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Apresentação 
 

O IV Fórum Brasileiro do Semiárido é um evento realizado desde o ano de 1999, estando em sua 

4ª edição, promovido pela Universidade Estadual Vale do Acaraú/UVA é organizado por um grupo 

de pesquisadores vinculados às instituições de ensino superior que investigam e desenvolvem 

trabalhos na área de pesquisa e extensão no semiárido. O Grupo de Pesquisa e Extensão do 

Semiárido (CNPq) lidera a iniciativa, contando com a participação colegiada do curso do Programa 

de Pós-Graduação em Geografia da UVA.  

O IV Fórum Brasileiro do Semiárido reservou como tema principal “Educação, Tecnologias e 

Técnicas de Convivência no Semiárido” e reuniu profissionais de todo o país que se dedicam à 

pesquisa no ambiente semiárido e atuam nas áreas do ensino, pesquisa e extensão em instituições 

públicas, privadas e organizações governamentais e não governamentais.  

A discussão do tema proposto possibilitou a difusão do conhecimento do semiárido em uma 

perspectiva de integração natureza e sociedade, estimulando a articulação e a troca de ideias, 

informações, experiências e conhecimentos entre os participantes do Fórum, formado por 

geógrafos, agrônomos, biólogos, engenheiros, geólogos e pedagogos, professores, pesquisadores, 

acadêmicos e profissionais das demais áreas voltadas para a temática do semiárido a nível nacional 

e internacional. 

A realização do Fórum, em área encravada no ambiente semiárido, e em meio as instituições que 

desenvolvem tecnologias voltadas ao semiárido é, também, uma oportunidade para divulgação das 

pesquisas e ações relacionadas as técnicas e a conservação da natureza desse ambiente, com foco 

em suas potencialidades, limitações e fragilidades, sem perder o foco do contexto cultural que 

emerge na dinâmica da realidade da região Nordeste. 

Neste contexto resultou a presente obra, Clima, potencial de exploração e tecnologia sustentável, 

reunindo pesquisas no semiárido nos diversos olhares. Contudo a primazia recai no 

desenvolvimento natural e fortalecimento dos aspectos culturais que circundam no ambiente 

semiárido. 

O livro propicia a promoção da discussão de temas concernentes ao desenvolvimento de 

tecnologias de convívio com o ambiente semiárido por meio dos agentes de divulgação/promoção 

do conhecimento e das aplicações de práticas educativas e inovadoras na condução de pesquisas e 

a extensão de ações sobre a realidade do ambiente.  

 

Prof. Dr. José Falcão Sobrinho 

Coordenador do IVFBSA 
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Prefácio 
 

A preocupação com o clima e sua relação com a sociedade são fatores que têm sido discutidos 

hodiernamente. O clima é considerado um dos maiores objetos de estudos na contemporaneidade, 

pois envolve a compreensão de fenômenos como: eventos extremos, desastres socionaturais, 

elevação da temperatura em ambientes urbanos, que vêm causando consumição não apenas para a 

comunidade científica, mas também para pesquisadores de diversas áreas.  

Na tentativa de reverter tais inquietações, os estudos de Climatologia no Brasil têm avançado 

consideravelmente nas últimas décadas, somados como ponto positivo e de suma importância para 

a consecução de trabalhos sobre o clima na atualidade. Nesse ínterim, essa temática traz consigo 

novas perspectivas e inovações tecnológicas, e conta com a participação de geógrafos, 

meteorologistas, biólogos, agrônomos, arquitetos e urbanistas, e outros pesquisadores das ciências 

da Terra.   

Nesse seguimento, as contribuições do professor Dr. Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro na 

área da Climatologia, especificamente nos estudos de clima urbano no Brasil, foram fatores que 

elevaram o interesse e as motivações dos pesquisadores pela temática em questão. Diante disso, 

para o campo científico tornam-se perceptíveis o avanço de estudos e pesquisas significativas de 

interesses singulares da Climatologia no que diz respeito à região semiárida do Nordeste.  

A presente obra “Clima, potencial de exploração e tecnologia sustentável” além de ser fruto dos 

avanços supracitados, também reúne estudos dessa nova conjuntura climática da região semiárida, 

e encontra-se estruturada em três partes. A primeira parte “Clima e potencial de uso” é composta 

de oito artigos, traz excelentes discussões acerca das anomalias pluviométricas e suas variações, e 

de estudos do clima urbano e a sua relação com as alterações dos parâmetros climáticos resultantes 

da rápida urbanização, além da temática sobre as variações pluviométricas na Agroclimatologia.  

A segunda parte “Energias renováveis no semiárido” discorre sobre a compreensão das inovações 

tecnológicas sustentáveis. Os dois artigos nela encontrados abordam a respeito das novas 

alternativas de energia renovável, com respaldo teórico comprovado por meio da geração de 

energias limpas e com uma taxa de segurança elevada em comparação com as demais da 

atualidade. Os artigos contam com oficinas educacionais, com a finalidade de alertar os citadinos 

acerca das fontes de energias não renováveis e prejudiciais à sociedade; e apresenta novas formas 

de produção de energias limpas.  

A terceira e última parte desta coletânea tem como título “Risco, vulnerabilidade e desastres 

socionaturais em ambientes semiáridos”; composta por quatro artigos, cada artigo expressa o 

descontentamento e o descaso que a sociedade, “o homem”, tem realizado nos espaços urbanos e 

no meio ambiente, não culpabilizando somente a natureza pelos danos sociais, pois os desastres 

também são socialmente construídos.  

Diante do exposto acima, este livro é uma iniciativa de suma importância do IV Fórum Brasileiro 

do Semiárido para os estudos da Climatologia no Nordeste do Brasil. Concernente à grande 

variedade de trabalhos, a obra é considerada benéfica para o anseio geográfico e interdisciplinar, 

com ricas contribuições para o entendimento climático local e regional. Permite tanto o 

conhecimento quanto à identificação dos vários contextos climáticos presentes no semiárido; e 

apresenta uma leitura convidativa e de grande relevância para a comunidade geográfica e 

pesquisadores que possuem interesses particulares nesse assunto.  

     

Organizadores 
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ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES DE ANOMALIA DE  

CHUVA NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA - CE  

 

Ana Leticia Moreira Viana  

Fabiano Fontenele Farias  

Felipe da Silva Freitas  

Maria Elisa Zanella  

 

INTRODUÇÃO  

 

A Região Nordeste do Brasil equivale a 18,2% do território nacional, onde mais da metade dela 

está inserida no contexto do semiárido e por conta das características ambientais e climáticas 

enfrenta uma recorrente problemática de escassez hídrica, podendo chegar até pouco mais de 100 

mm nos totais pluviométricos anuais, ao mesmo passo que há elevado potencial de 

evapotranspiração por conta do amplo fotoperíodo. 

Segundo Marengo et al.(2008) no Semi-Árido, vivem aproximadamente 30 milhões de pessoas, 

ou cerca de 15% da população nacional. O estado do Ceará possui mais de 80% de sua área 

situada no semiárido, apresentando um extenso histórico de secas rigorosas desde quando 

começou a ser monitorado. Com registros a partir do século XVI e segundo a Empresa Brasileira 

de Pesquisa e Agropecuária (EMBRAPA, 2020), calcula-se que a cada 100 anos há entre 18 e 20 

anos de secas severas.  

No século XX, foi o período onde mais foram registrados eventos de estiagem, contando ao todo 

27 anos, sendo um dos anos mais fortes no início do século, entre 1903/1904. Estimulando a 

destinação de verba pública para obras contra a seca instituídas pela lei de Orçamento da República 

e contribuindo para a criação do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) no 

ano de 1909. Com essas políticas públicas instalou-se no Ceará principalmente a “cultura” dos 

açudes e barragens, a perfuração de poços artesianos e as cisternas do programa Água para Todos. 

Wilhite & Glantz (1987) enquadraram, além das secas meteorológicas, as secas como agrícolas 

(solos e cultivo), hidrológicas (suprimento de água) e socioeconômicas (impacto social e 

econômico) (apud NORONHA et al. 2016). Esse fenômeno de escassez hídrica é caracterizado 

por não seguir um padrão, mas apresenta uma linha de normalidade ao longo dos anos, podendo 

indicar picos que compreende-se como eventos extremos, sendo estes negativos ou positivos. 

Esses fatores associados à ausência de políticas públicas e de tecnologias sociais impactam 

diretamente na segurança hídrica e alimentar da população, tornando-a refém dos longos períodos 

de seca da região e configurando um cenário de vulnerabilidade e até mesmo de catástrofe 

socioambiental. 

Tendo em vista estes cenários extremos, não apenas de secas, mas também de inundações e outros 

eventos, evidenciou-se no meio científico as discussões sobre as mudanças climáticas e como estas 

influenciam de forma multiescalar e em um período de tempo cada vez mais curto. Neste contexto, 

os estudos na área da climatologia geográfica vêm investindo em metodologias que apontem 

soluções para mitigar a influência dessas mudanças climáticas na sociedade.  

Neste estudo foi utilizado a metodologia proposta por Rooy (1965), o Índice de Anomalia de 

Chuvas (IAC), o qual por meio da aplicação de fórmulas em uma série histórica de precipitação 

total, geram uma classificação de acordo com os valores do índice que variam de extremamente 

úmido à extremamente seco. Esta metodologia permite a análise temporal do regime pluviométrico 

de uma dada localidade, onde auxilia no monitoramento de anos secos e chuvosos e principalmente 
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a ocorrência de eventos extremos, e ainda com a classificação do índice é possível compreender 

melhor a variabilidade climática.  

Neste contexto, para compreender mais sobre a amplitude de usos desta metodologia, analisou-se 

outros trabalhos que se valeram da mesma para outras áreas de estudo. Para o município de 

Irauçuba encontramos um trabalho utilizando o IAC, o qual Landim et al. (2011) buscou investigar 

possíveis causas climáticas e antrópicas do processo de desertificação no município, analisando a 

série temporal de 1981 à 2008, ao mesmo passo que também utilizou imagens do satélite Landsat 

5 para análise do uso do solo pelo NDVI (Índice de Vegetação da Diferença Normalizada). Com 

isto foi possível notar que além da influência do clima, as atividades antrópicas também vêm 

impactando sobre a cobertura vegetacional. 

Garcês Júnior e Zanella (2019) analisaram a variabilidade das precipitações do período de pré-

estação chuvosa para o município de São Luís - MA, no nordeste brasileiro, para os anos de 1961-

1990 e 1991-2011. A pré-estação chuvosa compreende-se pelos meses de novembro a janeiro. Os 

resultados ainda foram comparados com os padrões de ENOS. Outro trabalho na região nordeste 

com a aplicação do IAC, Silva et al. (2017) buscaram analisar a variação de anomalias de 

precipitação para o município de Petrolina-PE. Obtiveram resultados para uma série de 42 anos 

(1975-2016), associando ainda os eventos de El Niño e La Niña às variações entre positivo e 

negativo, podendo observar uma redução significativa do regime pluviométrico nos últimos sete 

anos da série. 

No sul do país há trabalhos com IAC tanto para um contexto de estado, como Gross e Cassol 

(2015) que buscaram analisar a ocorrência de anomalias de precipitação negativas, e para melhor 

compreensão ilustraram os resultados por meio de cartografia temática utilizando interpolação por 

Krigagem.  

Sendo assim, o intuito desta pesquisa é analisar a evolução de eventos negativos para o período 

anual e de quadra chuvosa de uma série de 30 anos, do município objeto deste trabalho. Pelo 

contexto que o município de Irauçuba está inserido, a análise histórica por meio do IAC dando 

ênfase aos eventos extremos de pluviosidade, permite compreender a questão da variabilidade 

climática em torno da evolução do processo de desertificação e os impactos socioambientais 

atrelados a isto.  

ÁREA DE ESTUDO 

Irauçuba é um município da região de planejamento do litoral oeste / vale do Curu com uma 

população, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2019), estimada em 

24.156 pessoas, localizado a noroeste do estado do Ceará nas coordenadas 3° 44’ 46’’ de latitude 

sul e 39° 47’ 00’’ de longitude oeste de Greenwich, e seu território abrange uma área de 1.461,253 

km². Os limites de Irauçuba se encontram com os municípios de Itapajé, Itapipoca, Miraíma, 

Sobral, Canindé, Tejuçuoca e Santa Quitéria. O acesso viário se dá principalmente pela BR-222 

ou pelas CEs 168 e 253 (Mapa 1), e dista cerca de 146 km da capital cearense Fortaleza.  

Seu relevo é caracterizado pela superfície pouco dissecada pertencente à depressão sertaneja e, 

ainda ao norte e sul, pelo relevo do embasamento cristalino como o maciço residual de 

Uruburetama com cotas que chegam a alcançar 700 metros de altitude. No que diz respeito à 

geologia há ainda a presença de rochas como granitos, gnaisses e migmatitos (SERVIÇO 

GEOLÓGICO BRASILEIRO - CPRM, 1998). O município possui uma concentração de solos 

pouco profundos e com alta potencialidade de erosão, com a presença dos Luvissolos, 

Organossolos, Argissolos vermelho e amarelo e Planossolos. (IPECE, 2017) 
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A vegetação é composta pela presença marcante das espécies herbáceas, e além dela também 

observa-se as plantas anuais (terófitas) e, em menor concentração, árvores e arbustos (fanerófitas) 

(IPECE, 2017 e IBGE, 2012). As espécies presentes não só no município de Irauçuba, mas em 

todo o domínio da caatinga, são condicionadas pelas configurações de solo, relevo e 

principalmente do clima, onde apesar do porte, muitas espécies costumam perder a folhagem no 

período de estiagem para evitar a perda de água e garantir a sobrevivência até o próximo período 

chuvoso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 1 - Afloramento cristalino à beira da BR - 222 

Fonte: Viana (2019). 

Mapa 1 - Mapa de localização do município de Irauçuba 

Fonte: Freitas, 2020 
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Pela classificação de Figueiredo (1997) apud Moro et al. (2015) a vegetação é a caatinga do tipo 

arbustiva aberta. Com solos pouco profundos e baixa oferta hídrica, o porte das espécies tende a 

ser menor, não possuem um dossel consolidado e fechado como uma mata úmida do barlavento 

dos maciços residuais, ainda assim em contexto de elevações há a presença de caatinga de porte 

arbustivo e denso (MORO et al, 2015). 

Já Moro et al (2015), possui duas classificações que se encaixam com as características de 

Irauçuba, que seria a caatinga do cristalino presente na área de Depressão Sertaneja e a Mata Seca 

do Cristalino que está presente nos maciços residuais. Apesar da variação dos portes desta 

vegetação, Moro et al (2015) reconhece que existem diferentes portes fisionômicos nas Caatingas 

do cristalino, mas que todas essas áreas possuem uma flora característica que as une entre si.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação aos recursos hídricos, segundo o CPRM, o município de Irauçuba está inserido nas 

bacias hidrográficas do Aracatiaçu e Curu e tem como principais drenagens, o rio Aracatiaçu, e os 

riachos Riachão, Aroeira e Gabriel (na primeira bacia) e o rio Caxitoré e os riachos Cachoeira e 

Camocim (na segunda bacia). O principal reservatório na região é o açude Santo Antônio do 

Aracatiaçu com capacidade de acumulação da ordem de 24,25 hm³.  

 

O município apresenta um clima do tipo tropical quente semiárido com uma sazonalidade 

distribuída ao longo do ano. De acordo com Zanella (2014) o período seco é distribuído entre 7 a 

9 meses enquanto a estação chuvosa dura entre 3 a 5 meses, e com temperaturas elevadas, dentro 

de uma média de 26° à 28°C (INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO DO CEARÁ - IPECE, 2017). Sua área possui uma grande taxa de 

evapotranspiração, com subtrações entre 500 mm à 1000 mm (VIEIRA, 2003 APUD ZANELLA, 

2014), que influencia diretamente nas cotas das águas superficiais, a salinização do solo e a 

característica fitogeográfica da área.  

 

Imagem 2 - Vegetação em Irauçuba 

Fonte: Viana (2019). 
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Conforme o relatório de 1998 do Serviço Geológico Brasileiro (CPRM), os totais pluviométricos 

ficavam em torno de 600 mm por ano. Já em 2017, segundo o IPECE, os totais anuais chegavam 

à 539 mm. A dinâmica atmosférica no Nordeste é regida por massas de ar e alguns sistemas 

atmosféricos. No estado do Ceará se destaca a atuação do Anticiclone Semifixo do Atlântico Sul, 

associado a Massa Tropical Atlântica e a Massa Equatorial. Segundo Zanella (2014) estas massas 

de ar, por conta da sua vorticidade anticiclônica e subsidência superior trazem estabilidade para o 

tempo, ou seja, estabelece-se um período seco para a região nordeste e que para as configurações 

do semiárido pode durar até 9 meses. 

Em relação a pluviometria, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) é o sistema atmosférico 

de maior influência no ciclo de chuvas no estado do Ceará. Caracteriza-se como uma faixa de 

intensa convectividade formada pela confluência dos ventos alísios de Nordeste e de Sudeste e que 

possui um deslocamento norte-sul ao longo do ano. Sua cobertura pode chegar a 500km, e pode 

se estender desde seu ponto mais boreal, 14° latitude Norte ao seu ponto mais austral 5° ou 6° 

latitude sul (CARVALHO, 2011. p.33). 

 

A atuação da ZCIT é predominante no período da quadra chuvosa, que compreende os meses desde 

fevereiro à maio. Observa-se também, a atuação dos Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis, as linhas 

de estabilidade, os Complexos Convectivos de Mesoescala e as Ondas de Leste (ZANELLA, 

2014), os quais causam as chuvas entre o final e o início dos anos (VCANs) e junho, julho (Ondas 

de Leste) e em alguns casos durante o segundo semestre. 

 

MATERIAL E MÉTODO 
 

Para este estudo foram utilizados dados de um dos dois postos meteorológicos da Fundação 

Cearense de Meteorologia e Recurso Hídricos (FUNCEME) localizado na sede da cidade de 

Irauçuba (-3.74S; -39.77W). Apesar da existência de dois postos no município, apenas um 

apresentou dados com integridade que pudessem ser trabalhados.  

 

No arquivo disponibilizado pela FUNCEME, os dados estão dispostos em totais mensais de cada 

ano, e antes de obter-se os totais anuais, foi necessário observar a presença de erros de coletas de 

dados. Após correções, calculou-se os totais anuais inserindo os dados em uma tabela eletrônica 

no software Microsoft Excel que realiza o cálculo automático do IAC, o qual utiliza-se das 

fórmulas apresentadas abaixo, que resultam na intensidade e sua respectiva classificação (Gráficos 

1 e 2). A partir dos cálculos, é gerado um gráfico de colunas verticais e linhas ilustrando a 

distribuição dos totais de pluviosidade e o IAC de acordo com os anos. 

- Fórmula para anos com índice de anomalia negativos 

IAC = 3 ∗ [
N − N̅ 

M̅ − N̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
] 

 

- Fórmula para anos com índice de anomalia positivos 

IAC = −3 ∗ [
N − N̅ 

X̅ − N̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
] 

Onde: 

 N – Precipitação (mm) do período analisado (anual e quadra chuvosa). 

 N̅ – Média (mm) da série histórica. 

 M̅ – Média (mm) dos dez anos mais úmidos da série analisada. 

 X̅ – Média (mm) dos dez anos mais secos da série analisada. 

 

Após a aplicação das fórmulas, os cálculos do índice geram a seguinte classificação: 
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Depois da organização dos dados partiu-se para a fase de leitura bibliográfica de base como outros 

trabalhos que se utilizaram da mesma metodologia tanto para o Nordeste quanto para outras 

regiões do Nordeste. Por último redigiu-se o texto realizando-se as interpretações dos dados para 

gerar uma discussão e tirada de conclusões posteriormente. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Por meio da aplicação dos dados pluviométricos obtidos no cálculo do IAC, foi possível identificar 

a variabilidade característica de Irauçuba. A partir dos dados analisados neste trabalho a média 

chega à 422 mm, onde nota-se uma queda significativa dos totais anuais para esse município. 

Observou-se que entre as anomalias positivas e negativas em ambos períodos (anual e quadra 

chuvosa) prevalece um valor maior de anomalias negativas. Em relação aos eventos positivos, no 

contexto anual destacaram-se os anos de 1989 (IAC=4,59) e 2009 (IAC=7,66) como anos 

extremamente úmidos. Os anos classificados como muito úmidos foram 1994, 1996, 2003, 

2004, 2006 e 2018, já os indicados como anos úmidos foram 1991, 1995, 2000, 2002 e 2011.Para 

anomalias negativas, sobrepujaram-se como anos extremamente secos 1998 (IAC=-4,34) e 2012 

(IAC=-4,12), já os anos muito secos foram 1992, 1993, 1997, 2005, 2007, 2010 e 2013. E por 

conseguinte, os anos classificados como seco foram 1990, 1999, 2001, 2008, 2014, 2015, 2016 e 

2017. A maior concentração de eventos negativos foi observada na década de 2010, totalizando 7 

anos e com uma sequência entre os anos de 2012 e 2017. (Tabela 2) 

 

Estatisticamente, 56,66% da série histórica é composta por anos que variam entre extremamente 

secos e secos, e 43,33% foram de anos entre extremamente úmidos e úmidos.  

 

Independente da intensidade, nem todos os anos receberam influência marcante do El Niño ou La 

Niña, já que as temperaturas de superfície do oceano atlântico tropical também apresentam fortes 

correlações com as precipitações da porção norte da região nordeste. O dipolo de TSM do 

Atlântico tropical constitui um bom indicador de qualidade da estação chuvosa nessa região, 

especialmente em anos de condições neutras sobre o Pacífico (FUNCEME, 2016) 

Em alguns casos, a fase negativa do Dipolo pode ressaltar os efeitos da La Niña nas precipitações 

da ZCIT no período da quadra chuvosa, como em 1989, classificado como um ano extremamente 

úmido, onde houve a ocorrência da La Niña, ao mesmo passo que também houve Dipolo negativo, 

e o mesmo cenário foi observado para o ano de 2009 e ainda mais sobressalente. Já em 1995, 

Tabela 1 - Classificação da pluviosidade segundo IAC 

Fonte: Adaptado de Rooy (1965) 

Índice de Anomalia 

de Chuvas - IAC
Classe de intensidade

≥ 4 Extremamente úmido

Entre 2 e 4 Muito úmido

Entre 0 e 2 úmido

Entre 0 e -2 Seco

Entre -2 e -4 Muito seco

≤ -4 Extremamente seco
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apesar da presença do El Niño, foi classificado como úmido o que pode ser explicado pelo Dipolo 

em sua fase negativa logo no início do ano.  

 

 

 

 

Mas assim como pode intervir positivamente nas proporções de precipitações, o Dipolo também 

pode evidenciar um cenário negativo ou se sobressair às anomalias na temperatura do oceano 

Tabela 3 - Série histórica de anos e percentual de acordo com a classificação do IAC 

Classificação N %

Extremamente Úmido 2 6,6

Muito Úmido 6 20

Úmido 5 16,6

Seco 8 26,6

Muito Seco 7 23,3

Extremamente Seco 2 6,6

Total 30 100

Fonte: Os autores 

Tabela 2 -  Totais anuais de precipitação, classificação do IAC e El Niño 

Oscilação Sul 

Fonte: Os 
autores 
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pacífico, ou seja, em ano que o ENOS se apresenta Neutro, o Dipolo em fase positiva tem a 

tendência de diminuir as precipitações e causar secas (NÓBREGA et al. 2016). 

Foi observada a classificação da intensidade das secas e das chuvas em um contexto anual obtidas 

no cálculo do IAC, além de também indicar os fenômenos de superfície do oceano pacífico que 

influenciam nos totais pluviométricos, principalmente no período da quadra chuvosa, e em 

conjunto com a dinâmica do relevo, como já citado anteriormente. 

Pelo menos em duas décadas houve a ocorrência de anomalias extremas tanto positivas quanto 

negativas, e apesar da influência do ENOS nesta região, dos anos classificados entre seco e 

extremamente seco na série analisada, apenas 5 anos estão relacionados ao El Niño. Volta-se a 

maior preocupação para o período da quadra chuvosa, pois é onde se concentra grande parte da 

precipitação anual como pode ser observado com os percentuais apresentados na Tabela 4.  

No contexto da quadra chuvosa, mais de 50% da série apresenta períodos com anomalias negativas 

(Tabela 5), apresentando um total de 18 observações. Nos últimos anos é possível observar ainda 

uma sequência de períodos secos, que vão de 2012 à 2017, e que configuraram anos que foram 

bem abaixo da média. Estes totais se concentraram, em grande parte, no período da quadra.  

O período de quadra com anomalia negativa mais expressiva foi o do ano de 1998 (IAC=-4,84), 

no entanto apenas 46,5% do total anual se concentrou nesse período, configurou-se uma 

distribuição mais heterogênea, mas ainda assim, como citado anteriormente foi ano mais seco da 

série. Outros anos com maior concentração de precipitação (considerando uma porcentagem a 

partir de 90%) no período da quadra foram os de 1991, 1996, 2001, 2003, 2007, 2013 e 2018. 

Tabela 4: Totais da quadra chuvosa, percentual do período em relação ao 

ano, IAC e classificação 

Fonte: Os autores. 
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Já em relação às anomalias positivas, constam apenas 11 anos. Os períodos de quadra mais 

expressivas foram as dos anos de 2006, onde 97,52% da chuva deste ano se concentraram no 

período da quadra e 2009, com 74,23% da pluviosidade na quadra. Em um quadro geral, a década 

com mais anomalias positivas é a de 1989 à 1998, e nas décadas seguintes predominam as 

anomalias negativas. 

 

 

 

Nos gráficos abaixo encontra-se ilustrado as informações apresentadas nas tabelas 2 e 4. 

Visualmente identifica-se a predominância de eventos extremos em ambos os períodos e totais 

anuais abaixo da média normal. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos resultados obtidos, frente aos efeitos das mudanças no tempo climatológico pode-se 

observar que o quadro de desertificação em relação à pluviosidade vem se agravando e 

consequentemente em relação à oferta hídrica. O relevo naturalmente se configura como uma 

Classificação N %

Extremamente Úmido 1 3,3

Muito Úmido 5 16,6

Úmido 5 16,6

Seco 10 33,3

Muito Seco 7 23,3

Extremamente Seco 1 3,3

Total 30 100

Tabela 5: Série histórica de quadras chuvosas e percentual de acordo com a classificação do IAC 

Fonte: Os autores 

Gráfico 1: Índice de anomalia de chuvas(IAC) 

- Anual      

Fonte: Os autores (2019). 

Gráfico 2: Índice de anomalia de chuvas(IAC) 

– Quadra Chuvosa 

Fonte: Os  autores  (2019). 
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barreira orográfica, a umidade se concentra no barlavento da serra de Uruburetama e o município 

se encontra no sotavento, ou seja, a área que recebe menos umidade. A chuva precipitada em 

Irauçuba não infiltra, parte por conta do solo raso e parte por conta da compactação e 

impermeabilização do solo. Então, boa parte da água acumulada superficialmente evapora. 

O ENOS não indicou interferências muito drásticas. É possível que o dipolo do atlântico venha 

exercer maior influência nos totais pluviométricos, o que pode ser analisado mais criteriosamente 

em outra oportunidade. O cenário apresentado pelo índice indica sequências de anomalias 

negativas, e períodos de quadras chuvosas cada vez mais secas, o que pode agravar a 

vulnerabilidade e principalmente a insegurança hídrica e alimentar. Se faz necessário uma 

mudança de paradigma frente ao enfrentamento desta problemática no que diz respeito à oferta de 

possibilidades para contornar ou retardar o agravamento da desertificação não só para o município, 

mas para que não se dissemine pelo território. 
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A DINÂMICA CLIMÁTICA NA SUB-BACIA DO RIO SALGADO 1974-2018 

Francisco Bráz Matos 

Joyce Ferreira Gomes 
Juliana Maria Oliveira Silva 

INTRODUÇÃO  

O clima é designado por uma complexa dinâmica que incorpora diversos elementos atmosféricos 

e espaciais. Com sua dinâmica própria, atua na superfície da Terra de acordo com os diferentes 

usos e tipos de ocupações do solo (MANGILI, 2014). 

Para justificar este trabalho é pertinente reforçar que o clima é um importante parâmetro físico 

para a análise e gestão das bacias hidrográficas e deve estar integrado com a análise e planejamento 

das atividades antrópicas, uma vez que influencia diretamente nos modos de vida estabelecidos 

sobre o território compreendido pelas bacias. 

Conhecer a variabilidade no recorte espacial das bacias hidrográficas contribui significativamente 

para o gerenciamento dos recursos hídricos, já que sua escassez pode estimular conflitos. A 

pluviometria é a variável climática que tem balizado importantes debates no âmbito acadêmico e 

social, está estreitamente relacionada à disponibilidade hídrica. 

Trabalhos que envolvem a dinâmica variabilidade e precipitação na região da Sub-bacia do 

Salgado são escassos. Segundo ELY e DUBREUIL (2017, p. 554)  

[...] a variabilidade de um dado parâmetro climático pode se dar mais ou menos em torno 

de um valor de referência central (da normal climatológica, por exemplo), ou seja, por 

meio de sua análise é possível observar os anos mais ou menos quentes ou mais úmidos 

e secos [...] a variabilidade constitui um aspecto natural do clima e influencia diretamente 

as atividades socioeconômicas. 

O trabalho tem como objetivo compreender a variabilidade da precipitação na Sub-bacia do Rio 

Salgado abrangendo um período entre 1974-2018 através da escolha de “anos-padrões”, e a partir 

desses dados selecionar um ano representativo do padrão ‘Seco’, ‘Chuvoso’ e ‘Habitual’ e 

correlacionar com os fenômenos oceânicos do Oceano Pacífico (El Niño e La Niña) e as Anomalias 

da Temperatura da Superfície do Mar do Oceano Atlântico (configurando-se em Dipolo Positivo 

ou Negativo) que possam ter influenciado na distribuição das chuvas anuais.   

Alguns sistemas atmosféricos que atuam no Estado do Ceará para a ocorrência de chuvas como as 

Linhas de Instabilidade (LI), o Complexo Convectivo de Mesoescala (CCM), ondas de leste e 

fenômenos como o El Niño e La Nina, contribuem ou inibem a ocorrência de chuvas na região 

estudada. Outro fenômeno oceânico atuante que pode influenciar nas chuvas no Nordeste é o 

padrão Dipolo. O Dipolo do Atlântico refere-se a diferença entre a anomalia da Temperatura da 

Superfície do Mar-TSM na Bacia do Oceano Atlântico Norte e na bacia do Oceano Atlântico Sul, 

se for Positivo é desfavorável às chuvas no Nordeste, se for Negativo é favorável (FERREIRA E 

MELO, 2005). 

Conforme Gomes et. al (2018, p. 1370) “o El Niño caracteriza-se pelo aquecimento anormal do 

Oceano Pacífico”. Em anos de ocorrência desse fenômeno e dependendo de sua intensidade, os 

valores de precipitação observados no semiárido nordestino podem apresentar-se abaixo da média, 

favorecendo então um ano seco ou muito seco, principalmente quando acontece com o dipolo 

positivo do Atlântico (FERREIRA e MELO, 2005). De acordo com Ferreira e Melo (2005), o 

fenômeno La Niña quando associado ao Gradiente meridional inter-hemisférico de TSM do 
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Atlântico (Dipolo Negativo) favorece as chuvas, é normalmente responsável por anos 

considerados normais, chuvosos ou muito chuvosos na região. 

APRESENTANDO A ÁREA DE ESTUDO 

A sub-bacia hidrográfica do Salgado tem uma área de drenagem de 12.865 km² e possui uma 

extensão de 308 km, o equivalente a 9% do território cearense (Figura 1), sendo o seu principal 

rio o Salgado, abrangendo grande parcela da região Sul do Estado (CEARÁ, 2009). Ainda segundo 

o Caderno Regional da Sub-bacia do Salgado (2009) o rio Salgado é formado pela confluência dos 

riachos dos Porcos e Rio das Batateiras, e é o principal afluente da margem direita do Jaguaribe.  

Figura 1 - Percentual da área da sub-bacia do Salgado em relação ao estado do Ceará 

 
Fonte: Pacto das Águas 

A sub-bacia do Salgado compreende 23 municípios do Estado do Ceará: Abaiara, Aurora, Baixio, 

Barbalha, Barro, Brejo Santo, Cedro, Crato, Caririaçu, Granjeiro, Icó, Ipaumirim, Jardim, Jati, 

Juazeiro do Norte, Lavras da Mangabeira, Mauriti, Missão Velha, Orós, Penaforte, Porteiras, 

Umari e Várzea Alegre. A mesma é constituída de rochas do embasamento cristalino pré-

cambriano, representado por rochas do Arqueano ao Proterozóico Superior, sobre esse substrato 

repousam depósitos sedimentares como os da Bacia Sedimentar do Araripe (CEARÁ, 2009).  

Ao longo da borda norte-oriental desta chapada desenvolve-se a região do Cariri cearense, que se 

apresenta como um brejo de encosta e de vales espraiados, decorrentes de uma ramificação 

generalizada da drenagem (FUNCEME, 2020). 

A bacia apresenta um contraste nítido no que diz respeito ao relevo (Figura 2) entre os dois 

macrocompartimentos: o da Superfície de Cimeira da Chapada do Araripe 800 – 900m e a 

Depressão Sertaneja 350 – 450m. Na Depressão Sertaneja emergem, topograficamente, níveis 

serranos dos maciços cristalinos e as cristas residuais, e expandem-se as planícies fluviais 

(CEARÁ, 2009). Ressalta ainda que nas vertentes da chapada, o rio Salgado possui declividades 

muito acentuadas, que vão se tornando mais suaves à medida que se aproxima da Depressão 

Sertaneja as declividades do talvegue variam de 0,1% a 8%, sendo a média 0,18%. 
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Figura 2 - Mapa de Localização da Sub-bacia do Rio Salgado 

 
Fonte: Silva (2019) 

Fatores que influenciam diretamente no clima de um determinado local são as formas do relevo e 

suas altitudes (Figura 3). As áreas mais elevadas tendem a ser um pouco mais úmidas apresentarem 

uma maior circulação do vento e consequentemente menores temperaturas.   Portanto, tanto a 

hipsometria e a geomorfologia do lugar influenciam diretamente no clima local, se fazendo assim 

necessária a produção dos mapas de atitude sub-bacia do rio salgado. 

Figura 3 - Mapa Hipsométrico da Sub-bacia do Rio Salgado 

 
Fonte: Gomes, 2019 
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Alguns municípios da sub-bacia como Barbalha e Crato apresentam Altitudes que estão em torno 

de 200 metros podendo chegar até 941 metros. Pela representação cartográfica podemos notar por 

meio dos níveis altimétricos a forma da Chapada do Araripe, que no seu topo apresenta as maiores 

Altitudes, enquanto em ambiente de depressão sertaneja encontra-se altitudes em torno de 191 

metros. 

Para facilitar os estudos e o processo de organização dos usuários a bacia foi dividida em 5 

microbacias, possuindo grandes potencialidades, os melhores aquíferos da bacia do Jaguaribe 

estão localizados nessa região, notadamente no Cariri. Por conta disso, a maior parte de seus 

municípios é atendida por poços. Essa bacia apresenta uma capacidade de acumulação de águas 

superficiais de 452,31 milhões m³, num total de 15 açudes públicos gerenciados pela Companhia 

de Gestão dos Recursos Hídricos - COGERH (COGERH 2020). 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A metodologia constou em consultas bibliográficas realizadas sobre o tema, tabulação dos dados, 

construção de gráficos e interpretação dos dados. Os valores de precipitação utilizados foram 

obtidos através da homepage da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos 

(FUCEME). Os anos de intensidade do fenômeno El Niño e da La Niña, Dipolo do Atlântico foram 

obtidos no site do CPTEC/INPE. 

O procedimento utilizado foi a metodologia de anos-padrão proposto inicialmente por Monteiro 

em 1971, quando estabeleceu análise rítmica como técnica que parte da gênese e da sucessão dos 

tipos de tempo para entendimento dos climas, de maneira geral, identificando os anos 

habitualmente chuvosos, normais e secos. 

 O método utilizado para a seleção de anos-padrão foi o box-plot que de acordo com Galvani e 

Luchiari (2005) é uma técnica estatística que permite identificar para os totais mensais de 

precipitação os valores máximos, os mínimos, a mediana, o primeiro quartil e o terceiro quartil. 

A construção do gráfico Box Plot realizou-se através do software Action Stat Pro 3.0. Os dados 

gerados pelo gráfico são destacados por Galvani e Luchiari (2005) e resumidos na tabela I: O valor 

máximo (V.máx) é o maior valor encontrado dentro da série. O valor mínimo (V. mín) é o menor 

valor encontrado. O primeiro quartil está situado entre o (V. mín) e a mediana indicando meses 

secos (no trabalho adotou-se anos secos). O segundo quartil pode ser chamado de mediana, ou 

seja, que define a posição central da série, classificado como ano Habitual. Já o terceiro quartil 

está situado entre a mediana e o (V.máx) indicando meses chuvosos (no trabalho adotou-se ano 

chuvoso). Galvani e Luchiari (2005) recomendam, assim como também foi utilizado por Schneider 

e Silva (2014), um range de 5 a 95% da série, onde os meses em que estiverem entre os 5% menores 

serão considerados super-secos e os meses com 5% entre os maiores serão classificados como 

super-úmidos. 

Tabela I - Intervalo de classificação para os anos-padrões 

 
Fonte: Galvani e Luchiari (2005) 
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Realizou-se uma análise da influência dos Oceanos Pacífico e Atlântico na ocorrência dos anos 

Habituais, Secos e Chuvosos. A fim de se compreender a variabilidade pluviométrica na sub-bacia 

foram analisadas as condições oceânicas de alguns anos no que se refere a atuação de eventos de 

El Niño, La Niña no Oceano Pacífico e o Gradiente inter-hemisférico meridional de TSM do 

Atlântico (Dipolo). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A média histórica das chuvas nos municípios da sub-bacia apresentam um grau de desvio 

equilibrado, dentre os municípios com precipitação maior que 1000mm bem acima da média, estão 

Crato, Barbalha e Caririaçu (Gráfico 01).  

Gráfico 01– Precipitação pluviométrica das médias dos postos da série histórica (1974-2018) 

 
Fonte: Funceme (2019). 

No gráfico do Box Plot por grupos (Gráfico 02) podemos notar a dinâmica de cada município da 

bacia, o município do Crato ganha destaque no gráfico por uma precipitação muito acima da média 

já Penafortes por apresentar um valor bem abaixo da média.  

Gráfico 02 – Boxplot dos municípios da Sub-bacia do Rio Salgado

 
Fonte: Adaptado por Gomes (2020) 
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Com a observação dos dados contatou-se que a maiorias dos 23 municípios que abrangem a bacia 

(Abaiara, Aurora, Baixio, Barbalha, Barro, Brejo Santo, Cedro, Crato, Caririaçu, Granjeiro, Icó, 

Ipaumirim, Jardim, Jati, Juazeiro do Norte, Lavras da Mangabeira, Mauriti, Missão Velha, Orós, 

Penaforte, Porteiras, Umari e Várzea Alegre) apresentam 10 anos considerados seco, 21 anos 

dentro da condições normais e 10 anos chuvosos dentro da série estudada (Tabela II). Podemos 

perceber um certo equilíbrio na dinâmica da bacia, contribuindo para uma boa unidade de 

planejamento no espaço geográfico. 

Na análise dos municípios da sub-bacia, percebeu-se que dentro da série histórica 9 municípios 

Aurora, Granjeiro, Ipaumirim, Jardim, Jati, Orós, Penaforte, Porteiras, Umari   apresentaram um 

déficit nos dados de chuvas em alguns anos, mas permanecendo em um total de 38 anos sendo 

possível uma análise.    

Tabela II - Classificação da precipitação dos anos da série histórica de (1974-2018) 

 
Fonte: Gomes (2019) 

Na análise dos dados foram destacados os dois anos Extremos Chuvoso e dois Extremo Seco, dos 

23 municípios da bacia o ano de 1985 apareceu em todos os munícipios como um ano Extremo 

chuvoso, estando relacionando com as condições oceânicas atuantes, La Niña (Fraca) e do 

Gradiente inter-hemisférico meridional de TSM do Atlântico (Dipolo Negativo). E 1989, como o 

segundo ano Extremo Chuvoso, La Niña (Forte) e Gradiente inter-hemisférico meridional de TSM 

do Atlântico (Dipolo Negativo) influenciando a distribuição das chuvas acima da média nesses 

anos. 

Os anos considerados Extremo Seco destacou-se 1983 influenciado pela ocorrência do El Niño 

(Forte) forte e Gradiente inter-hemisférico meridional de TSM do Atlântico (Dipolo Positivo) o 

mesmo foi considerado um ano muito seco em relação a série histórica e 2015 com um El Niño 

(Moderado). Câmera et al (2010), reforça que a grande forte influência sobre a variabilidade 

climática da região nordestina, está onde o fenômeno El niño associado com o Dipolo Positivo é 
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desfavorável as chuvas, de forma contrária a La Niña associada ao Dipolo Negativo é responsável 

por anos habituais, chuvosos e muito chuvosos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir desse trabalho podemos entender a variação pluviométrica das chuvas na sub-bacia, pois 

se faz necessário um estudo mais aprofundado no que tange a dinâmica pluvial, contribuindo para 

um bom gerenciamento hídrico da área de estudo em questão.  

Os dados mostraram que o relevo é um dos fatores que influencia na distribuição da precipitação 

na bacia, municípios que estão situados na condição barlavento da chapada do Araripe possuem 

uma maior pluviosidade. 

Portanto, nota-se importante estudar e ampliar as análises desses dados para compreender a 

distribuição irregular das precipitações ao longo da série histórica da bacia e como os fenômenos 

oceânicos podem exercer influência na variabilidade pluviométrica da área. Podemos perceber 

também que há um equilíbrio na distribuição das chuvas na sub-bacia favorecendo a sua dinâmica. 
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INTERAÇÃO ENTRE LAVOURAS DE FEIJÃO, MILHO E MANDIOCA E 

PLUVIOMETRIA NOS MUNICÍPIOS ALCÂNTARAS, CATARINA E SENADOR SÁ 

ENTRE 1974 A 2018 

Luís Carlos dos Santos 

Jamile Ingrid de Almeida Salviano 
Antônia Luana Fernandes Praxedes 

José de Jesus Sousa Lemos 

 

INTRODUÇÃO  

O semiárido brasileiro é periodicamente afetado pela ocorrência de estiagens (FECHINE, 2012), 

com perdas parciais ou totais no setor agrícola. As estiagens comprometem o abastecimento de 

água, a recarga hídrica, devido principalmente à irregularidade da estação chuvosa na região, com 

predominância de chuvas intensas, mas de curta duração (SANTOS 2012). 

O semiárido nordestino é caracterizado historicamente como uma região onde o conflito pelo 

acesso e uso da água sempre esteve presente no cotidiano de sua população. Por uma série de 

fatores como: escassez hídrica crônica, gerada pelo padrão climático da região; estrutura fundiária 

e intervenções pontuais de mitigação dos efeitos da seca, apenas em episódios extremos de déficit 

hídrico. 

De acordo com IPECE (2019), 95%do território cearense encontra-se no semiárido e partilha de 

características que não deve ser negligenciada. Os solos cearenses possuem pouca profundidade, 

há deficiências hídricas, pedregosidade e, principalmente, susceptibilidade à erosão, que se dá por 

características morfológicas próprias, físicas e químicas, implicando baixa fertilidade natural; 

condição que se agrava dada à baixa e irregular pluviosidade da região tanto de forma temporal 

como espacial. 

A informação climática é crucial para predizer não somente a produtividade das culturas, mas para 

definir datas ótimas de plantio, para definir a viabilidade econômica de diferentes práticas de 

manejo da cultura e para subsidiar decisões a fim de maximizar a produção. (GREATREX, 2012). 

Portanto, a hipótese deste trabalho é que as instabilidades pluviométricas interferem na capacidade 

de produção agrícola do feijão, mandioca e milho dos municípios cearenses de Alcântaras, 

Catarina e Senador Sá no período de 1974 a 2018.  

Desta forma a pesquisa tem os seguintes objetivos específicos: a) estabelecer o comportamento de 

flutuação das precipitações anuais de chuvas dos municípios de Alcântaras, Catarina e Senador 

Sá, comparativamente ao que acontece no Estado do Ceará no período que se estende de 1974 a 

2018 e; b) aferir comparativamente a instabilidade/estabilidade das variáveis endógenas, exógena 

e construídas observadas em cada um dos regimes pluviométricos nesses municípios. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

O semiárido brasileiro se caracteriza pelos baixos índices de produção e de produtividade das 

lavouras, influenciados principalmente pelos baixos índices pluviométricos, e ainda pela 

irregularidade espacial e temporal das chuvas, além de altos níveis de evapotranspiração. A região 

também é caracterizada por altas temperaturas e radiação solar durante a maior parte do ano, 

condições favoráveis ao cultivo de determinadas culturas. Essa sinergia de eventos naturais faz 

com que o balanço hídrico (relação entre a chuva que cai e água que evapora por diferentes causas) 

seja sempre negativo, sobretudo nos períodos de estiagem que, no geral, se estendem de maio a 

dezembro. 
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A maioria das culturas agrícolas é explorada sob o regime de sequeiro, o que agrava ainda mais a 

produção em virtude dos efeitos climáticos adversos, no entanto as irregularidades das chuvas 

impactam também na produção dos perímetros irrigados (CONAB, 2017). 

Na região Nordeste do Brasil, uma parte sobrevive no semiárido nordestino praticando agricultura 

de subsistência cujos principais cultivos são o feijão a mandioca e o milho (ALBUQUERQUE et 

al., 2017; COSTA FILHO, 2019). 

A região semiárida caracteriza-se pela extrema variabilidade interanual da precipitação pluvial, 

sendo que, em alguns anos, o suprimento de água às plantas é suficiente para atingir altas 

produtividades, enquanto, em outros, a deficiência hídrica pode levar à perda total das colheitas 

(LIMA et al., 2011).  

Nos últimos anos, a frequência e distribuição das chuvas nestas regiões tem se tornado ainda mais 

irregulares, o que vem comprometendo as atividades agrícolas, tendo em vista que não há colheitas 

por causa da estiagem em certos períodos (Almeida &Modercin,2016). A escassez de chuvas e os 

longos períodos de estiagem, característicos da região semiárida do nordeste brasileiro, são 

apontados como fatores limitantes das atividades agrícolas (Silva & Santana, 2014). 

A escassez de água no semiárido brasileiro e principalmente na região nordeste é um problema 

que as pessoas que residem nessas áreas enfrentam ano após ano (SOUSA et al, 2017). Atualmente, 

o aumento de impactos ambientais decorrentes do excesso ou falta de chuva têm causado diversos 

transtornos.  

Vale ressaltar que o estudo de séries de chuvas é fundamental para o manejo dos recursos hídricos, 

desenvolvimento de projetos de convivência com o semiárido e melhores períodos para o 

desenvolvimento da agropecuária. Este método de análise permite avaliar todas as características 

pluviométricas de uma determinada região (Costa, Becker e Brito, 2013; Filho e Araújo, 2015). 

MATERIAIS E METÓDOS 

Realizou-se o levantamento pluviométrico mensal e anual de uma série de dados, utilizados nessa 

pesquisa proveniente do banco de dados disponibilizada no site da Fundação Cearense de 

Meteorologia e Recursos Hídricos – FUNCEME e no site do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE. O período analisado foi de 1974 a 2018.   

A área de estudo é composta por três municípios Cearense, localizadas no semiárido do Nordeste 

Brasileiro: Alcântaras, Catarina e Senador Sá. (Figura 1). Justifica-se a escolha desses municípios 

por eles estarem situados em Áreas Susceptíveis à Desertificação - ASD que se encontram no 

semiárido nordestino. 

Segundo dados do IPECE (2018a), Alcântaras está localizada geograficamente, na latitude 

3º35’20” e longitude 40º32’44” noroeste do Ceará, tendo os seguintes aspectos climáticos: 

Temperatura média de 22ºC a 24ºC. O município de Alcântaras possui pluviosidade anual de 745,4 

(mm), período chuvosojaneiro a maio. Componentes ambientais: Solo podzólico vermelho – 

Amarelo e litólicos e vegetação caatinga arbustiva aberta, floresta subperenifólia Tropical Pluvio-

Nebular, floresta subcaducifólia tropical pluvial (IPECE,2018a). 

O município de Catarina foi criado em 1957. Está situado geograficamente com latitudes 

6º07’51’’, com longitude 39º52’39’’ na região Centro-Oeste do Ceará. Aspectos climáticos: 

temperatura média 24ºC a 26ºC epluviosidade645,2 (mm), período chuvoso de fevereiro a abril. 

Componentes ambientais: Solo podzólico vermelho-amarelo, solos litólicos e vegetação caatinga 

arbustiva aberta (IPECE, 2018b). 
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Figura 1 - Municípios do Ceará 

 

Senador Sá está situado geograficamente com latitude 3º21’02 e longitude de 40º27'48, na região 

Noroeste do Ceará. Aspectos climáticos: tropical quente, semiárido brando, tropical quente e 

semiárido, temperatura média 26°C a 28°C, pluviosidade 1.018,8 mm, período chuvoso janeiro a 

abril (IPCE, 2018c).  

Pretende-se classificar as pluviometrias dos municípios de Alcântaras, Catarina e Senador Sá, de 

acordo com Lemos e Bezerra (2019) que trabalharam com o estado do Ceará com base em 

informações de pluviometria cobrindo o período de 1947 a 2017. 

 

Tabela 1 - Classificação da pluviometria no Ceará com base em resultados observados entre 1947 e 2017. 

 
Fonte: Lemos e Bezerra (2019). Observação: DP = Desvio padrão. 

Para o Estado do Ceará, Lemos e Bezerra (2019) encontraram os limites para períodos de 

Estiagem, Chuvoso e de Normalidade de acordo com a Tabela 2. 
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Tabela 2 - Regimes pluviométricos estimados para o Ceará entre 1947 e 2017 com os respectivos 

Coeficientes de Variação (CV). 

 

Fonte: Lemos e Bezerra (2019). 

Os dados coletados foram distribuídos em quadros e tabelas de maneira a tornar possível a 

obtenção de informações relevantes sobre a pluviometria e produção de cada Cidade. 

Posteriormente realizaram-se cálculos de parâmetros, como: média, máximo, mínimo e desvio 

padrão. 

Baseado nestas informações foi possível conhecer as características pluviométricas de cada uma 

das Cidades. A fim de avaliar o grau de estabilidade das variáveis áreas colhida, produtividade e 

preço médio das lavouras de feijão, mandioca e milho nos municípios selecionados entre os anos 

de 1974 e 2018, utiliza-se o CV como medida de instabilidade/estabilidade.  

Tabela 3 - Classificação do coeficiente de variação de acordo com a sua amplitude. 

 
Fonte: Gomes (1985). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela 4 apresenta os três regimes das faixas de pluviometria: estiagem, normalidade e chuvoso, 

cuja ocorrência do regime apresenta-se diferente em cada município pesquisado, sendo que o 

município de Catarina apresentou 26 anos de estiagem, e os municípios de Alcântaras apresentou 

24 anos e Senador Sá apresentou 22 anos de período chuvoso. Os municípios de Alcântaras e 

Senador Sá, provavelmente por se encontrarem no Litoral Norte do Ceará, são privilegiados por 

chuvas, apesar de se encontrarem em área de desertificação, assim, o município de Catarina 

verificou-se que está localizado no Sertão Central e Inhamus onde se apresenta menor regime 

chuvoso. 

 

Tabela 4 - Números de anos, médias e coeficientes de variação da pluviometria. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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Analisando as pluviometrias anuais de Alcântaras (Figura 2) é possível perceber um 

comportamento com muitas variações, apresentando normalidade nos anos de 1983, 1990, 1992, 

1998, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, e máxima (que choveram mais) em 1974, 1975, 1976, 

1977,1980, 1982, 1984, 1985, 1986, 1987,1988, 1989, 1994, 1995, 1996, 1999, 2000, 2001, 2003, 

2004, 2008, 2009, 2011 e 2018 e estiagem nos anos de 1983, 1990, 1992, 1998, 2010, 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016. 

Durante os 45 anos da série analisada o município de Alcântaras teve (24) anos de período 

chuvoso, (10) anos de normalidade e (11) anos de estiagem. 

Figura 2 - Trajetórias das pluviometrias anuais comparativas em Alcântaras entre 1974 a 2018. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

As médias pluviométricas de janeiro a junho de 1974 e 2018 do município de Alcântaras (Figura 

3) apresentam as trajetórias das chuvas anuais (azul), chuvas de janeiro a junho (vermelha) que 

apresentaram um comportamento semelhante sem muitas variações comparadas com as chuvas 

anuais. Dessa forma, é possível identificar que durante o primeiro semestre é o período em que há 

maior ocorrência de chuvas e no segundo semestre é o período em que há menor ocorrência de 

chuvas. 

 

Figura 3 - Trajetórias das médias pluviometrias anuais em Alcantâras entre 1974 a 2018. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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Analisando as pluviometrias anuais de Catarina (Figura 4) é possível perceber um comportamento 

estável sem muitas variações, apresentando mínima (que choveu menos) nos anos de 1983, 1998, 

2016 e 2017, e máxima (que choveram mais) de em 1974, 1985 e 2011. 

Durante os 45 anos da série analisada o município de Catarina teve (3) anos de período chuvoso, 

que foram os anos de 1974, 1985 e 2011 descritos em ordem crescente, (16) anos de normalidade 

e (26) anos de estiagem.  

Figura 4 - Trajetórias das pluviometrias anuais comparativas em Catarina entre 1974 a 2018. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

As médias pluviométricas de janeiro a junho de 1974 e 2018 de Catarina (Figura 5) apresentaram 

um comportamento semelhante sem muitas variações comparadas com as chuvas anuais. Dessa 

forma, é possível identificar que durante o primeiro semestre é o período em que há maior 

ocorrência de chuvas. 

Figura 5 - Trajetórias das médias pluviometrias anuais em Catarina entre 1974 a 2018. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

Analisando as pluviometrias anuais de Senador Sá (Figura 6) é possível perceber um 

comportamento com muitas variações acima da média chuvosa. Durante os 45 anos da série 

analisada o município de Senador Sá teve (22) anos de período chuvoso, (13) anos de normalidade 

e (10) anos de estiagem. 
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Figura 6 - Trajetórias das pluviometrias anuais comparativas em Senador Sá entre 1974 a 2018. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

As médias pluviométricas de janeiro a junho de 1974 e 2018 de Senador Sá (Figura 7) 

apresentaram um comportamento semelhante, cause uma sobreposição sem muitas variações 

comparadas com as chuvas anuais. Dessa forma, é possível identificar que durante o primeiro 

semestre é o período em que há maior ocorrência de chuvas algumas vezes sendo maior que 

volume de chuva anual. 

Figura 7 - Trajetórias das médias pluviometrias anuais comparativas em Senador Sá entre 1974 a 2018. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

A distribuição dos valores pluviais das médias mensal e anual, com base nos dados da série 

histórica de 1974 a 2018, com período de análise de 45 anos, registraram entre os 3 municípios 

(Alcântaras, Catarina e Senador Sá), dois deles apresentam uma variação significativa da 

precipitação de chuva onde Alcântaras e Senador Sá possuem maiores anos com chuvas, e Catarina 

no menor índice de chuva apenas 3 anos.  

O monitoramento dessas chuvas que ocorrem em pulsos ou irregularmente são feitos por pontos 

pluviométricos que se refere à quantidade de chuva por metro quadrado em determinado local e 

em determinado período e a partir desses dados é possível calcular o total da precipitação de um 

município, estado ou pontos específicos. 

A Tabela 5 mostra os resultados obtidos dos CV para as lavouras de sequeiro estudadas. Em 

Alcântaras, a área colhida de feijão e milho ficaram mais instáveis na estiagem, o mesmo 

ocorrendo para produtividade de mandioca e milho. Já a área colhida de mandioca oscilou mais 

no período chuvoso. Em Catarina, os preços de feijão e milho ficaram mais instáveis na estiagem, 

e o de mandioca no regime chuvoso, diferentemente da produtividade da mandioca que ficou mais 
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instável na estiagem. Já em Senador Sá, a área colhida de feijão apresentou-se mais irregular no 

período chuvoso, sendo a produtividade de mandioca e milho mais instável na estiagem. 

Observa-se que, em geral, as maiores instabilidades associadas às áreas colhidas e produtividades 

de feijão, mandioca e milho estão no período de estiagem e chuvoso, seguido pelas instabilidades 

no preço médio em regime chuvoso, com exceção do município de Senador Sá, em que os preços 

permaneceram mais instáveis no período normal.  

Tabela 5 - Coeficientes de variação das variáveis agrícolas em cada regime pluviométrico. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O conhecimento das variáveis climáticas é de fundamental importância não só para diferenciar o 

clima do continente, mas também para o planejamento de diversas atividades produtivas, tais como 

agricultura, pecuária, dentre outras (Freitas et al., 2010). Os três regimes das faixas de 

pluviometria: estiagem, normalidade e chuvoso, sendo que o período de estiagem apresentou no 

município de Catarina, e os períodos mais chuvosos nos municípios de Alcântaras e Senador Sá. 

O município de Catarina apresentou 26 anos de estiagem, visto que, a precipitação acumulada não 

ultrapassava os 647,40 mm que foi o máximo no período de estiagem nesses 26 anos. Esse volume 

é insuficiente para a recarga hídrica dos açudes e pequenas barragens, que são responsáveis pelo 

abastecimento da população, além, de prejudicar a agricultura que no município é de subsistência. 

Observou-se que, em geral, nos três municípios analisados, as maiores instabilidades associadas 

às áreas colhidas e produtividades de feijão, mandioca e milho estão no período de estiagem e 

chuvoso, seguido pelas instabilidades no preço médio em regime chuvoso, com exceção do 

município de Senador Sá, em que os preços permaneceram mais instáveis no período normal.  

Espera-se que esta pesquisa venha contribuir com os municípios e que seja fonte de informação 

para subsidiar outras pesquisas nesta área. Dentre as recomendações para trabalhos futuros, sugere-

se que esta metodologia seja aplicada em outras Cidades para identificação das características 

pluviométricas, a fim de auxiliar no planejamento de diversas atividades produtivas. 

Agradecimentos: Universidade Federal do Ceará – UFC, Programa de Pós-Graduação em 

Economia Rural – PPGER, Departamento de Economia Agrícola – DEA, Laboratório do 

Semiárido – LabSarsob a coordenação do Jose Lemos. Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior – CAPESpela concessão de bolsa de pesquisa ao primeiro autor. Aos 

colegas por terem ajudado na disponibilização para elaboração dessa pesquisa. 
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O CLIMA URBANO NO MUNICÍPIO DO CRATO/CEARÁ 

Ticiano Moraes de Freitas  

Joyce Ferreira Gomes  
Juliana Maria Oliveira Silva 

 

INTRODUÇÃO  

Estudar o clima urbano é entender a realidade de um município, sabendo que esse estudo do clima 

está organizado em um sistema; chamado Sistema Clima Urbano, que é dividido em subsistemas, 

que são: o termodinâmico, físico-químico e hidrodinâmico. De acordo com Monteiro (2003, pág. 

42), “como toda organização complexa, o clima da cidade admite uma visão sistemática, com 

vários graus de hierarquia funcional e diferentes níveis de resolução.”  

O Sistema Clima Urbano (S.C.U), apesar de ser bastante estudado e utilizado na atualidade, o seu 

surgimento foi no ano de 1975, sendo Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro o seu criador, onde 

incialmente ele criou com o intuito de ser uma disciplina no curso de pós-graduação em 

Climatologia Urbana na Universidade de São Paulo (USP). Como já dito inicialmente, o Sistema 

Clima Urbano (SCU), possui subsistemas, sendo eles 3 diferentes níveis de percepção, esses níveis 

são: o termodinâmico, físico-químico e hidrodinâmico.  

O primeiro nível, o termodinâmico, procura saber como está o conforto térmico dos habitantes de 

uma cidade, possuindo alguns enfoques importantes para sua compreensão, como planejamento 

urbano, regulamentação do solo e crescimento adaptativo de estrutura urbana, esse foi o nível 

utilizado nessa pesquisa. O segundo nível, o físico-químico, procura compreender a qualidade do 

ar, onde englobam-se estudos referentes aos impactos de emissões de poluentes. O terceiro nível, 

o hidrodinâmico, compreende o impacto meteórico, onde o estudo é voltado para os mecanismos 

de defesa de uma cidade para os impactos meteóricos (MONTEIRO, 2003).  

Esse presente trabalho trata sobre a aplicação do Sistema Clima Urbano (SCU), no município do 

Crato, no nível termodinâmico, onde o objetivo principal é procurar identificar as alterações 

termohigrométricas na cidade. O estudo é feito a partir do uso dos abrigos meteorológicos, sendo 

instalados em cada bairro a ser estudado. 

APRESENTANDO A ÁREA DE ESTUDO 

Esse trabalho sobre o Sistema Clima Urbano, com enfoque no subsistema termodinâmico, tem 

como intuito avaliar a formação de ilhas de calor na zona urbana do município do Crato-Ceará, 

analisando os dados das alterações de temperatura proporcionadas pelos diferentes tipos de uso e 

ocupação do território associados aos elementos naturais que compõem a área de estudo.  

O município do Crato está localizado no interior do Ceará, que fica na região do Cariri cearense; 

a sua população é de 121.428 habitantes, o município localiza-se no sopé da Chapada do Araripe, 

área caracterizada pela acentuada existência de recursos naturais, com grande presença de 

nascentes ao longo de sua extensão territorial.  

O município do Crato encontra-se na bacia sedimentar do Araripe, onde possui 8 diferentes 

formações geológicas; a Formação Exu, Formação Arajara, Formação Santana, Formação Rio da 

Batateira, Formação Abaiara, Formação Missão Velha, Formação Brejo Santo e a Formação 

Mauriti. Os solos existentes são principalmente latossolos vermelho e amarelo, bem 

desenvolvidos, arenosos e com alto grau de permeabilidade, encontrados em seu topo. Outro tipo 
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de solo existente é o neossolo litólico, que são pouco desenvolvidos e são encontrados em zona 

talude. E os neossolos flúvicos são férteis e são encontrados nas margens dos rios (LIMA, 2008).  

O município do Crato, encontra-se no clima semiárido, onde se apresenta na posição oeste, possui 

média pluviométrica em 750mm, temperatura média anual de 28°C e possui má distribuição de 

chuva no tempo e espaço. O Crato apresenta uma importante diferenciação climática, que constitui 

um microclima com características úmidas e subúmidas. Isso é causado pelo fato da Chapada do 

Araripe possuir uma altimetria de aproximadamente 960m, que provoca alterações no regime 

pluviométrico e na temperatura (LIMA, 2008).   

A sua vegetação é a caatinga, sendo subdividida em: extrato arbustivo, arbórea-arbustiva, arbórea, 

xerófila e caducifólia. No Crato possui a maior existência da Caatinga arbórea-arbustiva, de porte 

elevado. Na mata úmida, encontrada na escarpa, em área de barlavento, possui a presença de 

espécies arbóreas. Na mata seca, possui espécie arbórea com troncos retilíneos e encontra-se na 

área de talude. No cerradão, suas características são caules tortuosos, cascas grossas e bem 

adensadas. No carrasco possui vegetação xerófila, com predomínio de arbustos e trepadeiras 

lenhosas. E a mata ciliar, é aquela presente ao longo dos cursos dos rios (LIMA, 2008). 

Na bacia sedimentar do Araripe, onde fica o município do Crato, possui também a existência de 

aquíferos, sendo eles: o aquífero superior, que é responsável pelo surgimento das fontes no sopé 

da chapada do Araripe, o aquífero médio é um dos mais utilizados, sendo para consumo humano, 

para agricultura e setores industriais, o aquífero inferior possui as águas mais antigas e menos 

utilizadas (LIMA, 2008). 

Na hidrografia, possui a sub-bacia do rio Salgado, que é encontrada no setor leste da bacia, 

possuindo rios perenes e intermitentes. Possui também a existência da bacia do alto curso do rio 

Jaguaribe, que fica no setor oeste, sendo composta por rios temporários (intermitentes).  

Esse trabalho tem como base literária principal a obra Clima Urbano, de Monteiro e Mendonça 

(2003), porém foram utilizadas outras obras, tais como Revisão da Climatologia Urbana, de Oke 

(1979) e também artigos, de grandes pesquisadores na área do clima urbano, como Moura, Zanella 

e Sales (2010), Júnior e Amorim (2016), Oliveira, Assis e Ferreira (2011), Fialho e Imbroisi 

(2005), Alves e Specian (2009).  

MATERIAIS E MÉTODOS  

A coleta de dados para análise das temperaturas foi uma das etapas mais importantes na realização 

desse trabalho, pois para obtenção desses dados em campo, foram utilizados os abrigos 

meteorológicos, que possuíam dentro deles, o aparelho termohigrômetro (Datalogger, modelo HT-

50), que é responsável pela coleta automática da temperatura e da umidade do ar, sendo esses 

dados registrados de hora em hora.  

Os abrigos meteorológicos têm sua estrutura física, formada de uma caixa de madeira com alguns 

pequenos furos em cada lado, para captação do ar. E essa caixa fica em cima de uma estrutura, 

com aproximadamente 1,50m de distância do solo, onde essa distância é importante para que não 

ocorra interferência da temperatura do solo na captação da temperatura e da umidade relativa do 

ar nos bairros.  

O experimento ocorreu em um mês representativo do período chuvoso da área de estudo 

representando o outono-inverno austral, que aconteceu no dia 28 de março de 2019, das 07h às 

21h. Após o campo realizado, foi obtido os resultados, onde foi possível ter uma noção real da 

situação de cada bairro, para que fosse realizada uma análise das temperaturas e umidades dos 

horários das 9h, 15h e 21h.   
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Os bairros trabalhados (figura 04), nessa pesquisa, são os seguintes: Pimenta, que é uma área 

densamente ocupada, é considerado um bairro misto, porque possui uma grande diversidade de 

setores, onde abriga o campus do Pimenta da Universidade Regional do Cariri, o Parque de 

Exposição Pedro Felício Cavalcante, Crato Tênis Clube, um Hospital e pequenas clínicas médicas. 

Palmeiral/São Miguel (figura 01), possui uma população de 860 habitantes; este bairro também é 

considerado misto, possuindo a presença de diversos setores, por exemplo: residências, comércio 

e serviços.  

Figura 01 – Bairro Palmeiral, em Crato-CE. 

 
Fonte: Vinicius Ferreira Luna (2019) 

 

Santa Luzia (figura 02), é um bairro que se expandiu nos últimos anos; possui uma importante 

avenida (Perimetral São Francisco) que serve de saída do Crato para o município de Juazeiro do 

Norte e tem uma população de 1.538 habitantes. Muriti, é um bairro que possui a sua população 

de 4.958 habitantes e a avenida Padre Cícero (serve de ligação entre o Crato e Juazeiro) perpassa 

por esse bairro. Novo Horizonte/Granjeiro, é um bairro com muitas casas de padrão elevado e que 

cresceu nos últimos anos com loteamentos. Novo Crato (figura 03), é um bairro com 6.208 

habitantes, vizinho ao bairro Seminário que se mistura em termos de delimitação, com ocupação 

de residências, comércio e outros serviços.  

Figura 02 – Bairro Santa Luzia, em Crato-CE. 

 
Fonte: Mirelle Oliveira Silva (2019) 

        

Figura 03 – Bairro Novo Crato, em Crato-CE. 
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Fonte: Ticiano Moraes de Freitas (2019) 

 

Parque Recreio fica nos arredores da planície fluvial do rio da Batateiras. A sua população é de 

6.136 habitantes. Mirandão é um bairro se expandiu bastante nos últimos anos com as construções 

de casas por meio de financiamento e venda de terrenos; a sua população é de 1.314 habitantes. O 

bairro Centro abriga órgão públicos da Prefeitura Municipal, bancos e clínicas médicas e 

odontológicas; a sua população é de 3.842 habitantes, possuindo 4 praças bem arborizadas. 

Lameiro localiza-se ao próximo da vertente da Chapada do Araripe, em patamares mais baixos, 

declividade de 12% (ondulado), vertente a Leste. 

Figura 04 – Mapa de localização dos pontos de coleta do Crato. 

 
Fonte: Juliana Maria Oliveira Silva (2019) 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir do campo realizado no mês de março do ano de 2019, realizou-se diversas análises 

comparativas entre as temperaturas de cada bairro do município de Crato, onde ocorreu uma 

grande variação de temperatura entre eles. A partir dessas diferenças observou-se que diversos são 

os fatores que influenciam no desconforto térmico, em alguns bairros e em outros não. Porém, 
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nesse trabalho, foi realizado uma análise mais específica de três horários diferentes do dia, para 

trazer resultados mais próximos possíveis da realidade, onde também podem ser percebidas ações 

de diversos meios, que são influenciadores na formação das ilhas de calor, por exemplo: fluxo de 

pessoas, uso e ocupação do solo, presença de vegetação etc.   

Com a obtenção dos dados, foi utilizado a classificação de García (1996), para identificar as 

intensidades das ilhas de calor dos 10 bairros trabalhados. Dessa forma, foi percebido que a 

intensidade das ilhas calor no horário das 9h, foi de 3.5°C (média intensidade), onde o bairro Muriti 

apresentou a menor temperatura (25°C) e o bairro Mirandão apresentou a maior temperatura 

(28,5°C). No horário das 15h, foi de 7.5°C (forte intensidade), onde os bairros Granjeiro/Novo 

Horizonte e Lameiro apresentaram a menor temperatura (ambos com 28,7°C) e o bairro Palmeiral 

apresentou a maior temperatura (36,2°C). E no horário das 21h, foi de 3°C (média intensidade), 

onde o bairro Granjeiro/Novo Horizonte apresentou a menor temperatura (24,3°C) e o bairro 

Centro apresentou a maior temperatura (27,3°C). O resultado da intensidade das ilhas de calor é 

obtido a partir da subtração da maior e menor temperatura existente nos bairros, no horário 

estudado.  

Nos resultados dessa pesquisa, foi analisado as temperaturas dos 10 bairros, nos horários de 9h, 

15h e 21h, representando os períodos da manhã, tarde e noite, respectivamente. A partir dos dados 

obtidos e da elaboração dos gráficos, foi constatado que, no horário das 9h, a temperatura dos 

bairros foram de 25°C até 28,5°C (gráfico 01); onde o bairro Muriti apresentou a menor 

temperatura, de 25°C, pelo fato de ser um bairro distante do centro da cidade, possuindo, dessa 

forma, um movimento médio de pessoas e automóveis, e o bairro do Mirandão foi o que apresentou 

a maior temperatura, de 28,5°C, pelo fato de ser um bairro em expansão e por possuir o solo 

exposto, o que confere um aumento rápido da temperatura. 

Gráfico 01 - Temperaturas dos 10 bairros, às 09 horas. 

 
Fonte: Ticiano Moraes de Freitas (2019) 

Às 15h, a temperatura dos bairros variaram de 28,7°C até 36,2°C (gráfico 02); onde os bairros 

Granjeiro/Novo Horizonte e Lameiro apresentaram a menor temperatura, de 28,7°C, pelo fato de 

serem bairros com menor ocupação, mas que estão localizados perto da encosta e com vegetação 

mais densa, conferindo temperaturas mais amenas, e o bairro Palmeiral apresentou a maior 

temperatura, de 36,2°C, por ser um bairro com presença de serviços diversos, contribuindo para o 

maior fluxo de pessoas, por exemplo: restaurantes, residências, centro de zoonoses (local onde 

ficou o abrigo meteorológico) etc.  
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Gráfico 02 – Temperaturas dos 10 bairros, às 15 horas 

 
Fonte: Ticiano Moraes de Freitas (2019) 

No horário das 21h, as temperaturas estavam mais amenas; variaram de 24,3°C até 27.3°C (gráfico 

03); sendo o bairro Granjeiro/ Novo Horizonte o que apresentou a menor temperatura, de 24,3°C, 

pelo fato de ser um bairro mais próximo à Chapada do Araripe, onde o fator altitude contribui, e o 

bairro Centro apresentou a maior temperatura desse horário, de 27,3°C, pelo fato de ser um dos 

bairros mais urbanizados. Os gráficos a seguir ilustram as temperaturas mais altas de cada horário 

e seus devidos bairros. 

Gráfico 03 – Temperaturas dos 10 bairros, às 21 horas. 

 
Fonte: Ticiano Moraes de Freitas (2019). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O município do Crato, apesar de ser um local com condicionantes naturais que possibilitam a 

atividade turística, esportiva e ser rico em cultura popular, possui um elevado número de 

problemas existentes no município, por exemplo: saneamento básico, que é deficiente em muitos 

bairros, e muitas pessoas sobrevivem com um salário mínimo etc. Grande parte desses problemas 

é causado pela falta de planejamento urbano, onde muitos bairros cresceram de forma acelerada, 

onde acabou trazendo prejuízos para a população, por exemplo: problemas nas estruturas físicas 

das moradias, problemas na locomoção das pessoas, no uso e ocupação do solo etc. Dessa forma, 

o clima da cidade, de modo geral, se altera, trazendo desconforto térmico na vida dos habitantes.  

Entender o clima de uma cidade é entender como anda o bem estar social, desta forma, para 

finalizar, podemos destacar que essa pesquisa, até o momento, vem trazendo dados satisfatórios 
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que mostram a realidade da relação entre o homem e a cidade, demonstrando através das 

temperaturas e umidades dos bairros analisados que a ação do homem influencia bastante no clima 

das zonas urbanas. 
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INTRODUÇÃO  

As enchentes e inundações são ocasionadas pela elevação do nível das águas de rios e canais 

naturais ou construídos, em função do aumento de suas vazões. Em ecossistemas naturais tais 

eventos são potencializados pelo aumento das precipitações, principalmente em anos em que 

chuvas ocorrem acima da média. No ambiente urbano, além desse fator, outras questões tais como: 

impermeabilização do solo, assoreamento, acúmulo de lixo nos corpos hídricos, dentre outras, são 

também determinantes.  

Na região Nordeste o clima predominante é o semiárido, caracterizado por elevadas temperaturas, 

geralmente elas ficam entre 25°C e 28°C. Baixa umidade de ar, baixo índice pluviométrico, chuvas 

irregulares e precipitações médias anuais variando de 400 a 600 e até 800 mm. Porém existem 

anos que essas médias são ultrapassadas, devido à interferência de alguns agentes, como La Ninã 

e o El Niño que são agentes responsáveis pelo esfriamento e esquentamento anormal das águas do 

oceano Pacífico e que interferem diretamente no volume de chuvas do Nordeste e interfere também 

nas secas. 

De acordo com os registros da Fundação Cearense de Meteorologia e recursos Hídricos 

(FUNCEME), as chuvas no Ceará começam no mês de dezembro, podendo se estender até o mês 

de junho ou julho, dependendo das condições oceânicas e dos agentes atuantes atmosféricos como 

ZCIT, VCAN, OL entre outros agentes, porém a quadra chuvosa inicia se apenas no mês de 

fevereiro estendendo se até maio, é nesse período que ocorre os grandes acumulados de chuvas e 

começam a aparecer os transtornos urbanos ocasionados pela chuva, como é o caso de alagamentos 

e enchentes. Os problemas de inundações e enchentes estão relacionados diretamente com o 

crescimento urbano desordenado, com a ação antrópica e alguns fatores naturais. Pode se dizer 

que os rios formam as planícies de inundações, ou seja, os cursos d’água dispõem de uma área nos 

limites de suas margens nas quais extravasam a sua vazão devido às fortes chuvas. E devido a 

expansão urbana desordenada, algumas áreas de inundações são ocupadas, causando assim os 

transtornos das inundações e deixando bairros inteiros de baixo de água. 

A impermeabilização do solo devido à construção de asfaltos, calçadas, pavimentação das ruas, 

pode ser citado também como um fator relevante, além da questão do acumulo de lixo em bueiros 

nas ruas, que interferem e muito em alagamentos urbanos. Todos esses são fatores que contribuem 

no processo de intensificação das enchentes no espaço urbano no período das chuvas. 

O bairro São Francisco sofre com as questões de enchentes praticamente todos os anos, devido 

está inserido nas proximidades do leito do rio Coreaú. Dessa forma, o presente trabalho tem como 

intuito analisar os impactos socioambientais ocasionados pelas chuvas no ano de 2019, em Granja 

Ceará e identificar os processos socioespaciais acarretados pela ocupação inadequada próxima ao 

leito do rio devido às fortes chuvas na região. 
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REGIME DE CHUVAS NA ÁREA DE ESTUDO 

Meireles (2002) esclarece que as nascentes do rio Coreaú se localizam no sopé do Planalto da 

Ibiapaba e seu curso percorre parte da depressão periférica do Ceará até chegar ao litoral onde se 

encontra seu baixo curso. Os rios São Mateus, do Meio, Imburana e Fortuna são seus afluentes 

principais, além de se registrarem duas grandes ilhas no estuário, a do Amor e a de Trindade. 

Possui uma grande extensão de praia à direita de sua desembocadura e à esquerda um conjunto de 

falésias vivas e a cidade de Camocim.  

O rio Coreaú, é um rio no qual recebe grandes acumulados de chuvas na quadra chuvosa, e o seu 

transbordamento se dá quando ocorrem intensas chuvas como foi o caso de 2009 e 2019. Dessa 

forma surgem os impactos socioambientais por meio desses acumulados como é o caso da 

impermeabilidade de solos. 

A impermeabilização não planejada das áreas urbanas é responsável por alterações 

significativas na hidrologia local, visto que ocorre a redução em demasia na infiltração 

da água da chuva, o aumento exacerbado do pico de vazão de cheia, a antecipação no 

tempo desta vazão máxima até uma seção de destino e o aumento do volume escoado 

sobre a superfície, levando ao aumento na frequência de inundações. Desta forma, 

grandes impactos são causados sobre o meio ambiente elevando os custos para a 

sociedade (MCT/CGE, 2002; JHA et al., 2012; CE, 2012). 

Ou seja, a impermeabilidade quando ocasionada em um espaço urbano modifica drasticamente o 

ambiente, acarretando assim impactos ambientais como é o caso de enchentes e inundações. E 

propiciando modificações no espaço e paisagem do local. 

Devido aos altos níveis de precipitação no ano de 2009, fizeram com que afluentes, barragens e 

açudes, aumentassem consideravelmente seu volume. Com isso o rio chegou a 3,40 metros de 

altura acima do normal, ocasionando vários transtornos como bairros que ficaram alagados, 

famílias tiveram que sair de suas casas, porém o mesmo cenário se repetiu em 2019, o volume do 

Coreaú chegou a 3,60 metros de altura acima do normal, pois os precipitados de chuvas foram bem 

significativos, tanto em Granja, quanto em todo estado do Ceará, ocasionando o transbordamento 

do rio.  

No ano de 2009, era pra ter se criado medidas preventivas para a convivência com o semiárido, 

mas não se teve políticas públicas voltadas a esse tipo de catástrofe, não se teve medidas cabíveis 

que protegessem famílias nas quais moram nas proximidades do rio Coreaú. Dessa forma no ano 

que se tiver chuvas bem significativas, todos os transtornos serão sentidos novamente pelos 

moradores do bairro São Francisco, tudo por falta de planejamento urbano adequado, por falta de 

uma reformulação do plano diretor da cidade e que a maior parte da população não tem 

conhecimento. 

MATERIAL E MÉTODO 

O trabalho foi desenvolvido no município de Granja Ceará, localizado na margem esquerda do 

Rio Coreaú (Figura 1), microrregião do Litoral de Camocim e Acaraú, mesorregião do Noroeste 

Cearense. 
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Figura 1 – imagem do rio Coreaú 

 
Fonte: www.portaldecamocim.com.br 

Sendo o trabalho desenvolvido mais precisamente no bairro São Francisco (Figura 2) e trazendo 

como foco central o impacto das chuvas no ano de 2019 que ocasionou a cheia do Rio Coreaú e 

afetou a população do Bairro. 

Figura 2 – mapa de delimitação da pesquisa 

 
Fonte: Autoras (2020). 

Para analisar os impactos socioambientais resultantes da enchente foram utilizadas algumas 

metodologias, foram elas: pesquisas científicas associadas ao tema, observações em campo e 

entrevistas com os moradores do bairro. 

Para se obter os resultados necessários da pesquisa se teve que ir ao campo coletar informações, 

foram entrevistados 25 habitantes do bairro São Francisco, sendo 16 mulheres e 9 homens. De 

acordo com o questionário aplicado foram feitos questionamentos sobre o nome do indivíduo, 

sexo, idade, quanto anos residia no bairro, quais os motivos que acarretaram a morar naquele local, 

quantas pessoas residia na casa de morada e a sobre como era obtida a renda familiar.  
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Houve apenas uma análise descritiva simples através das observações em campo, e a coleta de 

informações de aspecto social e econômico dos entrevistados para assim se fazer uma pequena 

amostragem de suas atividades de renda. Através da ida em campo foram observados vários 

elementos como os aspectos sociais, os aspectos ambientais, as relações do homem com o meio.  

Tabela 1 – Elaborada através de dados adquiridos site do CLIMATEMPO 

 
Fonte: Funceme. 

 

Tabela 2 – Maiores chuvas de 2019 no Ceará. 

 
Fonte: Funceme. 

De acordo com dados coletados a cidade de Granja tem uma temperatura média e tem uma 

pluviosidade média anual de 1064 mm, porém como todo o restante do estado do Ceará, suas 

chuvas são mal distribuídas, ocasionando assim a seca em uma boa parte do ano. 
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Conforme a fonte Climatempo, foram estudados e observados uma série de dados ao longo de 

trinta anos para se obter médias de períodos mais chuvosos, períodos de seca, de temperaturas 

mais elevadas e as mais frias do município granjense. Com isso se obtiveram as médias mensais 

de cada mês do ano, dessa forma pode ser observado, quais os meses com maiores e menores 

precipitações de chuvas. 

A tabela a cima mostra as maiores precipitações que ocorreram no Estado do Ceará no ano de 

2019, e a cidade de Granja está na tabela se fazendo presente como uma das cidades que mais 

choveram, o primeiro registro na tabela é do posto pluviométrico do distrito de Timonha do 

município de Granja e o último registro da tabela mostra os dados do posto pluviométrico da sede 

de Granja. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

De acordo com gráfico é perceptível ao ver as atividades nas quais geram renda para os moradores 

do bairro São Francisco na cidade de Granja, essas atividades estão inseridas em forma de 

percentagem. 

Figura 3 

 
Fonte: Autoras (2020). 

A partir de entrevistas feitas com moradores do bairro, foi possível a elaboração do gráfico a cima 

com as atividades que geram renda nesse espaço, pode ser visto que 24% da população sobrevivem 

por meio de serviços e outros do município, 28% da população desse bairro trabalha em órgãos 

municipais, 16% tem como atividade de renda à construção civil e por fim se tem 32% que 

dependem de programas sociais do governo. Com base nessas atividades pôde ser moldada a classe 

social dos moradores do bairro São Francisco. 

De acordo com gráfico pôde se concluir que o aspecto socioecômico desse espaço urbano é baixo, 

dessa forma a população que está inserida nesse local tende a sofrer mais com as chuvas, nas 

questões de alagamentos, enchentes, locomoção, impermeabilização do solo entre outros fatores. 

Com isso, o único meio de ser evitado ou amenizado tais eventos como chuvas acima da média, 

alagamentos e enchentes, é através de trabalhados projetados e planos estratégicos nos quais 

amenizem os impactos ambientais e sociais desse bairro, uma boa alternância seria rever, ou 

reformular o plano diretor municipal da cidade, para assim visar o bem estar da população.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse trabalho teve como finalidade mostrar o quanto o grande precipitado de chuva pode ocasionar 

e impactar um espaço urbano, quando não se tem políticas públicas voltadas para a convivência 
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com o semiárido, mostra também a vivencia de pessoas que são prejudicadas com os transtornos 

das enchentes, por morarem nas proximidades do leito do rio. 

Acredita-se que através dos transtornos acarretados por meio do transbordamento do rio Coreaú 

nos anos de 2009 e 2019 sejam pensadas em alternativas futuras para amenizar os transtornos 

urbanos ou seja, elaborando novas propostas para o plano diretor da cidade, pois assim visará o 

bem comum de todos. 
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INTRODUÇÃO  

O contexto socioambiental de muitas cidades interioranas brasileiras que se encontram dentro do 

semiárido nordestino está associado aos períodos de seca e estiagem, assim como apontam 

Marengo (2008) e Albuquerque et al (2018). Tal configuração é muito influenciada pelo clima e 

pelas mudanças climáticas, principalmente quando se trata dos níveis de precipitação, os quais na 

região semiárida já apresentam certa instabilidade, exercendo forte impacto na organização 

territorial e no desenvolvimento das atividades humanas e de abastecimento de água. 

O entendimento da variabilidade pluviométrica de uma região, principalmente se tratando do 

semiárido nordestino, faz-se muito importante para que possa ser desenvolvido adequado 

planejamento urbano que venha a atender à população de forma efetiva, corroborando com Garcês 

Júnior e Zanella (2019). Entretanto, de maneira geral, esse contexto de instabilidade e impactos 

socioambientais não está relacionado apenas aos eventos de escassez, pois a ocorrência de 

enchentes também representa danos significativos.  

Observa-se com esse cenário que a precipitação pluviométrica exerce grande papel no 

desenvolvimento e manutenção tanto da sociedade, quanto do ambiente na qual ela se localiza. 

Tendo em vista esse contexto, é de suma relevância a análise e entendimento das mudanças no 

clima para que haja melhor monitoramento dos anos mais secos e chuvosos.  

Referido estudo pode ser feito através de análises de índices de variabilidade da precipitação 

pluviométrica, corroborando com Alves et al. (2016). Com a avaliação do IAC  é possível 

estabelecer relações entre os níveis pluviométricos e fenômenos como El Niño Oscilação Sul 

(ENOS), mais especificamente, El Niño e La Niña, por ter forte relação com os episódios de seca 

e de chuva, uma vez que pode exercer influências nas condições do tempo de uma região com a 

modificação no regime das chuvas. Os impactos podem ser maiores sobretudo em se tratando do 

semiárido nordestino, que segundo Almeida e Medeiros (2017) mostraram certa influência na 

variabilidade da chuva. 

A presente pesquisa objetivou utilizar o Índice de Anomalia de Chuva (IAC), proposto por Rooy 

(1965), para identificar e caracterizar como se comporta o regime pluviométrico no município de 

Sobral, Ceará, numa série história de 30 anos referente ao período de 1987 a 2016. 

ÁREA DE ESTUDO 

O município de Sobral está localizado na porção noroeste do Estado do Ceará, fazendo parte da 

região nordeste do Brasil e compreendendo, de acordo com informações, do ano de 2018, 

fornecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), uma área total de 3.122,898 

km². Ainda segundo o Instituto, já no ano de 2019, o município teve novas estimativas para 

população com um total de 208.935 pessoas.  

Além disso, no que diz respeitos aos limites territoriais (Figura 1), Sobral faz fronteira com as 

seguintes cidades: Coreaú, Alcântaras, Meruoca, Massapê, Santana do Acaraú, Miraíma, Irauçuba, 

Santa Quitéria, Forquilha, Groaíra, Cariré e Mucambo. 
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Figura 1 - Mapa de localização do município de Sobral – CE 

 
Fonte: Autoras (2020). 

A geologia configura-se como importante aspecto na dinâmica do ambiente, sendo, portanto, 

muito relevante para se entender as características da área estudada. Com a análise da Carta 

Geológica do município de Sobral (GORAYEB, ABREU & SILVA JÚNIOR, 2014), observou-se 

uma grande diversidade litológica na região, com maior destaque para a Unidade Canindé 

(Complexo Canindé do Ceará); Granito Meruoca e Granito Serra da Barriga (Suíte Intrusiva 

Meruoca) e Unidade Independência (Complexo Ceará).  

As formas mais aplainadas da Depressão Sertaneja compõem quadro importante do relevo da 

região, com a presença, ainda, de Planície Fluvial e Maciços Residuais (GOVERNO DO ESTADO 

DO CEARÁ, 2017), estes últimos contrastando com a topografia geral do município, a qual pode 

chegar a mais ou menos 800 metros, na Serra da Meruoca (OLIVEIRA & MOREIRA, 2014). Tais 

características geomorfológicas são muito importantes para o desenvolvimento dos solos de 

Sobral, encontrando-se, de acordo com informações do Instituto de Pesquisa e Estratégia 

Econômica do Ceará (IPECE), Argissolo, Planossolo, Luvissolo e Neossolo.  

O tipo climático que predomina no município, segundo o Governo do Estado do Ceará (2017) é o 

tropical quente semiárido, com temperaturas variando de 26° a 28°C. Destaca-se ainda o período 

mais chuvoso, de fevereiro a maio, e o período mais seco, o qual se estende no segundo semestre. 

Essa configuração de chuvas no primeiro semestre do ano, deve-se à atuação da Zona de 

Convergência Intertropical (ZCIT), a qual tem sua formação com a confluência dos ventos alísios 

de Nordeste e Sudeste. De acordo com Ferreira e Mello (2005), esse sistema possui uma forte 

atividade convectiva e de precipitação a qual está relacionada às baixas pressões e alta 

nebulosidade, sendo de grande relevância para determinação das chuvas no Ceará. 
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De acordo o mapa de Bacias Hidrográficas do Ceará do IPECE (2007), Sobral enquadra-se em de 

três grandes bacias. A maior parte do seu território está dentro das bacias do Acaraú (com 

influência do Rio Acaraú na mancha urbana do município) e do Litoral, enquanto que uma menor 

porção a oeste situa-se na Bacia do Coreaú.  

A vegetação característica da área, segundo o Governo do Estado do Ceará (2017), é composta por 

Caatinga Arbustiva Aberta a qual é comum em ambiente com solos rasos, apresentando um 

substrato composto, principalmente, por rochas cristalinas do Pré-Cambriano, corroborando com 

Leal, Tabarelli e Da Silva (2003). Além disso, ainda segundo o Governo do Estado do Ceará (2017) 

encontra-se também Floresta Mista Dicotillo-Palmácea, Floresta Caducifólia Espinhosa e Floresta 

Subcaducifólia Tropical Pluvial. Assim, tais características geoambientais comportam-se como 

aspectos complementares e de suma importância para o entendimento da configuração ambiental 

do município.  

MATERIAL E MÉTODO 

Foram utilizados, na realização dessa pesquisa, os dados pluviométricos de um dos 18 postos 

meteorológicos da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos presentes no 

município de Sobral. O referido posto está localizado na sede da cidade e possui o mesmo nome. 

A série histórica foi estabelecida de 1987 a 2016, pois esse é o último ano que apresenta dados 

completos para todos os meses. 

No arquivo disponibilizado existem os dados pluviométricos em milímetros de cada dia do mês. 

Para trabalhar-se com esses dados, foi necessária a soma a fim de se obter os dados de cada mês e 

ano da série histórica. Em alguns casos, observou-se erros ou falta de coleta em determinados dias, 

sendo importante, portanto, realizar correções antes do cálculo do IAC.  

Essa metodologia proposta por Rooy (1965) permite a classificação de um ano - ou período menor, 

por exemplo, a quadra chuvosa - nas seguintes classes: extremamente úmido, muito úmido, úmido, 

seco, muito seco e extremamente seco. Faz-se importante dizer, ainda, que tal classificação é 

possível através das seguintes fórmulas: 

- Anos com índice de anomalia negativos: 

 
- Anos com índice de anomalia positivos: 

 
𝑁 – Precipitação (mm) referente ao período analisado (anual e quadra chuvosa); 

𝑁 – Média (mm) referente à série histórica; 

𝑀 – Média (mm) referente aos dez anos mais úmidos da série analisada; 

𝑋 – Média (mm) referente aos dez anos mais secos da série analisada. 

Através dessas fórmulas, gerou-se como resultado esse índice. Índice igual ou maior que 4, 

classifica o período como extremamente úmido; entre 2 e 4 muito úmido; entre 0 e 2 úmido; entre 

0 e -2 seco; entre -2 e -4 muito seco; e por último, igual ou menor que -4 se classifica como 

extremamente seco (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Classificação da pluviosidade pelo Índice de Anomalia de Chuva (IAC). 

 
Fonte: Adaptado de Garcês Júnior & Zanella (2019). 

Os cálculos de IAC foram realizados automaticamente através de uma tabela eletrônica no 

software Microsoft Excel, gerando como resultados tabela - anos da série histórica, dados 

pluviométricos anuais, IAC e a classificação do período - e gráfico da distribuição da pluviosidade 

e do IAC ao longo da série histórica. É importante ressaltar que calculou-se o índice duas vezes, 

na primeira utilizando-se dos dados pluviométricos da soma de todos os meses de cada ano (Total 

anual) e na segunda apenas a soma dos meses da quadra chuvosa.  

Aliado ao tratamento e organização desses dados primários foi realizada pesquisa bibliográfica 

para compreender melhor o uso dessa metodologia e como ela funciona, além de base teórica sobre 

os sistemas atmosféricos atuantes no Ceará e Nordeste que poderiam afetar ou não a classificação 

de determinado ano. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Através dos resultados obtidos com o cálculo do IAC foi possível observar as variações de 

classificação dos anos da série histórica em Sobral. Nos períodos anual e da quadra chuvosa de 

1987 a 2016 foi possível notar que as anomalias negativas e as positivas são equilibradas, em 

ambos os casos chegando a cerca de 50%. 

Tabela 2 - Comparação entre classificação levando em conta os 12 meses do ano e atuação do ENOS por ano. 

 
Fonte: CLIMATE PREDICTION CENTER [S.I.]. 
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No contexto anual, em relação aos eventos positivos, tem-se os anos de 2004 e 2009 os quais se 

destacaram como extremamente úmidos e apresentaram respectivamente IAC de 4,05 e 4,02. Os 

anos de 1988, 1989, 1994, 1999, 2003 e 2008 foram classificados como muito úmidos. Já os anos 

considerados úmidos foram 1987, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002 e 2007, sendo essa classificação 

a que mais apareceu nos resultados relativos aos eventos positivos. É possível observar que o maior 

período de eventos positivos seguidos vai de 1999 até 2004, com a duração de seis anos e 

encerrando-se com um ano extremamente úmido que apresenta o maior total pluviométrico da 

série com 1270 mm.  

Com relação aos eventos negativos, destacam-se como extremamente secos os anos de 1993, 1997 

e 2012, com IAC de -4,21, -4,16 e -4,33, respectivamente. Os anos classificados como muito secos 

são 1992, 1998, 2010, 2014 e 2016. Os anos secos são 1990, 1991, 2005, 2006, 2011, 2013 e 2015, 

sendo essa classificação a que apresentou maior números de anos em relação às anomalias 

negativas.  

Gráfico 1 - Índice de Anomalia de Chuva (IAC) no período de 1987 a 2016 – Total dos 12 meses de cada 

ano. 

 

Ressalta-se, ainda, que a década de 2010 é a única a apresentar todos os seus anos - de 2010 a 2016 

- como eventos negativos, o ano de 2012 sendo o único extremamente seco e apresentando o menor 

total pluviométrico anual da série histórica com 395 mm. Na década de 1990 destaca-se a presença 

de dois anos extremamente secos, 1993 e 1997. 

Como já exposto, o Ceará se caracteriza pela concentração da sua estação chuvosa em apenas um 

período do ano (Fev-Maio). Por esse motivo, além de realizar os cálculos do IAC com os dados 

de todos os meses de cada ano da série histórica (total anual), calculou-se também para os meses 

da quadra chuvosa - o período de atuação da ZCIT (fevereiro a maio). Nesse caso, sobre os eventos 

positivos 2003 e 2009 se destacam como extremamente úmidos, com IAC de 4,34 e 4,37, 

respectivamente. Como muito úmidos têm-se os anos de 1988, 1989, 1994, 1999 e 2008. Os anos 

úmidos são 1987, 1995, 1996, 2000, 2001, 2004, 2006 e 2007, portanto, essa classificação 

representa 26,66% dos anos da série histórica, a maior de eventos positivos. Importante ressaltar 

que de 2006 a 2009 foi o maior período de anos com eventos positivos seguidos, encerrando-se 

com um ano extremamente úmido antes de se iniciar um período de eventos negativos. 
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Tabela 3 - Classificação do IAC – Meses da quadra chuvosa. 

 
Fonte: Autoras (2020). 

Como eventos extremos negativos tem-se apenas o ano de 1998, com IAC de -5,16, coincidindo 

com um ano avaliado em muito seco na classificação anterior. Os anos muito secos são 1992, 

1993, 1997, 2010, 2012 e 2016. A classificação de anos secos (1990, 1991, 2002, 2005, 2011, 

2013, 2014 e 2015) tem maior porcentagem dentre os eventos negativos, de 26,66%. Assim como 

na classificação anterior, tem-se todos os anos da década de 2010 como eventos negativos. Porém, 

ao contrário da classificação total, o ano 2012 configura-se como muito seco. 

Gráfico 2 - Índice de Anomalia de Chuva (IAC) no período de 1987 a 2016 - Quadra chuvosa. 

 
Fonte: Autoras (2020). 
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Tratando-se da atuação da ZCIT no Ceará é importante destacar a influência do El Niño Oscilação 

Sul (ENOS) e do Dipolo do Atlântico. Segundo Nóbrega, Santiago e Soares (2016), o ENOS 

ocorre no Oceano Pacífico Tropical e apresenta duas fases extremas, uma quente - El Niño - e uma 

fria - La Niña. A fase de El Niño pode influenciar na diminuição das precipitações no Ceará. Da 

mesma forma, a La Niña pode influenciar na intensificação da quadra chuvosa do estado. No caso 

dos anos da série histórica estudada, como é possível observar na Tabela 5, em seis dos trinta anos 

a classificação não é influenciada pelo ENOS. Destaca-se o ano de 2012, em que ocorreu La Niña, 

porém, foi classificado como extremamente seco, com apenas 395 mm de precipitação. Dessa, 

339,5 mm se concentraram apenas na quadra chuvosa. 

Isso ocorre pois existem outros fatores que influenciam na localização e intensidade da ZCIT, um 

desses sendo o Dipolo do Atlântico. Ainda de acordo com Nóbrega, Santiago e Soares (2016), esse 

fenômeno ocorre com a mudança anormal da Temperatura de Superfície do Mar (TSM) do Oceano 

Atlântico Tropical. Quando o Dipolo está positivo, as águas do Atlântico Norte estão mais quentes, 

diminuindo a formação das nuvens de chuva na região setentrional, central e do sertão do Nordeste. 

Com o Dipolo Negativo e o Atlântico Tropical Sul mais quente, se intensifica a formação de 

nuvens na região. A atuação do Dipolo pode, portanto, explicar os anos em que a classificação não 

é diretamente influenciada pelo ENOS. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através dos resultados apresentados é possível observar que, apesar de ter eventos positivos e 

negativos em mesma intensidade ao longo da série, Sobral apresenta períodos mais longos de 

eventos negativos do que positivos. Nos últimos anos, nota-se uma queda no volume de 

precipitações no município. Também é perceptível a concentração cada vez maior dessas 

precipitações no período da quadra chuvosa. Esse fato pode ocasionar inúmeros impactos, como a 

vulnerabilidade hídrica. 

Nota-se, ainda, que o fenômeno ENOS apresenta certa influência nos totais pluviométricos e nas 

classificações encontradas, porém, também deve-se levar em consideração a atuação do Dipolo do 

Atlântico. Assim, de acordo com as relações e resultados finais obtidos na pesquisa, observa-se 

que o IAC atua como metodologia de extrema relevância na caracterização e compreensão do 

regime pluviométrico no município de Sobral - CE.  
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TERRESTRE E SUA RELAÇÃO COM A COBERTURA VEGETAL SOBRE A FLONA 

E ÁREA URBANA DE SOBRAL-CE, UTILIZANDO DADOS MEDIDOS ‘IN SITU’ E 

DOS SATÉLITES LANDSAT 5 E 8. 
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Victória Vasconcelos Freitas 

Antonio Geraldo Ferreira 

Iury Leite da Cruz 

INTRODUÇÃO 

O município de Sobral possui uma área de 212.289,70 hectares (IBGE, 2017), sua população total 

é de 206.644 habitantes (IBGE, 2018), onde a população urbana, segundo censo do IBGE em 2010, 

já somava 166.304 habitantes divididos entre os 13 distritos (IBGE, 2010). 

Em dados do IPECE (2018), Sobral ocupa a quarta posição na economia do Ceará através das 

atividades industriais, extrativistas, de agricultura e pecuária, o que causam enorme impacto sobre 

os recursos naturais, diminuindo as áreas florestadas com a ocupação de grandes porções de terra. 

Porém, ainda há resquícios de mata nativa sendo preservada no município, como o caso da Floresta 

Nacional de Sobral. 

Criada pela Portaria n° 358, de 27 de setembro de 2001, a Floresta Nacional de Sobral (Flona) 

abrange uma área de 661,01 hectares pertencente ao domínio das caatingas e administrada pelo 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. A área de preservação ambiental já 

existia desde 1947 e teve como objetivo para sua criação, a preservação da mata nativa do local. 

Apesar do longo período de sua existência, a Flona de Sobral ainda não possui um plano de manejo, 

objeto necessário para que os propósitos preservacionistas sejam efetivamente alcançados. A 

gestão dessas unidades de conservação, inclui o monitoramento constante da condição de sua 

cobertura vegetal, utilizando também parâmetros de estudo como temperatura e precipitação. 

A temperatura da superfície, por exemplo, é um dos parâmetros influenciadores da atmosfera 

urbana, pois ao retirar a cobertura vegetal para a impermeabilização das superfícies, restringe-se o 

processo de evapotranspiração, ocasionando um aumento na absorção da radiação solar incidente, 

armazenando o calor no período diurno e liberando essa energia a noite no meio urbano. Essa 

situação ocasiona a manifestação de temperaturas mais altas do que em áreas rurais que possuem 

menor interferência na cobertura do solo, implicando em impactos locais e regionais no clima, 

afetando assim, o conforto dos cidadãos (VOOGT; OKE, 2003; WENG, 2001; FABEKU et al., 

2018). 

Segundo Mesquita (2017), o uso e ocupação do espaço dos bairros de Sobral está impactando na 

variação do campo térmico. Em sua pesquisa, verificou-se que as temperaturas podem variar de 

acordo com o local, em escala local e microclimática, resultante das ações antrópicas que 

modificam o espaço natural por meio do processo de urbanização. Caracterizadas pela baixa 

presença de arborização e corpos d'água, o denso fluxo de pessoas e veículos, e o tipo de 

pavimentação que predomina no local, interferindo no fluxo de energia e causando desconforto 

térmico. 
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De acordo com Pinho (2017), em seu estudo sobre núcleos de desertificação no Brasil, com 

destaque dado a Floresta Nacional de Sobral, o processo de desertificação é causado pelo uso 

indevido dos recursos naturais em conjunção ao clima desfavorável marcado por intensos períodos 

de seca. Aplicando o uso do Sensoriamento Remoto para a análise de áreas desertificadas, por 

meio do NDVI, ele conclui que os fatores determinantes do comportamento da vegetação estão 

ligados a má distribuição espacial das chuvas e a retirada da vegetação nativa, que intensifica o 

processo de desertificação. 

Atualmente ações de monitoramento vêm sendo facilitadas com a utilização de imagens orbitais, 

captadas por sensores instalados em satélites, os quais, com os avanços tecnológicos, aumentam, 

continuamente, sua capacidade de resolução (espectral, espacial e temporal), permitindo a 

detecção de desmatamentos, queimadas e áreas sob riscos de desertificação, assim como o 

acompanhamento dos usos do solo e dos impactos ambientais causados pelas atividades humanas 

(FLORENZANO, 2007; NOVO, 2008; RODRIGUES et al., 2009; SEIFFERT, 2010; WENG, 

2010). Portanto, o uso de dados obtidos remotamente facilita o estudo de ambientes naturais e 

antropizados, pois permite a análise de áreas extensas de forma rápida, gerando diversos produtos 

a partir dos sinais captados pelos sensores. 

Levando isto em consideração o objetivo principal deste trabalho é, utilizando imagens dos 

satélites Landsat 5 e 8, estudar a distribuição espacial da cobertura vegetal através do NDVI 

(Normalized Difference Vegetation Index), e da Temperatura da Superfície Terrestre (LST), para 

a Floresta Nacional de Sobral (Flona) e a área urbana da sede do Munícipio de Sobral. Os objetivos 

específicos são examinar a mudança espaço-temporal na temperatura da superfície, durante o 

período (2009 a 2019), utilizando dados de satélite e medidos ‘in situ’ e investigar a relação entre 

o NDVI e a LST sobre a área de estudo. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Áreas de Estudo 

O município de Sobral possui uma área de 212.289,70 hectares (IBGE, 2017), sua população total 

é de 206.644 habitantes (IBGE, 2018), onde a população urbana, segundo censo do IBGE em 2010, 

já somava 166.304 habitantes divididos entre os 13 distritos (IBGE, 2010). 

Tendo em vista a importância do parâmetro da temperatura de superfície e da cobertura vegetal, 

foram analisadas duas áreas do município de Sobral (Figura 1). A denominada área 1 diz respeito 

à região da Floresta Nacional de Sobral, e a área 2 é representada pela sede da cidade, com 35 

bairros, totalizando aproximadamente 147.000,00 quilômetros quadrados, de acordo com o 

shapefile disponibilizado on-line pela prefeitura de Sobral (2018). 
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Figura 1 - Mapa com a localização das áreas de estudo. 

Fonte: Autores (2020). 

Climatologia da área de estudo 

O clima local da cidade é marcado pela sazonalidade, com dois períodos bem delimitados: o 

chuvoso, que predomina nos primeiros meses do ano e seco no segundo semestre de cada ano. 

Na figura 2, podemos observar que, climatologicamente, os meses mais chuvosos na cidade de 

Sobral são os de janeiro (93,9 mm), fevereiro (113,2 mm), março (186,8 mm), abril (195,7 mm) e 

maio (82,7 mm). Os meses menos chuvosos são: junho (26,9 mm), julho (7,8 mm), agosto (1,3 

mm), setembro (0,1 mm), outubro (0,2 mm), novembro (0,6), e dezembro (25,7 mm). 

Figura 2 – Climatologia mensal da Precipitação (mm) para cidade de Sobral-CE. Período (1981 a 2010) – 

Fonte dos dados: FUNCEME.

Fonte: Autores (2020). 
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As temperaturas climatológicas do ar, mínima, e máxima, são apresentadas na Figura 3. Através 

desta figura verificamos que o mês com menor temperatura do ar é abril (26,1 oC), e os meses com 

maior temperatura são novembro e dezembro (28,5 oC). Verifica-se, portanto, que a amplitude 

térmica de Sobral é de aproximadamente 2,4 oC. Os menores valores de temperatura mínima / 

máxima são observados respectivamente em julho (20,9 oC) / abril (31,4 oC), e os maiores valores 

em dezembro (23,0 oC) / outubro (36,9 oC). 

Segundo a classificação de Köppen o clima de Sobral pode ser enquadrado como BSw’h’, 

caracterizado por ser quente e semiárido, com temperaturas acima de 18ºC, apresentando seca 

acentuada no período do inverno (DUARTE; CARACRISTI, 2004). 

Além da climatologia mensal da temperatura, climatologias diárias e suas anomalias também 

foram geradas para os dias 14 de julho, 10 e 12 de agosto, 21 de setembro, 01 de outubro e 05 de 

novembro (ver Tabela 4). As climatologias diárias foram utilizadas para comparar os dados de 

temperatura da superfície estimados a partir das imagens dos satélites Landsat 5 e 8, obtidas nestas 

datas, e os medidos pela estação meteorológica automática do INMET. 

Figura 3 – Climatologia da Temperatura (oC) para cidade de Sobral-CE. Período (1994 a 2019). 

 

Fonte: Autores (2020). 

Obtenção dos dados de satélites e meteorológicos 

Para o desenvolvimento deste trabalho foram usados os dados dos satélites Landsat 5 e Landsat 8 

(Tabela 1), obtidos a partir do site do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) 

(https://www.usgs.gov/land-resources/nli/landsat/). Foram selecionadas imagens nos meses 

referentes ao período seco, nas datas: 01 de outubro de 2009, 12 de agosto de 2014, 14 de julho de 

2015, 05 de novembro de 2016, 21 de setembro de 2017 e 10 de agosto de 2019 com o critério de 

não incidência de nuvens nas áreas escolhidas, pois estas podem afetar na aquisição da informação 

espectral advinda do alvo (SILVEIRA et al., 2017). 
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Tabela 1 – Bandas espectrais e resolução espacial dos sensores dos satélites Landsat 5 e 8 utilizadas neste 

trabalho. TM 5 (Thematic Mapper); OLI (Operational Land Imager), e TIRS (Termal InfraRed Sensor). 

 

Fonte: Adaptado de Fabeku et al. (2018). 

Os dados de precipitação foram extraídos do web site da FUNCEME 

(http://funceme.br/app/calendario/produto/municipios/media/mensal). Os dados de temperaturas 

mínima, máxima, e média do ar, foram obtidos da estação meteorológica automática 82392 do 

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), instalada no município de Sobral-CE, nas seguintes 

coordenadas: Latitude: -3.73 e Longitude: -40.33. 

Cálculo do Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) 

O NDVI é um dos índices de vegetação utilizados para a análise do estado da vegetação a partir 

das características espectrais evidenciadas na literatura, sendo relacionadas ás reflectâncias das 

bandas do vermelho (V) e infravermelho próximo (IVP), com base na proposta de Rouse et al. 

(1973), onde o NDVI é obtido pela seguinte equação: 

                                                                                     Eq. 1 

As variáveis representam a reflectância das bandas do infravermelho próximo (IVP) e do vermelho 

(V), chegando a um produto com valores no intervalo de -1 a 1. (GITELSON et al., 1996; HUETE 

et al., 2002; LEMENKOVA, 2018). 

Para o sensor Thematic Mapper (TM), foram usadas as bandas 3 e 4, enquanto para o sensor 

Operational Land Imager (OLI), as bandas 4 e 5 que correspondem, respectivamente, às bandas 

do vermelho e infravermelho próximo (Tabela 1). 

Cálculo da Temperatura da Superfície Terrestre (LST) 

Segundo Schmugge (2002), a temperatura da superfície pode servir como um indicador do estado 

de equilíbrio termodinâmico alcançado a partir do balanço dos fluxos de energia entre a atmosfera 

e os componentes da superfície (solo e subsolo). Essa temperatura pode ser obtida a partir do uso 

de sensores a bordo de satélites que operam nas bandas espectrais do infravermelho termal (IVT), 

aplicando-se diferentes métodos para correção atmosférica, sendo utilizados de acordo com as 

características específicas dos satélites e as aplicações desejadas. (SATTARI; HASHIN, 2014) 

Os métodos comumente usados para correção atmosférica são os baseados nos “single-channel 

algorithm” e “split-window technique”. As correções “single-channel algorithm” se baseiam em 
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apenas uma banda do sensor, enquanto que a “split-window technique” usa a combinação linear 

da radiância de duas bandas infravermelhas com comprimentos de onda próximos (SATTARI; 

HASHIN, 2014; SOBRINO et al., 2004). 

Para nosso estudo, foi adotado o modelo de ‘single-channel’, utilizando a banda 6 do Landsat 5 

(Tabela 1), para imagens obtidas no ano de 2009, e a banda 10 do Landsat 8 para as imagens dos 

anos 2014 a 2019. As imagens Landsat 5 e 8 para os anos de 2010 a 2013, não puderam ser 

utilizadas devido a que grande parte das imagens estão cobertas por nuvens. 

Para análise da sede do município e da Floresta Nacional de Sobral (Flona), a estimativa da 

Temperatura da Superfície Terrestre (LST) foi feita a partir de diversas metodologias descritas na 

literatura, seguindo a sequência de equações necessárias para conversão e obtenção das variáveis 

desejadas (NDVI e LST). 

O primeiro passo, portanto, consistiu na conversão do Número Digital (ND) para reflectância do 

topo da atmosfera (TOA - Top-of-Atmosphere) das bandas 3 e 4 do Landsat 5, e das bandas 4 e 5 

do Landsat 8. A Eq. 2 mostra a Conversão dos ND para radiância (L) no Landsat 5, de acordo com 

Fabeku et al., aplicada às bandas 3, 4 e 6: 

                        Eq. 2 

onde Lλ = radiância espectral no sensor (W m2 sr-1 μm-1); Qcal = valor do pixel calibrado (DN); 

Qcalmin = valor de DN mínimo correspondente ao LMINλ (DN); Qmax = valor de DN máximo 

correspondente ao LMAXλ (DN); LMINλ = radiância espectral registrada no sensor que é escalonado 

em relação ao Qcalmin (W m-2 sr-1 μm-1); LMAXλ = radiância espectral registrada no sensor que é 

escalonado em relação ao Qcalmax (W m-2 sr-1 μm-1). 

A Eq. 3 mostra a Conversão de radiância (L) para reflectância (TOA) no Landsat 5, para as bandas 

3 e 4, de acordo com Chander (2009): 

                                                                         Eq. 3 

onde ρλ = reflectância planetária no TOA ; π = constante matemática igual a ~3,14159 

(adimensional); Lλ = radiância espectral no sensor (W m-2 sr-1 μm-1); d = distância Terra-Sol (UA-

Unidade Astronômica); ESUNλ = irradiância solar estratosférica média (W m-2 μm-1); θs = ângulo 

zenital Solar (graus). 

A Conversão de ND para radiância (L) no Landsat 8, é feita de acordo com a USGS(2019) aplicada 

à banda 10 (Eq. 4): 

                                                                       Eq. 4 

onde Lλ = radiância espectral no sensor (W m-2 sr-1 μm-1); ML = Fator de reescalonamento 

multiplicativo específico da banda dos metadados (RADIANCE_MULT_BAND_x,); AL = Fator 

de reescalonamento aditivo específico da banda de os metadados 

(RADIANCE_ADD_BAND_x,); Qcal = Valores padrão de pixel (DN) quantificados e calibrados 

do produto (banda utilizada). 
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A Eq. 5 mostra como é feita a conversão de ND para reflectância (TOA) no Landsat 8, de acordo 

com a USGS(2019]), aplicada às bandas 4 e 5: 

                                                                                            Eq. 5 

onde ρλ' = reflectância TOA, com correção do ângulo solar; Mρ = Fator de redimensionamento 

multiplicativo específico da banda dos metadados (REFLECTANCE_MULT_BAND_x); Aρ = 

Fator de redimensionamento aditivo específico da banda dos metadados 

(REFLECTANCE_ADD_BAND_x); θSZ  = ângulo local do zênite solar;  θSZ  = 90°- θSE (SE - 

SUN_ELEVATION). 

A Conversão de radiância espectral (L) para temperatura de brilho (BT), usada para dados dos dois 

satélites, é feita através da Eq. 6. 

                                                                                       Eq. 6 

onde T = Temperatura de brilho da atmosfera superior (K) onde; Lλ = radiância espectral TOA 

(Watts (m-2 srad-1 μm-1)); K1 = Constante de conversão térmica específica da banda a partir dos 

metadados (K1_CONSTANT_BAND_x);K2 = constante de conversão térmica específica da 

banda a partir dos metadados (K2_CONSTANT_BAND_x). 

Para o cálculo da proporção de vegetação com base no NDVI ver Eq. 7. 

                                                               Eq. 7 

A Eq 8 mostra o cálculo da emissividade da superfície (LSE) a partir do método dos limites do 

NDVI para o Landsat 5, proposto por Sobrino et al. (2004), sendo utilizado também para o Landsat 

8 (CARRASCO, 2019; ORUSA, 2019) : 

                                                                                  
Eq. 8 

O cálculo da Temperatura da superfície Terrestre em graus Celsius (FABEKU et al., 2018), é feito 

conforme a Eq. 9. 

                                                                   
Eq. 9 

Ts = Temperatura da Superfície; TB = Temperatura de Brilho; = Comprimento de onda da radiância 

emitida (11.45 μm), de acordo com Fabeku et al. (2018); የ= 1.438 × 10−2 m K; ε = Emissividade 

da superfície. 



 

CLIMA, POTENCIAL DE EXPLORAÇÃO E TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS 

67 

Comparação da LST com dados medidos in situ 

Para esta finalidade foram utilizadas imagens dos satélites Landsat 5 e 8, e das estações 

meteorológicas do INMET. Para validação dos dados de satélite, foram utilizados, a título de 

comparação, os dados obtidos pela estação do INMET localizada no município de Sobral-CE, 

sendo estes relacionados à temperatura do ar, devido a impossibilidade de mensurar valores in situ 

para a superfície, uma vez que a estação meteorológica realiza medidas de temperatura a 2 m da 

superfície. Desta forma, observam-se alguns graus de diferença, entre a LST estimada pelo satélite 

e medida pela estação meteorológica. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os valores de NDVI (mínimos e máximos) e respectivas frequências de classes para a Flona e a 

sede do Município de Sobral, são apresentados na Figura 2 e Tabela 2. Ressalta-se que a imagens 

utilizadas para gerar o NDVI foram aquelas que apresentavam baixa cobertura de nuvens, dentro 

dos anos escolhidos para este trabalho. 

Dos anos analisados 2009 foi o que apresentou maior índice de precipitação, com precipitação 

anual acumulada de 1187,3 mm, sendo que os maiores valores de precipitação ocorreram entre 

janeiro de junho, sendo o mês de abril o mais chuvoso (343,2 mm). Entre os meses de julho e 

novembro a maior precipitação observada foi em julho (acumulado mensal = 1,2 mm).  Devido à 

pouca disponibilidade de imagens sem nuvens, em 2009, a imagem do mês de outubro foi utilizada 

para gerar o NDVI. Os valores máximos obtidos variaram entre 0,71 a 0,85, onde houve a 

predominância de classes entre 0,21 e 0,31 (Tabela 2 e Figura 2). Pinho, (2017), para esta área, 

encontrou valores similares (0,50 a 0,75), e argumenta que a predominância de valores entre 0,21 

e 0,31, se deve, possivelmente, ao uso e ocupação irregular nos anos interiores. Na Flona, os locais 

com valores acima de 0,46 ocorrem nas proximidades da área de alagamento do açude Ayres de 

Souza (Figura 1). Na sede do Município de Sobral a predominância foi das classes 0,03 a 0,21 e 

0,21 e 0,31 (Figura 2). 

O ano de 2014 apresenta classes de NDVI variando entre 0,21 e 0,31, com predominância da classe 

de vegetação moderadamente verde (0,31 a 0,46), tanto na sede do município quanto na Floresta 

(Figura 2). A precipitação, acumulado anual, foi de 444,1 mm. As maiores chuvas (acumulado 

mensal) ocorreram entre janeiro e maio, sendo o mês mais chuvoso março (108,9 mm). Nos meses 

de junho a dezembro não houve registro de precipitação. A imagem utilizada para gerar o NDVI 

foi a do mês de agosto de 2014, que por estar mais próximo do final do período chuvoso da região 

de Sobral, conseguiu captar a resposta da vegetação ainda respondendo à últimas chuvas (NDVI 

máximo = 0,76). 

As frequências das classes predominantes de NDVI entre 0,31 e 0,46 (Flona), e superior a 0,46 

(sede do município) são observadas no ano de 2015 (Figura 2 e Tabela 2). A imagem Landsat 8 

utilizada para gerar o NDVI é a do mês de julho de 2015, capturando, portanto, a resposta da 

vegetação às chuvas ocorridas no período de janeiro a junho, sendo o mês de março o mais chuvoso 

(113,7 mm). 
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Figura 2 - Variação espaço-temporal do NDVI na Flona e na sede do município de Sobral 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  FLONA SEDE    FLONA SEDE   

Fonte: Autores (2020). 

Em 2016, as classes variando entre 0,03 e 0,21, e entre 0,21 e 0,31, são predominantes. Neste ano 

a imagem utilizada para gerar o NDVI foi a de novembro de 2016. Os valores apresentados 

indicam a tendência ao estresse hídrico causado pelo período seco, e a presença de solo exposto. 

Em 2016 o acumulado de chuva no período de junho a novembro de 2016 foi de 8,0 mm. A porção 

no mapa de NDVI, com forte tonalidade vermelha, na sede de Sobral (Figura 2), corresponde ao 

açude Cachoeira que barras as águas do riacho Mata Fresca, um afluente do Rio Acaraú. 

Em 2017, percebe-se a acentuação da classe mais alta, correspondente a valores superiores a 0,46 

na sede do município e na Flona, em relação ao ano anterior (2016), embora a classe predominante 

seja a mesma (0,21 a 0,31). Em 2017 o acumulado anual de chuvas foi de 719,7 mm, sendo que o 

total acumulado no período de janeiro a julho foi de 714,9 mm.  A imagem utilizada para gerar o 

NDVI foi a de setembro de 2017, refletindo o comportamento da vegetação em resposta às chuvas 

ocorridas neste ano. 

O ano de 2019 registrou um acumulado anual de precipitação de 851,2 mm, e o período das chuvas 

se estendeu até o mês de julho. A partir da imagem de NDVI, do mês de agosto de 2019, a classe 

de maior frequência extraída foi a de 0,31 a 0,46, seguida pela classe de valor superior a 0,46, 

demonstrando a presença de vegetação verde/úmida. O ano de 2015, na Flona, apresenta-se com 

distribuição de classes, similar a 2019 (Figura 2). 
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Tabela 2 - Valores máximos, mínimos e classes de maior frequência de NDVI para os anos de 2009, 2014 

a 2017, e 2019, na sede Flona e na Sede do Município de Sobral. 

Fonte: Autores (2020). 

Conforme Lourenço, (2017), devido às condições climatológicas e edáficas do município de 

Sobral, esperava-se que houvesse variações nos valores mínimos e máximos de NDVI, sendo 

condicionados pela atividade fotossintética da vegetação, que ocorre de formas distintas ao longo 

dos meses. As análises acima mostraram a variação dos valores máximos e mínimos do NDVI, no 

período estudado, e a influência da precipitação na rápida recuperação da vegetação, conforme 

pode ser observado nos anos de 2015 e 2019, onde o NDVI e classes de frequência foram 

estimados a partir de imagens dos dias 14 julho de 2015 e 10 de agosto de 2019, meses próximos 

ao fim do período chuvoso da região (Figura 2). 

Outro aspecto analisado neste trabalho foi a LST, que segundo Zorgetto, (2018), por serem 

imagens tratadas com a correção atmosférica, considerando a emissividade da superfície, entende-

se estes dados de LST como confiáveis, podendo aproximar-se dos valores reais de temperatura 

do solo.  

Como pode ser observado na Figura 3, o ano de 2009 (dia: 01/10/2009), apresentou, 

predominantemente na Flona, valores de LST variando entre 30,9 oC e 33,5 oC na parte noroeste 

da imagem e valores superiores a 33,6 oC na parte sudoeste da imagem. Para a área da Flona como 

as LST’s mínimas e máximas variaram, respectivamente, entre 22,3 oC e 36,4 oC (Tabela 3).  Para 

a sede do município LST’s entre 30,9 oC e 33,5 oC, predominaram na parte central da imagem 

(área urbana), e nas demais áreas LST’s superiores a 33,6 oC foram estimadas. LST’s mínimas e 

máximas variaram entre 20,6 oC e 40,3 oC, respectivamente (Tabela 3). LST’s inferiores a 25,4 
oC, estão localizadas na área de inundação do Açude Ayres de Souza, e em áreas associadas à 

influência dos corpos hídricos encontrados na Flona e na área urbana. Ressalta-se que 2009 foi um 

ano com precipitação anual acumulada de 1187,3 mm. As temperaturas mínimas e máximas, 

medidas pela estação meteorológica, que fica na sede do município de Sobral, foram de 20,6 oC e 

37,1 oC, respectivamente. Este dia, apresentou, em relação à média climatológica diária, anomalia 

de -0,4 oC para a temperatura mínima e anomalia de 0,1 oC para a temperatura máxima (Tabela 4). 

A LST estimada para a Flona, no dia 12 de agosto de 2014, apresentou valores superiores a 33,6 
oC na maior parte da área. Também são observados valores entre 30,9 oC e 33,5 oC em 

determinadas áreas (Figura 3). As LST’s mínimas e máximas foram 25,3 oC e 37,3 oC, 

respectivamente (Tabela 3). As LST’s estimadas para a sede do município de Sobral apresentaram 

valores, predominante, entre 30,9 oC e 33,5 oC. Áreas mais afastadas da zona urbana apresentaram 

valores superiores da 33,6 oC (Figura 3). Nas imagens da Flona e da sede do município de Sobral, 
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áreas com LST’s inferiores a 25,4 oC, são raras, fato explicado pela precipitação, acumulada anual, 

que foi de 444,1 mm, bem inferior à de 2009. As temperaturas mínimas e máximas, medidas pela 

estação meteorológica, foram de 20,9 oC e 36,8 oC, respectivamente (Tabela 3). Este dia, 

apresentou, em relação à média climatológica diária, anomalia de -0,1 oC para a temperatura 

mínima e anomalia de 2,4 oC para a temperatura máxima (Tabela 4). 

Figura 3 - Variação espaço-temporal das Temperaturas da Superfície Terrestre (LST) estimadas a partir 

das imagens do Landsat 5 (2009) e Landsat 8 (2014 a 2017, e 2019). 

 

    FLONA     SEDE       FLONA      SEDE   

Fonte: Autores (2020). 

Tabela 3 - Temperaturas da superfície estimadas (LST) a partir das imagens Landsat 5 e 8, e temperatura 

do ar, mínima e máxima medidas ‘in situ’. 

 

Fonte: Autores (2020). 

Em 14 de julho de 2015, a LST estimada para a Flona variou, predominantemente, entre 30,9 oC 

e 33,5 oC, com algumas áreas apresentando valores entre 28,9 oC e 30,8 oC (Figura 2). As LST’s 

mínimas e máximas foram 24,6 oC e 35,1 oC, respectivamente (tabela 3). A sede do município de 
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Sobral, porém, apresentou valores predominantemente entre 28,9 oC e 30,8 oC (Figura 2), com 

valores mínimos e máximos de 25,2 oC e 34,7 oC, respectivamente (Tabela 3). As temperaturas 

mínimas e máximas, registradas pela estação meteorológica, foram de 24,1 oC e 38,1 oC, 

respectivamente (Tabela 3). A anomalia da temperatura mínima foi de -1,0 oC e a da máxima -

0,5oC (Tabela 4). A precipitação acumulada anual em 2015 foi de apenas 285,1 mm, apresentando 

um desvio percentual, em relação à média climatológica anual, de -61,2 %. 

Tabela 4 - Climatologia Diária da Temperatura do Ar, Mínima e Máxima. Período (1995 a 2019).

Fonte: Autores (2020). 

A LST estimada para a Flona e para a sede do município de Sobral, no dia 05 de novembro de 

2016, apresentou valores similares aos estimados para o dia 14 de julho de 2015 (Figura 2). As 

LST’s mínimas e máximas para a Flona / Sede do Município de Sobral, foram respectivamente 

25,2 oC e 34,7 oC / 24,0 oC e 36,4 oC. As temperaturas mínimas e máximas registradas pela estação 

meteorológica foram de 24,1 oC e 38,1 oC (Tabela 3). A anomalia de temperatura, para o dia 05 de 

novembro, foi de 1,7 oC para mínima, e 1,1 oC para a máxima (Tabela 4), indicando que este foi 

um dia relativamente atípico em relação à média climatológica diária. 

Através da Figura 2, observa-se que a LST estimada para o dia 21 de setembro de 2017, para as 

duas regiões em estudo, foram superiores a 33,6 oC. As LST’s mínimas e máximas para a Flona / 

Sede do Município de Sobral, foram respectivamente 25,5 oC e 38,8 oC / 25,8 oC e 42,0 oC. As 

temperaturas mínimas e máximas registradas pela estação meteorológica foram de 22,2 oC e 37,0 
oC (Tabela 3). A anomalia de temperatura, para este dia, foi de 0,6 oC para mínima, e 0,4 oC para 

a máxima (Tabela 4). A LST estimada para o dia 10 de agosto de 2019, na Flona, predominou, na 

parte sul da área, com valores superiores a 33,6 oC. Nas demais áreas a LST apresentou valores 

entre 30,9 oC e 33,5 oC, e entre 28,9 oC e 30,8 oC, conforme pode ser observado na Figura 2. As 

LST’s mínimas e máximas foram de 24,8 oC e 36,6 oC, respectivamente (Tabela 3). 

Na sede do município predominaram valores entre 30,9 oC e 33, 5º (Figura 2). A LST’s mínimas 

e máximas foram de 25,4 oC e 39,0 o C. Na Tabela 3 também observa-se que as temperaturas 

mínimas / máximas, registradas pela estação meteorológica, foram de 19,1 oC / 36,3 oC (Tabela 

3). A temperatura mínima para este dia foi bem atípica, pois apresentou anomalia de -2,1 oC. A 

anomalia para a temperatura máxima foi de 0,6 oC (Tabela 4), não variando significativamente em 

relação a climatologia deste dia. As temperaturas amenas, registradas neste dia, estão em 

consonância com as classes de NDVI estimadas. Este fato deve-se, possivelmente, às chuvas 

ocorridas nos meses anteriores (acumulado no período de janeiro a julho = 845,0 mm). 

Dos dias de cada ano analisado verifica-se, com exceção de 2017, que áreas que apresentaram 

NDVI com valores dentro das classes de frequência entre 0,31 e 0,46 e superiores a 0,46 
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registraram temperaturas amenas, mostrando a influência da vegetação no comportamento do ciclo 

diurno da temperatura. Estes resultados estão de acordo com os obtidos por Fabeku et al. (2018), 

Carrasco (2019) e Zorgetto (2019), que destacam o comportamento inversamente proporcional 

entre temperatura e NDVI.  

CONCLUSÕES 

Este estudo mostrou a espacialização do NDVI e da LST na Flona e na sede do Município de 

Sobral, ao longo de diferentes dias e anos com condições climáticas distintas entre si. Percebe-se 

através das análises realizadas que os valores máximos e mínimos de NDVI variaram em 

magnitude, sendo influenciados pelas condições climatológicas e edáficas das duas áreas 

estudadas, e da sazonalidade típica do clima de regiões semiáridas. Também ficou evidenciado 

que a presença de corpos d’água influencia no microclima ao seu redor amenizando as 

temperaturas. O fato de a área urbana apresentar, em certos locais, temperaturas menores que de 

áreas da Flona pode ser explicado pela hora da aquisição das imagens de satélites 

(aproximadamente 12:50 GMT - 9:50 Hora Local). Devido ao ciclo diurno da temperatura do ar e 

do solo, a perda radiativa da área urbana é maior do que a do solo exposto ou com vegetação, no 

início da manhã. Faz-se necessário o aperfeiçoamento de estudos envolvendo essas áreas, 

buscando compreender os fenômenos locais que alteram o seu clima, como uso e ocupação do 

solo, visando minimizar os processos de desertificação, e os possíveis impactos do aumento de 

temperatura e a formação de ilhas de calor urbano. 
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ZONEAMENTO AGROCLIMATOLÓGICO PARA AS ESPÉCIES DE FEIJÃO E 

MILHO NO ESTADO DO CEARÁ 
 

Jefferson Gonçalves Farias  

Raulim de Oliveira Galvão 

Luan Sales Silva 
Willian Alves Nascimento 

INTRODUÇÃO 

O zoneamento agroclimatológico é uma prática importante para o estudo do possível 

desenvolvimento das plantas em determinadas regiões. Esta caracterização que leva em 

consideração as adversidades climáticas, tais como a má distribuição das chuvas, a ocorrência de 

temperaturas inadequadas e a irregular capacidade de retenção de água dos solos é um fator que 

influencia significativamente no planejamento das atividades agropecuárias.  

Em síntese, o zoneamento delimita climatologicamente as regiões, estabelecendo os indicadores 

de potencial do meio físico e biológico da área em estudo, assim como registra e delimita as 

porções de padrões homogêneos de atividades agrícolas e dos recursos naturais nela existentes. 

De acordo com Dantas (2017) o clima é um dos maiores motivos de preocupação dos produtores 

rurais. Para a região Nordeste que sofre longas estiagens, culturas de produção resistentes tais 

como, o feijão e o milho que são apropriadas para o contexto de agricultura familiar e a 

diversificação da economia de vários municípios.   

Segundo o penúltimo censo agropecuário do IBGE (2006), a produção familiar de feijão foi de 

82% do total produzido no Nordeste. Pelas características ecológicas benéficas da leguminosa o 

cultivo desta cultura é geralmente consorciado com o milho. 

O milho é um produto de grande relevância para o Ceará, mas a irregularidade pluviométrica torna 

o cultivo agrícola dificultoso tornando o potencial produtivo do estado limitado.  A produtividade 

desse cereal na região é baixa 600 a 900 kg/ha, (ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO BRASIL, 1996). 

A dinamização e eficiência do cultivo das espécies de milho e feijão exigem determinadas 

condições específicas, dentro destas especificações o geoprocessamento se aplica a uma técnica 

importante para o mapeamento e orientação de quais são as áreas mais apropriadas para a plantação 

de grãos. Ele proporciona o zoneamento agroclimático como instrumento de política agrícola e 

gestão do clima e temperatura das regiões, através do uso de um sistema de informações 

geográficas (SIG), o ArcGIS. O estudo é elaborado com o objetivo de minimizar os riscos 

relacionados aos fenômenos climáticos e permite a cada município identificar a melhor época de 

plantio das culturas (MAPA, 2015). 

O trabalho objetiva o uso do zoneamento agroclimático como uma ferramenta fundamental para a 

estimativa da melhor época do ano a se plantar e as regiões mais aptas para o cultivo do milho e 

feijão, visando minimizar as perdas rotineiras de safra por parte dos produtores.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Área de estudo 

O Ceará é uma das 27 unidades federativas do Brasil. Está situado no norte da Região Nordeste e 

tem por limites o Oceano Atlântico a norte e nordeste, Rio Grande do Norte e Paraíba a leste, 

Pernambuco ao sul e Piauí a oeste. Sua área total é de 148. 920,472 km², ou 9,37% da área do 

Nordeste e 1,74% da superfície do Brasil, representado na figura 01. 
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Figura 01 - Mapa de Localização do estado do Ceará 

 

Fonte: Autores (2020). 

Metodologia de trabalho 

Utilizou-se dados de Temperatura Máxima Média mensal, Temperatura Mínima Média mensal e 

Precipitação mensal obtidos a partir do catálogo do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) 

referente ao período 2003-2018 de 26 postos meteorológicos.  

Utilizou-se o Software Microsoft Excel para manipulação e preparação dos dados. O fluxograma 

representado pela Figura 02 sintetiza a metodologia utilizada para a execução do trabalho 

processado com o auxílio do software ESRI ArcGIS Desktop 10.3. 

Figura 02 - Esquema de representação do processo de geoprocessamento 

 
Fonte: Autores (2020). 

A partir do levantamento bibliográfico nos domínios da EMBRAPA formulou-se a Tabela 01 para 

as condições ideais de desenvolvimento das culturas do Feijão e do Milho. 

Tabela 01 -Fundamentação teórica para construção dos mapas de zoneamento agroclimatológico 
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Fonte: EMBRAPA (2020). 

Utilizou-se a técnica de interpolação IDW (método da ponderação do Inverso da Distância) para a 

espacialização dos dados climatológicos. A partir das informações sobre as culturas foi possível 

gerar mapas com as condições ideias para que possa visualizar as áreas com potencialidades para 

cultivo de feijão e milho. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A figura 03 representa o zoneamento agroclimatológico para o desenvolvimento da cultura de 

milho. Os resultados obtidos informam uma perspectiva negativa para a produção do respectivo 

grão sem o auxílio irrigação complementar, enquanto que para as áreas caracterizadas como aptas 

com irrigação complementar, os valores foram superiores representando 57,1%. A restrição 

térmica, condição primordial para a germinação e desenvolvimentos das plântulas, situam-se nas 

porções sudoeste e norte do estado. 

Figura 03 - Representação do zoneamento agroclimatológico para cultivo do milho

 

Fonte: Autores (2020). 
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A partir do gráfico 01 que exibem a média da série histórica de 15 anos verificou-se que o fator de 

restrição térmica foi associado apenas à condição máxima, ou seja, não houve o registro de 

temperatura menor que 20°C. 

Gráfico 01 - Representação das médias anuais de temperaturas entre os anos de 2003 e 2018 

 

Fonte: INMET (2020). 

A figura 04 representa o zoneamento agroclimatológico para potencial cultivo da espécie de feijão. 

Analiticamente todo o território foi subdividido em três categorias: áreas aptas, aptas com irrigação 

obrigatória e restrição com irrigação complementar. As áreas aptas obtiveram predominância sobre 

as demais, quantificadamente um percentual de 87,10%. Ressalta-se que as áreas com restrição 

térmica com irrigação complementar foram designadas pela impossibilidade de cultivo pelo 

advento das temperaturas registradas entre 20 a 25°C, próprias das características climáticas da 

região sudoeste do estado. 

Figura 04 - Representação do zoneamento agroclimatológico para cultivo do feijão

 

Fonte: Autores (2020). 
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Os resultados obtidos a partir dos mapas demonstra analiticamente que o Ceará tem mais áreas 

propícias para o cultivo de feijão do que para o milho. Tal fato decorre das baixas médias de 

pluviosidade e temperaturas elevadas, o milho possui certas restrições para seu cultivo ser eficiente 

e economicamente viável. Os processos representados pelos mapas, representam uma proporção 

de todo o território do estado do Ceará, visto que o número de postos climatológicos utilizados 

para a coleta dos dados foi relativamente baixo, carecendo assim de maiores informações para uma 

representação mais fidedigna. 

Todo o estudo, na parte da classificação e apropriação dos dados para a interpolação, a variável 

que apresentou inconstância foi a pluviosidade, sendo que a mesma foi responsável pela 

diferenciação das áreas de cultivo, já que a variável da temperatura foi mais constante. Vale 

ressaltar que este modelo de representação está associado à alguns erros, pois para obtenção de 

dados mais representativos necessitaria de um banco de arquivos maior.  

CONCLUSÃO 

Através do uso das técnicas de Geoprocessamento, o processo de classificação das áreas com 

potencial para a agricultura de feijão e Milho, foi viabilizado pelos processos de interpolação, e 

um conjunto de dados climatológicos calculados e inspecionados, assim gerando um  catálogo de 

áreas classificadas em Aptas, Restritas, Inaptas e subdivisões de algumas regiões do Nordeste, 

principalmente o estado do Ceará para produção agrícola. Embasados dos dados pluviométricos, 

das variações de temperatura e inversão térmica, dos dados topográficos geográficos de 

localização e shapes. 

Processos de produção de mosaicos, drenagens, mapas de elevação e uso e ocupação de solo e 

manipulação de imagens de satélites foram utilizadas para interpretação e comprovação para a 

confecção do catálogo de áreas aptas ao plantio. Vale salientar que todo o processo ficaria mais 

seguro e representativo se aumentasse o número de postos que possuem tais dados, mas a título 

científico representa a proporção de todo o estado. 

Analiticamente através da mensuração dos dados, após o processo de elaboração de imagens, foi 

verificado uma certa relação de desproporcionalidade entre o feijão e o milho, visto que o feijão é 

um produto agrícola com maiores áreas aptas por consequência de melhor se adaptar às condições 

de pluviometria e temperatura para seu cultivo, levando em consideração o milho, que demandou 

do aparato da irrigação para ser produzido com equivalência ao feijão.  
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CLIMA, POTENCIAL DE EXPLORAÇÃO E TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS 

82 

ALTERNATIVAS DE ENERGIA RENOVÁVEL PARA A OBTENÇÃO DA 

SEGURANÇA ENERGÉTICA ELÉTRICA E TÉRMICA EM FORQUILHA, CE 

Gislleidy Uchôa Tavares 

Felipe da Silva Freitas 

Aline Castro Praciano  

Anna Erika Ferrreira Lima 
Jair Bezerra dos Santos Júnior 

Jader de Oliveira Santos 

Adryane Gorayeb 

INTRODUÇÃO  

As atividades apresentadas no presente artigo estão relacionadas ao projeto “Tecnologias sociais 

e ações integradas de sustentabilidade para a garantia da segurança hídrica, energética e alimentar 

em nível comunitário no semiárido cearense”, chamada MCTIC/CNPq No 19/2017 – NEXUS I, 

o qual tem como foco prioritário o atendimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), notadamente em relação aos ODS 1, 2, 6, 7, 8,15 e 17, da Agenda 2030 da Organização 

das Nações Unidas (ONU).  

Estes ODSs focam respectivamente na pobreza; fome; água e saneamento; energia sustentável; 

emprego; proteção ecossistêmica/ biodiversidade; e, nas parcerias em prol das demais metas, 

contemplando as seguranças hídrica, energética e alimentar em nível comunitário no Bioma 

Caatinga. Deste modo, este trabalho se desenvolveu no município de Forquilha (Figura 1), 

localizado no estado do Ceará, Bioma Caatinga, com 211,9 km da Capital Fortaleza. Possui 

516,993 km² de unidade territorial com população estimada de 24.218 pessoas em 2019, segundo 

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Figura 1 - Localização de Forquilha – CE. 

 
Organização: Tavares (2020). 
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Forquilha, além de se inserir por completo no contexto do semiárido nordestino, também se 

encontra exposto aos problemas acerca da segurança hídrica, alimentar e energética. Os eventos 

de seca expõem a população a um campo de insegurança hídrica, resultando a limitações em 

relação à segurança alimentar e energética, podendo impactar negativamente as populações já 

vulneráveis socioambientalmente, especialmente as rurais. 

Nesse sentido, aqui destaca-se a respeito da Segurança Energética que, segundo Dhenin (2006), 

aponta sobre a necessidade de assegurar um fornecimento sustentável em energia e o 

estabelecimento de preços razoáveis compatíveis para o consumidor. Além disso, empregam-se, 

também, as questões relacionadas à disponibilidade dos recursos energéticos de forma satisfatória 

e com facilidade de acesso, sendo um elemento indispensável para o normal funcionamento de 

uma sociedade desenvolvida. 

SEGURANÇA ENERGÉTICA NO SEMIÁRIDO NORDESTINO 

Em contraponto com grande parte das potências mundiais, a principal matriz energética brasileira 

provém da água para geração de energia elétrica através das Usinas Hidrelétricas, se tornando 

referência para o mundo no uso desse tipo de energia renovável em grande escala. De acordo com 

Abeeolica (2019), cerca de 60,4% da energia produzida no Brasil têm origem no sistema 

hidráulico, por conta, principalmente, da grande reserva hídrica brasileira, sendo uma das regiões 

do planeta com maior disponibilidade de água.  

No entanto, a dependência por essa fonte energética fez o país passar por fortes crises, como foi o 

caso da crise de 2001, decorrentes do crescimento do consumo de energia, que não seguiu no 

mesmo ritmo da geração da mesma (TOLMASQUIM, 2000). Em 2014 e 2015 o país passou por 

outra crise energética, dessa vez causada, principalmente, pela escassez de chuvas na região 

Sudeste (JALLES et al. 2017). Além disso, apesar de ser tida como renovável, a instalação de 

usinas hidrelétricas promove um forte impacto ambiental na área na qual ela é instalada, já que ela 

demanda de uma extensa área a ser alagada, alterando o curso e a velocidade do corpo hídrico, 

promovendo o seu assoreamento e alterando toda a sua dinâmica natural. 

Segundo Lima & Carvalho (2016, p.17), “a busca pela segurança do sistema deve estar aliada a 

uma produção energética menos impactante”, sendo um desafio atual conciliar o desenvolvimento 

econômico ao desenvolvimento social e ambiental. Em busca de diversificar as matrizes 

energéticas que causem menos danos ambientais, surgem as fontes alternativas, como a energia 

solar e a energia eólica, a fim de suprir essa forte demanda energética no país. Essas energias vêm 

ganhando destaque no cenário econômico nacional, tendo a sua ampliação cada vez mais 

acentuada, visando reduzir a sobrecarga no sistema hidráulico e diversificar as suas matrizes 

energéticas. 

No caso do estado do Ceará, localizado na região Nordeste, sua condição semiárida em quase todo 

território impede a instalação de hidrelétricas no território, ficando dependente da energia 

hidráulica vinda de outros estados. No entanto, a energia eólica tem ganhado papel de destaque 

nesse estado, por conta do seu forte potencial de ventos ao longo do ano, principalmente nas 

proximidades do seu litoral. O estado possuía, em 2013, 68% dos parques eólicos nacionais, sendo 

superado em 2014 pelo estado do Rio Grande do Norte (LOUREIRO, 2015). 

Outra fonte energética que vem ganhando grande popularidade é a Energia Solar. Segundo 

Navarro e Fernandes (2015), as capitais do Nordeste se destacam em relação a outras capitais 

brasileiras para a instalação da energia solar, por apresentarem maior viabilidade para esse tipo de 

geração de energia, em se tratando do custo e tarifas e do nível de radiação solar nessa região. 

Assim, nas áreas rurais, as comunidades de baixa renda podem desfrutar dessa fonte de energia 
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renovável, além disso, a energia solar pode ser considerada uma excelente alternativa técnica e 

econômica para suprir necessidades elétricas, tendo em vista as dificuldades relacionadas à 

utilização da energia convencional (GIAMPIETRO; RACY, 2010). 

Sobre a energia térmica, o uso da lenha e/ou carvão, mostram-se com forte influência na região 

semiárida, visto que sua população de baixa renda carece de infraestruturas e de investimentos 

socioeconômicos ligados à aquisição da energia térmica, se tornando mais ainda vulnerável em 

relação às condições adversas do clima. Segundo Gioda (2019), em alguns biomas brasileiros, 

como é o caso do Bioma Caatinga, o uso da lenha tem impactado no aumento do desmatamento, 

sendo necessário um melhor manejo e fiscalização para reduzir o uso inadequado da lenha. Assim, 

o acesso à energia a partir de matrizes energéticas sustentáveis (carvão vegetal e lenha) prejudica 

a preservação do bioma caatinga, uma vez que as madeiras retiradas para a fabricação de lenha e 

carvão vêm da flora local, muitas delas em risco de extinção. 

Em muitos municípios do interior do Estado, como é o caso de Forquilha, a matriz energética 

utilizada pela população rural ainda é proveniente da energia térmica. Por conta do elevado preço 

do gás de cozinha, muitos agricultores ainda desmatam e queimam a vegetação nativa, a fim de 

retirar a sua lenha para utilização como combustível para fins domésticos. Ressalta-se que o uso 

desses tipos de combustível para a cocção de alimentos, como o caso da lenha, carvão e até 

querosene, contribuem para a poluição do ar em ambientes fechados, proliferando assim doenças 

respiratórias que podem se agravar. 

Uma alternativa para o semiárido relacionada a estas questões de energia térmica é o uso do Biogás 

e do Forno Solar. Soares et al. (2018) mostra a tecnologia dos biodigestores para a produção de 

metano (biogás) como uma alternativa que contribui em diversos fatores, como o desenvolvimento 

sustentável das comunidades rurais e a diminuição da poluição, assim como a promoção do 

saneamento rural e a redução da emissão de gases de efeito estufa. Já o Forno Solar é capaz de 

cozinhar qualquer alimento sem dificuldade, sendo um dos pontos positivos a economia de energia 

térmica. Além disso, uma vantagem é a redução no número de desmatamento e queimadas, bem 

como a redução na emissão de CO2 (dióxido de carbono). 

Nesse sentido, acredita-se que discutir o conceito sobre Segurança Energética, em todas as esferas 

da sociedade, tornou-se indispensável na sensibilização sobre a necessidade de aprender mais a 

respeito desses recursos e a importância de proteger e repensar os seus modos de uso. Assim, o 

presente trabalho relata a respeito das atividades de extensão universitária que ocorreram no 

Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Forquilha, que tiveram como objetivo 

explanar a respeito da Segurança Energética no semiárido nordestino, contextualizado a partir de 

oficinas sobre Biodigestor, Forno Solar, Mini Aerogerador em maquete, Carrinho Solar e produção 

de Cata Vento lúdico. 

Forquilha, além de se inserir por completo no contexto do semiárido nordestino, também se 

encontra exposto aos problemas acerca da segurança hídrica, alimentar e energética. Os eventos 

de seca poderão expor a população a um campo de insegurança hídrica, resultando a limitações 

em relação à segurança alimentar e energética, podendo impactar negativamente as populações já 

vulneráveis socioambientalmente, especialmente as rurais. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

As exposições e oficinas de extensão universitária sobre Segurança Energética foram aplicadas no 

Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Forquilha. Contaram com, 

aproximadamente, 30 participantes de diferentes faixas etária, pertencentes às comunidades rurais 
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ao redor da sede Forquilha (Cacimbinha, Arrebita, São Lourenço, Trapiá, entre outras). Tais 

atividades aconteceram em dois momentos, em outubro e novembro de 2018.  

Em outubro de 2018, ocorreram as oficinas de Biodigestor e do Forno Solar, juntamente com a 

contextualização sobre Segurança Energética, dando ênfase com oficinas relacionadas à geração 

alternativa de energia térmica. Em novembro de 2018, ocorreram as exposições de Mini 

Aerogerador e Carrinho Solar, junto com a oficina de construção de Cata Vento, acompanhado 

também por uma contextualização sobre Segurança Energética, dando ênfase as fontes alternativas 

de geração de energia limpa e renovável no semiárido. 

Quadro 1 - Cronograma de Atividades sobre Segurança Energética em Forquilha – CE. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Para a Oficina de Biodigestor, foram utilizados os seguintes materiais: Um garrafão PET 20L, tubo 

de PVC 50mm, registro esfera 50mm, torneira de jardim de PVC, válvula de ar de câmara de 

bicicleta, tinta preta spray, massa epóxi, pistola de silicone, silicone em bastão, cola adesiva 

instantânea e fita veda rosca. O módulo didático de biodigestor tem como intuito demostrar o 

funcionamento de um biodigestor, apresentando a geração de biogás através da fermentação 

anaeróbica da matéria orgânica e a conversão do biogás em energia térmica, como energia térmica 

alternativa capaz de substituir o gás de cozinha (Gás Liquefeito de Petróleo – GLP), a lenha ou o 

carvão na cocção dos alimentos.  

Para a Oficina do Forno Solar, foram utilizados os seguintes materiais: Duas caixas de papelão (64 

x 34 x 29cm (maior) e 50 x 30 x 22cm (menor)), Um pedaço de metal (do tamanho de dentro da 

caixa menor), 1 Rolo de papel alumínio, 1 Fita gomada grande, 1 Tubo grande de cola, 2 cabos de 

vassoura, Jornais velhos, Plástico transparente de 100 x 74cm, Pregos de 4cm, Linha de Nylon, 

Câmara de ar e Tinta spray preto fosco. 

O Mini Aerogerador era formado por um motor de 5,9 v, conexões de pvc, fios e duas lampas 

LED. Esse protótipo funcionava demonstrando a conversão da energia cinética gerada pela força 

do vento (energia eólica) nas hélices do gerador eólico em energia elétrica, a energia gerada pelo 

vento e convertida pelo motor fazia as lâmpadas LED acenderem. 

Para a construção do Carrinho Solar utilizou-se uma placa solar de 5v, um motor DC de carrinho 

elétrico, e a estrutura (carcaça) de um carrinho de brinquedo. O carrinho funcionava através 

demostrando da conversão da energia solar gerada na placa fotovoltaica em energia elétrica gerada 

pelo motor, fazendo com que o carrinho entrasse em movimento.  
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Por fim, foram utilizados os seguintes materiais para a Oficina de Construção do Cata Vento: Papel 

A4; Lápis de cor, canetinhas, giz de cera; Palitos de churrasco; Alfinetes; Cola quente. Nesta 

oficina, os participantes ficaram livres para expressar seus dons artísticos e decorar as hélices do 

cata vento de forma particular e personalizada. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir das exposições e oficinas de extensão universitária, os participantes puderam conhecer a 

respeito da Segurança Energética e perceber a importância desta para o meio social e ambiental. 

Além disso, os participantes também aprenderam sobre o funcionamento e construção do 

Biodigestor, Forno Solar, Mini Aerogerador, Carrinho Solar e Cata Vento, sendo positivo para 

uma oportunidade de ampliação de conhecimentos e de experiências dentro do contexto energético 

elétrico e térmico no semiárido nordestino. 

De maneira geral o Biodigestor é um equipamento utilizado para o processamento de matéria 

orgânica (como esterco e urina), essa biomassa é degradada e é convertida em gás metano que 

acarreta a geração do biogás, se tornando uma fonte alternativa na geração de energia no cotidiano 

dos moradores. 

Desta forma, identificou-se que a Oficina de Biodigestor (Figura 2) foi de grande importância para 

os moradores de Forquilha, pois tal equipamento está totalmente inserido dentro do contexto 

semiárido, podendo ser facilmente replicado em comunidades rurais, pois o biogás pode ser 

substituído pelo gás de cozinha que é utilizado comumente nas residências, sendo assim uma 

alternativa barata e eficaz para a produção energia térmica. 
 

Figura 2 - Oficina de Construção de Biodigestor em Forquilha, CE 

 
Fotografias: Tavares (2018). 

Também exemplificando questões relacionadas à energia térmica dentro do contexto do semiárido, 

a Oficina de Forno Solar (Figura 3) foi uma importante temática a ser levantada. No Forno Solar, 

os raios solares funcionam como fonte energética para funcionamento do forno e cozimento dos 

alimentos, sendo considerado uma espécie de estufa, é necessário que o forno esteja sempre 

voltado para o sol. Nesse sentido, esse equipamento de baixo custo pode ser facilmente 

reproduzido e ser favorável para a substituição da lenha, do carvão e do gás dentro das 

comunidades rurais. 

A exposição do Mini Aerogerador e a Oficina de Cata Vento foram importantes para contextualizar 

a respeito de fontes de energia limpa e renovável a partir do vento, como é o caso da energia eólica. 

A outra exposição relacionada ao Carrinho Solar contextualiza a respeito de como a energia solar 
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pode ser positiva para a geração de uma energia renovável na região semiárida, por ser fortemente 

rica quando se trata em incidência solar (Figura 4). 

Figura 3 - Oficina de Construção do Forno Solar em Forquilha, CE 

  
Fotografias: Tavares (2018). 

 

 
Figura 4 – Exposição do Mini Aerogerador e a Oficina de Cata Vento em Forquilha, CE. 

 
Fotografias: Tavares e Freitas (2018). 

 

Nesse sentido, a demonstração do funcionamento e importância da energia térmica (com o uso do 

biogás e do forno solar) e da energia elétrica (a partir da energia eólica e da energia solar), 

contribuíram de forma positiva para os participantes da oficina. Por serem de áreas rurais e 

comunidades de baixa renda, os participantes puderam conhecer de forma mais aprofundada 

alternativas de geração de energia dentro do contexto de semiaridez que se encontram, 

contribuindo para a percepção de autonomia energética dos agricultores rurais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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É notório que nesta região há pouca eficiência governamental para prever e atuar de forma incisiva 

em relação às problemáticas com a energia elétrica e térmica, assim, infelizmente, sérios prejuízos 

socioambientais e econômicos são sentidos pela sociedade. Desta forma, as atividades de extensão 

surgiram como uma excelente oportunidade para os moradores de tais comunidades rurais 

ampliarem o conhecimento sobre os possíveis impactos da geração de energia e sobre as fontes 

alternativas de energia limpa e renovável. 

Assim, surge a necessidade de compreender com mais apreço, de forma integrada e participativa, 

os impactos sociais e ambientais da geração de energia elétrica e térmica, pois acredita-se que com 

tais conhecimentos e com tal prática obtida proveniente das oficinas de extensão universitária, é 

possível reduzir os impactos e os riscos ao meio ambiente a partir da eficiência das medidas 

adotadas, bem como orientando medidas preventivas e sustentáveis para geração energética. 

As alternativas limpas e renováveis de geração de energia térmica e elétrica, foram apresentadas 

através do Biogás, Forno Solar, Energia Eólica e Energia Solar. Essas alternativas corroboram para 

com o desenvolvimento socioeconômico e ambiental dentro do contexto semiárido, onde a 

irregularidade das chuvas torna-se um fator determinante para o desenvolvimento dessa região, 

ocasionando fortes condições de vulnerabilidade socioeconômica. Além disso, as alternativas de 

energia apresentadas nas oficinas e exposições são oportunidades para uma ascendência de 

autonomia energética para as comunidades rurais, fator positivo para a convivência com o 

semiárido. 

Agradecimentos: Ao Projeto CNPq/ Nexus I Proc. nº 441489/2017-6 “Tecnologias sociais e ações 

integradas de sustentabilidade para a garantia da segurança hídrica, energética e alimentar em nível 

comunitário no semiárido cearense” e Projeto PRINT/ CAPES Proc. n. 88887.312019/2018-00 

“Tecnologias socioambientais e metodologias integradas na sustentabilidade territorial: 

alternativas comunitárias frente as mudanças climáticas” por apoiarem as ações desenvolvidas 

durante a pesquisa. 
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INTRODUÇÃO  

As atividades apresentadas no presente artigo estão relacionadas ao projeto SmARTER: 

Sustainable Approaches for Resilience Building in North East Brazil (Abordagens Sustentáveis 

para a Construção de Resiliência no Nordeste do Brasil), apoiado pelo Global Challenges Research 

Fund, vinculado à Universidade de Bath, no Reino Unido. O projeto faz parte das ações do 

Programa Institucional de Internacionalização da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES). O projeto SmARTER tem como objetivo promover o desenvolvimento 

de tecnologias sociais renováveis a fim de gerar fontes de energia sustentáveis, com o mínimo 

nível de impacto ambiental. Ele conta com diversas parcerias, como UFC, UFRN, IFCE (Campus 

Fortaleza) e a Texas A&M University (Estados Unidos). 

Vale ressaltar que este projeto é co-parceiro do projeto CNPq/NEXUS: Tecnologias sociais e ações 

integradas de sustentabilidade para a garantia da segurança hídrica, energética e alimentar em nível 

comunitário no semiárido cearense. O projeto pretende trabalhar para o atendimento dos Objetivos 

do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas 

(ONU). 

Desta forma, através da inovação tecnológica, com baixo custo e fácil manuseio, desenvolveu-se 

a elaboração e instalação de equipamento de geração de bioeletricidade para tratamento de água 

na Escola de Ensino Fundamental Professora Mizinha, em Icapuí -  CE. Em forma conjunta a isto, 

também foram desenvolvidas palestras e oficinas de extensão universitária de caráter educativo e 

científico sobre Segurança Hídrica e Segurança Energética. 

Assim, foi abordada a definição de Segurança Hídrica, que de acordo com a ONU, é a capacidade 

de assegurar a água em questões suficientes e aceitáveis de quantidade e qualidade, tendo a 

finalidade de promover a saúde e a proteção humana e dos ecossistemas contra desastres 

relacionados aos recursos hídricos, como secas, enchentes, deslizamentos, entre outros (UNESCO, 

IHP, 2012).  

Além disso, a Segurança Energética, segundo Santos (2016), está relacionada à garantia de 

fornecimento e produção de energia e aponta que esse tema está interligado, diretamente, à forte 

demanda pelas economias por combustíveis fósseis, elevando as incertezas sobre as reservas 

futuras, podendo impactar, até mesmo, na segurança internacional, já que existe a possibilidade de 

que ocorram disputas futuras por fontes de energia. 

Nesse sentido, este trabalho tem o objetivo de apresentar as atividades de extensão universitária 

sobre Segurança Hídrica e Segurança Energética realizadas juntamente com a construção e o 

monitoramento da tecnologia de geração de bioeletricidade, através do aproveitamento energético 
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da proliferação de bactérias no solo, as Células Biológicas de Combustível, na Escola de Ensino 

Fundamental Professora Mizinha, em Icapuí, Ceará. 

O contexto geral da matriz energética brasileira e o uso da bioeletricidade  

Segundo a Agência Internacional de Energia (2015), cerca de dois terços da produção mundial de 

energia tem como principal matriz energética os combustíveis fósseis (carvão, petróleo e gás 

natural), revelando uma dependência mundial a esse tipo de energia, o que aumenta as chances do 

mundo passar por grandes crises energéticas, visto que são recursos naturais tidos como finitos, 

ou não renováveis. Dessa forma, é evidente que a forte demanda por energia, que se elevou com o 

passar dos anos, assim como os impactos ao meio ambiente, têm feito autoridades incentivarem 

pesquisas, visando o desenvolvimento de fontes de energia alternativas com foco na diversificação 

das matrizes energéticas e de seus possíveis danos à natureza. 

No caso do Brasil, o país tem se tornado referência mundial quanto à ampliação do seu sistema 

hidráulico por todo território nacional, sendo a principal matriz para a produção de energia 

renovável em grande escala, principalmente devido à disponibilidade de água superficial. 

Diferente dos combustíveis fósseis como o petróleo (hidrocarbonetos) e o carvão mineral que 

poluem demasiadamente e são fontes não-renováveis, a água mostra-se como um ótimo gerador 

de energia renovável e com pouca emissão de poluente, representando cerca de 60,4% da 

capacidade energética do Brasil (ABEEOLICA, 2019). 

No entanto, essa dependência energética com o setor hidráulico representa um problema, visto que 

as condições hidrológicas no país têm se mostrado desfavoráveis nos últimos anos, como foi o 

caso da crise energética de 2001, provocada pela escassez hídrica. Além disso, esse tipo de energia, 

apesar de ser renovável, promove alterações no meio ambiente no qual ela é instalada, já que o 

barreamento e a formação dos reservatórios mudam a estrutura do corpo d’água, alterando o padrão 

de escoamento superficial e subterrâneo, reduzindo a velocidade de escoamento e promovendo a 

maior retenção de sedimentos (TOLMASQUIM, 2016). 

Em vista disso, tem se investido em outras fontes de energia alternativa visando, principalmente, 

diversificar as matrizes energéticas e gerar cada vez menos impactos ambientais causados pela 

produção, distribuição e uso de energia (MAUAD et. al., 2017). Nota-se que essas fontes de 

energia tidas como renováveis, como é o caso da energia eólica, solar e até a proveniente de 

biomassa, têm ganhado papel de destaque no cenário econômico nacional e mundial. Apesar disso, 

mesmo sendo consideradas energias limpas, esse tipo de energia tem se mostrado como geradora 

de conflitos sociais em escalas mais locais no momento em que essa energia é imposta sem nenhum 

tipo de compensação ambiental e financeira para com as comunidades locais (LOUREIRO et al., 

2015) 

É neste contexto de buscar energias alternativas e que tragam o menor impacto socioambiental 

possível que surge o aproveitamento energético do solo através da proliferação de bactérias por 

dispositivos eletroquímicos, as Células Biológicas de Combustível, conhecido do inglês como 

dispositivos MCF (Microbial Fuel Cell). Esses dispositivos funcionam como uma espécie de 

bateria que gera bioeletricidade de forma contínua (se forem mantidas alimentadas, geralmente 

por esgotos), capazes de converter energia química em energia elétrica, por meio de reações 

químicas estimuladas por micro-organismos, sendo uma fonte limpa e renovável de energia, 

através do aproveitamento energético de combustíveis não usuais.  

Esse dispositivo funciona através da propagação das bactérias na superfície de um eletrodo que se 

alimenta dos nutrientes existentes no solo com material orgânico biodegradável, gerando elétrons 

e prótons nesse processo. Durante a transferência de elétrons para um circuito externo, causado 
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pela oxidação da matéria orgânica e convertendo-a em dióxido de carbono e água, é gerado uma 

corrente elétrica que pode carregar, continuamente, cerca de 4 lâmpadas LED’s se estiverem, por 

exemplo, 16 MFC’s eletricamente conectados. Além disso, importante ressaltar que tal inovação 

tecnológica para geração de energia elétrica pode ser replicada através do aproveitamento da casca 

do coco, sendo este um dos insumos principais. 

Neste trabalho, os MFC’s foram utilizados para geração de energia para um reator eletroquímico 

que pode ser usado para a desinfecção da água e também contribui para a eliminação de bactérias, 

vírus e fungos quando a água contaminada circula através dele, enquanto se aplica uma corrente 

elétrica. Esse reator consegue destruir os poluentes da água por meio da formação de oxidantes, 

tais como a hidroxila (OH), que agem diretamente e o resultado é a produção de dióxido de carbono 

(CO²) e água, sem a necessidade de outros métodos de tratamento, como filtração e separação. 

Icapuí: contexto ambiental, socioeconômico e o sistema educativo 

Icapuí é um município localizado no litoral leste do estado do Ceará, se localizando nas 

coordenadas 04º42’47” S e 37º21’19” W (IPECE, 2017) e apresenta uma área de 423,4km². Dista 

cerca de 166 km para a capital Fortaleza, sendo dividido em três distritos: Icapuí (Sede), Ibicuitaba 

e Manibú (IPECE, 2017) (Figura 1). 

 
Figura 1 - Mapa de Localização de Icapuí. 

 
Elaboração: Freitas (2020) 

 

De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em 2010 a população de 

Icapuí era de 19.804 habitantes, sendo que 12.605 dessas pessoas se encontram na região rural do 

local, enquanto que 5.787 dos habitantes estão presentes na zona urbana, com uma densidade 

demográfica de 43 habitantes por km² e apresentando um total de 7.342 domicílios (IPECE, 2017). 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do município é relativamente baixo, chegando a 

0,616 (IBGE, 2010), revelando que há uma elevada concentração de renda e uma má distribuição 

de serviços prestados à população. 
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Silva (2012) afirma que a formação geológica do município é recente (Tércio-quaternário e 

Quaternário) sendo caracterizada pela formação barreiras mais no interior do continente que tende 

a aflorar, formando paleofalésias. Segundo o autor, suas feições morfológicas originadas no 

Quaternário com as mudanças no nível do mar (Eustasia) e variações climáticas (Glaciações e 

Interglaciações), vêm sendo remodeladas, atualmente, por fatores exógenos (ventos, ondas e 

marés).  

Assim como muitos municípios da costa leste do Ceará, Icapuí apresenta uma dinâmica sazonal 

existente entre as precipitações pluviométricas, insolação e velocidade dos ventos, sendo 

considerado um dos litorais mais áridos do Ceará (MEIRELES e SANTOS, 2012). O clima do 

município é caracterizado pelo Tropical Quente Semiárido Brando, apresentando uma quadra 

chuvosa concentrada nos meses de janeiro a maio, chegando a uma média pluviométrica de 950 

mm por ano e com temperaturas que variam de 26ºC a 28ºC (IPECE, 2017). 

Esse fator climático contribui para a caracterização dos sistemas flúvio-lacustres do município. 

Silva (2012) comenta que os recursos hídricos estão correlacionados as águas oriundas do exutório 

das paleofalésias que tendem a aflorar, especialmente no primeiro semestre do ano.  Possui apenas 

um curso hídrico de maior representatividade, rio Arrombado (que desemboca na praia de 

Manibu), mais a leste do município, e o estuário da Barra Grande (vinculado ao sistema lagunar 

da lagoa do Cajuais e do Carapicu), próximo à cidade, com manguezais em diversos estágios de 

conservação, em decorrência dos impactos ambientais causados pelas salinas e a carcinicultura 

(SOUZA, 2016; MEIRELES & SANTOS, 2012).  

Quanto à vegetação, a condição semiárida do clima nesta área demonstra a ocorrência de espécies 

nativas do bioma caatinga e determina as especificidades da vegetação como o porte, densidade e 

a adaptação às condições do ambiente. Devido à condição extrema do semiárido caracterizado 

pelas altas temperaturas, escassez hídrica e alto nível de evapotranspiração (LOIOLA, 2012), o 

tipo de vegetação caracteriza-se como arbustiva caducifólia, com folhas decíduas, no interior do 

município e subcaducifólia mais próxima à faixa litorânea  Além disso,  a área do município está 

inserida na unidade fitoecológica do Complexo Vegetacional da Zona Litorânea, sendo composto 

por Matas de Tabuleiro (nas paleofalésias e terraços marinhos), ecossistemas de manguezal nas 

planícies estuarinas, florestas mista dicótilo-palmácea (Carnaubal) nas planícies alagadas e  pela 

ocorrência do coqueiral também nos terraços marinhos adaptados aos solos predominantemente 

arenosos (Neossolos Quartzoarênicos) e bem drenados do local (MEIRELES & SANTOS, 2012). 

De acordo com Souza (2016), o município possui uma complexa dinâmica natural por estar 

localizado na zona Costeira do estado, se relacionando também às formas de uso e ocupação 

humana evidenciados nessa área. Silva (2012) comenta que a base econômica do município é 

focada no uso direto dos recursos naturais, tendo como principais produtos as monoculturas do 

coco e, principalmente, a atividades voltadas ao mar, como a pesca de peixes, lagosta, mariscagem, 

coleta de algas e salicultura. Além disso, conta também com a carcinicultura, que se expandiu por 

toda região dos manguezais da Barra Grande e terraços marinhos próximos da sede do município. 

Icapuí também é muito reconhecido no setor do turismo pela sua extensa faixa de praia, como a 

praia de Ponta Grossa, campos de dunas e suas falésias que se estendem por quase toda sua linha 

de costa. Esses aspectos físicos tornam a planície costeira do município umas das áreas mais 

ocupadas pelo setor hoteleiro e de restaurantes, em decorrência da grande demanda de turistas 

nessa área.  

No que diz respeito ao sistema educacional, segundo a Secretaria de Educação do Estado Ceará 

(SEDUC), em 2016 existiam cerca de 16 escolas municipais e 1 escola estadual de ensino público, 

divididas em 9 centros de educação infantil, 7 escolas possuindo ensino fundamental I e II e 1 
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escola com ensino médio. As escolas contam com um total de 171 docentes e 4.461 alunos 

matriculados, sendo que 2.949 dessas matrículas se concentram no ensino fundamental (IBGE, 

2018; SEDUC, 2016). 

Com base nesse panorama do ensino público de Icapuí, uma dessas escolas foi selecionada para 

serem realizadas as atividades do projeto SMARTER, com a participação dos alunos de graduação 

e pós-graduação do Laboratório de Geoprocessamento e Cartografia Social (LABOCART) da 

UFC. A escola de ensino fundamental Professora Mizinha (Figura 2) da rede municipal, localizada 

no bairro Morro Alto, no distrito Sede de Icapuí, conta com 664 alunos, distribuídos em ensino 

fundamental I e II, possuindo uma sala de biblioteca, sala de multimídia, quadra de esportes e um 

laboratório de ciências. 

Figura 2 - EEF Professora Mizinha, Icapuí – CE 

 
Fonte: Santos (2019) 

Dentre vários outros centros educacionais, essa escola foi escolhida por possuir um histórico de 

participação em outros projetos com esse viés educativo associado às tecnologias sociais para com 

os habitantes da área de estudo, como é o caso do projeto “De Olho na Água” da Fundação Brasil, 

patrocinado pela Petrobras que vem atuando em comunidades por quase todo o município de 

Icapuí. 

Com base nisso, essa escola se tornou um ambiente favorável tanto para a construção e 

monitoramento de tecnologias sociais de energia limpa em microescala, quanto para as oficinas 

dinâmicas com os alunos e professores, abordando temáticas da segurança hídrica e segurança 

energética, bem como sua importância no atual contexto do estado como um todo. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Para a realização deste trabalho, foram seguidas as seguintes etapas metodológicas: a) 

Aproximação com a escola definida; b) Construção do MFC com participação dos estudantes; c) 

Atividades pedagógicas (palestras e oficinas) sobre Segurança Hídrica e Segurança Energética; d) 

Trabalho de campo com os estudantes; e) Palestra sobre o MCF (filosofia, funcionamento e 

benefícios); f) Exposição e funcionamento do MCF finalizado; g) Entrega de certificado para os 

estudantes participantes. 

As palestras e oficinas de extensão universitária sobre segurança hídrica e energética se deram, 

principalmente, para os estudantes da turma 9º A. Os estudantes do PROJOVEM também 

contaram com palestras relacionadas às temáticas do projeto, como à filosofia do projeto, o 
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funcionamento dos equipamentos e possíveis benefícios do MCF. Outros alunos também se 

inseriram nas atividades de construção e instalação dos MCF’s, como foi o caso das turmas 9°B e 

9° C. 

Quadro 1 - Cronograma de atividades. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Destaca-se que foi realizado um monitoramento diário do MCF através do aparelho multímetro. 

Esse monitoramento se deu a partir do desenvolvimento de um protocolo de manutenção do MFC, 

que contém simples comandos para a realização de medição de energia/bateria, onde contamos 

com a ajuda de alunos e funcionários da escola nesse processo. Também foram realizadas idas 

mensais para a manutenção do dispositivo de bioeletricidade para que ele fosse mantido limpo e 

funcionando. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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As atividades sobre Segurança Hídrica, Segurança Energética e construção do MCF ocorreram 

durante o mês de junho de 2019 e contaram com a participação de cerca de 50 alunos. Mesmo 

apresentando uma estrutura básica, essa escola se mostrou como um ambiente ideal para a 

instalação dessa fonte de energia em microescala devido a facilidade de acesso, como também pela 

contribuição de alunos e funcionários da escola para conservar e alimentar o dispositivo. 

As oficinas sobre Segurança Hídrica envolveram (Figura 3): a) Apresentação do ECOkit, que 

consiste em apresentar os componentes químicos capazes de purificar a água se baseando na 

variação do seu pH; b) Oficina de construção do Terrário, com o intuito de contextualizar a 

importância e o ciclo hidrológico; c) Construção de Mapas Mentais, com a finalidade de obter a 

percepção dos estudantes sobre o contexto hídrico da região. 

Figura 3 - Oficinas de Segurança Hídrica na Escola Mizinha, Icapuí. 

 
Fotografias: Tavares e Estudantes da EEF Professora Mizinha (2019) 

 

Além disso, ocorreram oficinas envolvendo a Segurança Energética que consistiu na: a) 

Apresentação da Bombina de Teslla, contextualizando a geração de energia elétrica; e a b) 

Construção do Cata-vento, uma maneira lúdica para contextualizar a energia eólica para os 

estudantes (Figura 4). 
 

Apesar da escolha da turma 9ºA para aplicação das atividades, os alunos de outras salas como a 

turma 9º B e a 9º C também se envolveram nas atividades da pesquisa, especialmente na construção 

do MCF’s (Figura 5). Durante a construção dos MCF, os estudantes participaram ativamente da 

montagem do dispositivo de bioeletricidade, da sua preservação e manutenção, além de 

compreenderem, na prática, o seu funcionamento. 
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Figura 4 - Oficinas de Segurança Energética na Escola Mizinha, Icapuí. 

 
Fotografia: Tavares e Freitas (2019) 

 
 

Figura 5 - Construção dos MCFs com os estudantes da Escola Mizinha, Icapuí  

 
Fotografia: Tavares (2019) 

 

O princípio dos MCF consiste em gerar energia elétrica a partir das bactérias que se proliferam na 

superfície de um eletrodo, para isso, foram necessários três dias para a construção de uma prateleira 

contendo oito caixas cobertas por terra orgânica. Essas caixas continham dispositivos que se 

conectam em um único circuito elétrico. A partir disso, houve a geração de energia para o 

funcionamento do reator eletroquímico utilizado para a desinfecção da água. 

Além dessas atividades, também houve: a) Palestras sobre segurança hídrica, segurança energética, 

funcionamento do MCF e do reator eletroquímico de tratamento de água para os estudantes, 

incluindo também a turma do PROJOVEM; b) Exposição e funcionamento do MCF; c) Trabalhos 

e campo; d) Avaliação e Entrega dos Certificados aos estudantes participantes (Figura 6). 

A partir destas atividades, os estudantes puderam compreender os conceitos e as definições acerca 

da Segurança Hídrica e Segurança Energética, contextualizadas através de oficinas de extensão 

universitária. Além disso, construíram e compreenderam o funcionamento do aproveitamento 

energético do solo através da proliferação de bactérias por dispositivos eletroquímicos, as Células 

Biológicas de Combustível. Através desse tipo de geração de energia associada ao reator 

eletroquímico de purificação da água, não apenas os estudantes da 9º A, mas grande parte dos 

alunos da escola interagiram e se interessaram sobre como se dá o funcionamento de energia em 

micro escala e sua importância no contexto da geração de energias alternativas. 
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Figura 6 - Atividades com os alunos da Escola Mizinha, Icapuí, e MCF instalado. 

 
Fotografia: Tavares e Estudantes da EEF Professora Mizinha (2019) 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É nesse contexto dos impactos globais da geração de energia através de fontes não renováveis e 

também dos impactos socioambientais da geração de energia de fontes renováveis, juntamente 

com as questões relacionadas sobre crise energética, que surge a alternativa tecnológica e 

inovadora do uso da bioeletricidade como fonte de energia através da proliferação de bactérias por 

dispositivos eletroquímicos, as Células Biológicas de Combustível. 

Com base nisso, as oficinas de segurança hídrica tiveram um papel de destaque ao enfatizar a 

questão da distribuição, gestão e avaliação do pH da água utilizada no cotidiano, despertando o 

interesse dos alunos quanto à qualidade da água utilizada no cotidiano. Assim como a apresentação 

da temática da segurança energética teve um grande papel ao apresentar a utilização de energias 

alternativas e que geram menos impactos ao meio ambiente, como é o caso da energia solar, eólica 

e, principalmente, nas Células Biológicas de Combustível. 

Notou-se que a apresentação de uma energia relativamente inovadora, a sua instalação em uma 

escola municipal despertou o interesse de grande parte dos alunos e funcionários sobre o uso da 

bioeletricidade como uma energia alternativa viável e sustentável. Nesse contexto, considera-se 

que o desenvolvimento deste projeto foi uma rica experiência e aprendizado para os estudantes da 

Escola de Ensino Fundamental Professora Mizinha, a partir da execução das oficinas de extensão 

universitária e da construção dos MCF. Foi muito importante para a ampliação do conhecimento 

local sobre as alternativas energéticas em um contexto local, assim como ampliou a visão de 

mundo da comunidade escolar, inclusive com a interação de estudantes locais com grupos de 

pesquisadores estrangeiros. 
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Nesse sentido, o projeto smARTER I foi aprovado pelo corpo estudantil e docente da escola, sendo 

um projeto inovador, com um viés sustentável e visando a aplicação de tecnologias sociais em 

municípios do semiárido. Com isso, a expectativa é que o projeto seja ampliado para outros 

municípios do semiárido, dando continuidade ao projeto, sendo denominado smARTER II, 

trazendo abordagens sustentáveis para a promoção de uma maior resiliência energética e hídrica 

para a população do semiárido. 

Agradecimentos: Ao Projeto SmARTER: Sustainable Approaches for Resilience Building in 

NorTh East BRazil (Abordagens Sustentáveis para a Construção de Resiliência no Nordeste do 

Brasil), apoiado pelo Global Challenges Research Fund, vinculado à Universidade de Bath, no 

Reino Unido e ao Projeto CNPq/ Nexus I Proc. nº 441489/2017-6 “Tecnologias sociais e ações 

integradas de sustentabilidade para a garantia da segurança hídrica, energética e alimentar em nível 

comunitário no semiárido cearense” 
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO MECANISMO DE CONSCIENTIZAÇÃO: 

DISCUSSÃO SOBRE QUEIMADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE 

ITAPAJÉ-CE. 

Eli Cristina Gonçalves Fernandes 

Francisco Bruno Monte Gomes 

Marcus Vinicius Freire Andrade 
Antônio Marcelo Magalhães Gomes 

INTRODUÇÃO 

O homem do campo viveu durante um longo período exercendo baixa ou nenhuma pressão sobre 

o meio ambiente, convivendo em harmonia com o meio, utilizando apenas recursos para sua 

sobrevivência. Com o crescimento da população, expandiu-se as áreas habitadas e por 

consequência aumentou-se a produção de alimentos. Os conhecimentos relativos ao uso das terras 

foram avançando indiscriminadamente sem qualquer preocupação com os efeitos negativos 

ligados ao meio ambiente. Dentre essas técnicas operacionais, escolhiam-se as de baixo custo, 

destacando-se o uso intensivo do fogo na “limpeza” de áreas para plantio, bem como nas áreas de 

pastagem. 

 

Essa prática muito antiga, ainda persiste até os dias atuais, sendo muito comum o seu uso, em 

pequenas e grandes cidades, pois se encontra associada tanto ao poder aquisitivo da população, 

como também se constitui em uma prática cultural, o que os usuários dessa técnica desconhecem 

são os malefícios do fogo para a saúde humana, pois ataca diretamente o solo provocando a perda 

de minerais importantíssimos.  

 

Segundo Torres e Magno da Costa (2017) as queimadas emitem vários poluentes na atmosfera, as 

fumaças e fuligens constituem a principal fonte de poluição num ambiente urbano aumentando, 

sobretudo, os índices de problemas respiratórios principalmente em crianças e idosos. 

 

Em regiões semiáridas as queimadas são utilizadas com finalidade de limpar o solo para o plantio, 

prática extremamente comum entre os agricultores. Diante dessa abordagem o presente trabalho 

teve como objetivo fazer uma análise da ocorrência de queimadas na zona urbana da cidade de 

Itapajé–Ceará, bem como, discutir a percepção de agricultores locais com relação a essa prática. 

REVISÃO DE LITERATURA 

Legislações ambientais direcionadas ao controle ambiental de queimadas. 
 
Em pesquisa aos documentos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA, 2019), identificou-se que o uso do fogo como uma técnica para suprimir a vegetação não é 

proibido, contudo, impõe que ele seja rigorosamente controlado. Considerando-os que a queima controlada 
utiliza o emprego do fogo como fator de produção e manejo em atividades agropastoris ou florestais, e para 

fins de pesquisa científica e tecnológica, em áreas com limites físicos previamente definidos. 

 

De acordo com o Código Florestal nº 4.771, 2012, a queima controlada é permitida nas práticas de 
prevenção e combate aos incêndios e nas de agricultura de subsistência exercidas pelas populações 

tradicionais e indígenas, e: 

 
I - em locais ou regiões cujas peculiaridades justifiquem o emprego do fogo em práticas agropastoris ou florestais, 
mediante prévia aprovação do órgão estadual ambiental competente do Sisnama, para cada imóvel rural ou de forma 

regionalizada, que estabelecerá os critérios de monitoramento e controle; 

 



 

CLIMA, POTENCIAL DE EXPLORAÇÃO E TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS 

103 

II - emprego da queima controlada em Unidades de Conservação, em conformidade com o respectivo plano de manejo 

e mediante prévia aprovação do órgão gestor da Unidade de Conservação, visando ao manejo conservacionista da 
vegetação nativa, cujas características ecológicas estejam associadas evolutivamente à ocorrência do fogo; 

 

III - atividades de pesquisa científica vinculada a projeto de pesquisa devidamente aprovado pelos órgãos competentes 

e realizada por instituição de pesquisa reconhecida, mediante prévia aprovação do órgão ambiental competente do 

Sisnama. 

 

O Decreto 2.661/1998 estabelece normas de precaução relativas ao emprego do fogo em práticas 

agropastoris e florestais, mas os procedimentos variam entre os estados de acordo com legislação 

específica. 

 

Apesar do processo de queima controlada ser legalmente permitido e atuar como prevenção a 

incêndios florestais, não se pode negar a existência de amplas externalidades negativas com a 

utilização do fogo, que envolvem danos à saúde, empobrecimento gradual do solo, perda de 

biodiversidade, danos à rede de transmissão elétrica, entre outros. Sendo assim, a utilização de 

alternativas ao uso do fogo deve ser vista como um procedimento relevante quando se busca a 

realização de atividades agropecuárias com vistas à sustentabilidade ambiental, social e econômica 

(IBAMA 2017). 

 

Já quando se realiza uma avaliação na Lei de Crimes Ambientais (9605/1998), provocarem 

incêndio em mata ou floresta é considerado um crime ambiental definido em seu artigo 41, com 

previsão de pena de reclusão de dois a quatro anos, assim como causar incêndio expondo a vida, 

integridade física ou patrimônio de outro a perigo, sujeita o infrator à reclusão de seis meses a um 

ano. 
 

Reflexos na saúde ambiental sobre em relação à exposição de queimadas. 
 

Cientistas afirmam que o fogo age diretamente nos processos físicos, químicos e biológicos do 

solo, alterando principalmente a qualidade do ar, reduzindo a biodiversidade e prejudicando a 

saúde comunitária de uma forma geral, contribuindo para o aumento do efeito estufa, destruição 

da camada de ozônio, dentre outras questões (PORTELA, 2018). 

 

Em estudos realizados, pesquisadores evidenciaram que as partículas das queimadas ao entrarem 

nos pulmões humanos propiciam o aumento de inflamações, estresse oxidativos e causam danos 

genéticos nas células do pulmão humano além de causarem asma, bronquite crônica e infecção 

respiratória aguda. A descoberta é resultado de um estudo realizado por pesquisadores da 

Universidade de São Paulo, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Fundação Oswaldo 

Cruz, Universidade Federal do Rio de Janeiro e Universidade Federal de Rondônia (PORTELA, 

2018). Na imagem 1 é possível observar uma representação esquemática sobre esses efeitos. 

 

Um incêndio também impacta dramaticamente a vida dos animais. Os insetos são os primeiros a 

perderem suas vidas em consequência do calor e da fumaça, o chão, sem plantas para estabilizar, 

fica suscetível de ser lavados pela água da chuva, especialmente em áreas inclinadas causando 

principalmente a erosão do solo. 

Sob o ponto de vista agronômico, essa prática não ocasiona benefícios ao solo pelo contrário, as 

principais consequências das queimadas são: eliminação de nutrientes fundamentais a qualquer 

cultura vegetativa, como o potássio, fósforo e nitrogênio; mata microrganismos que auxiliam no 

desenvolvimento das plantas; reduz a umidade do solo e acarreta a sua compactação, 

desencadeando o processo erosivo e outras formas de degradação do solo; aumento da liberação 
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de dióxido de carbono, uma das principais causas do aquecimento global e poluição de nascentes, 

águas subterrâneas e rios por meio das cinzas, destruição de habitats naturais (REVISTA 

AGROPECUÁRIA, 2018). 

Figura 1 - Impactos das queimadas na Amazônia em nossa saúde 

 
Fonte: Portela, 2018. 
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METODOLOGIA 

Área de estudo 

O município de Itapajé faz parte do Estado do Ceará, tem uma extensão territorial de 

aproximadamente 430.4 km², para o último censo houve um registro de 52.240 habitantes. A 

densidade demográfica é de 112.4 habitantes por km², com distância pela estrada até a capital do 

estado Fortaleza de aproximadamente122km. Na figura 2 destaca-se a extensão territorial do 

município e municípios que estão em suas fronteiras (Figura 2). (IBGE, 2010). 

Figura 2 - Extensão territorial do município de Itapajé-Ceará. 

 
Fonte: GOOGLE, 2019. 

Situado a 247 metros de altitude, Itapajé tem as seguintes coordenadas geográficas: Latitude: 3° 

41' 28'' Sul, Longitude: 39° 34' 49'' Oeste. O solo predominante é composto de Bruno não calcário 

(9,02%), Litólicos (54,22%), Planossolosolódico (0,79%) e Podzólico (35,95) (FUNCEME, 

2004).  

Segundo o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará – IPECE a caatinga é a 

vegetação predominante. Tem formação por duas unidades morfológicas básicas: maciços 

residuais e depressão sertaneja. O seu relevo apresenta formações rochosas peculiares, tais como 

a Pedra do Frade, da Caveira e da Noiva. Com altitudes que variam de 200 a 900 metros, possui 

paisagem acidentada, onde os rios correm para o Vale do Caxitoré. Entre as serras, depressões e 

planícies aparecem zonas de várzea muito férteis que permitem a formação de pequenos núcleos 

urbanos (IBGE, 2010). 

O clima é do tipo tropical quente, conforme os dados da Fundação Cearense de Meteorologia 

(FUNCEME). A pluviometria média é de 800,3 mm/ano, com temperaturas médias entre 26ºC a 

28ºC, seu período chuvoso ocorre, normalmente, de janeiro a abril. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Foi utilizada uma abordagem teórico-qualitativa, na qual, segundo Lincolin (2006), engloba a 

análise de comportamentos que são reflexos do mundo, onde o pesquisador observa as coisas em 

suas determinadas especificidades, compreendendo os fenômenos em relação aos significados que 

os indivíduos expressam, procurando manter uma relação direta com o local estudado. Enfatizando 

e proporcionando ao pesquisador qualitativo uma carga de confiança nas circunstâncias 
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apresentadas, obtendo proximidade com o indivíduo através de diálogos e observações diretas, 

dando mais crédito ao processo da pesquisa mais que os resultados obtidos. 

O estudo teve como embasamento uma vasta realização de pesquisas bibliográficas utilizando-se 

de capítulos de livros, revistas científicas e também em portais oficiais localizadas na web, com a 

finalidade de construir um referencial teórico sólido. 

Em meados de novembro/dezembro (ano de 2018) foram realizadas entrevistas com 20 

agricultores, todos eles domiciliados na cidade de Itapajé. As entrevistas consistiam em seis 

perguntas para cada um dos sujeitos participantes. As questões estavam direcionadas ao 

conhecimento deles diante dos malefícios e impactos proporcionados pelas queimadas, com a 

entrevista objetivou-se investigar se havia algum acompanhamento pelos órgãos públicos locais 

diante do trabalho de agricultura em que os meses realizam.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As queimadas alteram e devastam totalmente os ecossistemas, destroem a fauna e a flora, matam 

os microrganismos do solo, tomam-no mais pobre; calcinando a sua superfície, reduzindo a 

penetração de água no subsolo. De um ponto de vista mais amplo, são responsáveis por 

modificações na composição química da atmosfera e, por extensão, influem de forma negativa 

sobre as mudanças climáticas do planeta, contribuindo para o aumento do efeito estufa e, portanto, 

para o aquecimento global (INPE, 2018). 

Segundo dados do Programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 

indicam queo Brasil registrou 68.395 mil focos de incêndio em 2018. Os estados do Mato Grosso, 

Pará, Amazonas, Maranhão, Rondônia e Tocantins foram responsáveis por mais de 43,6 mil (64%) 

(PORTAL DE NOTÍCIAS DA GLOBO, 2018). 

Quando se fala no estado do Ceará, os registros mais recentes efetivados pelo INPE, somente no 

mês de agosto (2018) o quantitativo apontou para 1.682 focos de incêndio em vegetação. Em 2017, 

foram pontuados 1.239 casos no mesmo período, perfazendo um crescimento de 27%. As cidades 

que apresentaram valores altos foram: Canindé (105 quilômetros da capital Fortaleza, com 204 

registros), Saboeiro (115 registros); Ocara (82 registros); Chorozinho (81 registros) e Sobral com 

67 registros (PORTAL DE NOTÍCIAS DA GLOBO, 2018). 

As entrevistas foram executas no período da manhã. A primeira pergunta realizada estava 

relacionada à origem dos entrevistados, de qual determinado espaço eles se intitulam. Ao 

responderem, 75% (setenta e cinco por cento) afirmaram ser da zona urbana e 25% (vinte e cinco 

por cento) do meio rural (Gráfico1). Em seguida foram questionados quanto às culturas que mais 

são plantadas. Ao que 100% (cem por cento) dos entrevistados afirmaram plantar feijão e milho, 

concomitantemente. Isto demonstra que o agricultor necessita de uma melhor orientação, visto que 

é inegável a importância dessas culturas, porém observa-se que se houvesse uma diversificação no 

plantio alavancaria a economia da região, trazendo um crescimento econômico para o município. 

Em seguida, a indagação estava relacionada à qual o tipo de manejo utilizava-se para limpar área. 

Todos afirmaram que faziam uso da queimada para limpeza e manejo do solo (100%) (Gráfico 3). 

Em relação ao meio ambiente e seus fatores condicionantes a maioria dos entrevistados apontaram 

não possuir conhecimento em relação aos malefícios do uso das queimadas (Gráfico 4). 
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Gráfico 1e 2 - Relação da origem dos agricultores e cultura cultivada analisados 

 
Fonte: AUTORES, 2018. 

 
Gráficos 3 e 4 - Tipo de manejo usado para limpar a área e prejuízo das queimadas. 

 
Fonte: AUTORES, 2018. 

A quinta indagação fez com que os entrevistados respondessem sobre a disseminação de 

informação estavam informados aos prejuízos que as queimadas causam ao solo, ao que todos os 

entrevistados responderam não ter conhecimento do impacto, bem como, dos danos causados pela 

queima, tanto no solo como na saúde dos moradores daquele município. Os entrevistados foram 

perguntados sobre uma possível orientação no tocante ao manejo do solo e bem como os prejuízos 

motivados pelas queimadas, ao responderem foram unânimes afirmando que não tiveram 

quaisquer orientações (Gráfico 5). 

Em relação ao impacto ambiental (perda de nutrientes do solo, extinção dos animais, surgimento 

de doenças respiratórias, entre outros), bem como, a liberação de gases diretamente a atmosfera 

100% afirmou não ter conhecimento ou nenhum tipo de noção. Ressaltando no desconhecimento 

do impacto que as queimadas venham a causar danos, tanto no solo como na saúde dos moradores 

do município de Itapajé (Gráfico 6). 
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Gráfico 5 - A queima prejudica o solo. 

 
Fonte: AUTORES, 2018. 

Gráfico 6 - Você sabia que as queimadas emitem gases causadores de doenças, podendo até mesmo levar 

a morte. 

 
Fonte: AUTORES, 2018. 

As entrevistas serviram como ferramenta para que fosse possível causar uma reflexão sobre o papel 

de profissionais dos setores de educação ambiental, fiscalização ambiental e de saúde pública 

enquanto formadores de opiniões e co-responsáveis na formação de cidadãos críticos. Em visitas 

de campo e fortalecido com registros de cidadãos da comunicação local foi possível também 

destacar fotografias de muitos processos de queimadas existentes no território do município 

(destacados nas figuras 3, 4 e 5, respectivamente). 

É importante salientar que o fogo quando chega próximo às rodovias, o que não é raro, diminui a 

visibilidade de motoristas, o que pode ocasionar diversos acidentes. 

 

Com o objetivo de assegurar o equilíbrio do meio ambiente em Rondônia, o Governo de Rondônia 

programou o Plano de Gestão Ambiental de Prevenção e Combate às Queimadas e Incêndios 

Florestais. As ações iniciaram no fim de 2018 e a nova gestão dá continuidade buscando antever-

se no período de estiagem, onde iniciam os focos de calor.  
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Figura 3 - Área privada em Itapajé-CE. 

 
Fonte: MAIKON RIOS, 2018. 

Figura 4 - A BR 222 em Itapajé-CE com fiação exposta, resultante de processo de queimadas. 

 
Fonte: MAIKON RIOS, 2018. 

Figura 5 - A CE 168, Camará-Itapajé-CE, com intenso foco de queimada. 

 
Fonte: MAIKON RIOS, 2018. 

 



 

CLIMA, POTENCIAL DE EXPLORAÇÃO E TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS 

110 

Para promover a educação ambiental e a conscientização de prevenção, o plano elaborado em 

multinível formou-se com parcerias, onde cada instituição se comprometeu com ações específicas 

para atividades de curto, médio e longo prazo, com prioridade aos municípios de maior incidência 

de focos de calor, que são: Porto Velho, Nova Mamoré, Candeias do Jamari, Machadinho do Oeste, 

Buritis e Cujubim, que correspondem a 69% da área desmatada no Estado (BENTES, 2019). 

CONCLUSÃO 

Diante do exposto, conclui-se que a prática das queimadas urbanas da cidade de Itapajé-CE está 

ligada a questões culturais, ou seja, experiências herdadas por tradições familiares. A maioria dos 

moradores questionados justificou que a prática de queimar o solo tornou-se uma tradição. 

 

Não há nenhuma orientação sobre qual a melhor forma de manejar o solo e desconhecem os 

malefícios causados pelas queimadas, tanto ao solo, quanto à saúde da população dos munícipes; 

portanto observou-se que de forma inconsciente os habitantes daquele meio tornaram-se 

colaboradores para o aumento do impacto ambiental. 

 

A utilização das queimadas como forma de preparação da terra para o plantio precisa ser 

substituída por técnicas menos nocivas ao solo, à natureza e aos seres humanos. Para que haja um 

resultado significativo é necessário que todos participem do processo de conscientização para uma 

educação ambienta efetiva com os agricultores, através de oficinas com orientações sobre o 

impacto das queimadas no meio em que eles vivem e a melhor forma de manejo com solo. 

 

Além disso, os órgãos ambientais de fiscalização também devem realizar ações para proporcionar 

a minimização dos malefícios da queimada. É sabido que essa prática só será minimizada quando 

a Educação Ambiental for implantada no currículo escolar como disciplina e for administrada por 

um profissional habilitado, na área ambiental, transmitindo aos discentes os conhecimentos 

necessários para que se tornem cidadãos que cuidem do meio em que vivem e assim assegurem 

um futuro promissor para as próximas gerações. 
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APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE SENSORIAMENTO REMOTO EM ÁREAS 

SUSCEPTÍVEIS À DESERTIFICAÇÃO: REGIÃO GEOGRÁFICA IMEDIATA DE 

RUSSAS – LIMOEIRO DO NORTE 

Arthur Silva Moreira 

Vladia Vidal Pinto de Oliveira 

 

INTRODUÇÃO  

A desertificação vem sendo debatida como um problema mundial, grandes porções da superfície 

terrestre se enquadram nesse termo, no Ceará não seria diferente, o presente trabalho se apresenta 

com o propósito de estudar este efeito, principalmente relacionado a alterações de vegetação 

através de índices criados a partir de sensoriamento remoto em uma área considerada como 

susceptível a tal efeito, cortada pelo principal rio do estado, importante produtora agropecuária e 

com características histórico-culturais marcantes, a Região Geográfica Imediata de Russas - 

Limoeiro do Norte se mostra como imponente, necessitando cada vez mais de medidas que tenham 

como foco a redução dos efeitos negativos da desertificação para com a população local e Cearense 

de modo geral. 

REFERENCIAL E CARACTERIZAÇÃO 

Referencial Teórico 

O termo desertificação cria força a partir do francês Aubreville, que em 1949 utilizou o termo para 

identificar a transformação da paisagem natural do Sahel, de semiárida para “verdadeiros 

desertos”, tornando-a cada vez mais degradada devido à aplicação de técnicas agrícolas europeias 

no território semiárido africano (VERDUM et al., 2001), (NOLÊTO, 2005).  

 

Conforme aponta Hare et al. (1992), a região do Sahel sofreu uma severa seca entre 1968 e 1973, 

com registros cada vez menores de precipitação pluviométrica, chegando a apenas 54 mm no ano 

de 1973, desencadeando grandes fluxos de migrações populacionais, formação de campo de 

refugiados e um grande número de mortes, que 
 

serviu de estímulo imediato para o apelo, em 1974, da Assembleia [sic] Geral das Nações 
Unidas à cooperação internacional para combater a desertificação, incluindo a 

convocação de uma conferência internacional sobre a desertificação à qual seria 

submetido um plano de ação (HARE et. al., op. cit. p. 14). 

 

A Conferência Mundial sobre Desertificação teve a sua realização quatro anos após a seca do 

Sahel, na capital do Quênia, Nairóbi, no ano de 1977, que passou a considerar a desertificação 

como “sequencias de modificações regressivas do solo, da vegetação e do regime hídrico, 

conduzindo à deterioração biológica dos ecossistemas, em consequências de pressões criadas por 

fatores climáticos e atividades do homem, em ações conjuntas ou separadas”. 

Tal conceito sofreu modificação por outras instituições e eventos como a Convenção Internacional 

de Combate à Desertificação, negociada durante a ECO-92 no Rio de Janeiro, concluída em 1994 

em Paris, define a desertificação como “a degradação de zonas áridas, semiáridas e sub-umidas 

secas, resultante de vários fatores incluindo as variações climáticas e atividades humanas”. 
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Quadro 1 - Definição pela Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação (UNCCD) de 

acordo com o Índice de Aridez (IA). 

 
 

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME), calculou que a partir 

das definições da UNCCD, baseado no Índice de Aridez de Thornthwaite (1948), o Ceará possui 

125 municípios na categoria de “Semiárido” e 40 municípios na categoria “Sub-úmido seco”. 

Segundo Nascimento (2013), o Ceará tem 92,1% de seu território distribuído no perímetro da 

semiaridez, com a maior área proporcional do Nordeste. 

De acordo com Cammeraat (1998, apud LIMA, 2015, p30), se destaca a análise de indicadores de 

desertificação susceptíveis de serem identificados por sensoriamento remoto “dos indicadores 

biológicos / agronômicos: grau de cobertura e altura da vegetação; biomassa aérea e subterrânea; 

[...] índice de área foliar; assinatura espectral, e medidas esporádicas do padrão espacial da 

vegetação”. 

Para Liu (2007) [o sensoriamento remoto] aponta múltiplos índices de vegetação para monitorar e 

quantificar as condições e distribuições espaciais da vegetação, usando dados digitais de 

referências espectrais da radiação eletromagnética, possuem como objetivo condensar as 

informações espectrais e discriminar o que é ou não vegetação, avaliando condições de 

crescimento das culturas, ocorrências de doenças, pragas, secas e geadas, bem como eventos 

meteorológicos. 

“Os dados compactados dos índices de vegetação são calculados com os dados de 

reflectâncias espectrais da radiação eletromagnética; Os valores relativos compensam a 

variação de intensidade da radiação; Corrigem parcialmente os efeitos das condições 

atmosféricas e das variações de ângulo de visada de reflectância recebidas pelos sensores 

nas bandas que compões os índices são da mesma magnitude. (LIU, 2007, p.217).  

O Índice de Vegetação da Diferença Normalizada (NDVI) foi proposto por Reuse et al (1973), 

obtendo grandes vantagens sobre os demais índices de vegetação, eliminando parcialmente 

interferências atmosféricas, radiométricas e geométricas. (Liu op. cit). 

Caracterização da área de estudo 

A região geográfica imediata do município de  Russas - Limoeiro do Norte surge a partir da nova 

divisão criada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), adotada em 2017 para 

fins de planejamentos e estimativas, compreende ao todo 15 municípios: Alto Santo, Ererê, 

Iracema, Jaguaretama, Jaguaribara, Jaguaribe, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Palhano, Pereiro, 

Potiretama, Quixeré, Russas, São João do Jaguaribe e Tabuleiro do Norte, ocupando no total uma 

área de 15 006 km², compreendendo 10,07% da área do estado do Ceará, possuía em 2010 uma 

população total de 375 069 habitantes representando 4,43% da população cearense. 

A Região Geográfica Imediata de Russas - Limoeiro do Norte se apresenta como importante 

produtora agropecuária do estado do Ceará, a história remonta que desde o processo de colonização 

esta área vem sendo utilizada pela antiga rota do couro e posteriormente uma via do transporte de 

algodão. 
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Figura 1 – Mapa de localização da RGI de Russas – Limoeiro do Norte 

 
Organização: Autor. 

O dado histórico, até os dias atuais demonstra que esta área e seu entorno possuem forte ligação 

com a economia do setor primário, sendo de suma importância para o estado, a região delimitada, 

produz cerca de 13,69% das cabeças de gado do estado, e diversos produtos agrícolas descritos na 

tabela 1. 

Tabela 1 - Produção agrícola da região entre 1990 e 2019. 

 

O aumento da área sob o processo de desertificação nesses municípios não afetará somente a 

localidade, com diminuição da qualidade de vida e aumento da pobreza, mas poderá conduzir 

impactos sobre todo sistema agropecuário e econômico cearense.  
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Outro ponto fundamental para compreender essa dinâmica estabelecida, está relacionada com o 

clima e recursos hídricos existentes, pois parte dos municípios ao norte da região (Palhano, Russas, 

Morada Nova, Quixeré e Limoeiro do Norte) estão inseridos no Clima Tropical de Savana (Aw) 

segundo a classificação climática de Köppen-Geiger (1936), em que se apresenta uma estação mais 

seca no inverno, tendo como o mês mais seco precipitação inferior a 60mm sendo menor de 4% 

da precipitação anual, os demais munícipios estão inseridos como pertencentes ao Clima 

Semiárido Quente (BSh), na mesma classificação. 

Numa série histórica, há anos em que as chuvas tendem a se concentrar em um modelo 

relativamente curto da estação chuvosa. Nesse caso, mesmo alcançando algo próximo da série 

anual de precipitações, configura-se a denominada “seca verde” (OLIVEIRA, 2006). 

Gráfico 1 – Precipitação média por cidade em milímetros entre 1990 e 2019 

 

O rio Jaguaribe é o principal rio do estado, sua bacia compreende 50,84% da área total do Ceará, 

era considerado o maior rio intermitente do mundo, porém foi perenizado em 2003, com a 

finalização da construção do Açude Público Padre Cicero (Açude Castanhão), de acordo com o 

Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS), possui a capacidade de armazenamento 

de 6,7 bilhões de m³, classificado como o maior reservatório da América Latina com destinação a 

múltiplos usos. O Açude Orós é outro importante reservatório no mesmo rio, também foi 

construído pelo DNOCS em 1961, e conta com uma capacidade de 2,1 bilhões de m³. 

A região de pesquisa é cortada pelo rio Jaguaribe em que os seus municípios pertencem à duas sub 

bacias, de acordo com a delimitação da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (COGERH), 

a do médio e do baixo Jaguaribe. Esse rio transporta os sedimentos do interior do estado até seu 

baixo percurso tornando o solo relativamente fértil nas áreas que o margeiam. O relevo aplainado 

permite a utilização da água disponível no talvegue para a irrigação de certas culturas em áreas de 

planície de inundação e terraço fluvial, desenvolvendo os solos aluviais, importantes para a 

produção agropecuária local. 
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Figura 2 – Mapa de solos da R.G.I de Russas – Limoeiro do Norte. 

 
 

O solo de região é constituído por diversos tipos de solos, porém merecem destaque além dos 

Neosssolos Flúvicos, os Argissolos Vermelho-Amarelos, (distróficos e eutróficos) e os Vertissolos 

pois é onde se localiza a maior parte da produção agropecuária, devido às condições propiciadas 

como a fertilidade elevada, ausência de pedregosidade e baixa necessidade de correção como 

melhoramento e conservação do solo e das lavouras agrícolas. 

METODOLOGIAS E MATERIAIS 

Para se calcular o índices, foram utilizadas três imagens captadas por satélites em períodos 

distintos, obtidas a partir do portal online denominado de “Earth Explorer” pertencente ao “United 

States Geological Survey”, foram utilizados os satélites Landsat 5 por sua capacidade de captar as 

bandas na faixa do vermelho e do infravermelho próximo, 0.63 – 0.69μm e 0.76 – 0.90μm, 

respectivamente, com resolução espacial de 30 metros, captando por imagem uma área de 34 225 

km², e o Landsat 8 com a banda vermelha correspondendo a 0.63 – 0.67μm e o infravermelho 

próximo de 0.85 – 0.87μm, tendo aplicado correções atmosféricas - Radiância e Reflectância. Na 

escolha da data levou-se em conta um período com ausência de nuvens, que possuísse a mesma 

característica nos demais anos para os municípios que não houvesse precipitação nos últimos dias.  

As primeiras imagens foram obtidas pelo Landsat 5, no dia 04/10/1992, necessárias para a 

elaboração de um mosaico raster através do ArcGis; a última precipitação na região ocorreu 13 

dias anteriores à passagem do satélite e em apenas um município foi menor de 5 mm, e anterior a 

este, ou seja, há 44 dias com pluviosidade máxima de 5 mm em somente um município. 

Para a elaboração dos índices seguintes a este, as imagens foram obtidas pelo mesmo satélite, 

porém, no dia 24/10/2005, sendo necessário a elaboração de outro mosaico raster, da última 

precipitação registrada em um município da região por 60 dias anteriores, com apenas 5 mm. 

As imagens relativas ao índice de 2019 foram obtidas pelo Landsat 8, no dia 31/10/2019, também 

sendo necessário um mosaico produzido pelo software ArcGis, em que a última precipitação 

registrada em algum município da região, havia ocorrido há 8 dias da passagem do satélite sobre 

a região, e outra anterior a este há 13 dias. 
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Os dados relativos às precipitações e temperaturas foram obtidos na Plataforma de Coleta de Dados 

(PCD) e no Calendário de Chuvas do estado do Ceará, disponibilizados pela Fundação Cearense 

de Meteorologia e Recursos Hídricos. 

O cálculo do índice de vegetação com diferença normalizada (NDVI) é dado pela seguinte 

equação: 

 

O índice de vegetação ajustado ao solo (SAVI) é obtido pela seguinte equação: 

 

O índice de área foliar (IAF), é biofísico e definido pela razão área foliar de uma vegetação   e 

uma unidade de área utilizada pela mesma (m/m²), pode ser obtido por cálculos de cada pixel da 

imagem através da seguinte equação: 

 

Sendo em todas as equações:  

NIR – os números capturados pela reflectância da faixa do infravermelho próximo (Banda 4 no 

Landsat 5 e Banda 5 no Landsat 8);  

RED – os números capturados pela reflectância da faixa do vermelho (Banda 3 no Landsat 5 e 

Banda 4 no Landsat 8); 

L – Fator de ajuste de fundo do dossel, minimizando as variações de brilho do solo, usa-se o valor 

de 0.5 para vegetações intermediárias, HUETE (1988). 

Para o cálculo do Índice de Aridez foi utilizada a seguinte fórmula: 

 

Sendo: P = Σ da precipitação em milímetros de cada município e ETP o resultado do cálculo 

proveniente da planilha do Balanço Hídrico Normal por Thornthwaite, disponibilizada pelo 

Departamento de Física e meteorologia da USP, inserindo os dados da temperatura média mensal 

de cada município, sua latitude para o cálculo de horas de sol por dia e a média de dias em cada 

mês. 

O cálculo da diferença se deu pela média do resultado do IA em cada município, delimitada nos 

primeiros 15 anos da pesquisa (1990 - 2004) e os 15 anos posteriores (2005 - 2019), a localização 

dos dados de precipitação, temperatura e planilha estão supracitados. 

A definição da região por shapefiles, assim como recursos básicos regionais necessários para a 

elaboração de mapas foi obtida por meio do portal de mapas do Instituto Brasileiro de Geografia 
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e Estatística (IBGE), nas bases cartográficas e malhas digitais, além de arquivos georreferenciados 

do Instituto de Pesquisa e Estratégica Econômica do Ceará (IPECE). 

Os dados de solo foram obtidos a partir do Levantamento exploratório de reconhecimentos de solo 

do estado do Ceará, elaborado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), 

utilizado pela FUNCEME para classificação estadual vigente. 

Foi utilizado o ERSI ArcGIS Desktop (ArcMap 10.6.1) como software para a análise, o 

processamento de dados, assim como os cálculos, correções de imagens de satélite, a elaboração 

e produção de mapas.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como primeiro resultado, obteve-se mapa de variação média do Índice de Aridez (Figura 1), 

considerado importante para o avanço da análise da degradação e desertificação em que foi 

observado uma elevação do mesmo na maioria dos municípios selecionados para pesquisa. 

Figura 3 – Mapa da variação média do índice de aridez entre 1990 e 2019. 

 
Organização: Autor. 

Os municípios que apresentaram maior variação negativa foram em ordem: Jaguaretama (-

19,72%), São João do Jaguaribe (-14,12%), Palhano (-9,75%), Pereiro (-9,13%), Jaguaribe (-

5,13%), Alto Santo (-3,74%), Jaguaribara (-2,09%), Potiretama (-1,77%) e Tabuleiro do Norte (-

0,26%). Foi também notado que outros municípios apresentaram variação positiva como é ao caso 

de Russas (20,29%), Morada Nova (6,82%), Quixeré (5,93%), Iracema (3,64%), Limoeiro do 

Norte (2,85%) e Ererê (2,51%). 
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Apesar do aspecto notável da melhoria em alguns municípios, o cálculo da região no total foi de -

23,68%, representando redução no índice e elevando a aridez na região. Outro ponto a se destacar 

foi o município do Pereiro, único município caracterizado como sub-úmido seco da região, que 

caso haja uma perda de apenas 3,3% do seu índice de aridez atual (0,62017) entrará para a 

classificação dos demais municípios, sendo considerado semiárido. 

O primeiro índice criado (NDVI), foi obtido a partir de cálculos realizados com as imagens obtidas 

por satélite, em datas chaves, após as devidas correções, através da absorção da radiação 

fotossinteticamente ativa, necessária para o processo de fotossíntese. Dessa forma foi possível 

definir a quantidade de vegetação verde viva da área, e por meio de colorização artificial, refletidas 

nas seguintes figuras 4 e 5. 

 
Organização: Autor. 

É perceptível a redução da vegetação verde viva ao longo do tempo, principalmente em algumas 

regiões que integram os municípios localizados ao sul, como Jaguaretama, Jaguaribara, Jaguaribe, 

Iracema, Ererê, Potiretama e Pereiro. É nítido também, a extensão do espelho d’água do Açude 

Público Padre Cícero, o Castanhão, que sangrou em 2004, diminuindo sucessivamente até o ano 

de 2019, reafirmando características chaves do semiárido nordestino, como baixa pluviosidade e 

elevadas taxas de evapotranspiração. A região setentrional dos municípios de Russas e Morada 

Nova, através deste índice foi a que representou a maior parte de avanço na vegetação verde viva, 

em contraste com a maioria dos demais municípios. 

A partir da figura 6, resultado do Índice de Vegetação Ajustado ao Solo em 1999, 2005 e 2019, 

foi possível verificar uma pequena melhora em partes superiores da Região Geográfica Imediata 

de Russas – Limoeiro do Norte entre 1992 e 2005, bem como uma redução entre 2005 e 2019, é 

evidente na Serra do Pereiro uma diminuição drástica das folhas da vegetação, a barla vento da 

mesma foi aumentado a quantidade de solo exposto, confirmando a redução do dossel vegetação 

na serra. É observável, no geral, uma significativa perda de vegetação densa ou rala, para solo 

exposto nos municípios ao sul da região, assim como uma estabilidade ou até um aumento reverso 

ao norte. 
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Figura 6 – Região Geográfica Imediata de Russas – Limoeiro do Norte através do SAVI em 1992, 2005 e 

2019. 

 
Organização: Autor. 

Figura 7 – Alterações na vegetação dos municípios ao norte da região. 

 
Organização: Autor. 
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Como a figura 7 aponta que houve uma alteração na dinâmica da vegetação entre 1992 e 2019, se 

caracterizando, principalmente, pela redução da vegetação agrícola no Rio Banabuiú em Morada 

Nova (A), e um aumento nas áreas elevadas do município de Russas (B’) e na Chapada do Apodi, 

nas áreas dos municípios de Limoeiro do Norte e Quixeré (B’’). 

Figura 8 – Região Geográfica Imediata de Russas – Limoeiro do Norte através do Índice de Área Foliar 

em 1992, 2005 e 2019. 

 

Com base na Figura 8 do Índice de Área Foliar (IAF), é perceptível que houve uma redução no 

valor do índice, as principais diferenças da imagem entre os anos são: o espelho de água do açude 

Castanhão e sua redução, a Serra do Pereiro entra como um fator marcante, desde 1992 encontra-

se perdendo grandes áreas de vegetação nativa, a diminuição do talvegue do Rio Jaguaribe no 

médio curso, e o acréscimo de vegetação no local, outras diferenças supracitadas como as 

alterações na vegetação próximo à chapada do Apodi e o crescimento, e redução de vegetação, 

também podem ser encontrada através do índice de área foliar. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A utilização de índices de vegetação, construídos a partir de sensoriamento remoto para verificar 

as modificações da vegetação de uma determinada área se mostra viável e efetiva, para o 

monitoramento de uma das consequências das áreas susceptíveis à desertificação. A região 

escolhida apresenta importância no contexto para além do regional e as alterações na vegetação 

foram explicitadas por meio de diferentes figuras e mapas, a parte sudoeste é a mais afetada 

negativamente dessa região, com diminuições no índice de aridez e vegetação, ainda são 

necessários mais estudos para subsidiar as medidas dos órgãos responsáveis para amenização de 

tais efeitos, contudo a parte superior relativa aos municípios localizados mais ao norte estão 

mantendo certa estabilidade, pequena redução ou até melhora nos parâmetros analisados por este 

trabalho. O Andamento deste e de outros trabalhos semelhantes, com trabalhos de campo na 

localidade podem confirmar alterações na vegetação por diferentes meios, sendo também possível 

traçar semelhanças com os resultados e os índices, tornando-se chaves para a aplicação efetiva de 

diferentes maneiras para mitigar os efeitos da desertificação nas regiões em que se apresentam as 

maiores necessidades. 
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GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA COMO INDICADORES BIOFÍSICOS DE 

DESERTIFICAÇÃO NO ALTO/MÉDIO CURSO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 

APODI/MOSSORÓ 

Romildes de Oliveira Matias  

Maria Losângela Martins de Sousa 

Gabriel Victor Amorim Araújo 

INTRODUÇÃO 

Na problemática da degradação ambiental e da desertificação é importante compreender de forma 

sistêmica a relação sociedade/natureza, demandando avaliações holísticas de tais condições. 

Assim, é necessário compreender a dinâmica geográfica que se processa nas relações entre as 

condições físicas e as ações humanas estabelecidas. O conceito oficial publicado a partir da 

Eco/92, na Agenda 21 diz que a desertificação deve ser entendida como a degradação da terra nas 

zonas áridas, semiáridas e sub-úmidas secas, resultante de vários fatores, incluindo as variações 

climáticas e as atividades humanas. Neste percurso, emerge a discussão do caráter geoambiental 

do nordeste brasileiro, especialmente em sua porção semiárida, onde se podem destacar no 

domínio semiárido paisagens sertanejas de aspectos geológicos antigos e arrasados pelos processos 

erosivos, recobertas por vegetação de Caatingas, entrecortadas e drenadas por bacias hidrográficas 

de caráter intermitente com predominância de solos rasos e pedregosos.  

Nesse sentido, a bacia hidrográfica pode ser compreendida como unidade ambiental de avaliação 

adequada aos estudos integrados. Assim, pode ser estudada através de uma metodologia sistêmico-

holística-interdisciplinar, capaz de promover uma análise de suas paisagens, identificando os 

impactos ambientais resultantes. Os indicadores de desertificação em bacias hidrográficas podem 

oferecer importante subsídio para o reconhecimento e enfretamento dessa problemática. É nesse 

contexto que a presente pesquisa se encontra. 

A pesquisa tem como principal objetivo analisar a susceptibilidade à degradação/desertificação no 

alto/médio curso da bacia hidrográfica do rio Apodi/Mossoró, através dos indicadores biofísicos 

de desertificação. Para tanto, os objetivos específicos estão delineados a seguir: 

•Identificar os aspectos geológicos/geomofológicos do alto curso da bacia do rio Apodi/Mossoró 

para reconhecer a permoporosidade da rocha e a declividade do relevo; 

•Verificar como a permorosidade influencia na capacidade de infiltração dos solos e como a 

declividade reflete no escoamento superficial e nos processos de erosão. 

Área de estudo: alto/médio curso da bacia hidrográfica do rio Apodi Mossoró 

A bacia hidrográfica do Rio Apodi Mossoró (BHRAM) compreende todo segmento oeste do 

estado do Rio Grande do Norte, drenando uma área de 14.270 km², de acordo com a Secretaria de 

meio Ambiente do Rio Grande do Norte (SEMARN). O canal é erosivo nos primeiros 100 km, 

trecho em que disseca a Depressão Sertaneja e suas nascentes situam-se na porção SW do estado, 

na porção NE da serra de Pereiro entre 350 e 500m (MAIA 2012). 

Para o presente estudo foi considerado como alto/médio curso da BHRAM a área de domínio do 

embasamento cristalino de idade pré-cambriana como mostra a figura 1. Portanto, a área de 

influência da Chapada do Apodi não é de interesse para esse estudo no momento. 
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Figura 1 - Localização e unidades geológicas da bacia hidrográfica do rio Apodi/Mossoró. 

 
Fonte: Organização dos autores. 

O alto/médio curso da área apresenta três sistemas ambientais: a Depressão Sertaneja de Pau dos 

Ferros, os Maciços Residuais de Luís Gomes e o complexo Portalegre/Martins e a Planície fluvial 

do rio Apodi/Mossoró e seus tributários. São nesses sistemas ambientais onde analisamos a 

susceptibilidade a desertificação a partir dos indicadores geologia e geomorfologia. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O trabalho foi sistematizado em duas etapas: gabinete e campo. A primeira está voltada à pesquisa 

bibliográfica, levantamento geocartográfico, interpretação de produtos do sensoriamento remoto, 

análise e interpretação dos dados, elaboração da cartografia temática e organização da tabela dos 

indicadores.  A segunda etapa trata dos trabalhos de campo em que foi realizado o preenchimento 

de fichas de campo e o levantamento dos dados de acordo com a realidade encontrada na área de 

estudo. 

Vale destacar que o trabalho é fruto de inquietações no âmbito do projeto de pesquisa “Indicadores 

Biofísicos de Desertificação no Alto Curso da Bacia Hidrográfica do Rio Apodi/Mossoró” do 

Programa Institucional de Iniciação Científica (PIBIC) da Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte (UERN), do curso de licenciatura em Geografia, do Campus Avançado de Pau dos Ferros 

(CAPF). O referido projeto trabalhou com seis indicadores biofísicos de desertificação. Para esse 

trabalho especificamente, abordamos dois indicadores biofísicos (Geologia e Geomorfologia). 

Neste Sentido utilizou-se o método Geossitêmico a partir da análise integrada da paisagem e inter-

relacionando os componentes ambientais para se conhecer os sistemas ambientais da área de 

estudo.  
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Para a construção da matriz de indicadores, consideraram-se os trabalhos de Abraham e Beekman 

(2006); Oliveira (2012) e Sousa (2016). Dessa forma, estabeleceram-se os intervalos dos índices 

de desertificação, sendo que os mesmos variam de 1 a 5. Quanto mais próximos de 1 mais 

susceptível a área está e quanto mais próximo de 5 mais conservada a área está. Ou seja, o índice 

indica susceptibilidade muita alta e o índice 5 susceptibilidade muito baixa. (TABELA 1). 

Tabela 1 - Intervalos dos indicadores de Desertificação. 

 
Fonte: Elaboração dos autores com base em Abraham e Beekman (2006); Oliveira (2012) e Sousa (2016). 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Domínios geológico e geomorfológico da bacia hidrográfica do rio Apodi/Mossoró 

Para entender os aspectos geológicos e geomorfológicos da bacia hidrográfica do rio 

Apodi/Mossoró é necessário compreender que a geologia do estado do Rio Grande do Norte está 

dividida em três grandes grupos de rochas: o primeiro, e mais antigo, é representado por unidades 

pré-cambrianas (3,45 bilhões de anos até 542 milhões de anos); o segundo constitui unidades do 

Cretáceo (145 a 65 milhões de anos), representadas pelas rochas sedimentares da Bacia Potiguar 

e vulcânicas associadas; o terceiro, de idade mais jovem, constituído pelas coberturas sedimentares 

cenozoicas (65 milhões de anos até o recente) (CPRM 2010). Esses três domínios podem ser 

identificados na bacia hidrográfica em análise, conforme mostra a figura 1, apresentada 

anteriormente. 

Fazendo um recorte para a bacia hidrográfica do rio Apodi/Mossoró, verifica-se que as unidades 

pré-cambrianas compõem a Depressão Sertaneja e os Maciços Residuais presentes na bacia; as 

unidades cretáceas representam a Bacia Sedimentar Potiguar e as coberturas cenozoicas são 

representadas pelas Planícies Fluviais e pelos Tabuleiros Pré-litorâneos, conforme mostra Maia 

(2012) ao apresentar os principais domínios geomorfológicos da bacia hidrográfica do rio Apodi-

Mossoró. Em seu alto curso ocorre a Depressão sertaneja ocupando cerca de 63% do total da bacia 

hidrográfica, diz o autor supracitado. A mesma se estende até a base dos limites escapados dos 

depósitos Mesozoicos e situa-se entre os blocos soerguidos. Sua morfologia atesta os pronunciados 

efeitos da erosão a que foi submetida, onde as repetidas remoções do manto de intemperismo, 

sobretudo no cenozoico, originaram a extensa superfície aplainada, partindo da base dos maciços 

residuais e individualizando-se (MAIA, 2012). 

É nesse contexto que situamos o recorte do presente estudo, ou seja, nas unidades pré-cambrianas. 

São nelas que buscamos identificar a influência da composição geológica e das feições 

geomorfológicas para a susceptibilidade a desertificação. Assim, sendo verificou-se que nessa 

unidade geológica pode ser identificada três sistemas ambientais: Depressão Sertaneja de Pau dos 

Ferros; os Maciços Residuais de Luís Gomes, Portalegre e Martins e as Planícies Fluviais. 

A Depressão Sertaneja de pau dos Ferros possui complexa composição litológica (Figura 2), é 

modelada em topografias que variam de aplainadas a levemente onduladas. Submetida às 

condições climáticas de semiaridez, apresentam impermeabilidade das rochas cristalinas e pouco 

entalhamento dos rios.  
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Este sistema é a área mais representativa da bacia do Apodi-Mossoró. Sendo assim, este se 

constitui um compartimento circundado por relevos mais elevados entre eles os maciços residuais 

do município de Martins-RN e Portalegre-RN, sua altitude varia de 50 a 170m (ROCHA et al., 

2009). Possui formas de vertentes côncova-convexas, com relevo suave-ondulado parcialmente 

dissecado em feição de uma colina. Os solos encontrados na Depressão são Argissolos, 

Planossolos, com pequena porção de Neossolos, (EMBRAPA, 2013), revestidos por vegetação 

hiperxerofila/caducifólia de caatinga altamente degradada pelos usos que esse sistema comporta, 

entre eles destaque-se a agriculta com práticas rudimentares como as queimadas.  

Os Maciços Residuais na bacia, constituem-se como serras secas (Luís Gomes) e sub-úmidas 

(Portalegre e Martins), são relevos mais elevados em relação à Depressão Sertaneja, e foram 

resultantes da erosão em substratos rochosos constituídos pelo embasamento cristalino (ROCHA 

et al., 2009). Sua declividade varia de fortemente ondulado a dissecado como na serra de Luis 

Gomes-RN com vales em formas de V, moderadamente encaixados, cuja a drenagem padrão 

dendrítico de regime intermitente.  

Quanto aos aspectos geológicos, possuem unidades constituídas pelas rochas da suíte magmática 

composta por granitos finos a grosseiros e formação Serra do Martins com arenitos caulinicos, 

grosseiros a conglomeraticos na base, arenitos ferruginosos, mal estratificados e lateritas de acordo 

com Brasil (1981).  

Apresentam Argissolos, Luvissolos, Neossolos Litólicos e Latossolos com base em Brasil (1981) 

e Embrapa (2013). São solos característicos no tocante ao setor cristalino, revestido pela vegetação 

caatinga hiperxerófila onde se encontra moderadamente degradada devido às tipologias de uso e 

ocupação da área. 

Sendo assim, os principais tipos de usos do sistema caracterizam-se pela predominância da 

agricultura, extrativismo vegetal, e turismo. 

As planícies Fluviais do rio Apodi Mossoró constituem um sistema que perpassam os outros 

sistemas, formado pelo rio Apodi e seus tributários como o rio do Carmo, Tapuio entre outros. 

Esse sistema caracteriza-se por ser um relevo plano com formas de vertentes côncova, que resulta 

do acúmulo de sedimentos carreados pelos cursos de água. São formadas Predominantemente por 

Neossolos Flúvicos, composto por areia e depósitos constituídos de materiais de diversos calibres 

revestidos por mata ciliar de caatinga hiperxerófila de acordo com Carvalho (2012).  

No alto curso da bacia as planícies fluviais apresentam características específicas, como vales 

relativamente encaixado, com poucos sedimentos, por se configurar como uma área de erosão e 

transporte de sedimentos. 

Dentre os principais problemas ambientais deste sistema, configura-se a degradação da 

biodiversidade, erosão dos solos e poluição dos recursos hídricos. 

Indicadores biofísicos de desertificação no alto curso bacia hidrográfica do rio Apodi/Mossoró  

Os indicadores biofísicos de desertificação (geologia e geomorfologia) foram considerados 

relacionando com os sistemas ambientais do alto/médio curso da bacia. Dessa forma, verificou-se 

a composição litológica destacando a permoporosidade das rochas. Assim, Os Maciços, a 

Depressão e as Planícies Fluviais receberam valor 2, por possuírem rochas metamorfizadas e baixa 

capacidade de infiltração. Nas Planícies a infiltração da água pode comprometida pela baixa 

quantidade de sedimentos dispostos.  
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Quanto a declividade, verificou-se que nos Maciços a declividade é maior, recebendo valor 1, a 

Depressão Sertaneja apresenta relevo suave ondulado recebendo valor 3 e as Planícies possuem 

declividade mais discreta com relevos mais aplainados receberam valor 5. Vale ressaltar que a 

declividade limita certas atividades humanas, pode influenciar na formação dos solos e nos 

processos erosivos, através do maior ou menor escoamento superficial. Neste sentido, a 

declividade do terreno pode potencializar a utilização da área. Como por exemplo, a construção 

urbana, abertura de estradas para relevos aplainados e a construção de barragens e o 

desenvolvimento de atividades turísticas para áreas mais elevadas. O Quadro 1 apresenta os 

indicadores biofísicos de Desertificação para a área estudada. 

Quadro 01 - Indicadores Geobiofísicos de Desertificação Alto/Médio Curso da BHRAM. 

 
Fonte: Adaptados de Sousa (2016). (M) Maciço Residual; (D) Depressão Sertaneja; (P) Planícies 

Fluviais. VI: Valor do Indicador. 

A sistematização dos indicadores está disposta no Quadro 2 a seguir. Conforme indicado no 

quadro, os Maciços Residuais apresentam alta susceptibilidade à desertificação considerando a 

permeabilidade das rochas, ou seja, as rochas são ígneas, a permoporosidade é baixa e associado 

à declividade do relevo dificulta a infiltração de água.  

A Depressão sertaneja possui composição geológica semelhante aos Maciços, entretanto, possui 

baixa declividade, com relevos variando de aplainados a suave ondulados, o que pode implicar 

diretamente na infiltração da água através das fraturas das rochas metamórficas. Em outras 

palavras, considerando a geologia, a susceptibilidade a desertificação no alto curso da bacia é alta, 

recebendo valor 2. Porém, considerando o indicador geomorfológico a susceptibilidade é baixa, 

apresentando valor 4.  

As Planícies Fluviais apresentaram o valor 2 para o indicador geologia, em função de constituir 

trecho de alto curso, com baixa disposição de sedimentos, prevalecendo rochas metamorfizadas e 

com baixa capacidade de infiltração de água. Quanto ao indicador geomorfológico apresenta valor 

4, o que significa que esse sistema ambiental coincide bastante com o relevo da Depressão 

Sertaneja, sendo que em alguns trechos apresenta menor declividade. Sendo assim, esse indicador 
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pode variar entre 4 e 5, prevalecendo o 4 devido possuir poucos sedimentos dispostos ao longo do 

canal, uma vez que se constitui com área de erosão e transporte de material.  

 

Quadro 02 – Síntese dos Indicadores Geobiofísicos de Desertificação do Alto/Médio Curso da BHRAM. 

 
Fonte: Elaboração dos autores. IGBFD1: Geologia (permoporosidade); IGBFD2: Geomorfologia 

(Declividade). 

O Quadro acima mostra o índice de susceptibilidade à desertificação nos três sistemas da BHRAM, 

a partir de dois indicadores biofísicos: a geologia e a geomorfologia. Considerando os intervalos 

apresentados na metodologia deste trabalho (TABELA 1), verifica-se que os Maciços Residuais e 

as Planícies Fluviais apresentam alta susceptibilidade a Desertificação e a Depressão Sertaneja 

apresenta moderada susceptibilidade. Dessa forma, verifica-se que a área em estudo apresenta 

diferentes níveis de susceptibilidade à desertificação considerando especificamente esses 

indicadores biofísicos. 

CONSIDERAÇOES FINAIS  

Verificamos que os indicadores biofísicos de desertificação revelam em sua conjuntura, condições 

de susceptibilidade à desertificação diferenciada para cada sistema ambiental do alto/médio curso 

da bacia hidrográfica do rio Apodi/Mossoró. Vale ressaltar que os índices foram construídos a 

partir de pesquisas científicas já realizadas e que os mesmos são interpretativos, podendo variar a 

depender da condição ambiental da área. 
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INTRODUÇÃO 

Os incêndios florestais são considerados um dos grandes problemas ambientais que a humanidade 

tem enfrentado atualmente, e com os impactos ambientais gerados a partir destes, discussões entre 

estudiosos de diferentes áreas tem aumentado a cada ano, devido à preocupação com a poluição e 

degradação que tem sido gerada.  

Silva (2017) define incêndio florestal como sendo um fogo sem controle que se propaga livremente 

e consome os diversos tipos de material combustível existentes em uma floresta. É importante 

atentar-se que o incêndio é algo que está totalmente fora de controle, diferentemente da queimada 

que é uma prática antiga agropastoril que utiliza o fogo de forma controlada para viabilizar a 

agricultura, mas que muitas vezes foge do controle se transformando em incêndios (Coutinho, 

1990; Fiedler et al., 2006). 

A cidade de Icapuí, no Ceará, possui uma agricultura de pequeno porte, mas, por outro lado, se 

caracteriza por apresentar condições naturais para o desenvolvimento de certas culturas, entre elas 

a do caju, vindo em seguida, o coco, a mandioca, o milho e o feijão. Estas três últimas são culturas 

de subsistência plantadas na sua maioria para o consumo familiar do que para a comercialização 

(SOUZA et al., 2013). Mas um dos problemas neste caso pode ser a falta de informação dos 

pequenos produtores agrícolas e pecuários com relação à limpeza da área para o plantio, uma vez 

que o fogo é utilizado na maior parte das vezes para se fazer a limpeza da área na qual será 

cultivada, o que apresenta um aumento na ocorrência de incêndios em ambiente rural e urbano ao 

longo dos anos.  

Icapuí se encontra no bioma caatinga, um dos biomas mais vulneráveis a ocorrência de incêndios 

devido ao baixo Índice pluviométrico e clima semiárido, o que gera uma perda da cobertura vegetal 

e da vida animal, na maioria das vezes provocada pelo uso do fogo na limpeza de terrenos 

destinados a plantios (SEMACE, 2019).  

Segundo Silva e Silva (2006) os incêndios urbanos são ocasionados na sua maior parte pelo 

emprego do fogo em fundo de quintais, terrenos e áreas abandonadas que servem de depósito 

clandestino de lixo e em lotes sem construção com vegetação de pequeno porte. 

O episódio de incêndios é mais frequente, geralmente por apresentar maior atividade antrópica e 

também pelas épocas do ano, mais propícias aos incêndios florestais, sendo influenciadas 

principalmente pelo aumento da temperatura, redução da umidade e consequentemente, 

diminuição na precipitação pluviométrica (SOARES e BATISTA, 2007).  

Para Machado et al. (2014) os danos causados ao meio ambiente pelos incêndios são incalculáveis 

gerando uma poluição atmosférica, aumentando a liberação de gases de efeito estufa, causando 

impactos ambientais na flora e fauna, além de causar problemas respiratórios na população. 

Devido à ausência de informações precisas sobre a ocorrência de incêndios florestais e urbanos no 

Brasil, não é possível saber a quantidade de incêndios ocorridos e a fração da superfície destruída 

pelo fogo (GUIMARÃES et al., 2019). Para isso é preciso investir em monitoramentos e análises 

de incêndios na região, sendo possível evitar ao máximo a degradação que é gerada pelo fogo.  
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Com base no que foi apresentado, este trabalho tem como objetivo analisar e espacializar as 

ocorrências de incêndios rurais e urbanos em Icapuí, Ceará, no período de janeiro a dezembro de 

2019. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O município de Icapuí/CE está localizado a uma distância de 195 km da capital Fortaleza, via 

rodoviária, fazendo parte da bacia do rio Jaguaribe, localizado no litoral leste do estado do Ceará, 

na mesorregião do Jaguaribe, limita-se ao norte com o oceano atlântico, ao sul e a oeste com o 

município de Aracati, ao leste com o estado do Rio Grande do Norte, cuja distância para a capital, 

Natal é de 350 km (PETROBRAS, 2005), sob coordenadas geográficas 04º42’47” S, e 37º21’19” 

W e altitude 5 m. O clima da região é do tipo semiárido ou clima tropical de estações úmidas e 

secas de acordo com a classificação climática de Koppen, com temperatura média de 27,3 °C 

(IDEMA, 2005).  

As informações quanto aos incêndios foram obtidas através do Instituto Municipal de Fiscalização 

e Licenciamento Ambiental (IMFLA), e os incêndios foram distribuídos através do seu local de 

ocorrência, sendo classificados em rural ou urbano (Tabela 1). 

Tabela 1 -  Locais de ocorrência dos incêndios. 

 
Fonte: Autores (2019). 

Na figura 1 é apresentado um mapeamento das áreas atingidas por queimadas no município de 

Icapuí, CE, no ano 2019. Com uso do sensoriamento remoto, aliado com informações geográficas 

foi possível fazer a identificação dos locais de queimadas. 

É possível visualizar no mapa que a maior parte das queimadas se dá na faixa litorânea da cidade. 

Muitas destas queimadas podem ficar fora de controle se transformando em um incêndio e 

causando vários danos ambientais. 
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Figura 1- Mapeamento das queimadas no município de Icapuí, CE – 2019. 

 
Fonte: IMFLA (2019). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos na pesquisa estão apresentados nas figuras a seguir, que torna possível 

observar o perfil dos incêndios, durante o ano em que foi analisado.  

A figura 2 representa a porcentagem de incêndios rurais e urbanos ocorridos no ano de 2019, onde 

é possível visualizar que a maioria dos incêndios na cidade de Icapuí, foi do tipo incêndio urbano 

(57%), enquanto que os incêndios rurais totalizaram 43% das ocorrências. 

Figura 2- Análise dos incêndios florestais e urbanos, em 2019 no município de Icapuí, CE. 

 
Fonte: Autores (2019). 

Segundo Torres et al. (2014), a principal causa de incêndios no Brasil vem da atividade antrópica 

no meio rural, que é representada por diferentes práticas, desde um simples descuido até o seu uso 

de forma criminosa.  
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Com isso, áreas próximas às vias públicas e aglomerações urbanas, tendem a ser mais suscetíveis 

ao início de incêndios, já que existe a prática de eliminar o lixo e/ou biomassa vegetal, de forma 

inapropriada pelo uso do fogo, algo que se tornou uma atividade que representa um comportamento 

cultural advindo do campo, como pôde-se observar na figura 2. 

A figura 3 mostra a distribuição dos incêndios ao longo dos meses do ano, possibilitando uma 

definição do período de incêndios, informação fundamental para um planejamento racional e 

econômico das atividades de prevenção e combate aos incêndios. 

Figura 3 - Distribuição das ocorrências de incêndios por mês no ano de 2019. 

 
*As ocorrências dos incêndios foram analisadas ao nível de 5% de significância pelo teste de Tukey. 

Foi possível visualizar na figura 3, que houve diferença estatística entre os meses, onde verificou-

se que os meses de maior ocorrência de incêndios, foram, janeiro, julho e agosto. Os meses de 

fevereiro, março e abril foram os que apresentaram os menores números de incêndios. 

Uma justificativa para isso pode ser os fatores climáticos, uma vez que os incêndios florestais são 

fortemente afetados pela variação climática, como temperatura, umidade relativa e vento 

(BROWN e DAVIDS, 1973). Sendo o período chuvoso marcado pela incerteza e pela 

irregularidade, onde os períodos de menor precipitação estão entre os meses de agosto a dezembro 

(CLIMATEMPO, 2019), mas também os fatores antrópicos podem contribuir, como queimadas 

ocasionadas pela limpeza de áreas para fins agrícolas nas áreas rurais e a queima de lixo na parte 

urbana, o que pode ter ocasionado uma elevada ocorrência de incêndios nos meses de janeiro e 

julho. 

A urbanização desenfreada também contribui para o aumento de incêndios urbanos, já que ocorre 

um agravamento de práticas predatórias e aumento no número de degradação do ambiente 

(GROSTEIN, 2001). 

A figura 4 apresenta a ocorrência de incêndios nos bairros do município e, é possível visualizar 

que o bairro de Cajuais evidencia o maior número de incêndios durante o ano de 2019. 
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Figura 4- Ocorrência de incêndios nos bairros de Icapuí no período analisado. 

 
Fonte: Autores (2019). 

Uma justificativa para o que foi apresentado na figura 4 pode ser a limpeza da área pelos moradores 

para usos diversos. Um dos métodos mais utilizados é o uso do fogo para eliminação da vegetação 

presente, mas, o fogo sem controle acaba se alastrando rapidamente, gerando incêndios, uma vez 

que existe um grande número de espécies vegetais neste bairro, visto que é uma área de zona 

urbana bastante arborizada.   

Outra justificativa pode ser a topografia da área, já que o alastramento do fogo em locais com 

declividade acentuada tende a ter uma maior propagação, quando comparado a áreas sem 

declividade (VIEGAS, 2004). 

A educação ambiental é um dos fatores que mais contribui para conscientização da população, 

visando o desenvolvimento sustentável e alertando sobre os riscos causados pelos incêndios, já 

que através do conhecimento científico repassado é possível criar alternativas que visem o menor 

impacto ambiental, e maior preservação do meio ambiente. 

Uma alternativa para o controle de incêndios rurais e urbanos pode ser a utilização de mapas de 

risco de incêndios, onde seria possível utilizar dados ambientais de cada área e associar ao risco 

de incêndio, sendo possível o controle e mitigação dos danos, sem maiores prejuízos (TORRES et 

al., 2017). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Existe uma maior ocorrência de incêndios do tipo urbano (57%). Foi possível observar que as 

maiores ocorrências de incêndios rurais e urbanos, durante o ano 2019, foram nos meses de julho 

e agosto, o que pode estar relacionado com fatores climáticos e antrópicos. O bairro com maior 

número de incêndios rurais e urbanos foi o bairro de Cajuais, CE. 

Com base no que foi apresentado é possível observar que para a redução e conscientização da 

população, deve-se ampliar as práticas educativas que levem a educação ambiental para os 

moradores, pois ela visa o aumento do conhecimento de práticas sustentáveis bem como a redução 

de danos ambientais que são causados pelos incêndios.  



 

CLIMA, POTENCIAL DE EXPLORAÇÃO E TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS 

135 

Para evitarem-se maiores danos ao Meio Ambiente, à fiscalização ambiental também deve estar 

mais pressente e melhor preparada, pois através dela é possível mitigar os impactos ambientais 

gerados pelas ações antrópicas. 

Agradecimentos: Ao Instituto Municipal de Fiscalização e Licenciamento Ambiental (IMFLA) 

Icapuí, CE.  
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