé 74.473 23,14 

Capistrano 17.062 76,67 

Caridade 20.020 23,65 

Guaiuba 24.091 94,83 

Guaramiranga 4.164 41,29 

Itapiúna 18.626 31,64 

Maranguape 113.561 192,19 

Mulungu 11.485 120,16 

Pacoti 11.607 105,92 

Palmácia 12.005 101,90 

Redenção 26.415 117,09 

Fonte: IBGE: Censo Demográfico de 2010. 

 

 De acordo com a tabela 01, pode-se observar que os municípios 

localizados nos setores elevados do maciço apresentam as maiores 

densidades demográficas, girando em torno de 100hab/km2. A exceção é o 

município de Guaramiranga, cujo limite municipal foi expandido recentemente 

implicando na diminuição de sua densidade populacional.  

O município de Maranguape possui a maior população e a mais elevada 

densidade demográfica e isso se deve à sua condição econômica diante da 

Região Metropolitana de Fortaleza, à qual faz parte. Os municípios de 

Aracoiaba, Canindé, Caridade e Itapiúna apresentam reduzidas taxas de 

densidade demográfica em função de suas grandes extensões territoriais, 

sobretudo em ambientes sertanejos. 

Em termos de contingente populacional, os municípios de Aracoiaba, 

Barreira, Canindé, Capistrano, Caridade, Guaiuba, Itapiúna e Maranguape não 

apresentam grande relevância para a área do maciço de Baturité, tendo em 
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vista que suas sedes municipais se encontram em setores afastados da área 

serrana em foco. 

As formas de uso e ocupação do solo de uma determinada área estão 

diretamente associadas com as fontes geradoras de renda. Os aspectos 

econômicos do maciço de Baturité estão diretamente relacionados com suas 

potencialidades edafo-climáticas. Suas características naturais propiciam um 

desenvolvimento de atividades agrícolas e turísticas. Nessa perspectiva, de 

acordo com a tabela 02, pode-se observar que a maior parcela de participação 

no PIB encontra-se nos setores de serviço. 

A atividade industrial, com exceção de Maranguape que faz parte do 

setor industrial da Região Metropolitana de Fortaleza, apresenta baixo 

percentual na participação do PIB (Tabela 02). 

Os municípios que apresentam maior participação da agricultura no PIB 

são aqueles localizados nas áreas elevadas do maciço, de onde se destacam 

Aratuba, Guaramiranga, Mulungu e Pacoti. Isso se deve, sobretudo, às 

melhores condições de produtividade agrícola. Os demais municípios, 

localizados em setores mais baixos, apresentam uma reduzida participação do 

setor agropecuário na economia (Tabela 02).   

De acordo com Brasil (2002), a maior parte da produção agrícola no 

maciço de Baturité se dá em estabelecimentos de pequenas dimensões e, em 

geral, de forma extensiva e com a utilização de técnicas tradicionais, 

ecologicamente desaconselháveis e pouco produtivas. 
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Tabela 02: Distribuição do PIB por setor da economia dos municípios inseridos territorialmente 

no maciço de Baturité. 

Municípios PIB por setor da economia (%) (2008) 

Agropecuária Indústria Serviços 

Acarape 10,43 24,73 64,85 

Aracoiaba 20,13 10,99 68,88 

Aratuba 39,72 6,30 53,98 

Barreira 26,08 10,84 63,08 

Baturité 13,06 11,55 75,40 

Canindé 21,26 8,92 69,82 

Capistrano 21,82 9,34 68,84 

Caridade 19,50 11,60 68,90 

Guaiuba 14,93 13,37 71,70 

Guaramiranga 33,36 13,81 52,83 

Itapiúna 24,82 9,75 65,43 

Maranguape 5,79 42,95 51,26 

Mulungu 37,54 6,10 56,36 

Pacoti 31,27 8,05 60,69 

Palmácia 16,83 8,80 74,37 

Redenção 12,86 12,80 74,33 

Fonte: IBGE: Censo Demográfico de 2010. 

 

 A análise das atividades agropecuárias apresenta uma relação direta 

com o objeto de estudo, tendo em vista que existem várias atividades sendo 

desenvolvidas em áreas morfodinamicamente vulneráveis. Dentre essas 

atividades, destaca-se a bananicultura e os cultivos de sequeiro. 

 Após a criação da APA da Serra de Baturité, em 1990, ocorreu uma 

significativa diminuição de áreas utilizadas pela bananicultura, porém, é bom 

lembrar que a referida APA só abrange os setores localizados acima da cota 

altimétrica de 600m. Nos setores situados abaixo de 600m, sobretudo nas 

vertentes oriental e meridional, evidencia-se um intenso cultivo de bananas e 

isso muitas vezes ocorre em topografias fortemente acidentadas, como pode 

ser observado na figura 66. 
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Figura 66: Vertente com vegetação original substituída pela atividade de bananicultura no setor 

oriental da serra (Redenção). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2008. 

 

Os principais tipos de atividades agrícolas desenvolvidos na serra e seu 

entorno são, no caso das lavouras temporárias, milho, feijão e hortaliças, e, no 

caso das culturas permanentes, café, cana-de-açúcar, banana e outras frutas. 

Cabe destacar que grande parte da produção agrícola é voltada para 

subsistência (BRASIL, 2002). Localizado nas áreas de tabuleiros, nos 

municípios de Barreiras e Acarape, encontram-se cultivos permanentes de 

caju. Uma breve amostragem da distribuição espacial das formas de ocupação 

pode ser observada na figura 67. 
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Figura 67: Distribuição espacial de algumas ações antrópicas no maciço de Baturité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O café é a cultura agrícola mais tradicional da serra de Baturité e foi 

responsável por ciclos econômicos muito importantes. Felizmente, esse tipo de 

cultura é feito em forma de consórcio com outras árvores que lhe dão o 

sombreamento necessário para seu desenvolvimento. Seus roçados são bastante 

arborizados e se encontram nos setores colinosos do platô, principalmente nos 

municípios de Pacoti, Guaramiranga, Mulungu e Aratuba. A partir das análises 

levantadas, não foram constatadas relações de processos de movimentos de massa 

com a cafeicultura. 

O cultivo da cana-de-açúcar e de hortaliças encontra-se distribuído ao longo 

das planícies alveolares, que tratam-se de setores topograficamente apropriados. No 

município de Redenção constata-se o plantio de cana-de-açúcar ao longo das 

planícies fluviais do rio Pacoti.  

As culturas de sequeiro se apresentam como atividades bastante 

impactantes, desenvolvidas a partir do uso de técnicas rudimentares como a 

brocagem e a queima. Elas se desenvolvem em praticamente todas as vertentes, 

com maior ênfase na ocidental, meridional e setentrional, além dos setores 

sertanejos circunvizinhos. 

Constata-se uma grande ação erosiva ao longo de áreas de cultura de 

sequeiro e isso ocorre a partir da remoção da vegetação original e exposição dos 

solos à ação pluvial em encostas íngremes. A extensa distribuição espacial desse 

tipo de cultivo configura significativamente a paisagem atual (Figura 68). 
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Figura 68: Utilização agrícola temporária em encostas na vertente oriental (Palmácia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2008. 

 

Um dos principais indicadores de qualidade de vida de uma determinada área 

é o índice de desenvolvimento humano (IDH) que leva em consideração diversos 

fatores tais como renda per capita, taxa de mortalidade e natalidade e etc. Esse 

índice pode variar de 0 a 1, tendo melhor qualidade de vida os locais mais próximos 

de 1. 

De acordo com a tabela 03, pode-se constatar que a área do maciço de 

Baturité apresenta municípios com IDH em torno de 0,6. Os municípios localizados 

nas áreas elevadas apresentam IDH sensivelmente superior que as demais áreas, 

com exceção dos municípios localizados na Região Metropolitana de Fortaleza, 

como no caso de Maranguape e Guaiuba.  
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Tabela 03: Índice de desenvolvimento humano (IDH) nos municípios do maciço de Baturité e sua 

posição no ranking estadual. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IPECE – Perfil Básico Municipal de 2011 

 

Nos últimos anos constatou-se um elevado crescimento no número de 

construções de casas de veraneio, condomínios multifamiliares e empreendimentos 

hoteleiros. Esse aumento se deve à ascensão do setor turístico na serra de Baturité, 

sobretudo em Guaramiranga. 

Com relação a esses empreendimentos, a grande preocupação que surge é 

com a quantidade e a localização destes. Felizmente, o poder público estadual tem 

criado mecanismos jurídicos para inibir a liberação de licenças ambientais e 

estabelecimento de critérios para preservar a maior quantidade de áreas florestadas 

possível. O grande problema é a subjetividade da redação dessas normas. 

Os locais preferidos pelos empreendedores construírem seus 

empreendimentos ou residências são áreas elevadas ou situadas em encostas 

íngremes nos municípios de Guaramiranga, Mulungu e Pacoti (Figuras 69, 70, 71 e 

72). 

 

 

Municípios IDH (2000) Posição no ranking estadual 

Acarape 0,632 107 

Aracoiaba 0,597 148 

Aratuba 0,633 84 

Barreira 0,619 113 

Baturité 0,642 62 

Canindé 0,634 82 

Capistrano 0,631 93 

Caridade 0,618 118 

Guaiuba 0,652 47 

Guaramiranga 0,654 40 

Itapiúna 0,633 85 

Maranguape 0,691 13 

Mulungu 0,650 52 

Pacoti 0,668 30 

Palmácia 0,650 51 

Redenção 0,651 49 
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Figura 69: Unidade multifamiliar em construção sobre um relevo de meia laranja em Guaramiranga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2008. 

 

Figura 70: Abertura de arruamento para construção de condomínio nos setores elevados da vertente 

dissecada úmida (Guaramiranga). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2008. 
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Figura 71: Construção de unidade multifamiliar em encostas íngremes com significativos cortes na 

vertente (Guaramiranga). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2008. 

 

 

Figura 72: Condomínio multifamiliar localizado em cristas de quartzito no contato no platô com a 

vertente dissecada seca (Guaramiranga). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2010. 
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Figura 73: Corte e aterro para a construção de condomínio multifamiliar em setores elevados da 

vertente dissecada úmida (Guaramiranga). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Jean-Pierre Peulvast, 2010. 

 

Apesar de se apresentar como um fator antrópico de fundamental importância 

no desencadeamento de movimentos de massa, as construções de 

empreendimentos como os descritos acima ocorrem em setores pontuais que, em 

função da escala de análise, não foram mapeados. Uma das contribuições que o 

presente trabalho propõe é de identificar áreas suscetíveis para a ocorrência de de 

movimentos de massa e que isso seja levado em consideração para novas 

construções.  

Alguns aspectos relacionados à infraestrutura na região do maciço de Baturité 

apresentam, de forma geral, situações precárias. Apenas alguns setores de 

infraestrutura como energia, estradas e comunicação possuem padrões satisfatórios. 

Os setores de abastecimento hídrico, tratamento de esgoto e gerenciamento de 

resíduos sólidos não conseguem atender à demanda regional, sobretudo nos 

municípios situados nas áreas elevadas da serra. 

O tratamento de resíduos sólidos sempre foi um problema em todas as 

cidades brasileiras e no maciço de Baturité a realidade não é diferente. Até pouco 

tempo os resíduos sólidos não tinham um tratamento adequado, sendo depositados 

em encostas sem nenhum tipo de tratamento.  
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 Atualmente, devido a uma série de reuniões da Associação dos Municípios 

do Maciço de Baturité (AMAB), Guaramiranga, juntamente com Capistrano, Pacoti, 

Mulungu e Baturité, estão depositando seus resíduos sólidos em um lixão localizado 

no município de Baturité, que, apesar de não apresentar as condições ideais de 

tratamento, pelo menos está localizado em áreas topograficamente menos 

vulneráveis na superfície sertaneja. 

As principais estradas que dão acesso ao maciço de Baturité são rodovias 

pavimentadas e se encontram em um bom estado de manutenção. Dentre elas, 

destaca-se a CE-060, localizada no piemont oriental, que passa pelos municípios de 

Guaiuba, Acarape, Redenção, Aracoiaba, Baturité, Capistrano e Itapuína. A CE-356 

liga os municípios de Baturité e Guaramiranga, já nos setores mais elevados.  

A rodovia CE-065 dá acesso à área do maciço através do município de 

Maranguape, percorrendo todo o platô de norte a sul, dando acesso aos municípios 

de Palmácia, Pacoti, Guaramiranga, Mulungu e Aratuba. 

Em 2008 foi inaugurada a rodovia CE-257, que dá acesso às sedes 

municipais de Aratuba e Canindé, ligando as rodovias CE-060 e BR-020 e passando 

pelo município de Aratuba. Essa rodovia constitui uma nova alternativa de acesso à 

serra de Baturité a partir das regiões sertanejas meridionais. 

Além das rodovias citadas, existem outras estradas oficiais, em péssimo 

estado de conservação, como é o caso da CE-253, que liga o distrito de 

Inhumporanga (Caridade) à cidade de Redenção, passando pelo distrito de 

Pernambuquinho (Guaramiranga) e pela sede municipal de Pacoti. A rodovia CE-

354 liga o distrito de Amanari até o município de Chorozinho, na BR-116, passando 

por Acarape e Barreiras. 

Além das rodovias oficiais, existem inúmeras estradas não pavimentadas, em 

péssimo estado de conservação, utilizadas como alternativa de acesso aos setores 

mais elevados do maciço.  

A distribuição espacial das rodovias no maciço de Baturité apresenta uma 

grande importância para a temática central do trabalho, tendo em vista que a maioria 

dos movimentos de massa identificados ocorreu em cortes feitos para a construção 

de estradas. Assim, pode-se afirmar que as estradas se apresentam como o 

principal agente antropogênico desencadeador dos movimentos de massa atuais.  

A partir da apresentação das categorias de atividades antrópicas 

desenvolvidas no maciço de Baturité e seu entorno, é fundamental que se 
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compreenda a sua distribuição espacial, que é apresentada, em escala regional, no 

Mapa de Vegetação/Uso e Ocupação. Como trata-se de uma escala de 1:250.000, 

tornou-se inviável a individualização de determinadas categorias de uso, dessa 

forma, foram considerados apenas os critérios importantes no desencadeamento de 

movimentos de massa. 

Tendo em vista que algumas atividades antrópicas podem influenciar ou até 

mesmo desencadear eventos de movimentos de massa, foram estabelecidas três 

classes de mapeamento de formas de uso e ocupação do solo que podem ter 

relação com movimentos de massa: 1. As áreas desmatadas ou que estão sendo 

cultivadas; 2. As estradas principais; e 3. As zonas urbanas de sedes municipais e 

distritos. Tais formas de uso e ocupação apresentam relação direta com o objeto de 

estudo e puderam ser mapeadas na escala de trabalho. 

É sabido que diferentes atividades agrícolas como, por exemplo, cultura de 

sequeiro e bananicultura podem influenciar, de forma distinta, no desencadeamento 

de movimentos de massa. Porém, a escala de análise do presente trabalho 

impossibilitou a separação das formas de cultivo mapeadas. Dessa forma, foram 

agrupadas, no mesmo arquivo vetorial do mapa as áreas desmatadas e as 

cultivadas.  

Com relação às áreas desmatadas, foram utilizados, conforme foi 

apresentado nos procedimentos técnico-metodológicos, os arquivos vetoriais do 

monitoramento do desmatamento do bioma caatinga, elaborados por uma parceria 

entre o MMA e o IBAMA em 2010. 

Desta forma, o Mapa 8 apresenta as áreas desmatadas e/ou cultivadas, os 

traçados de estradas e malhas urbanas ao mesmo tempo em que identifica os 

setores em que a vegetação ainda se apresenta em um bom estado de 

conservação.  

 

 

 

 

 



162 

 

                                                                                                                                                                                                

 

   

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



163 

 

                                                                                                                                                                                                

 

   

                       

MOVIMENTOS DE MASSA NO MACIÇO DE BATURITÉ 

 

 

Os estudos de movimentos de massa em encostas constituem peça chave 

para a compreensão da evolução das vertentes e, consequentemente, dos relevos 

de uma determinada área. Entender como ocorrem tais eventos, destacando os 

agentes desencadeadores, o material envolvido e sua capacidade energética, 

possibilita aos gestores e planejadores a correta tomada de decisões voltada para 

se evitar a ocorrência de eventos catastróficos, com danos socioeconômicos. 

Esses estudos estão, a cada ano, ganhando maior importância no Brasil em 

função dos graves danos sociais e econômicos que têm se desencadeado a cada 

novo período chuvoso de verão, sobretudo nas regiões Sul e Sudeste. 

Apesar de se encontrar no semiárido nordestino, o maciço de Baturité 

apresenta condições de umidade que lhe proporcionaram uma configuração natural 

relativamente semelhante aos ambientes serranos do Sul e Sudeste do Brasil. 

Existem setores desse maciço com forte instabilidade morfodinâmica, 

configurando nitidamente áreas de perigo. Felizmente ainda não ocorreram, ou pelo 

menos não existem registros de que tenham ocorrido, movimentos de massa 

catastróficos responsáveis por perdas de vidas humanas. Porém, já ocorreram 

sérios danos materiais, sobretudo relacionados à malha rodoviária e à rede elétrica.  

As principais justificativas para o desenvolvimento dessa pesquisa residem na 

ausência de publicações voltadas especificamente para essa temática e no 

significativo aumento de intervenções antrópicas na serra de Baturité nas duas 

últimas décadas, de onde se podem destacar, principalmente, obras de construção 

civil para empreendimentos hoteleiros e segundas residências. Associado a essa 

nova realidade, preocupa muito a falta de iniciativas por parte do poder público, 

voltadas para essa questão do risco morfodinâmico. 

Nessa perspectiva, a segunda parte desse trabalho encontra-se dividida em 

dois capítulos. No capítulo 6 é apresentada uma abordagem acerca dos diversos 

tipos de movimentos de massa que ocorrem na serra de Baturité e suas 

características. 
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Dentre as informações levantadas sobre os movimentos de massa no maciço 

de Baturité, destacam-se a localização dos movimentos, a relação desses eventos 

com aspectos naturais como geologia, geomorfologia, pluviosidade, pedologia e 

cobertura vegetal e as formas de uso e ocupação associadas a tais processos. 

É importante destacar que a classificação dos movimentos de massa foi 

elaborada a partir da utilização de nomenclaturas internacionalmente aceitas e que 

foram apresentadas na fundamentação teórica. 

No capítulo 7 faz-se uma série de considerações sobre a suscetibilidade à 

ocorrência de movimentos de massa no maciço de Baturité, apresentando o seu 

respectivo mapa. Nesse capítulo é demonstrada a metodologia e os critérios 

considerados na elaboração do mapa de suscetibilidade à ocorrência de 

movimentos de massa no maciço de Baturité. 
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6. CLASSIFICAÇÃO DOS MOVIMENTOS DE MASSA NO 

MACIÇO DE BATURITÉ 

  

Tratando-se da morfodinâmica atual, de acordo com Ab’Sáber (1970), a área 

da serra de Baturité compreende um enclave florestal inserido no domínio 

morfoclimático semiárido das caatingas. “Dessa forma, a área serrana é submetida 

aos efeitos de processos engendrados por topoclimas úmidos” (BRASIL, 2002).  

Conforme já foi afirmado, a compreensão acerca dos processos 

morfodinâmicos de uma determinada área demanda uma série de conhecimentos 

ambientais de ordem geológica, geomorfológica, hidroclimática, pedológica e 

fitogeográfica. Nessa perspectiva de análise, o papel exercido pela ação antrópica 

também merece destaque.  

 Para se compreender a ação e intensidade dos processos morfodinâmicos na 

serra de Baturité, é fundamental que se compreenda a forma como o ambiente está 

espacialmente organizado e quais são os fatores naturais responsáveis por essa 

organização. 

A organização das paisagens ao longo do maciço reflete claramente as suas 

características morfoestruturais e climáticas, de onde podem-se observar ambientes 

bastante diferenciados do ponto de vista geomorfológico e também edafoclimático. 

Os parâmetros climáticos regionais justificam elevados índices pluviométricos 

no platô e no setor oriental (barlavento) do maciço, da mesma forma que esses 

índices diminuem gradativamente nas demais áreas. Esse complexo arranjo 

hidroclimático tem reflexos bastante claros na distribuição pedológica, que por sua 

vez, influencia nas condições fitogeográficas. 

A compreensão da distribuição espacial das chuvas é de fundamental 

importância no estudo dos movimentos de massa, tendo em vista que uma grande 

parcela desses movimentos está relacionada com a saturação hídrica de solos e 

regolitos. Assim, pode-se afirmar que a ação da água na vertente oriental, por 

exemplo, é completamente diferente do que se observa na vertente ocidental, assim 

como nas demais áreas do maciço. 

A complexa organização geológica faz com que ocorram feições 

geomorfológicas distintas ao longo de todo o maciço com características singulares 
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como o caso das cristas quartzíticas, das colinas (meias-laranjas) formadas por 

gnaisses e dos pães de açúcar formados em núcleos graníticos. 

Como se pôde constatar, o maciço de Baturité possui uma organização 

paisagística extremamente heterogênea. Desta maneira, o estudo dos movimentos 

de massa deve considerar essa diferenciação de maneira que se compreenda 

melhor a distribuição espacial dos processos. 

O presente capítulo pretende apresentar uma classificação dos tipos de 

movimentos de massa que ocorrem no maciço de Baturité, levando-se em 

consideração suas características, tais como material envolvido, capacidade 

energética e velocidade, além dos fatores responsáveis pelo seu desencadeamento. 

Como a ocorrência de movimentos de massa demanda transporte 

gravitacional de algum tipo de material, só foram identificadas cicatrizes desses 

processos nos setores que apresentavam declividades capazes de induzir transporte 

de material (Vide Mapa 9, referente à declividade). Dessa forma, os movimentos de 

massa só ocorrem nas vertentes e setores elevados do maciço e nos inselbergs 

dispersos ao longo das superfícies sertanejas. 

Apesar de não terem sido identificadas cicatrizes de movimentos de massa 

nas áreas de tabuleiro e nem nos setores de piemont, existem alguns cones de 

dejeção de detritos que indicam antigos transportes que são fundamentais para se 

interpretar os processos de evolução dos relevos da região. 

No intuito de organizar o presente conteúdo, esse capítulo encontra-se 

dividido a partir dos setores onde foram identificados movimentos de massa a partir 

de cicatrizes, que são eles: 1. Vertente dissecada seca; 2. Vertente dissecada 

úmida; 3. Platô; 4. Inselbergs e pães de açúcar; e 5. Demais áreas. 

A distribuição espacial dos movimentos de massa mapeados foi feita tomando 

como base o mapeamento geomorfológico elaborado por Bétard (2007), que foi 

ligeiramente alterado nessa pesquisa. O referido mapeamento subdividiu a área do 

maciço de Baturité e seu entorno em três zonas geográficas: maciço de Baturité, 

sertão e tabuleiros. Cada uma dessas zonas apresenta unidades e subunidades 

morfopedológicas. 

De acordo com Dikau (2004a), os movimentos de massa podem ser divididos 

em quedas, tombamentos, deslizamentos, espalhamentos laterais, fluxos e 

movimentos complexos. Tendo em vista as características naturais do maciço de 

Baturité, só foram identificados basicamente três tipos de movimentos a partir da 
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análise das cicatrizes recentes identificadas ao longo de todo o maciço: quedas, 

deslizamentos (rotacionais e translacionais) e fluxos. 
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6.1. Vertente dissecada seca 

 

A vertente dissecada seca se localiza nas encostas ocidentais e meridionais 

do maciço de Baturité abrangendo parte dos municípios de Caridade, Guaramiranga, 

Mulungu e Aratuba. Essas encostas são fortemente dissecadas, e, estruturalmente, 

são compostas por quartzitos dobrados da Unidade Independência (BRASIL, 2003), 

que justificam a ocorrência de cristas aguçadas. Em alguns setores dessa vertente 

podem ocorrer declives entre 25º e 35º, podendo ocorrer encostas escarpadas 

(>45º), como no caso das cornijas de quartzito. 

 Os aspectos climáticos apresentam características de semiaridez que pode 

ser facilmente percebido na resposta ecológica da cobertura vegetal, representada 

pelas matas secas ou florestas sub-caducifólias tropicais, que se caracterizam como 

uma unidade fitogeográfica de transição entre as caatingas das depressões 

sertanejas e a mata plúvio-nebular dos setores mais úmidos do maciço. 

 Em função dessas características climáticas e das elevadas declividades das 

vertentes, os solos são pouco desenvolvidos possuindo perfis rasos tendo como 

principal representante os neossolos litólicos. 

 Do ponto de vista morfoestrutural, é muito comum se observar escarpamento 

estruturais associados com os quartzitos dobrados (Figura 74). Essa condição 

morfológica propicia uma grande capacidade energética justificando a ocorrência de 

movimentos rápidos como quedas de blocos e deslizamentos planares.  
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Figura 74: Relevo típico da vertente ocidental do maciço que demonstra a relação estrutural dos 

quartzitos na margem da CE-257 que liga Aratuba a Canindé. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2010. 

Em alguns trechos, é muito comum a ocorrência de queda de blocos a partir 

das cornijas quartzíticas. Grandes blocos rochosos se desprendem e passam a 

depender dos efeitos da força da gravidade (Figura 75). Esses setores tratam-se de 

áreas de forte risco morfodinâmico, sobretudo quando localizam-se próximos de 

áreas residenciais ou de estradas. 

 

Figura 75: Queda de blocos a partir da cornija quartzítica na vertente ocidental do maciço de Baturité 

(Mulungu) e consequente depósito coluvial de tálus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2010. 

Cornija quartzítica 

Detritos caídos por gravidade 
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As quedas de blocos estão relacionadas com a presença de rochas 

fraturadas, em setores com acentuados declives onde o intemperismo condiciona a 

separação de blocos da rocha matriz. A partir dessas características, a ação da 

gravidade atua transportando o material e depositando-o na base das encostas. 

Após a deposição, pode haver uma remobilização desse material através de outros 

tipos de movimentos como fluxos de detritos ou creep.  

 As quedas se caracterizam como o movimento mais comum nas áreas 

escarpadas e nos setores mais secos, onde as condições climáticas tendem a limitar 

a evolução de espessos mantos de intemperismo. 

 A ação antrópica tem dado uma forte contribuição na instabilidade das 

vertentes desse setor. Uma das atividades mais problemáticas é a construção e 

manutenção de rodovias. Durante as obras de construção de estradas são feitos 

diversos cortes nas vertentes com a aplicação de explosivos nas rochas para que 

seja possível se fazer o traçado da pista. Porém, é muito comum se observar a 

presença de vertentes que já eram instáveis, se tornarem ainda mais instáveis com 

a construção de rodovias. Esse assunto deve ser analisado sob uma ótica de 

segurança pública face aos eminentes riscos de acidentes rodoviários. 

 Associado às obras viárias observam-se inúmeros movimentos de massa, 

predominantemente representados por deslizamentos translacionais rasos, com 

movimentação do pequeno manto de intemperismo a partir de uma superfície de 

ruptura que se localiza entre os solos e as rochas. Como nessas áreas existe um 

predomínio de neossolos litólicos, as superfícies de ruptura encontram-se entre o 

horizonte A e a rocha, tendo em vista a ausência de horizonte B.  

 Nesse trecho existem quatro rodovias bastante conhecidas e com um relativo 

fluxo de veículos locais. A primeira delas é a CE-253 que liga o distrito de 

Pernambuquinho (Guaramiranga) ao distrito de Inhumporanga (Caridade). Essa 

rodovia se apresenta em estado de calamidade pública face ao risco de trafegá-la. A 

ação da erosão, associada à falta de manutenção, têm sido responsáveis pela 

destruição de muitos trechos dessa malha viária, inclusive, em alguns setores, pode-

se observar a presença de apenas metade da pista (Figura 76). Vale lembrar que 

essa estrada é uma rodovia pavimentada, porém, sem manutenção há pelo menos 

três décadas.  
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Figura 76: Deslizamento planar raso nas margens da rodovia CE-253, na subida para o Pico Alto.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Alexsandra Oliveira Magalhães, 2010. 

Outra rodovia localizada nesse setor, sem nomenclatura oficial, liga a sede 

municipal de Mulungu à sede municipal de Caridade. Essa é uma estrada não 

pavimentada que se apresenta em bem melhores condições de tráfego do que a 

anteriormente mencionada. Porém, os riscos de deslizamentos e de queda de 

blocos também são iminentes (Figura 77). 

 

Figura 77: Deslizamentos translacionais rasos em encostas da estrada que liga Mulungu à Caridade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2010. 

Deslizamentos 
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Recentemente, no ano de 2010, foi feita a pavimentação da rodovia CE-257, 

que liga a sede municipal de Aratuba à sede municipal de Canindé. Essa rodovia já 

está concluída, porém, algumas encostas íngremes encontram-se fortemente 

instabilizadas demandando obras de engenharia para se evitar possíveis acidentes 

(Figura 78). 

Figura 78: Vertente fortemente instabilizada pela construção da rodovia CE-257, apresentando sério 

risco de acidentes. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2010. 

A última estrada importante dessa vertente situa-se também no município de 

Aratuba e liga sua sede municipal ao distrito de Pai João, em Canindé. Essa rodovia 

calçamentada também se encontra em péssimo estado de conservação, estando 

sujeita aos mesmos riscos morfodinâmicos das anteriores. 

É importante destacar que nenhuma das estradas anteriormente 

mencionadas encontra-se em total desuso. Todas elas ainda são muito utilizadas 

pela população local para o transporte de pessoas e escoamento de produtos. 

Dentre as influências exercidas pela ação antrópica no sentido de instabilizar 

vertentes, destaca-se o papel da agricultura de sequeiro, sobretudo para o plantio de 

milho e feijão. Essas culturas são adotadas em vertentes fortemente dissecadas a 

partir da utilização de técnicas extremamente predatórias e rudimentares como a 

brocagem e as queimadas (Figura 79). 
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Figura 79: Vertente erodida por influência de atividades agrícolas, onde se pode evidenciar a 

presença de afloramentos rochosos (Guaramiranga). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2005. 

 

Essa prática agrícola tem sido responsável pela esterilidade de ambientes 

originalmente ocupados por matas secas. O elevado estágio de degradação se 

deve, sobretudo, ao comprometimento das potencialidades edáficas, pois os solos 

são facilmente removidos pela ação da erosão pluvial a partir dos desmatamentos e 

das queimadas. Como consequência, é muito comum a ocorrência de afloramentos 

rochosos expondo a rocha sã. 

Além das práticas predatórias mencionadas, as atividades agrícolas ainda 

intensificam a ação erosiva a partir da organização do plantio dos roçados, que, na 

maioria das vezes, é plantado no sentido da declividade criando, desta forma, 

verdadeiras calhas para o escoamento superficial. 

Os processos de deslizamento dessas vertentes se apresentam com forte 

energia face à declividade, porém como existe uma pequena alteração no manto 

superficial das rochas, esses processos não possuem grande magnitude em termos 

de quantidade de material transportado, até porque o regolito é pouco profundo, se 

comparado a outros setores mais úmidos da serra de Baturité. 

Nos neossolos litólicos, os deslizamentos removem uma quantidade pequena 

de material tendo em vista a sua pequena profundidade. Já os argissolos das áreas 

mais úmidas possuem um horizonte B textural profundo, possibilitando o 

escorregamento de material mais espesso. 

Ao longo de toda a vertente dissecada seca observa-se uma ocorrência 

generalizada de movimentos de massa envolvendo pequena quantidade de material, 
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porém com grande capacidade energética. Dessa forma, a maioria dos movimentos 

apresenta uma velocidade de rápida e extremamente rápida, sendo representados 

por quedas de blocos e deslizamentos translacionais, que podem ser em placas ou 

de detritos de diferentes volumes. O aspecto natural responsável pela diferenciação 

desses movimentos nessa área é a declividade, pois em setores de maior 

declividade ocorrem quedas, enquanto que nas áreas menos íngremes predominam 

deslizamentos (Figura 80). 

 

Figura 80: Deslizamentos translacionais em placa associados com quedas de blocos na mesma 

encosta da vertente ocidental (Caridade). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Alexsandra Oliveira Magalhães, 2010. 

 

Ao longo da vertente ocidental observa-se que a distribuição dos 

deslizamentos está diretamente relacionado com a geometria das encostas. A 

grande maioria desses movimentos ocorre em setores côncavos das encostas e isso 

se deve a uma convergência do escoamento superficial intensificando sua 

capacidade energética e desencadeando os movimentos.  

Além dos movimentos de massa atuais, faz-se necessária uma análise dos 

antigos lobos de deposição de detritos que, dependendo das características 

sedimentológicas, demonstram a capacidade energética do passado e podem 

indicar a possibilidade desses processos serem reativados. 

Deslizamento 

Queda de blocos 
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 A figura 81 demonstra um significativo depósito de uma antiga corrida de 

detritos de tamanhos variados, que, provavelmente, são provenientes das cornijas 

de quartzito situados nos topos das encostas. 

 

Figura 81: Antiga corrida de detritos grosseiros nos setores rebaixados da vertente ocidental, próximo 

das superfícies sertanejas, na rodovia 257, em direção à Canindé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2010. 

  

Esses trechos localizados entre as vertentes ocidental e meridional, 

encontram antigos depósitos de fluxos de detritos de diferentes tamanhos, que 

podem variar de cm3 a m3. Esses depósitos evidenciam elevadas capacidades 

energéticas de transporte e tais movimentos podem ser reativados a partir da 

instabilização das encostas como, por exemplo, na construção de rodovias (Figuras 

82 e 83). 
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Figura 82: Antigas corridas de detritos observados em um corte para a pavimentação da rodovia CE-

257, no município de Aratuba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Jean-Pierre Peulvast, 2010. 

Figura 83: Antigas corridas de detritos observados em um corte para a pavimentação da rodovia CE-

257 (Aratuba). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Alexsandra Oliveira Magalhães, 2010. 

 

6.2. Vertente dissecada úmida 

 

A vertente dissecada úmida abrange as encostas orientais e setentrionais do 

maciço de Baturité incorporando parte dos municípios de Maranguape, Palmácia, 

Redenção, Baturité, Pacoti, Guaramiranga, Mulungu e Aratuba. Com relação à 
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umidade, evidenciam-se maiores índices pluviométricos nos setores orientais e uma 

sensível diminuição nos setores setentrionais.  

 As chuvas orográficas fazem com que essa vertente apresente características 

naturais completamente diferentes daquelas constatadas na vertente dissecada 

seca, ocorrendo profundos mantos de intemperismo e a presença de coberturas 

florestais perenifólias. Do ponto de vista geológico, predomina a ocorrência de 

gnaisses, migmatitos e granitóides. 

 Nessa vertente, a declividade também se apresenta como um fator 

controlador da distribuição espacial dos movimentos de massa. Nas encostas mais 

íngremes, constata-se a ocorrência de quedas, enquanto que com a diminuição dos 

declives, evidenciam-se deslizamentos. 

 Com relação aos deslizamentos, a quantidade de material envolvido é 

bastante significativa, tendo em vista a espessura dos mantos de intemperismo, e 

podem ocorrer deslizamentos translacionais, que são os mais comuns, e rotacionais 

ou circulares. 

Nas encostas orientais mais úmidas, onde predominam os gnaisses, 

evidenciam-se os movimentos de massa com a maior quantidade de material 

transportado. Vale destacar que o material referido se apresenta fortemente 

intemperizado, originalmente associado com os argissolos. 

Os deslizamentos rotacionais são aqueles que apresentam uma superfície de 

ruptura circular côncava por onde o material se desloca vertente abaixo. No maciço 

de Baturité esses tipos de movimentos não são facilmente visíveis, porém, quando 

ocorrem, envolvem uma grande quantidade de material.  

Os mecanismos desencadeadores dos deslizamentos rotacionais estão 

associados com as formas de utilização antrópica, como nos casos da remoção da 

vegetação e nos cortes na base das encostas, e com a saturação hídrica dos solos 

em períodos de chuvas intensas. 

Com relação à pluviosidade, não é necessário que haja um ano com chuvas 

totais excepcionais para que ocorram deslizamentos. O que tende a desencadear 

esses movimentos são chuvas intensas, que podem ser de curta duração, sobre 

áreas onde já havia chovido e os solos já se encontravam hidratados. Dessa forma, 

ocorre uma saturação dos solos e a consequente liquefação de seus componentes. 

O desencadeamento de chuvas intensas de curta duração pode estar 

associado com complexos convectivos de mesoescala citados por Ferreira e Melo 
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(2005 apud ZANELLA; SALES, 2011), onde se acumulam nuvens cúmulos durante à 

tarde e noite, para gerar as chuvas durante a madrugada. 

Entre os municípios de Pacoti e Palmácia encontram-se os vales mais 

dissecados do maciço de Baturité, com declives superiores a 25º. Nessas áreas, o 

elevado gradiente propicia uma grande capacidade energética da rede de 

drenagem. 

Na comunidade do Rolador, em Pacoti, encontra-se o maior movimento de 

massa identificado em todo o maciço, que trata-se de um deslizamento rotacional 

(Figura 84). Esse deslizamento apresenta uma cicatriz circular de aproximadamente 

100m de extensão e um lobo de deposição sedimentar de alguns hectares de área. 

No entorno da sua área de ocorrência pode ser observada uma intensa atividade 

agrícola com cultivos de milho e setores desmatados. 

 

Figura 84: Processo de escorregamento rotacional identificado em cotas elevadas da vertente oriental 

úmida (Pacoti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2008. 

 

Assim como na vertente seca, nesses setores mais úmidos do maciço 

evidencia-se uma estreita relação existente entre os movimentos de massa e as 

rodovias. Nesse caso o problema é ainda mais sério tendo em vista que as estradas 

nessa vertente são intensamente utilizadas, pois são os principais acessos aos 

setores mais elevados da serra. 
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A rodovia CE-257 liga as sedes municipais de Capistrano e Aratuba e trata-se 

de uma estrada nova, inaugurada no ano de 2010. Essa rodovia apresenta uma 

sinuosidade aguçada seguindo as encostas e possui cortes muito importantes do 

ponto de vista morfodinâmico. 

Nos trechos mais elevados da CE-257, próximo da cidade de Aratuba, 

algumas encostas estão fortemente instabilizadas pelo corte da rodovia o que 

demanda uma grande preocupação com os períodos chuvosos futuros, sobretudo 

com relação ao comportamento do material diante de uma possível saturação 

hídrica e desencadeamento de deslizamentos (Figuras 85 e 86). 

 

Figura 85: Vertente fortemente dissecada (declividade aproximada de 45º), com corte para 

construção da rodovia CE-257, próximo de Aratuba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forte declividade 

Corte da encosta 



181 

 

                                                                                                                                                                                                

 

   

                       

 

Figura 86: Expressivo manto de alteração localizado no corte da encosta na margem da CE-257, 

indicando áreas de forte risco morfodinâmico (Aratuba). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2010. 

 Ainda na rodovia CE-257, existem trechos rochosos instabilizados na margem 

da estrada que podem propiciar a ocorrência de quedas de blocos (Figura 87).  

 

Figura 87: Material geológico fraturado na margem da CE-257 (Aratuba). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2010. 
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A principal rodovia que dá acesso aos municípios elevados do maciço de 

Baturité é a CE-356, que liga as cidades de Baturité e Guaramiranga. Essa rodovia é 

muito antiga e encontra-se em um bom estado de conservação, tendo em vista a 

sua manutenção constante. Porém, alguns cortes topográficos ainda desencadeiam 

movimentos de massa, durante eventos chuvosos intensos, como pode ser 

observado nas figuras 88 e 89. Nesse setor podem ocorrer deslizamentos 

translacionais rasos e quedas de blocos. 

Dependendo da intensidade da chuva, podem ocorrer deslizamentos 

associados com fluxos de lama ou fluxos de solo. Nesse caso, o material argiloso 

dos argissolos é transportado encosta abaixo, junto com detritos um pouco maiores 

(areia e cascalho) e podem ser transportados até atingirem cursos hídricos, 

justificando uma elevada turbidez da água durante esses eventos. Esses 

movimentos são regionalmente conhecidos como “derretidos”, fazendo uma alusão 

ao solo que foi liquefeito. 

 

Figura 88: Escorregamento translacional raso na margem da CE-356, na subida da serra no 

município de Guaramiranga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2005. 
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Figura 89: Queda de blocos na margem da CE-356, na subida da serra no município de Baturité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2010. 

Os principais agentes desencadeadores de deslizamentos de detritos são as 

chuvas intensas. Evidencia-se uma maior probabilidade de ocorrência desses 

deslizamentos em áreas onde a vegetação foi removida por queimadas ou 

desmatamentos, deixando o regolito exposto. Os maiores riscos à sociedade estão 

associados a movimentos de regolitos profundos em encostas de ângulos abruptos. 

Nas proximidades da localidade do Rolador, em Pacoti, encontram-se antigas 

deposições de blocos de dimensões consideráveis indicando uma elevada 

capacidade energética de transporte. Alguns desses blocos possuem volumes da 

ordem de m3, com várias toneladas, e se encontram festonados, indicando que se 

tratam de blocos que percorreram pequenas distâncias, ou seja, são provenientes 

de encostas muito próximas (Figuras 90 e 91). 
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Figura 90: Antigas quedas de blocos de dimensões da ordem de m
3
 em encostas íngremes na 

comunidade do Rolador (Pacoti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Jean-Pierre Peulvast, 2010. 

Figura 91: Blocos com várias toneladas caídos na margem de estradas não pavimentadas na 

comunidade do Rolador (Pacoti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Jean-Pierre Peulvast, 2010. 

Em algumas encostas íngremes da vertente oriental associadas com 

migmatitos, no município de Redenção, ocorrem quedas de blocos com depósitos 

coluviais no contato com o piemont úmido (Figuras 92 e 93). 

 

 

 

 

Blocos 

Blocos 
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Figura 92: Queda de blocos com depósito coluvial em Redenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2008. 

 

Figura 93: Encosta escarpada com quedas de blocos e depósito de tálus, nos setores mais baixos da 

vertente oriental (Redenção). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2010. 

 

Ainda no município de Redenção, nas proximidades do açude Acarape do 

Meio encontram-se grandes quantidades de blocos soltos ainda vinculados ao 

material rochoso de origem em encostas fortemente inclinadas, indicando o perigo 

de quedas (Figura 94). 

 

 

Queda de 
blocos 

Encosta escarpada 

Blocos depositados 
na base de encosta 
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Figura 94: Presença de bloco fortemente instável nos setores mais baixos da vertente oriental, 

próximo ao açude Acarape do Meio (Redenção). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2010. 

 

Algumas quedas de blocos depositam material em calhas fluviais que, a partir 

daí, passam a ser transportados pelos rios. Alguns desses depósitos demonstram a 

elevada capacidade energética da rede de drenagem tendo em vista a magnitude 

dos blocos transportados. A figura 95 demonstra blocos depositados ao longo do 

leito fluvial do rio Aracoiaba, no município de Baturité, em cotas aproximadas de 

600m. A disposição organizada dos blocos no sentido da drenagem fluvial 

demonstra que esse material tem sido deslocado pelo rio durante os eventos de 

maior pluviosidade, conforme indicam as setas amarelas da referida figura. 
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Figura 95: Transporte fluvial de blocos indicando a elevada capacidade energética do rio Aracoiaba, 

localizado na vertente oriental (Baturité). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2010. 

As encostas localizadas nos setores setentrionais no maciço de Baturité 

apresentam condições climáticas mais secas, se comparadas aos setores orientais. 

Nesse setor, encontram-se vertentes muito íngremes associadas com migmatitos 

fraturados da Unidade Canindé (BRASIL, 2003) (Figura 96), associados com solos 

rasos recobertos pela mata seca. É muito comum a prática da agricultura de 

sequeiro. 

 

  Figura 96: Encosta localizada nos setores setentrionais do maciço de Baturité, no contato entre a 

vertente dissecada úmida e o piemont úmido (Ladeira Grande, Maranguape). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Jean-Pierre Peulvast, 2010. 
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Ligando os municípios de Maranguape, situado no piemont úmido e Palmácia, 

localizado na vertente dissecada úmida, encontra-se a rodovia CE-065 que foi 

reformada em 2010. Essa rodovia se apresenta como uma das mais propícias à 

ocorrência de movimentos de massa de todo o maciço. Isso se deve ao fato que ela 

corta vertentes com declives em torno de 25º compostos por migmatitos 

intensamente fraturados. 

A rede de fraturas que ocorre nos migmatitos apresenta sentidos 

predominantemente perpendiculares à encosta, o que contribui para a presença da 

grande quantidade de blocos soltos na superfície, aumentando a susceptibilidade à 

movimentos de massa (Figura 97). 

 

Figura 97: Migmatitos fraturados com planos de descontinuidade perpendiculares à encosta, se 

apresentando como um importante fator no desencadeamento de quedas de blocos (Palmácia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2010. 

 

As obras de reforma da CE-065 têm sido responsáveis por significativas 

quedas de blocos com elevada capacidade energética, proporcionadas por 

explosões e cortes feitos na encosta, conforme pode ser observado nas figuras 98 e 

99.  
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Figura 98: Quedas de blocos associadas com explosões na margem da rodovia CE-065, próximo de 

Palmácia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2010. 

 

Figura 99: Quedas de blocos induzidas artificialmente na rodovia CE-065, próximo de Palmácia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2010. 

 

Uma grande preocupação com a rodovia CE-065 é que, assim como outras 

estradas, ela também apresenta um fluxo intenso de veículos devido à sua 

importância econômica para a região, pois se trata da principal via de acesso ao 

setor setentrional do maciço. 

Corte topográfico 

Movimento de blocos 
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Nas proximidades do distrito de Itapebussú (Maranguape), à noroeste do 

maciço de Baturité, ocorrem quedas de blocos associadas com vertentes formadas 

por quartzito (Figura 100). Essas vertentes representam as partes finais dos 

dobramentos de quartzito no setor setentrional do maciço. 

 

  Figura 100: Queda de blocos em vertente íngreme nas proximidades de Itapebussú (Maranguape). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2010. 

 

Com relação à existência de áreas de risco morfodinâmico, pode-se destacar 

a presença de casas, ao longo do maciço, localizadas na parte inferior de encostas 

que apresentam blocos soltos. Um exemplo desses casos pode ser observado na 

figura 101, que demonstra uma casa localizada logo abaixo de um bloco rochoso de 

alguns metros cúbicos. Nesse caso, destacam-se dois fatores preocupantes: a forma 

arredondada do bloco, que facilita o seu deslocamento, e uma cicatriz de fluxo de 

lama logo abaixo deste, que pode servir perfeitamente como trajeto do bloco até a 

casa. A citada cicatriz de fluxo de lama refere-se a um movimento ocorrido no ano 

anterior, cuja capacidade energética deixou muito preocupados os habitantes dessa 

residência, conforme se constatou em depoimentos.  
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Figura 101: Casa situada em área de risco de queda de bloco (Palmácia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2010. 

 

A variação dos tipos de movimentos de massa na vertente dissecada úmida 

está diretamente relacionada com material da encosta, que acaba tendo uma 

relação indireta com a declividade. Manto de intemperismo areno-argiloso tente a 

formar deslizamentos, enquanto que material rochoso proporciona quedas. 

Os deslizamentos que ocorrem na vertente dissecada úmida apresentam 

superfícies de ruptura que podem se localizar entre os horizontes dos solos e as 

rochas e entre o horizonte A e B, no caso dos argissolos com horizonte B textural.  

As características morfológicas dos argissolos geralmente apresentam o 

horizonte A, arenoso e rico em atividade biológica, sobre um horizonte E, mais claro 

e eluvial, ambos localizados sobre um horizonte B textural (argiloso). Nesse caso, a 

saturação hídrica dos solos se concentra nos horizontes A e E, tendo em vista que a 

argila do B o impermeabiliza. Solos com essas características podem apresentar 

superfícies de rupturas no meio de seu perfil. 

Dentre os deslizamentos, os mais comuns são os translacionais rasos que, de 

acordo com Dikau (2004a), podem também ser denominados de deslizamentos de 

detritos, deslizamento em lençol e deslizamentos de solos. 

Uma das atividades agrícolas mais criticadas por parte dos ambientalistas, 

sobretudo com relação ao desencadeamento de movimentos de massa nos 

ambientes serranos do Ceará é a bananicultura. Essa atividade encontra-se 

Bloco rochoso solto 

Cicatriz de deslizamento 
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fortemente distribuída nos setores com altitudes inferiores a cota de 600m ao longo 

de grande parte da vertente dissecada úmida. Curiosamente, não foi identificado 

nenhum movimento de massa associado com a bananicultura. Talvez isso se 

justifique pela intensificação do escoamento superficial, gerando ravinamentos, em 

detrimento da infiltração. Dessa forma, não se evidencia a saturação hídrica dos 

solos. 

É importante destacar que apesar de não ter se constatado relações 

espaciais diretas na bananicultura com os movimentos de massa, essa atividade é 

responsável pela descaracterização generalizada da vegetação plúvio-nebular da 

serra de Baturité.   

 

6.3. Platô 

 

O platô do maciço de Baturité trata-se de uma área com relevo dissecado em 

forma de colinas convexas (meias-laranjas) e estruturalmente formado, 

predominantemente, por gnaisses e micaxistos. Situados entre as colinas, 

encontram-se setores planos arredondados de deposição sedimentar colúvio-aluvial, 

denominados de alvéolos.  

Nessas áreas constatam-se elevados índices pluviométricos anuais, 

profundos mantos de intemperismo com solos espessos (argissolos) e cobertura 

vegetal representada pela mata úmida perenifólia (Figura 102). 

Figura 102: Visão geral do platô do maciço e sua configuração topográfica (Guaramiranga). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2010. 
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Os aspectos topográficos apresentam declividades bastante inferiores, se 

comparados às vertentes anteriormente descritas, chegando a, no máximo, 15º. 

Associado a isso, nas áreas mais úmidas do platô (Mulungu, Guaramiranga e 

Pacoti), a vegetação apresenta um bom estado de conservação. Essas 

características acabam limitando a ocorrência de movimentos de massa.   

De acordo com Tricart (1977), uma cobertura vegetal densa pode manter em 

relativa estabilidade vertentes muito íngremes, como os flancos das meias-laranjas 

do modelado cristalino tropical úmido. Essa estabilidade pode ser comprometida 

com árvores de sistema radicular pouco profundo. 

É importante ressaltar que o platô encontra-se integralmente inserido na APA 

da Serra de Baturité, o que tem contribuído de alguma forma para a manutenção de 

grande parte da vegetação original. Essa unidade de conservação é de uso 

sustentável e permite a utilização racional dos recursos naturais, de acordo com 

normas estabelecidas pelo órgão estadual competente.  

Nesse setor, as atividades agrícolas apresentam menos danos ambientais do 

que nas vertentes do maciço. Nas áreas de colinas constatam-se, 

predominantemente, cultivos de café sombreado onde as encostas encontram-se 

protegidas pelas florestas. Somente nos municípios de Mulungu e Aratuba se 

evidencia o cultivo de bananas de forma mais expressiva nas áreas do platô.  

Nas planícies alveolares, as características topográficas com declividades 

inferiores a 5º justificam a ausência de movimentos de massa. Em compensação, 

sua estabilidade morfodinâmica possibilita a utilização agrícola sem maiores danos 

morfológicos (Figura 103).   
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Figura 103: Cultivo de chuchu nas planícies alveolares com aproveitamento da disponibilidade hídrica 

e suavização topográfica (Pacoti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2010. 

  

Apesar de possuir relevos morfodinamicamente estáveis, o platô do maciço 

de Baturité apresenta, em alguns setores, processos de deslizamentos planares 

rasos, sobretudo em áreas desmatadas ou em margens de estradas, onde a 

estabilidade passa a ser comprometida (Figura 104). Esses deslizamentos estão 

relacionados com uma quantidade reduzida de material transportado que se 

apresenta fortemente intemperizado (argila e areia). Tratam-se de movimentos com 

capacidade energética reduzida e que não oferecem riscos socioeconômicos reais. 

No máximo, podem obstruir uma pequena parcela de rodovias. 
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 Figura 104: Deslizamento planar raso na margem da rodovia CE-065, entre Guaramiranga e Pacoti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2004. 

 

Em alguns raros casos, no platô podem ocorrer deslizamentos rotacionais em 

áreas florestadas, onde o desencadeamento da superfície de ruptura está associado 

à saturação hídrica dos solos após eventos de chuvas excepcionais (Figura 105). 

 

Figura 105: Deslizamento rotacional em áreas florestada no município de Pacoti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2010. 

 

Tendo em vista as características climáticas úmidas, os mantos de 

intemperismo podem apresentar profundidades superiores a 3 metros. Em alguns 

Cicatriz 
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desses mantos constata-se a presença de material rochoso mais resistente que se 

mantém no regolito, porém bastante intemperizado. 

Dessa forma, em alguns casos constata-se a ocorrência de quedas de blocos 

intemperizados localizados em encostas que foram cortadas por estradas ou obras 

de construção civil (Figura 106). Nesses casos, observa-se que no regolito existem 

minerais com diferentes resistências às ações do intemperismo, o que acaba 

formando planos de descontinuidade, com material resistente sobre um material 

tenro, o que contribui para a instabilização da encosta e, consequentemente, 

desencadeamento do movimento.  

 

Figura 106: Manto de intemperismo com material rochoso fortemente intemperizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2010. 

 

6.4. Inselbergs e pães de açúcar 

 

Apresentando-se como relevos isolados ao longo das superfícies sertanejas, 

os inselbergs caracterizam-se pela presença de rochas mais resistentes como 

granitóides e quartzitos.  

Ocorrendo ao longo da vertente dissecada úmida, os pães de açúcar se 

destacam como relevos rochosos proeminentes com encostas íngremes formados 

por granitóides e migmatitos. 

Blocos intemperizados 
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Eles apresentam, de forma geral, uma característica comum. Seus flancos 

possuem declives bastante acentuados. Essas características topográficas dos 

flancos acabam limitando a ação pedogenética e justificando a presença 

generalizada de afloramentos rochosos com algumas pequenas manchas de 

neossolos litólicos. Tendo em vista essas características, pode-se afirmar que os 

movimentos de massa que podem ocorrer nos inselbergs são basicamente quedas, 

podendo haver variações no tamanho do material transportado (rochas ou detritos).  

O mesmo princípio de classificação de movimentos de massa que se aplica 

aos inselbergs pode se aplicar aos pães de açúcar. A grande diferença é que os 

pães de açúcar se encontram em topografias acidentadas mais elevadas e as 

maiores condições de umidade podem justificar intemperismo mais profundo (Figura 

107). 

 

Figura 107: Pão de açúcar localizado no município de Palmácia.  Podem ocorrer quedas de blocos 

que se desprendem de seus flancos rochosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2010. 
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6.5. Demais áreas 

 

Os setores planos ou suavemente ondulados localizados nas áreas de 

entorno do maciço de Baturité não apresentam movimentos de massa em encostas, 

e isso se deve às características topográficas com declives inferiores a 5º. Dentre 

esses ambientes destacam-se os relevos suavemente ondulados do piemont úmido 

e o seco, as planícies fluviais e os tabuleiros. 

 Apesar de suas características atuais não propiciarem a ocorrência de 

movimentos de massa, essas áreas apresentam, em alguns setores, cones de 

dejeção de detritos que indicam antigos movimentos de material, através de 

processos responsáveis pela elaboração dos relevos atuais do maciço de Baturité. 

 Dentre os cones de deposição de detritos existentes ao longo das superfícies 

sertanejas, Bétard (2007a), destaca a existência de seis localizados no distrito de 

Pai João (Canindé), em Capistrano, em Aratuba, próximo de Redenção, em 

Itapebussú (Maranguape) (Figura 108) e no distrito de Inhumporanga (Caridade).  

  

Figura 108: Cone de dejeção de detritos localizado próximo do distrito de Itapebussú (Maranguape). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2010. 

 

No município de Baturité encontra-se uma deposição de detritos de tamanhos 

da ordem de dm3, localizados na saída da cidade na margem da rodovia CE-356, em 
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direção à Guaramiranga. Esses detritos indicam eventos morfodinâmicos associados 

com fluxos de elevada capacidade energética (Figura 109). 

 

Figura 109: Deposição de detritos localizado na cidade de Baturité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2010. 

 

 Localizados à leste do maciço de Baturité, encontram-se significativos 

depósitos colúvio-aluviais de sedimentos da Formação Barreiras. Tal deposição 

indica prolongados ciclos erosivos regressivos associados com o recuo de trechos 

da vertente oriental que atualmente configuram pedimentos, formando vários 

embayments (Capistrano, Baturité e Redenção). Tais sedimentos já se encontram 

fortemente descaracterizados de sua configuração sedimentológica original, dessa 

forma, fica difícil de identificar a capacidade energética dos ciclos de movimentos de 

massa que os depositaram.  

 Uma amostragem geral da distribuição espacial dos movimentos de massa no 

maciço de Baturité pode ser observada na figura 110. Já a distribuição espacial dos 

movimentos de massa identificados em campo, com o auxílio de GPS, pode ser 

observada no Mapa 10. 
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Figura 110: Amostragem da distribuição espacial dos movimentos de massa no maciço de Baturité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.
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7. SUSCETIBILIDADE À OCORRÊNCIA DE MOVIMENTOS 

DE MASSA NO MACIÇO DE BATURITÉ 

 

Os movimentos de massa no maciço de Baturité apresentam uma grande 

complexidade com relação às suas características e distribuição espacial. Como 

pôde ser observado ao longo do trabalho, foram identificadas diversas cicatrizes 

desses eventos morfodinâmicos ao longo de diversos setores do maciço. 

Algumas cicatrizes de movimentos de massa evidenciam elevada capacidade 

energética e, em alguns casos, chegam a configurar áreas de risco, associados com 

áreas residenciais e rodovias. 

Tendo em vista que se tratam de fenômenos morfodinâmicos importantes, as 

informações relacionadas com movimentos de massa devem ser consideradas nas 

estratégias de planejamento ambiental na área do maciço. Dessa forma, faz-se 

necessária a identificação de áreas com maior ou menor suscetibilidade de 

ocorrência desses eventos. 

Face ao exposto, o presente capítulo visa apresentar uma proposta 

metodológica de identificação e mapeamento das áreas suscetíveis à ocorrência de 

movimentos de massa no maciço de Baturité. Nessa perspectiva, são apresentados 

os critérios metodológicos para a elaboração do mapa de suscetibilidade e uma 

discussão acerca dos seus resultados. 

  

7.1. Critérios para elaboração do mapa de suscetibilidade a movimentos de 

massa no maciço de Baturité 

 

Um dos maiores intuitos desse trabalho é a possibilidade de se estabelecer, a 

partir da interpretação dos processos atuais e pretéritos, tendências futuras. Nessa 

perspectiva, o mapa de suscetibilidade à ocorrência de movimentos de massa pode 

ser utilizado como uma ferramenta de políticas públicas em escala regional. É 

importante destacar que esse mapa tem um caráter indicativo, sendo apresentado 

em escala regional. 

 De maneira geral, o mapa de suscetibilidade corresponde à probabilidade 

espacial e temporal de ocorrer um movimento de massa e foi elaborado a partir da 

adoção de métodos empíricos qualitativos, onde foram julgados os critérios 
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considerados como relevantes a partir da utilização de sistemas de informação 

geográfica, atribuindo-se índices aos fatores que afetam a instabilidade das 

encostas. 

O referido mapa foi elaborado a partir de técnicas de álgebra de mapas, com 

o auxílio do software ArcGis 9.3.1., através de sua extensão spatial analyst tools, 

que permite a interpolação de diversos dados cartográficos relevantes para a 

temática. Na elaboração desse mapa, foi adotada a técnica de média ponderada que 

permite a estimativa da importância relativa de cada critério envolvido no processo. 

No algoritmo de média ponderada são considerados dois fatores, o peso e as 

notas. O peso representa o percentual atribuído de acordo com a influência direta da 

variável mapeada sobre o desencadeamento de movimentos de massa, enquanto 

que a nota é o valor de número inteiro, variando de 0 (mínimo) a 5 (máximo), 

definido de acordo com o grau de importância que cada classe exerce sobre os 

eventos morfodinâmicos em questão. 

Dessa maneira, adota-se a seguinte fórmula matemática: 

 

MP = (P1 x N1) + (P2 x N2) + (P3 x N3)... + (Pn x Nn) 

 

Onde: 

MP: Média Ponderada; 

Pn: Peso da camada em %; 

Nn: Nota de cada classe da camada. 

 

Conforme foi possível compreender ao longo do trabalho, os movimentos de 

massa são eventos morfodinâmicos que estão associados com uma grande 

complexidade de fatores naturais e antrópicos. Dessa forma, para que sejam 

estabelecidos critérios relacionados com a suscetibilidade à ocorrência de 

movimentos massa no maciço de Baturité, devem ser analisadas as variáveis que 

estão diretamente relacionadas com esses eventos e qual a sua posição hierárquica 

dentro desse critério diante das demais variáveis. Além das variáveis, devem-se 

estabelecer também critérios hierárquicos para as classes das variáveis. 

Face ao exposto, foram consideradas seis variáveis, com relação à 

suscetibilidade de movimentos de massa no maciço de Baturité, que são elas: 

Declividade, Pluviosidade, Vegetação/Uso e Ocupação, Geomorfologia, Pedologia e 
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Geologia. Conforme pôde ser observado, todas elas encontram-se 

cartograficamente representadas nos capítulos anteriores do presente trabalho. 

Matematicamente, as variáveis consideradas devem apresentar valores de 

peso percentual face à sua importância para o evento em análise (movimento de 

massa). Dessa forma, foram estabelecidas as seguintes proporções de peso: 

Declividade (20% ou 0,2), Pluviosidade (20% ou 0,2), Vegetação/Uso e Ocupação 

(20% ou 0,2), Geomorfologia (15% ou 0,15), Pedologia (15% ou 0,15) e Geologia 

(10% ou 0,1). 

Além dos pesos das variáveis, também foi estabelecida uma hierarquia de 

importância relacionada ao desencadeamento de movimentos de massa para cada 

uma das classes mapeadas nas variáveis. Tal hierarquia possui pontuação de 1 até 

5, sendo 1 o valor que apresenta menor relevância no desencadeamento de 

movimentos de massa, e 5 o mais importante para tal evento. 

Dentre os parâmetros considerados, a declividade é um dos que apresenta 

maior importância no desencadeamento de movimentos de massa. Sua variação 

influencia diretamente na ocorrência de movimentos de massa, na sua classificação 

e na capacidade energética de transporte. Foram estabelecidas cinco classes com 

intervalos de declividade que receberam diferentes notas, de acordo com a 

inclinação do ângulo das encostas (Quadro 04). 

 
Quadro 04: Considerações sobre a variável “declividade” (20%), na elaboração do mapa de 

suscetibilidade à ocorrência de movimentos de massa no maciço de Baturité. 

Classes (Declividade em graus) Peso Nota Valor final 
(PxN) 

0 – 5 0,2 01 0,2 

5 – 15 0,2 02 0,4 

15 – 25 0,2 03 0,6 

25 – 35 0,2 04 0,8 

35 – 90 0,2 05 1,0 

 

 

A grande maioria dos movimentos de massa do maciço de Baturité tem seu 

desencadeamento relacionado com significativos eventos chuvosos. Dessa forma, 

utilizou-se a distribuição espacial da média pluviométrica do maciço de Baturité, que 

foi apresentada em seis intervalos de pluviosidade média anual, que foi elaborada 

por Bétard (2007). De acordo com os totais pluviométricos médios, cada intervalo 

recebeu uma nota conforme pode ser observado no quadro 05. 
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Quadro 05: Considerações sobre a variável “pluviosidade” (20%), na elaboração do mapa de 
suscetibilidade à ocorrência de movimentos de massa no maciço de Baturité. 

Classes (Pluviosidade média anual em mm) Peso Nota Valor final 
(PxN) 

500 – 700 0,2 01 0,2 

700 – 900 0,2 01 0,2 

900 – 1100 0,2 02 0,4 

1100 – 1300 0,2 03 0,6 

1300 – 1500 0,2 04 0,8 

>1500 0,2 05 1,0 

 

A ação antrópica pode apresentar relações diretas com o desencadeamento 

de movimentos de massa e sua principal contribuição está associada com a retirada 

da cobertura vegetal e com alterações geométricas nas encostas através de cortes. 

A vegetação, por sua vez, se apresenta como uma proteção para os solos 

contra os efeitos erosivos lineares e areolares. Na área de estudo existem quatro 

representantes fitogeográficos (caatinga, mata de tabuleiro, mata seca e mata 

úmida) que exercem diferentes formas de proteção para o solo, de acordo com o 

adensamento e o aspecto fisionômico de seus indivíduos. 

Dessa forma, também foi utilizado o mapa de vegetação/uso e ocupação do 

maciço de Baturité como um importante critério relacionado com movimentos de 

massa. As áreas que apresentam vegetação em um bom estado de conservação 

receberam pesos relacionados com o adensamento florestal de sua unidade 

fitogeográfica (Quadro 06).  

Com relação às formas de uso e ocupação, optou-se por não detalhar as 

formas de cultivo, em função da escala, considerando-se assim, apenas as formas 

de uso mais relacionadas com os movimentos de massa. Dessa forma, foram 

mapeadas três classes de uso (áreas desmatadas/cultivos, estradas e áreas 

urbanas) que receberam a mesma nota, conforme pode ser observado no quadro 

06.  

 
Quadro 06: Considerações sobre a variável “vegetação/uso e ocupação” (20%), na elaboração do 

mapa de suscetibilidade à ocorrência de movimentos de massa no maciço de Baturité. 

Classes (Unidades fitogeográficas conservadas e 
formas de uso e ocupação) 

Peso Nota Valor final 
(PxN) 

Mata Úmida 0,2 02 0,4 

Mata Seca 0,2 03 0,6 

Caatinga 0,2 04 0,8 

Áreas Desmatadas/Cultivo 0,2 05 1,0 

Estradas 0,2 05 1,0 

Áreas Urbanas 0,2 05 1,0 
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As formas de relevo também se apresentam como um importante critério no 

mapa de suscetibilidade, tendo em vista que os movimentos de massa variam de 

acordo com a feição geomorfológica de ocorrência. Dessa forma, é fundamental 

espacializar as unidades de relevo, pois cada uma delas pode apresentar 

movimentos de massa bastante específicos. Tendo em vista a identificação em 

campo dos movimentos de massa nas diferentes unidades geomorfológicas, foram 

estabelecidos pesos distintos para cada unidade de relevo mapeada, conforme pode 

ser observado no quadro 07. 

Pode-se observar que as unidades geomorfológicas que apresentam formas 

mais aguçadas, tais como cristas e vertentes dissecadas, receberem nota maior, 

enquanto que formas mais conservadas receberam notas menores. 

 
Quadro 07: Considerações sobre a variável “geomorfologia” (15%), na elaboração do mapa de 

suscetibilidade à ocorrência de movimentos de massa no maciço de Baturité. 

Classes (Formas de relevo) Peso Nota Valor final 
(PxN) 

Cristas 0,15 05 0,75 

Colinas 0,15 03 0,45 

Alvéolos 0,15 01 0,15 

Vertente dissecada úmida 0,15 05 0,75 

Domo Rochoso 0,15 05 0,75 

Vertente dissecada seca 0,15 05 0,75 

Inselberg 0,15 04 0,60 

Carste 0,15 03 0,45 

Piemont úmido 0,15 01 0,15 

Piemont semi-árido 0,15 01 0,15 

Planície fluvial 0,15 01 0,15 

Tabuleiros clásticos 0,15 01 0,15 

Tabuleiros arenosos 0,15 01 0,15 

 

O maciço de Baturité e sua área de entorno apresentam variações 

pedológicas em função da variação espacial dos aspectos naturais. Com relação às 

notas estabelecidas aos tipos de solo na área com relação aos movimentos de 

massa, foram utilizados critérios que levaram em consideração não apenas o solo, 

mas a situação da área em que ele se encontra. 

Dessa forma, os argissolos, que possuem importantes planos de 

descontinuidade textural entre os horizontes A e B, receberam nota 3, pois 

encontram-se recobertos por florestas em ambientes dissecados. Por propriedades 

físicas, em função de serem altamente suscetíveis à erosão, os luvissolos e os 

neossolos litólicos receberam nota 5. Os demais solos são também suscetíveis à 
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erosão, porém se encontram em topografias planas e, por essa razão, receberam 

nota 3 (Quadro 08).  

Quadro 08: Considerações sobre a variável “pedologia” (15%), na elaboração do mapa de 
suscetibilidade à ocorrência de movimentos de massa no maciço de Baturité. 

Classes (Tipos de solos) Peso Nota Valor final 
(PxN) 

Argissolos Distróficos 0,15 03 0,45 

Argissolos Eutróficos 0,15 03 0,45 

Luvissolos 0,15 05 0,75 

Neossolos Flúvicos 0,15 03 0,45 

Neossolos Litólicos 0,15 05 0,75 

Neossolos Quartzarênicos 0,15 03 0,45 

Planossolos 0,15 03 0,45 

 

O estabelecimento de pesos para as diferentes estruturas geológicas da área 

de estudo se destaca como uma tarefa bastante complexa e difícil. Isso se deve ao 

fato de que diferentes tipos de rochas apresentam propriedades geomorfológicas 

distintas, sobretudo com relação à sua resistência contra os efeitos do intemperismo 

e erosão. No que tange à ocorrência de movimentos de massa, a forma como a 

estrutura se encontra (grau de intemperismo, presença de fraturas, etc.) é mais 

importante que a simples identificação da litologia.  

As estruturas sedimentares recentes (sedimentos aluviais e da Formação 

Barreiras) se apresentam inconsolidadas, porém, em setores topográficos planos, 

daí o fato de terem recebido nota 3. As rochas intrusivas, devido à sua elevada 

resistência, receberam nota 2. Os quartzitos e metacalcários receberam nota 3 e as 

rochas metamórficas mais fraturadas e alteradas, de forma geral, receberam nota 4, 

conforme pode ser observado no quadro 09. 

 
Quadro 09: Considerações sobre a variável “geologia” (10%), na elaboração do mapa de 

suscetibilidade à ocorrência de movimentos de massa no maciço de Baturité. 

Classes (Estrutura geológica) Peso Nota Valor final 
(PxN) 

Aluviões 0,1 3 0,3 

Formação Barreiras 0,1 3 0,3 

Dioritos e Gabros 0,1 2 0,2 

Granitóides Diversos 0,1 2 0,2 

Quartzitos 0,1 3 0,3 

Metacalcários 0,1 3 0,3 

Ortognaisses 0,1 4 0,4 

Migmatitos 0,1 4 0,4 

Paragnaisses 0,1 4 0,4 

 

É importante destacar que foram feitos alguns testes com pesos diferentes 

para as classes anteriormente apresentadas, porém, os resultados finais 
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apresentavam uma suscetibilidade à ocorrência de movimentos de massa 

inconsistente com a realidade local. Assim, os referidos pesos considerados foram 

os que geraram melhores resultados com relação à realidade e isso pode ser 

constatado quando se verifica que a maior parte das cicatrizes de movimentos de 

massa se encontram nas áreas de suscetibilidade alta (Vide Mapa 11, que 

apresenta a suscetibilidade à ocorrência de movimentos de massa no maciço de 

Baturité e seu entorno). 
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7.2. Considerações sobre a suscetibilidade à ocorrência de movimentos de 

massa no maciço de Baturité  

 

A partir da adoção dos critérios anteriormente mencionados, foi possível se 

confeccionar um mapa de suscetibilidade à ocorrência de movimentos de massa no 

maciço de Baturité, que apresentou três graus de suscetibilidade (alta, média e 

baixa), com resultados bastante satisfatórios com relação à distribuição espacial das 

áreas. 

Tendo em vista os perigos associados com os movimentos de massa, optou-

se pelas cores vermelho, amarelo e verde. Sendo o vermelho, para representar as 

áreas de suscetibilidade alta, o amarelo, a média e o verde, a baixa suscetibilidade  

 

Suscetibilidade alta 

 Foram identificadas três áreas com alta suscetibilidade à ocorrência de 

movimentos de massa no maciço de Baturité e seu entorno: a vertente dissecada 

seca, setores orientais elevados da vertente dissecada úmida e setores setentrionais 

elevados da vertente dissecada úmida. 

 A vertente dissecada seca corresponde aos setores de quartzitos dobrados 

na Unidade Independência que abrangem as áreas ocidentais e meridionais do 

maciço. Essas áreas incorporam parte dos municípios de Guaramiranga, Mulungu, 

Aratuba, Caridade e Canindé. 

Os movimentos de massa suscetíveis de ocorrerem nessas áreas são 

basicamente deslizamentos translacionais rasos e quedas de blocos. Como existem 

fortes declividades (>30º), a capacidade energética é bastante considerável, 

justificando a possibilidade de ocorrerem movimentos muito rápidos. 

Os materiais associados com os movimentos de massa nesses setores são 

pequenos mantos de alteração, associados com neossolos litólicos, e blocos 

rochosos que se desprendem das cornijas de quartzito. 

A maior parte dos riscos associados com movimentos de massa ocorre nas 

estradas. Algumas rodovias como a CE-253 e a CE-257 apresentam trechos com 

elevado risco de soterramento de parte da pista ou, até mesmo, o colapso de parte 

destas. 

Os setores orientais elevados da vertente dissecada úmida incorporam parte 

dos municípios de Pacoti, Guaramiranga, Mulungu, Baturité e Redenção e abrangem 
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os altos cursos das sub-bacias hidrográficas dos rios Choró e Pacoti, se destacando 

como os ambientes mais úmidos de toda a região. 

Nesse setor podem ocorrer deslizamentos rotacionais e translacionais, fluxos 

de lama e quedas de blocos. Os declives possuem valores sensivelmente menores 

do que nos setores ocidentais/meridionais, porém, constata-se também uma elevada 

capacidade energética. 

Os movimentos de massa dessas áreas transportam geralmente profundos 

mantos de intemperismo com sedimentos de diferentes granulometrias, associados 

com argissolos, e blocos de variadas dimensões. Em alguns locais, como na 

comunidade do Rolador, em Pacoti, encontram-se antigas cicatrizes de blocos 

pesando toneladas, indicando a elevada energia dos movimentos. 

Os riscos nessa área também estão associados com rodovias e algumas 

áreas residenciais isoladas. A ocorrência dos movimentos está predominantemente 

associada com a saturação dos solos durante as estações chuvosas, principalmente 

nos meses de março e abril.  

Os setores setentrionais elevados da vertente dissecada úmida estão 

associados com encostas íngremes, formadas por migmatitos fortemente fraturados, 

abrangendo basicamente parte dos municípios de Palmácia e Maranguape. 

Nesse caso, os movimentos que podem ocorrer são quedas de blocos e 

deslizamentos translacionais rasos. O material transportado pode ser composto por 

pequenos mantos de intemperismo e blocos soltos de migmatito, que conseguem se 

transportar rapidamente em função da elevada capacidade energética devido à 

declividade. 

Assim como as demais áreas, os riscos estão associados com rodovias. 

Nesse caso, merece destaque a CE-065 que apresenta trechos com elevado risco 

de quedas de blocos e deslizamentos. 

De maneira geral, em toda a área do maciço de Baturité, a maioria das 

cicatrizes de movimentos de massa identificadas se encontra em declividades 

situadas entre 15º e 35º. 

Em todas as áreas de alta suscetibilidade pode haver desencadeamento de 

movimentos de massa associado com atividades agrícolas, sobretudo com culturas 

de sequeiro (milho e feijão). 

Uma importante constatação que pôde ser feita com o advento do mapa de 

suscetibilidade à ocorrência de movimentos de massa foi que, nenhuma sede 
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municipal de encontra em área de alta suscetibilidade e isso se justifica pelo fato 

delas se localizarem, predominantemente, em fundos de vales. Os principais riscos 

estão associados com unidades residenciais isoladas e com rodovias. 

De acordo com a figura 111, pode-se constatar que a grande maioria das 

áreas de alta suscetibilidade à ocorrência de movimentos de massa encontra-se fora 

da APA da Serra de Baturité, ou seja, está abaixo da cota 600m. Essa é uma 

informação muito importante, tendo em vista que, as áreas morfodinamicamente 

mais instáveis não estão contempladas com nenhuma categoria de unidade de 

conservação. 

 
Figura 111: Limite da APA da Serra de Baturité associado com o Mapa de Suscetibilidade à 

Ocorrência de Movimentos de Massa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Suscetibilidade média 

 As áreas com média suscetibilidade à ocorrência de movimentos de massa se 

localizam no platô, acima da cota 600m, nos setores mais baixos das vertentes 

dissecadas seca e úmida e nos inselbergs dispersos ao longo dos sertões. 
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 Nessas áreas foram identificados alguns movimentos de massa de pequena 

magnitude, geralmente associados com deslizamentos translacionais rasos em 

margens de rodovias nas áreas do platô. 

 No platô predominam relevos convexos (colinas ou meias-laranjas), 

compostos por gnaisses e micaxistos, intercalados com planícies alveolares, 

formadas por depósitos colúvio-aluviais. Tratam-se de áreas com morfodinâmica 

tendendo para a estabilidade e isso se deve, sobretudo, ao bom estado de 

conservação em que a mata úmida se encontra e às condições topográficas mais 

suaves, com declives predominantemente inferiores a 15º. 

 Outro fator positivo para a estabilidade morfodinâmica dos relevos do platô 

está associado à unidade de conservação (APA da Serra de Baturité) que abrange 

toda essa área e, por mais que tenha uma gestão deficiente, cria uma série de 

bloqueios contra algumas práticas predatórias. Uma das formas de cultivo mais 

desenvolvidas nessa área é a cafeicultura, que é desenvolvida em consórcio com 

espécies arbóreas, diminuindo os desmatamentos. 

 Os setores rebaixados das vertentes dissecadas seca e úmida constituem, de 

forma geral, as bases do maciço de Baturité ou o início do piemont, podendo, em 

alguns casos apresentar cones de acumulação de detritos, depositados em eventos 

morfodinâmicos pretéritos. Esses setores estão localizados ao redor de todo o 

maciço. 

 Algumas áreas de deposição de detritos podem sofrer processos de 

remobilização do material a partir de atividades antrópicas capazes de instabilizar 

suas encostas. Nesses casos, os detritos podem ser novamente transportados por 

outros processos morfodinâmicos como fluxos ou creep, dependendo dos agentes 

desencadeadores. 

 Com relação aos inselbergs, não foram identificados cicatrizes de 

deslizamento, porém, seus flancos podem apresentar declives superiores a 25º, 

podendo ocorrer um transporte acelerado de qualquer material que se desprenda da 

rocha matriz, configurando, nesse caso, queda de blocos. 

 

Suscetibilidade baixa 

 Os setores que apresentam suscetibilidade baixa à ocorrência de movimentos 

de massa são as superfícies sertanejas e as áreas de deposição Cenozóica, que 

podem se encontrar em setores elevados do maciço ou em áreas rebaixadas 
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circunvizinhas. Os declives inferiores a 5º se apresentam como o principal fator para 

a sua estabilidade morfodinâmica. 

 Os setores elevados do maciço com baixa suscetibilidade constituem as 

planícies alveolares, que são unidades geomorfológicas bastante utilizadas para o 

cultivo de cana-de-açúcar, banana e hortaliças. Essas áreas se situam basicamente 

entre os municípios de Mulungu e Aratuba. 

 Os setores circunvizinhos com baixa suscetibilidade constituem basicamente 

as superfícies sertanejas e os tabuleiros. As áreas sertanejas constituem superfícies 

de erosão formadas por rochas metamórficas e apresentam topografias suavemente 

onduladas, podendo ultrapassar levemente 5º de declividade. Essas áreas 

constituem o domínio das caatingas e têm, como principal atividade, a pecuária e a 

agricultura temporária de subsistência. 

Os tabuleiros constituem superfícies de acumulação de sedimentos da 

Formação Barreiras, de granulações variadas, recobertos por mata de tabuleiro e 

com topografias planas, configurando os setores mais estáveis de toda a área de 

estudo, sob o ponto de vista morfodinâmico. 
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PROBLEMAS DE GESTÃO E ESTRATÉGIAS DE 

PLANEJAMENTO AMBIENTAL NO MACIÇO DE BATURITÉ 

 

 

O maciço de Baturité corresponde a um enclave úmido dentro do contexto 

semiárido cearense. Suas potencialidades edafoclimáticas lhe proporcionaram 

processos históricos específicos de uso e ocupação, com vários ciclos econômicos 

predominantemente impulsionados pelo setor agrícola. 

A partir da década de 1990, o setor imobiliário da serra de Baturité passou a 

ser palco de uma forte especulação associada com o crescimento das atividades 

turísticas. Essa nova realidade tem sido responsável por graves danos ambientais 

decorrentes, principalmente, de obras de construção civil, que passam por 

procedimentos de licenciamentos extremamente complexos. 

Desde a criação da APA da Serra de Baturité, em 1990, as justificativas e 

objetivos relacionados com a sua implementação foram bastante modificados, tendo 

em vista o surgimento de novos ciclos econômicos na serra. Assim, a referida APA 

não tem conseguido atingir os seus objetivos de garantir o uso sustentável dos 

recursos naturais. 

É importante destacar que os processos morfodinâmicos, mais precisamente 

os movimentos de massa, que ocorrem no maciço de Baturité tratam-se de temas 

que não têm sido incorporados nas estratégias de planejamento ambiental 

desenvolvidas até o presente. 

Dentro da questão ambiental regional, a legislação ambiental brasileira, que 

deveria garantir a sustentabilidade, surge como um instrumento normativo 

incoerente, antagônico e utópico. Tendo em vista a impossibilidade real de aplicação 

de algumas normas jurídicas federais e estaduais, surge uma realidade bastante 

sombria no que diz respeito à gestão ambiental na serra de Baturité. 

Dessa forma, pode-se afirmar que diversas categorias de impactos 

ambientais negativos têm sido constatadas nas áreas serranas, tais como, 

construções irregulares, desmatamentos indiscriminados, gerenciamento 

inadequado de resíduos sólidos, ausência de infraestrutura adequada durante a 

realização de eventos turísticos, etc. 
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É importante ressaltar que os problemas morfodinâmicos apresentam uma 

estreita relação com as ações antrópicas, tais como construção de estradas, 

residências e utilização agrícola em encostas. Tais ações demandam procedimentos 

de licenciamento ambiental e também entram no conjunto de atividades de difícil 

controle por parte do poder público. 

O governo estadual, através da SEMACE, tem tentado solucionar esses 

problemas, porém, as suas ações acabam barrando em entraves burocráticos e 

incoerências jurídicas. 

Lançando mão do que foi afirmado, a terceira parte desse trabalho se divide 

em dois capítulos e tem o objetivo de apresentar uma análise crítica acerca da 

gestão ambiental que tem sido adotada na serra de Baturité, destacando seus 

entraves jurídicos e administrativos e se debruçando sobre as causas da 

incompetência do gerenciamento ambiental por parte do poder público. 

O capítulo 8, inicialmente apresenta a contextualização histórica dos 

acontecimentos relacionados com a gestão ambiental na serra de Baturité. 

Posteriormente, são descritos os problemas administrativos de gestão ambiental no 

referido maciço, sobretudo aqueles associados com licenciamento e legislação 

ambiental, unidades de conservação, zoneamentos e fiscalização. 

A principal contribuição do capítulo 8 é a de fornecer informações capazes de 

atiçar o senso crítico quanto à problemática da gestão ambiental no Brasil, 

sobretudo detalhando as incoerências, antagonismos e utopias da legislação 

ambiental e do poder público. Nessa perspectiva, também é feita uma análise crítica 

acerca de alguns projetos de planejamento e gestão ambiental até então 

implementados na serra de Baturité. 

O capítulo 9 trata-se de uma análise conclusiva acerca das contribuições que 

podem ajudar nas estratégias de planejamento ambiental no maciço de Baturité. 

Nessa perspectiva, são apresentados temas como a contribuição dos estudos 

morfodinâmicos para propostas de zoneamento ambiental, as medidas a serem 

tomadas com relação à unidade de conservação, as estratégias políticas para 

solucionar problemas de gestão ambiental, etc.  
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8. ASPECTOS JURÍDICO-INSTITUCIONAIS DA QUESTÃO 

AMBIENTAL DA SERRA DE BATURITÉ 

 

Como se pôde constatar ao longo do trabalho, o maciço de Baturité apresenta 

uma organização paisagística extremamente heterogênea tendo em vista a 

complexidade de aspectos morfoestruturais, climáticos e pedológicos. Dessa forma, 

as estratégias de planejamento ambiental devem considerar essa diferenciação de 

maneira que se compreenda melhor a distribuição espacial dos fatores naturais e 

antrópicos, contribuindo assim para a identificação das vocações naturais de cada 

setor. 

Nessa perspectiva, tem sido bastante relevante a preocupação por parte do 

poder público com relação aos impactos ambientais decorrentes das inúmeras 

formas de uso e ocupação do solo. Isso pode ser constatado a partir de medidas 

como a criação da APA da Serra de Baturité, através do Decreto N° 20.956/1990, e 

de uma série de outras normas jurídicas voltadas para a proteção ambiental de seus 

ecossistemas. 

Apesar de se constatar uma atuação emergente por parte do poder público, 

isso não tem sido responsável por grandes conquistas no que diz respeito à 

manutenção ou recuperação da qualidade ambiental na serra de Baturité. 

Os eventos morfodinâmicos, por exemplo, apresentam uma estreita relação 

com as formas de uso e ocupação, basta lembrar que a ação antrópica se destaca 

como um dos agentes desencadeadores de movimentos de massa. Nessa 

perspectiva, é fundamental que se compreenda os procedimentos legais 

relacionados com a liberação e fiscalização de atividades antrópicas.   

Dessa forma, o presente capítulo visa abordar, a partir de uma 

contextualização histórica e normativa, as questões ambientais no âmbito político-

administrativo na serra de Baturité, apresentando uma visão crítica dessa temática. 

 

8.1. Uma breve abordagem histórica 

 

Conforme já foi abordado no capítulo 5, a serra de Baturité passou por 

inúmeros processos históricos e ciclos produtivos diferentes até chegar à atual 

configuração paisagística. 
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 Até o final do século XX a agricultura era a principal atividade econômica 

desenvolvida no maciço. Em diferentes unidades de paisagem eram desenvolvidas 

atividades agrícolas tais como a cafeicultura, a bananicultura, a olericultura, o cultivo 

da cana-de-açúcar e as culturas de sequeiro (milho e feijão). 

 Com a ascensão das discussões relacionadas à questão ambiental em escala 

global, várias ações foram sendo progressivamente tomadas no âmbito da questão 

ambiental no Brasil. No caso do Ceará, em 1988, foi criada a SEMACE e, a partir 

daí, foram sendo instituídas várias unidades de conservação nas mais diversas 

unidades geoambientais do estado. 

 Em 1990 foi criada a APA da Serra de Baturité, delimitada a partir da cota 

altimétrica de 600m (Figura 112), que teve como objetivo principal garantir a 

sustentabilidade e combater, sobretudo, as práticas agrícolas predatórias que 

estavam sendo responsáveis por um significativo desmatamento da mata úmida da 

serra. 

Figura 112: Delimitação da APA da Serra de Baturité. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Limite da APA de Serra de Baturité fornecido pela SEMACE (Elaborado pelo autor). 
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No ano de 1992 foi publicado o "Zoneamento da APA da Serra de Baturité: 

Diagnósticos e Diretrizes", que se apresenta como um documento de fundamental 

importância, pois apresentava uma estratégia de ocupação racional dos ambientes 

da APA através de um zoneamento. 

Com a criação da Secretaria de Cultura de Guaramiranga, na década de 

1990, e a criação de um calendário repleto de eventos artísticos de amplitude 

regional e até nacional, ocorreu um grande crescimento de atividades turísticas que 

impulsionaram uma nova perspectiva econômica para a região. O turismo gerou 

uma forte especulação imobiliária e um crescimento vertiginoso de novas 

construções de pousadas, hotéis, condomínios e segundas residências. 

 Constatou-se que os critérios e objetivos de criação da APA já não atendiam 

mais a essa nova perspectiva de construção do espaço. Dessa forma, inúmeros 

danos ambientais foram sendo constatados a partir do final da década de 1990. 

 Tendo em vista essa crescente preocupação, surgiram normas jurídicas 

voltadas para o controle das construções na serra. Dentre essas normas, destacam-

se as Leis Estaduais Nº 13.688/2005 e Nº 13.874/2007, que passaram a estabelecer 

percentuais de ocupação para empreendimentos turísticos e condomínios. 

 Um acontecimento muito importante no atual contexto na serra foi a ação de 

embargo do Ministério Público do Estado do Ceará de alguns empreendimentos 

licenciados na APA. Posteriormente, essa ação de embargo gerou um importante 

Termo de Compromisso firmado entre a SEMACE e o Ministério Público, onde a 

SEMACE ficou responsável por elaborar um novo zoneamento da APA tendo em 

vista atender os anseios de sustentabilidade face aos novos desafios.   

  

8.2. Considerações acerca da APA da Serra de Baturité 

 

A delimitação de áreas prioritárias, dentro do território nacional, para o 

estabelecimento de tutelas ambientais restritas tem sido uma importante ferramenta 

da gestão ambiental na esfera governamental. Existem algumas áreas 

diferenciadas, do ponto de vista natural, que merecem cuidados especiais e isso 

pode se justificar por diferentes motivos como, por exemplo, a biodiversidade, a 

beleza cênica ou até mesmo a elevada vulnerabilidade ambiental. Essas áreas 

delimitadas recebem o nome de unidades de conservação. 
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A criação de unidades de conservação no Brasil é uma prática que começou 

ainda na primeira metade do século XX e que teve um forte impulso a partir da 

década de 1970 por influência da maior representatividade da questão ambiental, 

sobretudo em amplitude internacional. 

A Política Nacional de Meio Ambiente (Lei Nº 6.938/1981) apresenta, dentre 

seus objetivos, a definição de áreas prioritárias de ação governamental, relativa à 

qualidade e ao equilíbrio ecológico. 

Atualmente, a norma jurídica brasileira que trata especificamente acerca de 

unidades de conservação é a Lei Federal Nº 9.985/2000, que estabeleceu o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). De acordo com o artigo 2º dessa 

Lei, a unidade de conservação pode ser definida como:  

“o espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 

jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído 

pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob 

regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas 

de proteção” (BRASIL, 2000).  

Cumpre destacar que a referida norma previu 12 (doze) categorias de 

unidades conservação, divididas em dois grupos: Unidades de Proteção Integral e 

Unidades de Uso Sustentável. Nas UC’s de proteção integral, procura-se preservar a 

natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com 

exceção dos casos previstos na própria Lei n° 9.985/2000. Já nas de uso 

sustentável, o objetivo básico é compatibilizar a conservação da natureza com o uso 

sustentável de parcela dos seus recursos naturais. 

Ainda de acordo com art. 2º da Lei Nº 9.985/2000, entende-se por uso 

sustentável a exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos 

recursos naturais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a 

biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e 

economicamente viável. É dentro deste contexto que se insere a Área de Proteção 

Ambiental (APA), unidade de conservação de uso sustentável. 

O artigo 15 da Lei Nº 9.985/2000 define a Área de Proteção Ambiental como:  

“área geralmente extensa, com um certo grau de ocupação humana, 

dotada de atributos bióticos, abióticos, estéticos ou culturais especialmente 

importantes para a qualidade de vida e o bem estar das populações 

humanas e tem como objetivo básico proteger a biodiversidade, disciplinar 
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os processos de ocupação e garantir a sustentabilidade local” (BRASIL, 

2000). 

O Decreto Estadual N° 20.956/1990, que criou a APA da Serra de Baturité, é 

anterior à publicação da Lei Nº 9.985/2000, que estruturou as unidades de 

conservação da natureza brasileiras. Porém antes do SNUC já existiam outras 

normas específicas acerca desse tema, como é o caso da Resolução Nº 10/1988 do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), que se refere às APAs e o 

Decreto Federal Nº 99.274/1990, que regulamenta a legislação sobre as APAs.  

Cabe aqui ressaltar que já haviam sido criadas várias categorias de unidades 

de conservação no Brasil, inclusive algumas delas ainda na primeira metade do 

século XX. A publicação do SNUC no ano 2000 veio apenas sistematizar, readequar 

e categorizar as unidades de conservação já existentes, além de estabelecer uma 

série de outras diretrizes específicas. Ademais, a questão de readequação cinge-se 

às unidades de conservação e áreas protegidas criadas com base nas legislações 

anteriores e que não pertençam às categorias previstas na referida lei, o que não é o 

caso da APA da Serra de Baturité. Nos termos do art. 55 do SNUC, tais UCs serão 

reavaliadas, no todo ou em parte, com o objetivo de definir sua destinação com base 

na categoria e função para as quais foram criadas. 

De acordo com as normas jurídicas anteriormente mencionadas, pode-se 

concluir que a APA trata-se de uma categoria de unidade de conservação que visa a 

utilização racional dos recursos naturais de maneira que sociedade diretamente 

envolvida seja contemplada na sua gestão. É fundamental destacar que essa 

categoria de unidade de conservação não inviabiliza a implementação de atividades 

antrópicas, ela apenas racionaliza a ocupação. 

Em função das exuberantes condições naturais do maciço de Baturité 

associadas a uma crescente pressão exercida pela ação antrópica, o Governo do 

Estado do Ceará criou uma Unidade de Conservação de uso sustentável conforme 

Decreto Estadual N° 20.956 de 18 de setembro de 1990, no qual delimitou todas as 

áreas de cota acima de 600m como Área de Proteção Ambiental (APA) com 

coordenadas geográficas extremas entre 4°08’ e 4°27’ de latitude sul e 38°50’ e 

39°05’ de longitude oeste, com área de 32.690 ha (CEARÁ, 1992). 

Com relação à criação da APA da Serra de Baturité, é importante destacar o 

Decreto Estadual Nº 13.129, de 20 de fevereiro de 1979 que criou o Parque 

Ecológico de Guaramiranga, localizado “em uma gleba de terra compreendida nos 
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municípios de Guaramiranga e Pacoti”. Esse termo Parque Ecológico não se 

encaixa em nenhuma categoria de UC contemplada pela Lei do SNUC, porém, a sua 

criação no final da década de 1970, já indicava a preocupação do poder público com 

a proteção da mata úmida da serra de Baturité. 

Além da criação da APA da Serra de Baturité, cabe aqui destacar também a 

criação do Corredor Ecológico do Rio Pacoti, através do Decreto Estadual Nº 

25.777/2000, que liga a APA da Serra de Baturité à APA do Rio Pacoti, incorporando 

7 municípios.  

De acordo com a Lei do SNUC, os corredores ecológicos podem ser definidos 

como: 

“porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando 

unidades de conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o 

movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização 

de áreas degradadas, bem como a manutenção de populações que 

demandam para sua sobrevivência áreas com extensão maior do que 

aquela das unidades individuais” (BRASIL, 2000). 

Apesar da criação do Corredor Ecológico do Rio Pacoti, não se evidenciam 

grandes conquistas em termos de qualidade ambiental, tendo em vista que grande 

parte da população local desconhece a sua existência.  

Além da APA da Serra Baturité, como unidade de conservação estadual, 

também foram criadas algumas Reservas Particulares do Patrimônio Natural, de 

onde se pode destacar a RPPN do Sítio Olho D’água, no município de Baturité. Tais 

iniciativas privadas de criação de unidades de conservação têm contribuído 

significativamente para a preservação de alguns setores da serra e, tendo em vista 

as atuais características imobiliárias, destacam-se como ações de incomensurável 

nobreza em se tratando de uma forte cultura capitalista.  

Em 1992, foi publicado o trabalho denominado "Zoneamento Ambiental da 

APA da Serra de Baturité: Diagnósticos e Diretrizes" que apresentava uma descrição 

detalhada de uma série de informações acerca da APA, tais como a caracterização 

geoambiental e socioeconômica, além do zoneamento ambiental propriamente dito. 

A função básica desse zoneamento proposto foi a de regulamentar racionalmente as 

formas de uso e ocupação da APA da Serra de Baturité. Esse trabalho citado foi 

publicado juridicamente através da Instrução Normativa Nº 01/91 da SEMACE, de 22 

de março de 1991, que estabeleceu normas reguladoras da implantação da APA da 

serra de Baturité. 
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Tendo em vista as limitações tecnológicas e a pequena escala de 

mapeamento desse zoneamento citado, não foi possível por em prática grande parte 

das tutelas estabelecidas. Nessa perspectiva, surgia, de forma cada vez mais 

intensa, a necessidade de se realizar um novo zoneamento, mais detalhado e com 

arquivos vetoriais cartográficos disponibilizados para o uso direto nos procedimentos 

de licenciamento.  

Apesar de inibir parcialmente formas predatórias de ocupação, a criação da 

APA da Serra de Baturité, não tem conseguido atingir o seu objetivo de garantir a 

sustentabilidade dos recursos naturais locais, tendo em vista que continuam a 

ocorrer problemas relacionados ao uso predatório da terra.  

A partir da década de 1990 as atividades turísticas passaram a assumir uma 

grande importância econômica na área serrana, o que, indiretamente, têm sido 

responsável por um aumento significativo da especulação imobiliária e, 

consequentemente, de obras de construção civil, sobretudo de casas de veraneio e 

condomínios residenciais. Essa nova perspectiva de ocupação voltou a preocupar 

Poder Público, justificando a criação de normas jurídicas ambientais cada vez mais 

restritas, tornando mais rígidos os processos de licenciamentos ambientais.  

Nessa perspectiva pode-se citar a Lei Estadual nº 13.688, de 24 de novembro 

de 2005, que estabelece diretrizes e condicionantes ambientais para a construção 

de condomínios e serviços de hospedagem na APA da Serra de Baturité. O artigo 3º 

dessa Lei destaca que nas áreas rurais, a taxa de ocupação para as referidas 

atividades, não poderá exceder a 5% da área total do lote, sendo destinada 85% da 

área total da propriedade para a preservação da cobertura vegetal ou 

reflorestamento, 5% para a implementação de acessos e paisagismo e 5% 

destinada ao banco de terra municipal. A Lei Estadual nº 13.688/2005, também 

destaca que para que seja possível a implementação das atividades citadas, deverá 

ser elaborado um Estudo de Impacto Ambiental e o respectivo Relatório de Impacto 

Ambiental (EIA/RIMA), que deverá ser aprovado pelo Conselho Estadual do Meio 

Ambiente (COEMA). 

Em 18 de janeiro de 2007, foi publicada a Lei Estadual Nº 13.874 que 

modificou o artigo 3º da Lei Nº 13.688/2005, tendo como redação nos itens I e II do 

Artigo 1º, o seguinte texto: 

“I - nas áreas urbanas e rurais, a taxa de ocupação do lote e/ou fração ideal, 

conforme se trate de edificações para serviços de hospedagem, hotelaria e 
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lazer, não poderá exceder a 5% (cinco por cento) da área total do lote, 

sendo destinada 95% (noventa e cinco por cento) da área total da 

propriedade para a preservação da cobertura vegetal ou reflorestamento” 

(CEARÁ, 2007). 

“II - nas áreas urbanas e rurais, conforme se trate de condomínio de 

qualquer natureza, a ocupação do lote ou fração ideal não poderá exceder a 

1% (um por cento) da área total do lote, sendo destinado 99% (noventa e 

nove por cento) para preservação permanente” (CEARÁ, 2007). 

Considerando a necessidade de se estabelecer detalhamento sobre a 

constituição de condomínios e empreendimentos hoteleiros a serem licenciados na 

APA da Serra de Baturité, foi publicada a Resolução COEMA Nº10 de 27 de março 

de 2008. Essa Resolução fornece um importante subsídio de informações para que 

seja possível a correta aplicação da Lei Estadual Nº 13.874. Dentre as informações 

disponíveis, pode-se destacar a apresentação de definições como taxa de ocupação 

e ampliação, além de estabelecer critérios como altitude máxima permitida para a 

edificação, que é de 10 metros. 

Tendo em vista a liberação de alguns licenciamentos considerados de grande 

impacto ambiental, o Ministério Público Estadual ajuizou ações judiciais, em 2007, 

tendo conseguido decisões que embargaram seis grandes empreendimentos na 

serra de Baturité. A partir dessa ação, a SEMACE, em parceria com o Ministério 

Público, realizou inspeções técnicas das quais foi gerado um laudo técnico 

conclusivo acerca de tais empreendimentos e também com relação às condutas a 

serem tomadas na serra de Baturité a partir de então.  

Em decorrência dessa configuração da questão ambiental na APA, em 

setembro de 2008 foi assinado um Termo de Compromisso entre a SEMACE e o 

Ministério Público do Estado do Ceará, onde a SEMACE ficou obrigada a fazer um 

Zoneamento Ecológico – Econômico (ZEE) na APA tendo em vista a necessidade de 

subsídios técnicos que sirvam de amparo para a concessão de licenciamentos 

ambientais, inibindo cada vez mais o uso predatório do solo nessa UC. Cabe aqui 

ressaltar que, além do referido Termo de Compromisso, também foi assinado outro 

entre a Prefeitura Municipal de Guaramiranga e o Ministério Público do Estado do 

Ceará, onde a prefeitura ficaria responsável pela elaboração de estudos detalhados 

acerca da área municipal. 

Em razão de toda essa contextualização histórica acerca da APA da Serra de 

Baturité, a expectativa é que essas medidas tomadas em 2008 possam gerar frutos 
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proveitosos em termos de gestão ambiental, e que os resultados do citado 

zoneamento sejam adotados nas rotinas e procedimentos de licenciamentos 

ambientais. 

Em 2011 foi publicada a Lei Nº 14.950 que institui o Sistema Estadual de 

Unidades de Conservação do Ceará (SEUC). Essa norma estabelece que a gestão 

das UCs estaduais passa a ser executada pelo Conselho de Políticas e Gestão do 

Meio Ambiente (CONPAM), enquanto que a SEMACE permanece com as funções 

de licenciamento e fiscalizações.  

 

8.3. Licenciamento ambiental e áreas de preservação permanente (APP) na 

serra de Baturité 

 

A serra de Baturité vem adquirindo uma importância cada vez maior no 

mercado imobiliário estadual, a partir da valorização de suas vocações turísticas. 

Pode-se afirmar que a procura por licenciamentos ambientais tem sido cada vez 

mais intensa, o que tem gerado uma grande preocupação por parte do poder 

público.  

De acordo com a Resolução CONAMA Nº 237/1997, entende-se por 

licenciamento ambiental: 

 “procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental 

competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de 

empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, 

consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob 

qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as 

disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao 

caso” (CONAMA, 1997).  

No caso da serra de Baturité, na APA ou fora dela, o órgão ambiental 

competente para emitir licenças ambientais é a SEMACE. 

De acordo com a Lei Estadual Nº 13.688/2005, os pedidos de licenciamentos 

ambientais para terrenos situados na APA da Serra de Baturité que demandarem 

EIA/RIMA, assim como outros estudos ambientais, solicitados pela SEMACE durante 

os procedimentos de licenciamentos ambientais, deverão ser discutidos com a 

sociedade civil e com o Conselho Consultivo da APA da Serra de Baturité através de 

audiências públicas prévias e amplamente divulgadas. 
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De acordo com o Decreto Estadual Nº 20.956/1990, que criou a APA da Serra 

de Baturité e adotou outras providências e com suas respectivas alterações através 

do Decreto Estadual Nº 27.290/2003, estão sujeitos à elaboração de EIA/RIMA, o 

licenciamento de empreendimentos e obras como rodovias com mais de 3km de 

extensão, linhas de transmissão, aterros sanitários, projetos urbanísticos, 

empreendimentos hoteleiros ou turísticos, parcelamento do solo, construção de 

unidades multifamiliares e outras atividades. No caso de atividades ou obras de 

baixo impacto ambiental, a SEMACE, através de Parecer Técnico, define os estudos 

ambientais pertinentes aos respectivos processos de licenciamentos que podem ser 

EVA (Estudo de Viabilidade Ambiental), EAS (Estudo Ambiental Simplificado) e 

outros. 

Tendo em vista a existência de comunidades tradicionais de baixa renda nas 

APAs estaduais, o COEMA, através da Resolução Nº10/2007, estabeleceu 

procedimentos simplificados de licenciamentos ambientais de tais populações. 

Dessa forma, estabelece-se uma maior democratização das licenças ambientais.  

Buscando garantir a função ambiental e evitar que setores potenciais se 

transformassem em áreas de risco, a legislacão ambiental prevê a existência de 

áreas de preservação permanente (APP). Essas áreas, naturalmente mais 

vulneráveis, estão protegidas legalmente, inclusive nas áreas urbanas (MAFFRA; 

MAZZOLA, 2007). 

Um grande problema da gestão ambiental brasileira diz respeito à delimitação 

das APPs. Nessa perspectiva, o maciço de Baturité não é diferente, pois existe uma 

série de questionamentos e discussões cabíveis na identificação de suas APP’s. 

O termo preservação permanente surgiu no âmbito da Lei Federal nº 

4.771/1965 (Código Florestal). No entanto, originalmente, o Código Florestal não 

previa o termo “Áreas de Preservação Permanente”. Nem mesmo as Leis nº 

6.535/1978, n° 7.511/1968 e nº 7.803/1989, que alteraram o Código Florestal, 

haviam inserido tal definição. Esse conceito só surgiu com advento da Medida 

Provisória nº 1.956-50/2000 (de 26/05/2000), reeditada até à Medida Provisória n° 

2.166-67/2001 (de 24/08/2001), a qual inseriu o art. 1º, §2º, II na Lei nº 4.771/1965, a 

seguir transcrito:  

“II - área protegida nos termos dos art. 2° e 3° desta Lei, coberta ou 

não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos 

hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo 
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gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das 

populações humanas” (BRASIL, 1965). 

Até então, o Código Florestal apenas fazia referência às florestas e demais 

formas de vegetação de preservação permanente. Mais que um mero 

esclarecimento conceitual, a definição imposta no art. 1º, §2º, II na Lei nº 

4.771/1965, implicou na tutela de um espaço em si. Ocorre que o Código Florestal, 

até a edição das referidas medidas provisórias, apenas tutelava a flora, ou seja, as 

florestas e demais formas de vegetação. Com o advento do conceito de Áreas de 

Preservação Permanente, passou-se a tutelar uma unidade espacial dotada de 

determinados atributos. Área esta que, por conta de suas peculiaridades, é protegida 

estando “coberta ou não por vegetação nativa”.  

Nos termos dos seus arts. 2º e 3º, o Código Florestal prevê, basicamente, 

dois tipos de áreas de preservação permanente: as “previstas em lei” e as 

“declaradas pelo poder público”. Enquanto que o conceito das primeiras tem relação 

com a situação das áreas, a noção das últimas relaciona-se com a finalidade das 

áreas. Em resumo, no caso do art. 2°, já existe o conceito, portanto se reconhece a 

existência de APP. Já no caso do art. 3°, o que existe é o objetivo, e, assim, se 

declara um determinado espaço, específico, como de preservação permanente. 

Ocorre que, além do Código Florestal, existem outras normas definindo 

ecossistemas e unidades geoambientais como áreas de preservação permanente. 

Destaca-se como a mais polêmica a Resolução n° 303/2002 do CONAMA. 

A Resolução CONAMA nº 303/2002 dispõe sobre parâmetros, definições e 

limites de APP’s e, atualmente, apresenta-se como o principal critério jurídico 

nacional para a delimitação de APP’s. Isso porque a referida resolução, em seu art. 

3°, “repete”, “regulamenta” e “amplia” a listagem de áreas prevista no art. 2° do 

Código Florestal. Do ponto de vista ideológico, esta Resolução pode parecer 

coerente e conservacionista, porém, do ponto de vista técnico, trata-se de uma 

norma bastante confusa de ser aplicada no mundo real, o que acaba complicando a 

ação dos órgãos ambientais voltados para o licenciamento e fiscalização. A 

conclusão técnica que se pode tomar é que ela tenta simplificar fatores naturais 

extremamente complexos. 

No que diz respeito à serra de Baturité, conforme já foi afirmado, o relevo se 

apresenta fortemente dissecado em função de aspectos estruturais e 

hidroclimáticos, justificando a presença de ambientes fortemente instáveis. Nessa 
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perspectiva, as principais categorias de APP’s estão relacionadas ao relevo e à rede 

hidrográfica. 

Aplicando-se a Resolução CONAMA Nº303/2002, na serra de Baturité 

existem quatro categorias principais de APP’s que são: 1. Encostas, ou parte destas, 

com declividade superior a 45º; 2. Topo de morro ou montanha; 3. Faixa marginal de 

cursos d’água; e 4. Raio de 50m ao redor de nascentes ou olhos d’água. 

A Resolução Nº303/2002 do CONAMA destaca como APP as faixas 

marginais de cursos d’água a partir do seu nível mais alto cuja largura de 

preservação vai depender da largura do próprio curso d’água. Porém, um grave 

problema é que essa Resolução não define o que é curso d’água e isso pode gerar 

uma série de complicações interpretativas. Em nenhum momento a Resolução adota 

termos como rio, riacho, córrego ou similares. 

No caso do maciço de Baturité, o relevo se apresenta fortemente dissecado 

com predomínio de vales em V. Essa configuração topográfica gera um grave 

problema na delimitação dos cursos d’água, pois, teoricamente, todos os fundos de 

vale deveriam ser tratados como cursos d’água, o que na prática não é viável. 

Outro sério problema da Resolução citada reside na impossibilidade técnica 

de se identificar o nível mais alto de um curso d’água, sobretudo em um estado 

como o Ceará, com clima semiárido, cujos padrões pluviométricos apresentam uma 

significativa irregularidade temporo-espacial ao longo dos anos. Essa irregularidade 

pluviométrica modifica significativamente os níveis mais altos dos cursos d’água ao 

longo do ano. 

Devido à fatores estruturais condicionados por rochas cristalinas, a rede de 

drenagem se apresenta fortemente ramificada com padrões dendríticos fechados. 

Como em alguns casos os vales formados são encaixados, fica muito difícil de 

delimitar a real cota representativa do nível mais alto, para que assim seja possível 

se traçar a APP. 

Nessa perspectiva, pode-se afirmar que a identificação de limites de APP’s de 

cursos d’água trata-se de um trabalho com uma grande subjetividade cabendo uma 

análise interpretativa do técnico responsável. 

 Outras formas de APP que são muito complicadas de serem identificadas são 

as nascentes fluviais ou olhos d’água. Como os parâmetros hidroclimáticos da serra 

de Baturité apresentam elevados índices pluviométricos, pode-se afirmar que essa 
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serra se destaca como o principal dispersor hídrico para a Região Metropolitana de 

Fortaleza, devido à presença de inúmeras nascentes fluviais.  

O grande problema das nascentes é a dificuldade de se identificar, de forma 

pontual, sua real localização para que seja possível traçar o seu raio de cinquenta 

metros de APP. Isso se explica devido ao fato de que essas nascentes se 

apresentam, na maioria das vezes em ambientes bastante vegetados cuja 

localização precisa fica inviabilizada. 

Com relação aos exemplos de APP na serra de Baturité, nenhum deles é tão 

complexo como a delimitação dos topos de morro. De acordo com o artigo 3º da 

Resolução CONAMA Nº303, considera-se APP o “topo de morros e montanhas, em 

áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a dois terços da altura 

mínima da elevação em relação à base”. 

Ainda segundo a mesma Resolução entende-se por morro, a elevação com 

cota do topo em relação a base entre cinquenta e trezentos metros e encostas com 

declividade superior a trinta por cento (aproximadamente 17º) na linha de maior 

declividade. Já a montanha é definida como elevação com cota em relação a base 

superior a trezentos metros. 

 No caso de um morro ou montanha isolado é muito simples se delimitar o 

topo, ou seja, sua APP, conforme pode ser visto no exemplo da figura 113. Na figura 

113.a, evidencia-se a presença de um morro isolado. Na figura 113.b, percebe-se a 

delimitação da altitude do morro em relação à base, que nesse exemplo é de 90m, e 

na figura 113.c, observa-se a delimitação do terço superior do morro que representa 

a sua APP. 

Figura 113: Critério simplificado para delimitação de APP de topo de morro com exemplo fictício. 
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 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

De acordo com o exemplo da figura 113, pode parecer muito fácil delimitar tal 

APP, porém a realidade em ambientes serranos do Ceará e também de outras 

regiões do Brasil é completamente diferente.  

Para tentar resolver as questões relativas à delimitação de APP de topo de 

morro em relevos montanhosos dissecados, a Resolução CONAMA Nº 303/2002 

destaca, em seu Parágrafo Único que na ocorrência de dois ou mais morros ou 

montanhas cujos cumes estejam separados entre si por distâncias inferiores a 

quinhentos metros, a APP abrangerá o conjunto de morros ou montanhas, 

delimitada a partir da curva de nível correspondente a dois terços da altura em 

relação à base do morro ou montanha de menor altura do conjunto, aplicando-se o 

que segue: 

“I - agrupam-se os morros ou montanhas cuja proximidade seja de até 

quinhentos metros entre seus topos; 

II - identifica-se o menor morro ou montanha; 

III - traça-se uma linha na curva de nível correspondente a dois terços 

deste; e 

IV - considera-se de preservação permanente toda a área acima deste 

nível” (CONAMA, 2002). 

 De maneira a ilustrar o que está anteriormente descrito a figura 114, 

apresenta como deve ser feito o procedimento correto para relevos montanhosos. 

Primeiramente, agrupa-se o conjunto de morros cuja distância de seus topos é 

c 

b 
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inferior a 500m, conforme ilustra o exemplo da figura 114.a. Em seguida, conforme a 

figura 114.b, identifica-se o morro de menor altitude, que no exemplo possui 90m, e 

delimita seu terço superior. Finalmente, traça-se a APP de topo de morro de todo o 

conjunto, conforme a figura 114.c. 

 

Figura 114: Critério, com exemplo fictício, para delimitação de APP de topo de morro em áreas com 

relevo montanhoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Conforme pôde ser observado nas ilustrações da figura 114, no caso de 

relevos montanhosos dissecados, a APP de topo de morro inicia-se em cotas bem 

a. Conjunto de morros e montanhas cujos topos 
possuem distâncias inferiores a 500m 

b. 
Identificação do morro 
de menor altura 

c. A APP do 
conjunto é 
delimitada pelo 
terço superior do 
menor morro 
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abaixo do que costuma imaginar. Desta forma, se esse procedimento fosse aplicado 

para o maciço de Baturité, uma extensa superfície serrana seria delimitada como 

APP, inclusive abrangendo grande parte, ou senão todos, os limites municipais de 

Guaramiranga, Pacoti, Mulungu, Aratuba e Palmácia. 

É importante destacar que esse procedimento é politicamente inviável para 

qualquer ambiente serrano do Ceará ou de outras regiões do Brasil. Em ambientes 

serranos do Sudeste do Brasil encontram-se muitas das principais cidades do país 

que, juridicamente, encontram-se em APP. 

Além da inviabilidade técnica e política, a Resolução CONAMA nº 303/2002 

apresenta-se juridicamente inadequada. A referida norma foi instituída 

“considerando a necessidade de regulamentar o art. 2º da Lei nº 4.771, de 15 de 

setembro de 1965, no que concerne às Áreas de Preservação Permanente”.  

Ocorre que, nos casos em que a lei federal apenas apresenta linhas gerais, a 

sua especificação pode ser dada de duas formas: suplementação legislativa 

estadual ou municipal (art. 24 e 30 da Constituição Federal de 1988-CF/88); ou 

regulamentação por ato (Decreto) do Chefe do Poder Executivo, sendo o Presidente 

da República, no caso de Lei Federal (art. 84 da CF/88). 

O fato é que não é da competência do CONAMA regulamentar lei geral 

federal. Nesse sentido, seguem as contribuições de Antunes (2005): 

“Dentre as diferentes atribuições do CONAMA, data vênia, não se encontra 
a de regulamentar, diretamente, lei. Repita-se que o Poder Regulamentar é 
da Competência do Presidente da República, conforme disposto no artigo 
84, IV da Constituição da República Federativa do Brasil. É evidente que o 
Código Florestal somente pode ser regulamentado por decreto presidencial 
e, jamais, por mera Resolução de um órgão administrativo de 
assessoramento ao Presidente da República, como é o CONAMA, tal qual 
definido no artigo 6º, II da Lei n.º 6.938/81”. 

Alguns juristas entendem que há flagrante ilegalidade na Resolução 

CONAMA nº 303/2002. Isso porque as ditas resoluções, ao terem estabelecido 

metragens, ecossistemas e metodologias não previstas em lei, teriam inovado o 

Código Florestal. Teriam, ainda, invadido competência constitucional de outros entes 

federativos. Nessa perspectiva, a ilegalidade alegada se configura tanto formal 

quanto materialmente. Formalmente pelo fato de o CONAMA não possuir 

competência para regulamentar tal texto legal. Materialmente, haja vista ter 

disciplinado matéria a qual deveria ser objeto de legislação suplementar dos outros 

entes federativos (Estados e Municípios) (BASTOS; AZEVEDO, 2012).  
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No caso dos “topos de morro”, a Resolução CONAMA nº 303/2002, foi além 

da mera regulamentação, seja por alterar o conceito geomorfológico de “topo” por 

percentual de 2/3 do morro ou montanha, seja por trocar a metodologia de 

constatação individual por verificação coletiva, baseada na menor formação 

presente num conjunto de morros ou montanhas. Em suma, sob os prismas técnico, 

jurídico e político, a definição de “topo de morro” da Resolução CONAMA nº 

303/2002 revela-se completamente inviável. 

Ora, se a Resolução CONAMA nº 303/2002 não poderia sequer regulamentar 

o Código Florestal, que dirá “inovar” as APPs, criando conceitos e obrigações não 

previstos na Lei Federal nº 4.771/1965.  

É importante destacar que todas as considerações feitas acerca das 

características das APPs, estavam juridicamente amparadas por normas vigentes 

até o início do ano de 2012. Essa ressalva é feita tendo em vista que existem 

propostas de alterações no Código Florestal brasileiro que estão sendo discutidas no 

âmbito do poder legislativo federal.  

 

8.4. Considerações gerais sobre a gestão ambiental no maciço de Baturité 

 

Conforme pôde ser observado, a gestão ambiental na serra de Baturité 

apresenta uma grande complexidade a partir de aspectos institucionais e jurídicos. 

Essa complexidade gera incertezas quanto à função do poder público em garantir a 

sustentabilidade ambiental. 

Além dos aspectos anteriormente considerados, é importante destacar alguns 

fatores relevantes na gestão ambiental regional. Nessa perspectiva, cabe ressaltar o 

papel da SEMACE e do CONPAM, como órgãos ambientais estaduais e algumas 

estratégias de planejamento ambiental implementadas. 

A SEMACE foi criada em 1988, através da Lei nº 11.411/87, período em que 

houve a extinção da SUDEC (Superintendência do Desenvolvimento do Estado do 

Ceará) de onde a SEMACE recebeu a maior parte do seu quadro de funcionários. 

Na época de sua criação, esse órgão apresentava uma estrutura bastante precária 

para o desenvolvimento de suas atividades. A partir o início da década de 2000, 

essa superintendência passou por melhorias gradativas, dispondo de veículos 

novos, avanços tecnológicos e uma melhor estrutura organizacional. 
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Apesar de algumas melhorias, a SEMACE sempre apresentou limitações para 

execução de suas atividades relacionadas com os licenciamentos e as fiscalizações. 

Isso se deve, sobretudo, ao seu reduzido quadro funcional composto 

predominantemente por funcionários terceirizados. Como tentativa de amenizar essa 

situação, no ano de 2009 foi realizado um concurso público para o preenchimento de 

122 vagas, sendo 62 para fiscal ambiental. 

Até o ano de 2006, a SEMACE era vinculada à SOMA (Secretaria e Ouvidoria 

do Meio Ambiente). A partir de 2007, a SOMA foi extinta e foi criado o CONPAM, 

que trata-se de um conselho com status de secretaria, ao qual a SEMACE passou a 

ser vinculada. Conforme foi afirmado, atualmente a gestão da APA da Serra de 

Baturité é de responsabilidade do CONPAM, enquanto que a fiscalização e 

licenciamentos ficam a cargo da SEMACE. 

Nos trabalhos de fiscalização na APA da Serra de Baturité, além de carros 

com tração nas quatro rodas, a SEMACE conta atualmente com um helicóptero para 

identificar possíveis crimes ambientais tais como desmatamentos e construções 

irregulares. Dessa forma, percebe-se uma melhoria considerável na estrutura de 

trabalho e nos resultados alcançados. 

Com relação à estratégias de planejamento e desenvolvimento regional, 

existem alguns projetos elaborados na serra de Baturité, realizados por órgãos 

estaduais e federais. Além destes, as prefeituras municipais também têm 

desempenhado um importante papel no desenvolvimento de projetos voltados para 

a sustentabilidade. 

Dentre os projetos regionais, destacam-se o Plano de Desenvolvimento 

Regional e o Planejamento Biorregional do Maciço de Baturité. 

 Em 2004 foi elaborado o Plano de Desenvolvimento Regional (PDR) do 

maciço de Baturité que se trata de um projeto em parceria, desenvolvido pela AMAB 

e pelo consórcio Fausto Nilo/Espaço Plano, através da SEINFRA (Secretaria da 

Infraestrutura), que visava elaborar metas para se atingir um desenvolvimento 

racional sustentável. 

 O PDR constou da identificação das particularidades de cada município do 

maciço, destacando aspectos históricos, populacionais, econômicos, relações inter-

municipais e etc., que tornaram possível a construção de um conjunto de conclusões 

sobre a área, capaz de indicar a dimensão da sua complexidade sócio-ambiental. 
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Desta forma, foi possível identificar os principais desafios que o maciço de Baturité 

deve enfrentar para atingir um novo patamar de desenvolvimento. 

 Posteriormente, foram estabelecidas as premissas básicas que determinaram 

o conjunto de propostas que configuram o PDR do Maciço de Baturité. Essas 

premissas foram elaboradas em função de três critérios: sustentabilidade, 

competitividade e qualidade de vida. 

Com relação ao Planejamento Biorregional do Maciço de Baturité, este 

documento representa uma re-edição de uma publicação elaborada em parceria da 

Fundação Nacional do Meio Ambiente (FNMA), Fundação Cearense de Pesquisa e 

Cultura (FCPC) e a Universidade Federal do Ceará (UFC) no ano de 1994 

denominada “Geossistemas e potencialidades dos recursos naturais: Serra de 

Baturité e áreas sertanejas periféricas”. 

Esse planejamento disponibiliza uma série de informações ambientais e 

socioeconômicas do maciço de Baturité, além de apresentar uma matriz estratégica 

para a sustentabilidade regional.  

Esses dois projetos regionais anteriormente apresentados são muito 

importantes pela grande quantidade de informações sócio-ambientais levantadas e 

pelos acervos cartográficos, porém, do ponto de vista prático não se percebe a 

efetiva implementação de suas contribuições, tratando-se, desta forma, de relatórios 

muito mais indicativos do que normativos. 

O mais importante trabalho técnico normativo elaborado na serra de Baturité 

na área de planejamento ambiental foi o “Zoneamento da APA da Serra de Baturité: 

Diagnósticos e Diretrizes”, publicado em 1992 e se apresenta como um documento 

de fundamental importância, pois estabelece critérios e normas de ocupação 

racional dos ambientes da APA através de um zoneamento. O aspecto mais 

interessante desse trabalho, é que ele foi publicado através da Instrução Normativa 

Nº 01/91 da SEMACE, apresentando, dessa forma, um valor jurídico. 

Apesar de ser um documento muito importante, esse zoneamento citado não 

atende aos anseios que a gestão ambiental regional demanda. Como é um 

zoneamento da APA da Serra de Baturité, tal proposta se aplica apenas à área da 

unidade de conservação, ou seja, os setores abaixo da cota 600m não estão 

contemplados nas suas considerações. 

Mesmo para a área da APA esse zoneamento também não consegue atender 

às expectativas, pois a sua escala de mapeamento é muito pequena e não se aplica 
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aos detalhamentos que a gestão dessa UC demanda. Assim, do ponto de vista 

prático, esse trabalho trata-se também de um instrumento indicativo. 

Além dos projetos anteriormente apresentados, existem duas importantes 

publicações sobre o maciço de Baturité realizadas no ano de 2007: O “Mapeamento 

da Cobertura Vegetal e do Uso/Ocupação do Solo da APA da Serra de Baturité – 

Ceará”, elaborado pela FUNCEME, e a publicação do livro “Diversidade e 

Conservação da Biota na Serra de Baturité, Ceará”, realizada pela UFC. Esses 

trabalhos fornecem importantes contribuições cartográficas e informações sobre a 

rica biodiversidade local. 

As universidades também têm contribuído significativamente para a geração 

de dados ambientais sobre a serra de Baturité através de projetos de pesquisa, 

dissertações de mestrado e teses de doutorado. 

Com relação a estratégias de planejamento regional voltadas para os 

movimentos de massa e seus riscos no maciço de Baturité, nenhum trabalho foi 

elaborado até o presente. Na parte de caracterização ambiental apresentada nos 

projetos anteriormente citados, sobretudo na área de geomorfologia, eram 

apontadas algumas considerações gerais sobre morfodinâmica, mas nada 

específico para movimentos de massa. Inclusive, são utilizados alguns termos 

inadequados para classificar alguns movimentos, como, por exemplo, a solifluxão, 

que trata-se de um movimento muito lento e que não foi identificado ao longo da 

presente pesquisa. 

De acordo com Amaral Júnior (2007), com relação à elaboração de estudos 

de movimentos de massa em âmbito nacional, pode-se destacar a CPRM 

(Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais), a Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, a COPPE (Instituto Alberto Luiz Coimbra), a PUC (Pontifícia Universidade 

Católica), a Escola de Engenharia de São Carlos, o IPT (Instituto de Pesquisa e 

Tecnologia de São Paulo) e o Instituto Geológico (órgão da secretaria de meio 

ambiente de São Paulo), em São Paulo, e a GEORIO (órgão do governo do estado 

do Rio de Janeiro), no Rio de Janeiro.  

Em termos estaduais, existem algumas publicações importantes voltadas para 

estudos de movimentos de massa em outros relevos como a serra de Maranguape, 

localizada na Região Metropolitana de Fortaleza, e a chapada do Araripe, situada no 

extremo sul do Ceará.  
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A partir dos eventos morfodinâmicos catastróficos ocorridos nos últimos anos, 

sobretudo aqueles decorridos no Rio de Janeiro, em 2011, o governo federal passou 

a conceder uma maior atenção para esse tema. Dessa forma, surgiu um projeto de 

elaboração de mapas estaduais e municipais identificando municípios críticos com 

relação à movimentos de massa, que foi desenvolvido pela CPRM em parceria com 

a Secretaria Nacional de Programas Urbanos (SNPU), Ministério Nacional da Defesa 

Civil (SEDEC) e Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT-SP). Esse projeto visa 

atender ao Programa de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres do Plano 

Plurianual (PPP- 2012). 

Nesse projeto foram utilizadas informações cartográficas regionais 

compatíveis com a escala de 1:1.000.000 e estabelecidos critérios cartográficos para 

identificação de suscetibilidade a movimentos de massa. Como resultado, 

identificou-se que 161 municípios brasileiros (3%) têm suscetibilidade muito alta à 

ocorrência de movimentos de massa, 90 municípios (2%) possuem alta 

suscetibilidade, 1.192 municípios (21%) apresentam média suscetibilidade e 4.156 

municípios (74%) possuem baixa suscetibilidade.  

Com relação ao Ceará, foi elaborado um mapa estadual previsional de 

suscetibilidade movimentos de massa, na escala de 1:900.000, que identificou 56 

municípios com suscetibilidade média e 126 com suscetibilidade baixa, 

apresentando vários setores pontuais como sendo áreas suscetíveis.  

Esses setores pontuais identificados como áreas suscetíveis a movimentos de 

massa no Ceará encontram-se distribuídos em vários municípios, com maior 

concentração nos maciços cristalinos de Baturité, Aratanha, Maranguape e Meruoca 

e na chapada do Araripe. 

A partir das informações apresentadas, percebe-se que existem inúmeros 

problemas para a implementação de projetos voltados para a sustentabilidade no 

maciço de Baturité. A maior parte desses problemas está relacionada à falta de 

interesse político na execução das atividades relacionadas. 

Outro fator importante está relacionado com a questão da escala de 

mapeamento. A maior parte desses projetos utilizam escalas inferiores a 1:250.000, 

que acabam resultando em trabalhos indicativos sem o detalhamento necessário. 
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9. ESTRATÉGIAS DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL PARA 

O MACIÇO DE BATURITÉ 

 

A partir das observações elencadas no capítulo anterior, pôde-se ter uma 

idéia da complexidade inerente à gestão ambiental no maciço de Baturité. Dessa 

forma, é fundamental que sejam apresentadas algumas considerações capazes de 

contribuir em projetos futuros voltados para o planejamento ambiental regional.  

 

Movimentos de Massa 

Tendo em vista as características topográficas e hidroclimáticas da serra de 

Baturité, surge uma grande preocupação relacionada aos perigos e riscos 

morfodinâmicos. Essa questão se encontra em relevante pauta nacional, tendo em 

vista as recentes catástrofes naturais ocorridas durante as chuvas de verão nas 

regiões Sul e Sudeste do Brasil. 

Inicialmente, é importante que as contribuições acerca dos movimentos de 

massa apresentadas nesse trabalho sejam levadas em consideração nos projetos 

voltados para planejamento ambiental. As áreas com ocorrência de movimentos de 

maior capacidade energética devem possuir tutelas especiais tendo em vista os 

riscos associados. Dessa forma, esses setores morfodinamicamente instáveis 

devem ser considerados como setores estratégicos para se restringir a ocupação. O 

mapa de suscetibilidade à ocorrência de movimentos de massa no maciço de 

Baturité deve ser adotado em projetos de ordenamento territorial, tais como 

zoneamentos. 

“O componente mais importante da dinâmica da superfície 
terrestre é o morfogenético. Os processos produzem instabilidade da 
superfície, que é um fator limitante muito importante do 
desenvolvimento dos seres vivos. Do ponto de vista ecológico, a 
morfodinâmica é uma limitação. Onde a morfologia é intensa a 
vegetação é pobre e muito aberta, com biomassa reduzida e pouca 
variedade específica. Existe, portanto, uma antinomia entre a 
morfodinâmica e o desenvolvimento da vida. Um dos objetos da 
administração e ordenamento do meio ambiente é, necessariamente, 
diminuir a instabilidade morfodinâmica” (TRICART, 1977). 

Em se tratando da elaboração de mapas de perigo ou de risco geológico no 

Brasil, não existem critérios técnicos ou jurídicos, de reconhecimento nacional, que 

estabeleçam metodologias de mapeamento. Dessa forma, os pesquisadores 

acabam adotando critérios regionais de acordo com as particularidades da área de 
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estudo. Por um lado isso pode gerar bons resultados cartográficos, porém, torna-se 

muito subjetiva qualquer tentativa de comparação entre mapeamentos diferentes. 

Seria interessante o estabelecimento de um método único de mapeamento 

morfodinâmico, mesmo que generalista, capaz de fornecer uma maior unidade 

metodológica, possibilitando parâmetros comparativos mais claros entre trabalhos 

elaborados em diferentes regiões do Brasil. 

Nessa perspectiva, os métodos empregados nessa pesquisa para a 

elaboração do mapeamento da suscetibilidade no maciço de Baturité podem ser 

adotados, ou até mesmo adaptados, em outros ambientes serranos do Ceará ou de 

outros estados nordestinos. 

A partir da espacialização dos tipos de movimentos de massa no maciço de 

Baturité, é possível que sejam tomadas medidas voltadas para amenizar seus 

danos, sobretudo no caso das estradas. Construção de muros de contenção de 

encostas, obras de drenagem e suavização topográfica podem ser necessárias. 

Uma medida bastante viável para amenizar os problemas morfodinâmicos 

seria a redução da declividade mínima permitida para a ocupação de 45º para 30º. A 

Resolução CONAMA nº303/2002, define as encostas com declividade igual ou 

superior a 45º como APP. No caso do maciço de Baturité, 30º de declividade já o 

suficiente para se identificar encostas morfodinamicamente instáveis. 

Os planejamentos relacionados com os deslizamentos de terra devem levar 

em consideração que esse tipo de movimento requer água. Dessa forma, devem ser 

elaboradas instalações para melhorar a drenagem e tentar diminuir o influxo de 

água, contribuindo assim para a amenização da pressão nos poros do material. 

Estradas e ferrovias são muito vulneráveis nesses tipos de casos (DIKAU, 2004a). 

 A maioria dos perigos naturais é inevitável, porém, os desastres não o são. A 

investigação dos perigos do passado e o monitoramento da situação no presente 

possibilitam a interpretação de possíveis perigos futuros, permitindo uma ação mais 

efetiva do poder público e das comunidades (UN-ISDR, 2004). Logicamente, para 

que isso ocorra é necessária uma organização política e social adequada quanto ao 

reconhecimento dos perigos naturais iminentes. 

 Um significativo exemplo de ação efetiva contra perigos e riscos geológicos é 

o papel desempenhado pelo Instituto Geológico de São Paulo, desempenhando 

pesquisas, elaborando zoneamentos e cadastros de risco, desenvolvendo atividades 

de educação ambiental para conscientizar a população quanto aos riscos naturais. 
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Logicamente que o estado de São Paulo apresenta ambientes muito mais 

morfodinamicamente instáveis que o Ceará, porém, as boas práticas institucionais 

devem servir de exemplo.  

É imprescindível que as estratégias para redução de desastres, sob a ótica do 

desenvolvimento sustentável, enfoquem proposições no sentido de fortalecer 

políticas de ordenamento territorial com ênfase na gestão ambiental, concomitantes 

com políticas de acesso à habitação, combate ao desmatamento e de combate a 

degradação de áreas ambientalmente vulneráveis. Ações como estas atuariam 

diretamente na prevenção de desastres (MAFFRA; MAZZOLA, 2007). 

 Conforme pôde-se constatar no capítulo 7, em alguns locais do maciço de 

Baturité, a suscetibilidade à ocorrência de movimentos de massa é elevada, porém 

não foram identificadas grandes áreas de risco. Isso se deve ao fato de que a maior 

parte das áreas urbanas encontra-se em setores morfodinamicamente estáveis. 

Porém, cabe ressaltar que alguns locais isolados, preferencialmente compostos por 

famílias de baixa renda, em Guaramiranga, Pacoti, Baturité e Aratuba apresentam 

áreas de aparente risco geológico, onde caberiam estudos mais detalhados.  

 A bananicultura trata-se de uma atividade agrícola muito associada com o 

desencadeamento de movimentos de massa, porém, a partir de interpretações 

visuais em praticamente toda a área do maciço, não foi identificada nenhuma cicatriz 

de movimento de massa associada com o cultivo de banana. 

 É importante destacar que a bananicultura não está sendo indicada aqui 

como uma alternativa econômica sustentável, até porque o seu cultivo está 

associado com uma significativa descaracterização da mata original. O que 

realmente seria interessante em se comprovar, a partir de estudos específicos 

posteriores, é o grau de relação existente dessa atividade agrícola com o 

desencadeamento de movimentos de massa. 

Um dos principais desafios para os planejadores no que diz respeito aos 

movimentos de massa relacionados com quedas é a identificação das prováveis 

áreas susceptíveis a tais movimentos. Nessa perspectiva, destaca-se a elaboração 

de mapeamentos com zoneamentos de riscos e sistemas de controle adequados 

(DIKAU, 2004a).  

As áreas com alta suscetibilidade à ocorrência de movimentos de massa 

identificadas no maciço de Baturité devem ser adotadas para estudos mais 

detalhados, sobretudo numa perspectiva de risco. 
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“Tanto do ponto de vista fundamental quanto sob o aspecto 
prático, existe a necessidade de se estabelecer uma taxonomia dos 
tipos de meio ambiente fundada no seu grau de estabilidade-
instabilidade morfodinâmica. Em particular, essa maneira de abarcar 
o estudo responde às exigências de uma conservação e restauração 
dinâmica dos recursos ecológicos” (TRICART, 1977). 

Os problemas morfodinâmicos que ocorreram nas regiões Sul e Sudeste do 

Brasil nos últimos anos alertaram o governo e a opinião pública quanto à 

necessidade de se encarar essa temática com seriedade. Porém, apesar de se 

caracterizar como um maciço montanhoso, a serra de Baturité apresenta 

significativas diferenças sócio-ambientais se comparada com as serras do Sul e 

Sudeste brasileiro, tais como a Serra do Mar e da Mantiqueira.  

As diferenças são mais evidentes nos aspectos pluviométricos, morfológicos e 

populacionais. Do ponto de vista pluviométrico, enquanto que o maciço de Baturité 

apresenta, em anos de muita chuva, totais anuais em torno de 1500mm, de acordo 

com Bigarella et. al. (2003), na serra do Mar os totais pluviométricos anuais podem 

atingir de 3000 a 5000mm. Na localidade de Bracinho (Joinville, SC), na serra do 

Mar, foi registrada a maior precipitação anual no Brasil com 7473mm. 

Os aspectos topográficos também apresentam variações consideráveis 

quando se compara esses ambientes serranos. Nas serras litorâneas do Sul e 

Sudeste são muito mais comuns as encostas com topografias acima de 30º de 

declividade e isso se justifica por um forte controle estrutural e tectônico. Alguns 

trechos até possuem similaridades paisagísticas com a serra de Baturité, conforme 

pode ser observado da figura 115, que apresenta uma visão panorâmica da serra de 

Paranapiacaba, que compõe uma parte da serra do Mar. 

Ainda nessa análise comparativa entre os ambientes serranos das diferentes 

regiões, cabe um destaque especial para o critério mais importante com relação à 

existência de áreas de risco: a densidade demográfica. Enquanto que no maciço de 

Baturité as densidades demográficas ficam em torno de 100hab/km2 (Vide Tabela 01 

no Capítulo 5), nos municípios da serra do Mar (SP), esse número fica em torno de 

1.000hab/km2 e nos municípios da serra Carioca (RJ), o valor se aproxima de 

800hab/km2 (BRASIL, 2012). 

Dessa forma, percebe-se que a pressão exercida pela população nos 

ambientes morfodinamicamente instáveis na região Sudeste é muito superior se 

comparada aos municípios do maciço de Baturité e a quantidade de pessoas 

vivendo em áreas de risco também é bastante superior. 
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Figura 115: Visão geral da serra de Paranapiacaba (São Paulo), onde se constata uma grande 

semelhança com os setores dissecados da serra de Baturité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frederico de Holanda Bastos, 2012. 

 

Gestão Ambiental, Licenciamentos e Unidade de Conservação 

No âmbito das políticas públicas ambientais, não se têm constatado grandes 

avanços em termos de garantia de sustentabilidade nos ambientes serranos do 

maciço de Baturité. Isso se deve, sobretudo, a uma série de fatores de ordem 

jurídica, política e cultural que impossibilitam mudanças significativas nas formas de 

apropriação e ocupação do espaço. 

Nessa perspectiva, é fundamental que sejam tomadas medidas coercitivas no 

sentido de disciplinar as formas de uso e ocupação nesses ambientes serranos. Tais 

medidas passam, inquestionavelmente, por estudos voltados para planejamento 

ambiental e ordenamento territorial, de onde se destaca o zoneamento ecológico e 

econômico. 

 De acordo com Becker e Egler (1996), o zoneamento ambiental deve 

obedecer alguns padrões como:  

 Significar um instrumento técnico de informação sobre o território, necessário 

para a ocupação racional e o uso sustentável dos recursos naturais; 

 Classificar o território conforme sua capacidade de suporte ao uso e 

ocupação; 



243 

 

                                                                                                                                                                                                

 

   

                       

 Ser condicionante de planejamento e de gestão para o desenvolvimento 

estadual em bases sustentáveis, colocando-se como instrumento corretivo e 

estimulador desse desenvolvimento; 

 Estabelecer a capacidade de suporte das zonas com indicadores a respeito 

das potencialidades e limitações do ambiente e dos recursos naturais e as 

condições de vulnerabilidade à ocupação, assim como procurar avaliar os 

principais impactos e riscos de ocupação de cada zona; 

 Compatibilizar o uso, ou seja, propor para cada zona atividades permitidas e 

as atividades que devem ser evitadas; 

 Fornecer às instituições públicas do estado e do município, instrumentos 

técnicos capazes de subsidiar a avaliação e licenciamento de atividades que 

produzam impactos ao meio ambiente. 

Na atual configuração da questão ambiental da serra de Baturité, pode-se 

afirmar que existe a necessidade de estudos cada vez mais pragmáticos no que 

tange à gestão. Nesse caso, os zoneamentos ambientais devem ser 

obrigatoriamente considerados nos procedimentos de licenciamentos ambientais, ou 

seja, eles devem ser ponderados nas tomadas de decisão no âmbito do 

licenciamento. 

Para que isso funcione, é necessário que os mapeamentos sejam feitos em 

grandes escalas, de preferência superiores a 1:10.000, e que os arquivos vetoriais 

elaborados sejam disponibilizados e utilizados pelo órgão ambiental competente. 

Além disso, faz-se necessária a normatização do uso e ocupação, com base no 

estudo em questão, através de um instrumento jurídico para que a obediência ao 

zoneamento tenha força legal. 

Mapeamentos detalhados em grandes extensões espaciais tornam-se 

economicamente inviáveis, desta forma, é importante selecionar áreas estratégicas 

para a elaboração de tais estudos. Um bom exemplo de áreas estratégicas 

interessantes seriam os setores identificados no presente trabalhos como áreas de 

alta suscetibilidade à ocorrência de movimentos de massa no maciço de Baturité. 

 A liberação de financiamentos para a elaboração de zoneamentos ou 

similares na esfera governamental, só deve ser feita a partir de processos licitatórios 

transparentes, independentemente do agente financiador. É imprescindível que no 

termo de referência emitido para a elaboração de qualquer estudo ambiental esteja 
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implícito que o responsável pelo relatório deve responder juridicamente pelos seus 

resultados. 

Algumas categorias de atividades licenciadas pela SEMACE demandam a 

elaboração de estudos ambientais específicos, tais como EVA, RAS, 

PCA/RCA/PRAD e EIA/RIMA, que vão depender do grau do impacto ambiental da 

atividade em questão. Para que possa elaborar esses estudos, o profissional 

responsável e sua empresa devem possuir um cadastro junto à SEMACE. 

Esses trabalhos de consultoria voltados para estudos ambientais têm 

apresentado, na sua maioria, relatórios bastante precários em termos de qualidade 

das informações. Isso se deve, sobretudo, à conivência do órgão licenciador com 

esses estudos. Dessa forma, a consultoria ambiental se transformou num mercado 

atraente e que absorve profissionais de competências duvidosas. Cabe aqui 

ressaltar que existem trabalhos de excelente qualidade, mas infelizmente não 

configuram a maioria. 

Dessa forma, seria bastante pertinente que os estudos ambientais 

apresentados durante os procedimentos de licenciamento passassem por controle 

de qualidade e aqueles trabalhos com resultados precários deveriam retornar para o 

consultor responsável numa única tentativa de melhorá-lo. Caso se confirmasse a 

deficiência técnica do trabalho, o consultor teria seu nome excluído do cadastro 

técnico da SEMACE. Para que essa estratégia funcione, seria necessária a criação 

de um setor, vinculado ao licenciamento, especificamente voltado para análise de 

estudos. 

Outra medida necessária se refere à revisão normativa do instituto jurídico 

APP, especialmente com relação ao conceito de “topo de morro”, previsto na 

Resolução CONAMA nº 303/2002. Normas impraticáveis não geram ordem, mas sim 

clandestinidade. Melhor seria uma definição de topo de morro por legislação 

estadual específica, na qual se poderiam ponderar as particularidades do maciço de 

Baturité, instituindo restrições viáveis em áreas relevantes. Assim, a norma geral 

(art. 2º, “d” do Código Florestal) seria suplementada pela lei estadual de forma 

tecnicamente viável e juridicamente adequada, nos termos do art. 24 da Constituição 

Federal de 1988 (BASTOS; AZEVEDO, 2011). 

No caso, o adequado seria uma lei estadual específica para a serra de 

Baturité, não uma lei aplicável a todos os relevos montanhosos do Brasil. Ao se 

tomar como exemplo as serras cristalinas cearenses, as chapadas do Araripe e 
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Apodi e o planalto da Ibiapada, pode-se afirmar que essas possuem aspectos 

morfoestuturais completamente distintos, devendo, pois, ser disciplinados de acordo 

com suas particularidades. Logo, o ideal seria lei específica para cada tipo de relevo. 

Se não é viável tutelar de modo uniforme os relevos de um mesmo estado, que dirá 

tutelar de forma igual todos os morros, montanhas e serras de um país de 

dimensões continentais como o Brasil. 

Uma norma estadual poderia, ainda, tutelar o que a legislação de APPs não 

previu, no caso de “normas de transição”. Ou seja, as normas inovam restrições, 

criando novas APPs, mas não discorrem sobre como serão tratados aqueles que 

passaram a ficar em APP, mas haviam edificado quando não era proibido. Sobre tais 

casos pairam sérias dúvidas: O poder público deverá retirar as edificações e 

indenizar o proprietário? As edificações deverão ficar imobilizadas? Poderão 

reformar as edificações, mas desde que não implique em ampliação da área 

construída? Enfim, são questionamentos que, com as atuais normas de APPs, não 

se consegue responder. Desse modo, poderia disciplinar-se, adequadamente, não 

apenas as futuras ocupações, mas também as ocupações que passaram a estar em 

situação irregular em razão da nova norma. 

Em síntese, o problema jurídico está posto e precisa ser resolvido. Para tanto, 

é fundamental que grupos multidisciplinares conduzam a elaboração de uma norma 

estadual, definindo, além de “topo de morro”, demais áreas prioritárias de 

preservação e suas respectivas “normas de transição”. Não de forma ideológica, 

mas sim tecnicamente viável e juridicamente possível. 

Um dos grandes problemas de gestão ambiental no estado do Ceará e em 

todo território nacional é a falta de continuidade de políticas públicas. Com relação a 

essa problemática, pode-se citar como exemplo o Termo de Compromisso assinado 

entre o Ministério Público Estadual e a SEMACE em 2007, exigindo dessa 

superintendência a elaboração de um ZEE detalhado para a APA da Serra de 

Baturité. No ano seguinte, ocorreram mudanças administrativas na gestão da 

SEMACE que geraram a paralisação dessas atividades e o resultado disso é que até 

o presente momento nenhum ZEE foi finalizado e a situação continua sem solução. 

Dessa forma, deveriam existir critérios legais relativos à responsabilidade 

administrativa dos órgãos públicos no sentido de que a continuidade dos projetos em 

andamento seja garantida mesmo com a possibilidade de mudança de gestão. 



246 

 

                                                                                                                                                                                                

 

   

                       

Nesse caso em epígrafe, a gestão da APA da Serra de Baturité não pode ser 

comprometida por problemas políticos do poder executivo estadual.  

Devido às características topográficas acidentadas do maciço de Baturité, 

pode-se afirmar que o poder público deve dispor de ferramentas e equipamentos 

capazes de subsidiar estudos ambientais. Informações planialtimétricas detalhadas 

são imprescindíveis para se calcular declividades ou até mesmo para traçar perfis 

topográficos. 

No caso da serra de Baturité, os dados planialtimétricos mais precisos de que 

se dispõe atualmente são das ortofotocartas do IPECE, datadas de 1988, cujas 

curvas de nível possuem equidistância de 10m. Apesar dessa base planialtimétrica 

apresentar boa qualidade técnica, ainda é necessário a disponibilização digital 

desses dados, pois os mesmos ainda se encontram em formato analógico. Nesse 

caso, uma excelente opção seria a elaboração de um novo levantamento 

planialtimétrico, talvez ainda mais detalhado tendo em vista a enorme precisão que 

demandam alguns licenciamentos. Uma alternativa viável também seria a utilização, 

por parte do órgão gestor, de equipamentos de alta precisão planialtimétrica como é 

o caso da estação total ou do GPS geodésico. 

Lançando mão de dados detalhados, os órgãos ambientais podem, de forma 

mais rápida e com maior precisão, delimitar as áreas cujas declividades devem ser 

consideradas como de preservação permanente. Essas informações podem ser 

aplicadas, através da utilização de técnicas de geoprocessamento, diretamente nos 

procedimentos de licenciamentos ambientais.  

A disponibilidade de dados planialtimétricos atualizados e mais detalhados 

também podem contribuir para a elaboração de futuros mapeamentos temáticos 

detalhados como mapeamentos de áreas de risco morfodinâmico ou até mesmo 

zoneamentos, que possam ser utilizados como estratégias de planejamento 

ambiental e ordenamento territorial. Isso poderia contribuir na prevenção de 

acidentes relacionados com movimentos de massa ou inundações. 

Infelizmente, em função das atuais limitações técnicas, fica muito complicado 

de se delimitar, com precisão, as declividades das vertentes ou partes destas, para 

que assim seja possível se aplicar as normas referentes à APP’s. Desta forma, 

existe uma grande subjetividade que pode gerar erros interpretativos. 

A APA da serra de Baturité foi criada na perspectiva de conservar a mata 

úmida do maciço de Baturité. Dessa forma, sua delimitação foi estabelecida a partir 
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da cota 600m, tendo em vista a relação da presença de tal cobertura vegetal com os 

aspectos orográficos. Apesar da importância de se conservar a mata úmida, existem 

outras áreas do maciço de Baturité, abaixo da cota 600m, que merecem tutelas 

especiais, tendo em vista a intensa vulnerabilidade associada às formas predatórias 

de uso e ocupação do solo. Nessa perspectiva, destaca-se o município de Palmácia 

que apresenta elevados índices de degradação ambiental em áreas de encostas 

fortemente dissecadas. 

 Conforme pôde ser observado no mapa de suscetibilidade à ocorrência de 

movimentos de massa no maciço de Baturité, as áreas com suscetibilidade elevada 

se encontram, quase que integralmente, fora da APA, ou seja, abaixo da cota 600m. 

Essa é mais uma razão para o estabelecimento de tutelas especiais também para as 

vertentes do maciço. 

Nos setores mais úmidos do maciço, encontram-se áreas em bom estado de 

conservação, onde habitam algumas espécies de animais ameaçados de extinção. 

Uma excelente alternativa para se preservar essas áreas pontuais, seria a criação 

de pequenas unidades de conservação de proteção integral, tais como parques 

estaduais ou estações ecológicas. Com a criação dessas UC’s, poderiam delimitar-

se, fisicamente, áreas a serem preservadas, podendo ocorrer visitas com propósito 

de ecoturismo e educação ambiental. 

Finalmente, espera-se que as contribuições apresentadas possam servir na 

implementação de políticas públicas voltadas para garantir a sustentabilidade e que 

contribuam para uma melhor compreensão acerca das características da 

morfodinâmica dos ambientes que compõe o maciço de Baturité e seu entorno. 
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