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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, Geografia: semiárido, meio ambiente, urbanismo e 

outros temas, reunindo pesquisas no semiárido nos diversos olhares.  

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 

 

É com muito prazer que encaminhamos para a apreciação e usufruto da comunidade científica 

nacional o presente livro, intitulado “Geografia: semiárido, meio ambiente, urbanismo e outros 

temas”. Inserido no contexto da realização do IV Forum Brasileiro do Semiárido, o livro traz 

capítulos que tratam do semiárido brasileiro em diversas dimensões (natural, social, educativa). 

Mas não se limita ao semiárido: aborda também assuntos muito ricos, abragendo temáticas que 

vão do mapeamento geomorfológico a geomorfossítios, passando por discussão acerca da 

educação e gênero. 

O objetivo dessa publicação é pois enriquecer os debates sobre a realidade do semiárido 

brasileiro, bem como aprofundar  as análises acerca de diversos aspectos que tratam da natureza 

nesse ambiente. Nessa perspectiva, inclui abordagens sobre bacias hidrográficas, dunas 

cimentadas, eventos pluvométricos do interior do Nordeste brasileiro, e discussões sobre áreas 

de exceção, como os ambientes úmidos do sertão nordestino, o que se apresenta como riqueza 

ímpar em termos de avanço da interiorização do conhecimento.  

Apresenta também com muita enfâse textos que debatem a produção do espaço geográfico em 

cidades de pequeno porte e porte médio,o que se configura como uma riqueza ímpar, em termos 

de Nordeste brasileiro, apontando para um crescimento das análises que versam sobre o interior 

dessa região administrativa, o que se coloca como muito bem-vindo, e compensa na verdade 

uma falha histórica. O livro, nesse sentido, expõe ineditismo, sob a ótica da produção científica 

regional. 

Assim, convidamos os leitores a passearem nesse bela obra, que sem pretensões, traz o novo 

para os olhares da comunidade científica, em especial a que trata de geografia, natureza, meio 

ambiente e urbanismo. Esperamos que os leitores possam apreciá-la com o mesmo entusiamo 

que nós desfrutamos ao apresentá-la ao público. Nesse sentido, desejamos bom proveito! 

 

Organizadores 
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ANÁLISE GEOAMBIENTAL DA SUB-BACIA HIDROGRÁFICA DO 

RIACHO GABRIEL, JUÁ- CE 

 
Clélia Ferreira Rodrigues 

 Livana Sousa Guimarães 

Noélia André Diniz 

Nayane Barros Sousa Fernandes 

Maria Jocilene Lima da Silva 

Ernane Cortez Lima 

INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, o meio ambiente vem sendo destaque nos estudos de diversas áreas do 

conhecimento científico, principalmente pela a necessidade de compreender a dinâmica físico-

natural, além disso, sugere inovações na maneira de utilizar a natureza. 

Várias pesquisas estão sendo realizadas, a exemplo da geofísica, morfologia, entre outras, no 

entanto, a análise geoambiental ganhou grande destaque e passou a ser um dos principais temas 

de discussão de trabalho. Segundo Souza (2005), a análise geoambiental de bacias hidrográficas 

é fundamental para o reconhecimento das transformações decorrentes do processo histórico de 

uso e ocupação da terra.  

Os sistemas ambientais são integrados por diversos elementos, mantendo relações mútuas entre 

si, dotados de potencialidades e limitações especificas. (FUNCEME, 2009).  Em muitos 

lugares, pode-se identificar fortemente a degradação devido ao uso desordenado dos recursos 

naturais, principalmente a partir das práticas agrícolas e de extrativismo vegetal. 

Bertrand (1972) analisa o geossistema como fundamento para os estudos ambientais, este 

resulta da combinação do potencial ecológico (clima - hidrologia - geomorfologia), da 

exploração biológica (vegetação - solo - fauna) e da ação antrópica. Além disso, considera a 

paisagem como “resultado da combinação dinâmica, portanto instável, de elementos físicos, 

biológicos e antrópicos que reagindo dialeticamente uns sobre os outros, fazem da paisagem 

um conjunto único e indissociável, em constante evolução” (BERTRAND, 1972, p.141-152). 

Lima (2004), destaca que a intensa utilização dos recursos naturais pelo homem pode acarretar 

impactos no meio ambiente, por isso, que em decorrência dessa exploração acentuada dos 

recursos naturais, tornam-se importantes os estudos nessas áreas. Tais recursos possuem seus 

limites, sendo necessário propor algumas medidas para amenizar ou diminuir os impactos 

provocados pela ação antrópica que resultou na descaracterização da paisagem. 

De acordo com Lima (2012), o uso e a ocupação do solo em bacias hidrográficas também se 

configuram como uma preocupação antiga, principalmente quando estão relacionadas ao 

semiárido nordestino, onde o uso para agricultura de forma inadequada provoca a destruição 

dos solos ocasionando a erosão, o desmatamento da mata ciliar, dentre outros impactos.  

No que se refere ao planejamento e gestão ambiental de bacias hidrográficas, ele apresenta-se 

como uma ferramenta de Política Ambiental, um exercício técnico intelectual, voltado para 

traçar as diretrizes e programar o uso do território, dos espaços, das paisagens e das 

características da gestão ambiental (LIMA, 2012). 
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Assim, nesse trabalho destacou-se uma caracterização das unidades geoambientais verificadas 

na sub-bacia do riacho Gabriel, com suporte metodológico na teoria geossistêmica, referenciada 

as obras de Bertrand (1972) e Souza (2000).  

DESENVOLVIMENTO 

 

Área de estudo e objetivos 

  

A sub-bacia do riacho Gabriel, localiza-se na porção sul da bacia hidrográfica do Litoral, 

localizada na região noroeste do Estado do Ceará, situa-se nas cartas matriciais da SUDENE 

AS. 24-X-D-IV (Sobral), SB. 24-Y-D-V (Irauçuba) com 71,22% em extensão. A sub-bacia do 

riacho Gabriel trata-se de uma área de aproximadamente 228km², entre os municípios de 

Irauçuba, no distrito de Juá, e Sobral, no distrito de Aracatiaçu. (Figura 1) 

 Figura 1: Mapa de localização da sub-bacia do riacho Gabriel 

Fonte: Rodrigues et al. 

Em geral, a área é caracterizada por apresentar solos expostos, devido a ocupação antrópica, e 

exibe uma vegetação de caatinga bem descaracterizada.  

Em termos geológicos, a sub-bacia do riacho Gabriel é formado por grandes variedades de 

formação litológicas. Foi identificado as seguintes unidades geológicas: Depósitos Aluviais, 

Suíte Intrusiva, Tamboril-Santa Quitéria, Granitóides Diversos, Unidade Canindé e Unidade 

Independência. 
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O objetivo geral da pesquisa é apresentar uma análise geoambiental da sub-bacia hidrográfica 

do Riacho Gabriel. Diante disso, visando obter um melhor entendimento sobre as características 

geoambientais da sub-bacia, foi desenvolvido levantamento de campo, considerando o estado 

de conservação em que a bacia de drenagem se encontra, compreendendo uma análise em torno 

dos seus aspectos geológicos e geomorfológicos. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Inicialmente, foi realizado um levantamento bibliográfico que permeia a temática em análise. 

O processamento dos dados obtidos foi realizado por meio do Sistema de Informações 

Geográfica (SIG) QGIS, usado para o processamento de imagens, gerenciamento de dados, 

delimitação da sub-bacia e elaboração do mapa de localização.  

Além disso, foi realizado um campo in loco, foram utilizadas cartas topográficas matriciais da 

SUDENE, em escala 1:100.000, GPS (Sistema de Posicionamento Global) para marcação dos 

pontos de controle, câmera fotográfica para o registro dos impactos encontrados na área de 

estudo e o mapa de localização da sub-bacia do riacho Gabriel, para averiguar com mais 

precisão as informações obtidas no campo. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Na sub-bacia do riacho Gabriel foram caracterizadas três unidades geoambientais: Depressão 

Sertaneja, Planície Fluvial e Inselbergs. (Figura 2).  

Figura 2: Mapa de unidade geoambientais da sub-bacia do riacho Gabriel. 

Fonte: Rodrigues et al. 
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Conforme Souza (2000), a unidade geoambiental da depressão sertaneja é caracterizada como 

sendo uma planície aplainada moderadamente dissecada, tendo um ambiente de transição com 

tendência à instabilidade e vulnerabilidade moderada a alta. A depressão sertaneja se representa 

como formas deprimidas, com superfícies em processo erosivo, apresentada em superfície 

aplainada ou levemente onduladas, revestida de vegetação da caatinga de porte herbáceo-

arbustivo e arbóreo, são caracterizadas pelo rebaixamento repentino do relevo correspondendo, 

a uma área mais baixa do que as demais, como já mencionado a depressão sertaneja corresponde 

a unidade geomorfológica predominante na área delimitada como sub-bacia do riacho Gabriel.  

Nas áreas delimitadas a unidade geoambiental que apresenta maior expressividade é a depressão 

sertaneja, onde as características do semiárido são ressaltadas a partir da irregularidade de chuva 

durante o ano, definidas em dois períodos, um seco, predominante de 8 a 9 meses e um chuvoso, 

que se caracteriza pela a irregularidade na precipitação, que ocorre nos meses de fevereiro e 

abril. 

A dinâmica morfogenética da depressão sertaneja está estreitamente correlacionada com os 

condicionantes climáticos e com caráter caducifólio do revestimento florístico, e na maior parte 

desse sistema a incisão linear da drenagem é incipiente justificando-se pela pequena amplitude 

entre os interflúvios e fundos de vales (SOUZA, 1979) 

No Juá, distrito de Irauçuba, inserida na depressão sertaneja, as margens do Riacho Gabriel 

apresentam-se parcialmente degradadas com presença de vegetação não nativa. Verifica-se 

também, uma produção agrícola de feijão e milho bastante avançada nas proximidades do leito 

fluvial, além disso, foi observado a criação de gado, o que provoca a compactação do solo e a 

retirada da cobertura vegetal.  

A planície fluvial segundo Souza (2000) é ambiente de transição com tendência a instabilidade 

e vulnerabilidade moderada, áreas propícias a prática de lavouras irrigadas, limitações 

periódicas e sustentabilidade moderada a alta. A planície fluvial é delimitada por aclives e os 

processos de deposição superam os de desgaste, apresentam características de acumulação e 

decomposição de sedimentos dos rios até que se forme uma superfície uniforme, na sub-bacia 

em questão a planície fluvial vai se encontrar nas adjacências do riacho Gabriel. 

De acordo com Guimarães (2016), a planície fluvial é a forma mais característica de 

acumulação decorrente da ação fluvial, ou seja, são áreas de diferenciação regional nos sertões 

semiáridos e abrigam as melhores condições de solos e de disponibilidades hídricas, além disso, 

as planícies fluviais constituem-se como ambientes de exceção nas depressões sertanejas 

semiáridas. Em relação ao seu potencial geoambiental é necessário considerar que são áreas 

sujeitas a inundações periódicas, além disso, apresentam solos revestidos por matas ciliares, 

com predominância de carnaúba em sua comunidade florística característica desse sistema 

geoambiental. 

De acordo com Souza (2000), os inselbergues geralmente apresentam áreas retidas de vegetação 

e a presença de solos rasos, sendo recoberto por uma caatinga de porte arbustivo, inseridos na 

unidade depressão sertaneja os mesmos destacam os efeitos processuais da erosão durante os 

períodos geológicos recentes da região, compreendendo assim que os inselbergs irão se 

localizar a noroeste da sub-bacia em uma pequena extensão. 

Em relação ao seu potencial geoambiental, é necessário considerar que se trata de áreas que 

foram submetidas a processos de erosão diferencial que ocasionaram o desenvolvimento de 
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relevos rochosos ou com solos muito rasos, e forte limitação ao uso agrícola, ou seja, é um 

ambiente fortemente instável e vulnerável a ocupação. (SOUZA, 2000). 

Na figura 3, 4 e 5, podemos complementar estas características com uma visão representativa 

destas unidades geoambientais da sub-bacia do riacho Gabriel.  

Figura 3: A) Depressão Sertaneja na localidade de Juá. B) Planície Fluvial da sub-bacia do 

riacho Gabriel. C) Presença de Inselbergues na localidade de juá, na sub-bacia do riacho 

Gabriel. 

 

                    

                                
                                                  

 

 

 

 

 

Fonte: Rodrigues et al. 

Independentemente de as planícies fluviais serem constituídas por pequenos compartimentos 

de relevos de disposição longitudinal, elas apresentam grandes eficácias em atividades 

agrícolas, no entanto, encontra-se no centro dos avanços desordenados de construções próximo 

as suas margens. 

Portanto, a sub-bacia do riacho Gabriel encontra-se como um relevante sistema ambiental, 

contudo ao passar dos anos, vem sofrendo com as ações humanas, como a intensificação do uso 

e ocupação do solo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da metodologia utilizada neste trabalho, sistematizada na análise geossistêmica e dos 

resultados alcançadas foi possível analisar de uma maneira integrada os elementos encontrados 

A

  

B

  

C
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na área de estudo, percebeu-se que a área possui uma rica diversidade em seu meio físico-

natural e apresentou diferenciações nos seus aspectos sociais e naturais. 

A análise ambiental da sub-bacia do riacho Gabriel, demonstra que suas unidades 

geoambientais não apresentam uma compatibilidade do uso e ocupação com pluviometria local 

e nem com as condições do solo, assim como da biodiversidade. As atividades praticadas no 

campo requerem, na maioria das vezes, o desmatamento para a retirada de lenha e da produção 

de carvão vegetal e o próprio sobrepasteio do gado que compacta o estrato herbáceo, tornando 

prática humana incompatível com a fragilidade do solo intensificando a vulnerabilidade 

ambiental. Na área de estudo foi possível observar que predomina com expressividade a 

agricultura de subsistência; principalmente no período chuvoso, o extrativismo vegetal e a 

pecuária extensiva de gado bovinos, caprinos, onde os impactos ambientais registrados na área 

se devem principalmente a esses atributos somados com a escassez de chuva e com a ação 

antrópica.  

Os estudos relacionados as análises geoambientais configura-se como uma importante 

ferramenta para o levantamento de dados sobre as características naturais e de determinados 

ambientes, além disso é essencial destacar a importância dos SIG’s para os estudos ambientais, 

por constituir numa relevante ferramenta para o mapeamento da bacia hidrográfica.  

Portanto, conclui-se que a sub-bacia do riacho Gabriel apresenta trechos muito impactados, 

destacando-se áreas onde é preciso um manejo sustentável, fundamentado na visão holística de 

planejamento ambiental. 
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INTRODUÇÃO 

 

As geotecnologias tem proporcionado um grande avanço no que diz respeito ao monitoramento 

e gerenciamento da superfície terrestre. A partir da integração de dados de versas fontes, elas 

podem nos fornecer informações de forma rápida e contribuir para o conhecimento do relevo 

terrestre (LEITE.; BRITO, 2012), gerando informações que podem ser utilizadas para o estudo 

da geodiversidade, o planejamento ambiental e territorial. 

 

O planejamento e execução da maior parte das formas de construções, se dá primeiramente, 

através de estudos importantes a serem realizados e que dizem respeito ao relevo da superfície 

terrestre, objeto de estudo da Geomorfologia, uma vez que a sua configuração interfere 

decisivamente nas construções humana (LEITE.; BRITO, 2012), como edifícios, estradas, 

túneis, ou seja, toda atividade que as sociedades humanas propõem fazer será de forma direta 

ou indireta condicionada pela sua localização no relevo. Visto isso, conhecer a configuração do 

relevo, surge como um critério decisivo para a realização das atividades humana sustentáveis. 

Assim, se faz necessário conhecer a estrutura que deu base para suas modificações por meio 

dos fatores externos. 

 

O presente trabalho, pretende incorporar dados morfoestruturais, que subsidiem a interpretação 

e a classificação das formas de relevo, segundo seus processos geradores referente ao primeiro 

(1º) Táxon da metodologia de mapeamento geomorfológico de Ross (1992). Esses processos 

incluem fatores estruturais ligados á tectônica e a deformação do embasamento do Cariri 

Cearense (Leste), que trata-se de uma área extensa que exibe grande diversidade 

geomorfológica em seu território. Este estudo faz parte de um projeto de pesquisa sobre o 

mapeamento geomorfológico do Cariri Cearense (Leste), que visa apresentar o mapeamento 

geomorfológico, considerando a morfoestrutura e a morfoescultura, seguindo a metodologia de 

Ross (1992) até o terceiro (3º) Táxon; este projeto surgiu da carência de estudos, principalmente 

geomorfológica em detalhe na área focada, onde está presente a Bacia Sedimentar do Araripe, 

que no contexto geológico é conhecida internacionalmente pela excepcional preservação e rico 

acervo paleontológico (BACCI et al 2009) e também sendo uma área rica em Geodiversidade 

(BÉTARD et al 2017). 

 

A área trabalhada aqui possui 19 municípios, são eles: Santana do Cariri, Altaneira, Nova 

Olinda, Crato, Farias Brito, Caririaçu, Juazeiro do Norte, Barbalha, Missão Velha, Aurora, 

Barro, Milagres, Abaiara, Jardim, Brejo Santo, Mauriti, Penaforte, Jatí e Porteiras (figura 1). 

Diante disso, temos como principal objetivo apresentar e caraterizar as morfoestruturas - Bacia 

Sedimentar e os Dobramentos do Nordeste. 
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Figura 1- Mapa de localização do Cariri Cearense (Leste) – área de estudo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCUTINDO O TEMA 

 

O Relevo e a proposta de Classificação Taxionômica 
 

O relevo, objeto de estudo da geomorfologia, é esculpido e depois modificado principalmente 

por ações intempéricas que atuam de forma direta e ativa em sua modelagem. Porém, não se 

pode falar em formas de relevo sem mencionar sua estrutura, a qual serve de base para a 

modelagem exógena. Vale ressaltar que essas estruturas geológicas, são bem mais antigas do 

que as formas de relevo. 
 

As forças geradoras das formas do relevo terrestre, foram definidas por W. Penck (1953), como: 

forças endógenas e forças exógenas. Assim, o relevo é produto do antagonismo que as forças 

atuam, ou seja, de dentro pra fora (força endógena) e de fora pra dentro (força exógena), uma 

vez que “a energia endógena representada pelas litologias, pelo arranjo estrutural destas e pelas 

pressões magmáticas, criam formas estruturais nos relevos da superfície terrestre”. (ROSS, 

2017, p. 8). 

 

Uma das formas que as forças endógenas se revelam, é através de forma ativa, segundo os 

princípios de W. Penck (1953), que diz respeito a teoria da tectônica de placas, pela dinâmica 

da crosta terrestre, os abalos sísmicos, o vulcanismo, os dobramentos, os soerguimentos e 

afundamentos, falhamentos e fraturas. 
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Como afirmam Jatobá e Lins (2008, p. 23) “Os termos morfoestruturas e morfoesculturas, 

foram propostos pelo geógrafo russo I.P Guerasimov para designar unidades de relevo que 

estão subordinadas, respectivamente, á estrutura geológica e aos processos erosivos e 

deposicionais”. Sendo assim, o mapeamento e taxonomia das morfoestruturas possuem uma 

importância teórica e explicativa para as relações interativas entre litosfera e o relevo Demek 

et al. (2007). 

 

O professor Jurandyr Luciano Sanches Ross com o seu conhecimento teórico, somado a sua 

experiência ao participar do projeto RADAMBRASIL, o permitiu propor a classificação 

taxionômica do relevo em seis níveis (táxons): 

 

O 1º Táxon: Corresponde à Unidade Morfoestrutural, a qual é a maior forma de relevo, levando 

em consideração que a sua idade e genética são mais antigas do que as demais formas. 

 

O 2º Táxon: Corresponde às Unidades Morfoesculturais, que estão presentes na unidade 

morfoestrutural. Como por exemplo: depressões periféricas, planaltos residuais, etc. 

 

O 3º Táxon: São Unidades Morfológicas. Trata-se das formas que foram moldadas ou que estão 

ainda sendo moldadas por processos que podem ser (A) agradacionais ou (D) denudacionais. 

 

O 4º Táxon: São formas individualizadas do relevo, correspondem as tipologias do modelado. 

Formas aguçadas (a), convexas (c), tabulares (t), e aplainadas (p), nos relevos de desnudação, 

e nos relevos de agradação, as planícies fluviais (pf) e fluviolacustres (pfl). 

 

O 5º Táxon: Diz respeito a dimensão de formas de relevo como vertentes. 

 

O 6º e Último Táxon: Apresenta formas lineares do relevo, pequenas formas moldadas por 

processos erosivos atuais como por exemplo: deslizamentos, ravinas, voçorocas, etc. 

 

Na concepção de Ross (1992), todo relevo pertence a uma morfoestrutura, que é a base de 

sustentação. Sobre as morfoestruturas encontra-se as morfoesculturas que são resultado da ação 

do clima e que apresentaram diferentes resistências às ações climáticas, como por exemplo, 

diferente constituição litológica, arranjo estrutural, entre outros. 

 

Para Tricart (1974), as forças internas são as que criam rupturas na superfície da Terra e que 

permitem a gravidade exercer seu trabalho como agente geomórfico. De modo que, as 

morfoestruturas respondem pelas formas maiores do relevo, tratadas em escala regional como 

planaltos bombeados em estruturas dobradas ou bacias sedimentares. 

 

Desta forma, “a geomorfologia utiliza representações cartográficas para espacializar seu objeto 

de estudo e assim melhor visualizar as formas e os processos, buscando elementos que auxiliem 

na melhor compreensão da evolução e dinâmica do relevo” (AUGUSTIN et al, 2011, p. 50). 
 

As Grandes Unidades Estruturais da Terra 
 

Os escudos antigos são formados por rochas cristalinas muito antigas datadas do pré-cambriano, 

os mesmos são porções da crosta que sofreram falhamentos e outras deformações ao longo do 

tempo. As Bacias Sedimentares são porções deprimidas dos escudos que foram entulhadas por 

sedimentos, por sua vez, são as áreas formadas por rochas sedimentares. Os relevos formados 

nessas áreas são bem específicos com aspectos algumas vezes tabulares. As cadeias dobradas, 
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são as topografias mais elevadas da Terra, como por exemplo o Himalaia, constituindo terrenos 

que foram dobrados por orogênese, que está associada ao encontro de placas tectônicas. 

 

Na história geológica da Terra, diversos eventos de aglutinação e de separação continental 

ocorreram. O terceiro processo de aglutinação continental ocorreu no Neoproterozóico, entre 

880 e 50 Ma, dando origem ao supercontinente Panótia, formado pela Laurásia e Gondwana 

BRITO (1999). Esse processo de colagem recebeu na América do Sul o nome de “Orogênese 

Brasiliana” (SCHOBBENHAUS et al 1984 apud CLAUDINO SALES e PEULVAST, 2007). 

Segundo Claudino Sales e Peulvast (2007), no que se diz respeito a evolução geológica do 

Brasil, a Orogênese Brasiliana representa o evento tectônico mais importante. Esse evento 

amalgamou o bloco continental Gondwana, formado pelas massas continentais, hoje 

representado pela África, América do Sul, Austrália e a Antártica. Ao curso dessa Orogênese, 

os crátons se afrontaram em uma colisão oblíqua do tipo himaliana produzindo, nos limites da 

colagem, dentre outros, um largo sistema de deformações e de dobramentos, conhecido pelo 

nome de “Província Borborema” CLAUDINO SALES (2016). 

 

Relevos em Estruturas Dobradas e Falhadas 
 

A configuração do nosso planeta, está em constante transformação devido a sua dinâmica 

interna. Isso se deve a transferência de matéria e de calor do interior do planeta terra, chegando 

aos níveis mais elevados da litosfera resultando em sua deformação. Em função disso, as 

deformações que ocorrem nas rochas podem ser Dobramentos e/ou Falhamentos. Como 

observam Jatobá e Lins (2008, p. 68). “As dobras são formadas por pressão de uma intrusão 

magmática ou, então, como resposta aos esforços tectônicos. Não apenas as rochas 

sedimentares que sofrem dobramentos. Em menor escala, observam-se dobras em rochas 

magmáticas extrusivas e metamórficas”. A Estrutura Dobrada, então, é caracterizada por 

deformações em seu material rochoso tendo a dobra como seu elemento fundamental. Já as 

Falhas são resultado das deformações ocorridas nas rochas da Crosta Terrestre que são 

provocadas por deslocamentos entre blocos, consistindo assim, em uma ruptura das rochas. 

“Essa ruptura é produzida em decorrência de um determinado esforço que ultrapassa o limite 

de plasticidade das rochas” (JATOBÁ; LINS, 2008, p. 53). 
 

Relevos em Bacias Sedimentares 
 

De acordo com Penteado (1983), no processo de formação de Bacias Sedimentares, há um 

importante elemento que é a isostasia, a mesma provoca movimentos, como a subsidência, que 

causa o afundamento dos sedimentos localizados na porção central da bacia e o soerguimento 

de suas bordas. Dependendo da disposição das camadas em uma Bacia Sedimentar, sua 

estrutura pode ser Concordante Horizontal como a Bacia do Araripe, que de acordo com Matos 

(1992 apud MAIA e BEZERRA, 2014) é caracterizada como resultado da formação de riftes 

ocorrida pós a reativação de zonas de cisalhamento (Jurássico superior a Cretáceo inferior). “A 

Bacia Sedimentar do Araripe está implantada sobre terrenos pré-cambrianos da Zona 

Transversal da Província Borborema, no domínio do Sistema de Dobramento Piancó-Alto 

Brígida, no seu limite com a zona geotectônica de Teixeira, e tem seu arcabouço estrutural 

constituído por seqüências estratigráficas, limitadas por discordâncias regionais” (BRITO 

NEVES, 1990 in PONTE e PONTE FILHO, 1996 apud RIBEIRO, 2012, p. 124). 
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MATERIAL E MÉTODO 

 

Para a construção do presente trabalho fizeram-se necessárias três etapas, dispostas da seguinte 

forma: Levantamentos Bibliográficos, Levantamentos Cartográficos e o Geoprocessamento. 
 

Foi de suma importância o levantamento de dados em pesquisas bibliográficas voltadas a 

geomorfologia, neotectônica, geologia, paisagem e especificamente sobre morfoestruturas da 

área em estudo a partir de leituras de livros e artigos, para facilitar a análise das formas de 

relevo, com o intuito de compreender as Unidades Morfoestruturais e da dinâmica evolutiva 

da paisagem focada - Cariri Cearense (Leste) e para a obtenção de uma interpretação coerente 

do assunto para a realização do mapeamento. 
 

Para a confecção dos mapas, foi utilizada a técnica de Geoprocessamento bem como a 

organização e tratamento dos dados em ambiente SIG (Sistema de Informação Geográfica), 

utilizando no software QGIS arquivos do tipo vetorial, no formato shapefile, correspondentes 

aos Limites Municipais e Estaduais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e 

de Geologia, da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM). 
 

Para a realização do mapa de localização referente a área de estudo, foi utilizada as bases 

cartográficas dos Limites Municipais e Estaduais no formato shapefile do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) que abrangia todo o território brasileiro, logo depois foi 

realizado recortes dando enfoque a região do Nordeste brasileiro, ao estado do Ceará e a região 

do Cariri Cearense (Leste). 
 

Deste modo, tendo o recorte pronto da área de estudo, deu-se início a confecção do mapa 

apresentando as Unidades Morfoestruturais da área, que correspondem a Bacia Sedimentar do 

Araripe e Dobramentos do Nordeste. No entanto, necessitou-se de mais um recorte, dessa vez, 

da base geológica que contemplava parte do Nordeste Setentrional, deixando apenas a 

geologia referente a região do Cariri Cearense (Leste). Devido à base geológica não apresentar 

todas as informações necessárias quanto aos seus litotipos, foi necessário editar os polígonos 

completando os vértices da área, em que não apresentavam litotipos e na tabela de atributos 

criar um novo campo que foi nomeado como “morfoestrutura” para completar essas 

informações que faltavam. Assim, após todo esse processo, foi realizado os layouts para a 

finalização dos mapas. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No Cariri Cearense (Leste), o relevo documenta importantes episódios de evolução 

morfotectônica, a área aprensenta diversos compartimentos geomorfológicos derivados de 

importantes eventos tectônicos, como o Ciclo Brasiliano e a separação da América do 

Sul/África. Estes compartimentos encontram-se alinhados segundo os diferentes lineamentos 

estruturais que originaram as bacias interiores do Nordeste brasileiro, bem como bacias 

mesozóicas afetadas por soerguimento, sendo a mais significante para esse trabalho, a Bacia 

Sedimentar do Araripe. Vale ressaltar que as Unidades Morfoestruturais identificadas no 

presente trabalho através do mapeamento, correspondem a Dobramentos do Nordeste e Bacia 

Sedimentar (figura 2). 

 

O Embasamento Cristalino do Cariri Cearense (Leste) é formado por diferentes Domínios 

Estruturais pertencentes à Província Borborema que se trata de uma estrutura geológica 

destacada em boa parte do Nordeste Brasileiro Setentrional. Estes domínios encontram-se 
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intensamente deformados e dominados por zonas de cisalhamento de idades neoproterozóicas, 

estando sua história de evolução atrelada à Orogênese Brasiliana, evento ocorrido entre 880 e 

550 Ma que foi responsável pela amalgamação final de Gondwana Ocidental (BRITO, 1999), 

constituindo-se então, em um largo sistema de deformações e de dobramentos, conhecido pelo 

nome de “Província Borborema” (ALMEIDA et al., 1977). 

 

A Bacia Sedimentar do Araripe localiza-se ao sul da porção Setentrional da Província 

Borborema, Sul do estado do Ceará, tendo a Chapada do Araripe como compartimento 

geomorfológico de maior expressão regional. A bacia do Araripe trata-se de um relevo de 

natureza morfoestrutural, formado a partir do preenchimento de uma bacia do tipo Rift ocorrida 

pós a reativação de zonas de cisalhamento no Jurássico superior ao Cretáceo inferior (MATOS 

1992 apud MAIA e BEZERRA, 2014). Seu topo apresenta-se relativamente plano, com cotas 

constantes, que oscilam em aproximadamente 50 metros. O seu soerguimento tectônico sofrido 

no Neo-Cretáceo resultou-se em sua morfologia tabular e elevada (SANTOS et al, 2009) e é 

responsável por uma configuração paisagística diferenciada do pediplano sertanejo ao seu 

redor, isso, porque ocorre influência geomorfológica e litológica, responsáveis pelo bloqueio 

natural barrando a umidade proveniente do litoral dando origem a chuvas orográficas sendo a 

mais extensa bacia interior do Nordeste Brasileiro e está inserida sobre terrenos pré-cambrianos 

da Zona Transversal da Província Borborema. 
 

Figura 2 - Mapa de Unidades Morfoestruturais do Cariri Cearense (Leste).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A identificação e mapeamento das morfoestruturas auxiliam na melhor compreensão das 

formas do relevo e das dinâmicas que atuaram no seu processo de formação. 



  

GEOGRAFIA: SEMIÁRIDO, MEIO AMBIENTE, URBANISMO E OUTROS TEMAS  

 

21 

As geotecnologias podem ser aplicadas à análise do ambiente natural da superfície terrestre, 

como, no caso deste trabalho, na interpretação e classificação das formas de relevo a partir da 

identificação das morfoestruturas.  

O Cariri Cearense (Leste), por apresentar dois conjuntos principais de morfoestruturas – um 

Cristalino (Dobramentos do Nordeste) e um Sedimentar (Bacia Sedimentar do Araripe) – exibe 

morfologias bastante distintas, fruto de diferenças litológicas e estruturais. 
 
 

Agradecimentos: À Funcap, pelo financiamento da pesquisa “Mapeamento Geomorfológico 

do Cariri Cearense como Subsídio para Estudos de Geodiversidade” no Edital BPI 2018, no qual 

sou bolsista de IC. 
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INTRODUÇÃO 

 

O termo eolianito foi originalmente proposto em 1931 por Sayles (apud Maia, 1998), para 

descrever todas as rochas sedimentares consolidadas que foram depositadas pelo vento, sendo 

posteriormente aplicado por outros autores como um termo restrito para descrever as areias 

eólicas cimentadas por calcita em condições meteóricas continentais.  

São eolianitos as dunas arenosas cimentadas por carbonato de cálcio que ocorrem nas zonas 

áridas e semi- áridas de muitas regiões do mundo, particularmente em áreas costeiras com 

grandes acumulações de areias biogênicas (Pye, 1983). Mas os eolianitos formam-se em geral 

desde regiões equatorianas até os 40o de latitude, e são importantes na conservação das linhas 

de costa. 

Os eolianitos brasileiros são às vezes constituídos por areia média a grossa, tamanho pouco 

usual para fácies eólicas francamente deposicionais, o que faz pensar, como hipótese de 

trabalho, na possibilidade de se tratar de fácies residuais de deflação, onde as carapaças 

carbonáticas, comparativamente mais grossas e pesadas que os grãos quartzo-feldspáticos, 

ficariam melhor representadas (Baptista, 2010; Angulo et al., 2013). 

Em vista desta origem, os eolianitos refletem controle exercido pelo clima e pelo nível relativo 

do mar na sua formação. Este controle manifesta-se de dois modos: no acúmulo de material 

carbonático biogênico, incoeso; e na exposição deste material à ação de ventos com 

competência para transportá-los (Brooke, 2001). 

As dunas arenosas constituem a mais importante feição de deposição no tocante a formas. 

eólicas. Dentre as subdivisões dessas dunas, as arenosas costeiras são as que nos interessam 

para o melhor entendimento da formação dos eolianitos (Claudino-Sales e Peulvast, 2002; 

Claudino-Sales, 1993). Com efeito, os fatores de formação dos eolianitos são em tese os 

mesmos de dunas costeiras terrígenas, porém com uma particularidade fundamental, que é a 

dependência de aporte biogênico carbonático. Este aporte propicia-se pela presença prévia ou 

contemporânea de plataformas com baixo suprimento terrígeno, favorecida sob clima quente e 

relativamente secom(Mckee & Ward , 1983). 

Sendo assim, os eolianitos constituem um tipo distinto de paleodunas, os quais apresentam 

características bastante peculiares, como a preservação de estruturas sedimentares e a ausência 

de vegetação. Efetivamente, os depósitos de eolianitos invariavelmente exibem estruturas 

sedimentares primárias internas ou sindeposicionais bem desenvolvidas, observando-se 

estratificações de grande porte, dominantemente planoparalelas e cruzadas em forma de cunha, 

embora as acanaladas ou festonadas também sejam relativamente bem representadas, além de 

outras estruturas menos comuns (Carvalho, 2003). O caráter litificado dos materiais dessas 

feições propicia sua preservação ao longo do tempo, embora os níveis mais friáveis da rocha 

facilite a ação erosiva do vento e da chuva, contribuindo para o aspecto descontínuo que em 

geral apresentam. 
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O objetivo do presente trabalho é ressaltar a importância da obtenção de conhecimento 

científico visando a complementação dos estudos morfodinâmicos sobre os eolianitos no Estado 

do Ceará. A perspectiva é a utilização dos dados relativos a sistemas eólicos carbonáticos como 

subsídio para a construção de modelos climáticos para o Quaternário Superior, levando em 

consideração a importância do clima como elemento controlador da sua morfodinâmica.  

ÁREA DE ESTUDO 

Os eolianitos são distribuídos ao longo de quase toda a costa noroeste do Ceará. Constituem 

uma unidade geológica holocênica, com estruturas e composição de características especiais 

que fornecem importantes informações sobre a sua formação (Carvalho, 2008). A área de 

estudo compreende o trecho situado entre as localidades de Flecheiras e Mundaú, município de 

Trairi, Ceará (Figura 01). 

Os eolianitos são uma unidade geológica rara no Brasil, ocorrendo apenas no Nordeste do país. 

Suas estruturas e composição fornecem dados importantes no que diz respeito à dinâmica eólica 

e condições climáticas do ambiente costeiro regentes à época de sua formação. Os afloramentos 

são bastante distinguíveis na paisagem pela sua forma do tipo “yardang” e “zeugen”, ocorrendo 

de forma descontínua ao longo do litoral (Carvalho, 2003).  

Esses depósitos litificados exibem formas de relevo ruiniforme, essencialmente produzidas por 

abrasão eólica, que são conhecidas pelos nativos do litoral do Estado do Ceará sob a 

denominação de “cascudos”, em razão da rigidez que apresentam comparativamente aos demais 

depósitos eólicos (Carvalho, 2003).  

Figura 01 – Mapa da área de estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Organizado por Pedrosa, A. 

Uma característica marcante dos eolianitos no Estado do Ceará é o excelente estado de 

conservação de suas estruturas deposicionais internas, o que é de grande auxílio para 

interpretações morfodinâmicas remetentes à época de sua gênese (Carvalho, 2008) (Figura 02). 
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MATERIAL E MÉTODO 

O presente trabalho foi realizado a partir de revisão bibliográfica, análise de mapas em escalas 

diversificadas, imagens de satélite, e trabalhos de campo. 

Durante os trabalhos de campo, foram coletadas 04 amostras distribuídas entre Flecheiras e 

Mundaú no município de Trairi (Figura 03). As amostras coletadas serão datadas através do 

método de Luminescência Opticamente Estimulada (LOE). As datações serão realizadas na 

Universidade Federal de São Paulo-Ufscar, no Laboratório de Termoluminescência do 

Departamento de Ciências Marinhas, sob a responsabilidade da professora Sônia Tatumi. 

Figura 02 - Formação de eolianitos em Flecheiras, área de estudo.  

Fonte: Arquivo de Pedrosa, A. Registro fotográfico realizado em novembro de 2019. 

Os pontos de coletas foram escolhidos após observação dos campos de dunas através de 

imagens de satélites e trabalhos de campo (Figura 04). Os pontos de coletas foram 

georreferenciados e em seguida plotados em mapa. 

O método de LOE 

A Luminescência Opticamente Estimulada (LOE) é a luz emitida quando o cristal sofre 

excitação óptica, não térmica, como na TL (Termoluminescência). A LOE  pode ser utilizada 

para estipular o tempo decorrido desde que os grãos que compõem uma massa sedimentar 

tenham sido expostos pela última vez à luz solar, logo o método fornece a idade do sedimento, 

a partir da sua última estabilização (Maia et al., 2011).   
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Figura 03 – Coleta de amostras de eolianitos. Flecheiras -Trairi. 

 

         Fonte: Arquivo de Pedrosa, A. Registro fotográfico realizado em novembro de 2019. 

                            Figura 04- Coleta de amostras de eolianitos Mundaú -Trairi 

 

       Fonte: Arquivo de Pedrosa, A.  Registro fotográfico realizado em novembro de 2019. 

A luminescência é uma propriedade física de matérias cristalinas ou vítreas, previamente 

submetidas a radiações ionizantes, com capacidade de emitir luz em resposta a algum estímulo 

externo, como por aquecimento até determinadas temperaturas(Termoluminescência – TL), por 

estímulo óptico (Luminescência Opticamente Estimulada – LOE ou Luminescência Estimulada 

por Raios Infravermelhos – LEIR), por pressão (Triboluminescência), por reações químicas 

(Quimioluminescência), por radiação eletromagnética (Radioluminescência) ou por radiação 

ionizante (Fotoluminescência) (Lian & Roberts. 2006). 

Os métodos de datação por TL, LOE e LERI são baseados na interação das radiações com a 

matéria, e fundamentam-se no fato de que idades dos materiais a serem datados podem ser 

calculadas pelas medidas das concentrações de defeitos induzidos nos materiais por radiações 

ionizantes do ambiente deposicional (Shelkoplyas & Morozov, 1965; Prescott & Robertson, 

1997).  

O método da Luminescência Opticamente Estimulada ainda é pouco utilizado no Brasil, apesar 

de ser usado com sucesso em depósitos quaternários por vários pesquisadores de diferentes 
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países.  No país, a datação por TL foi aplicada, pela primeira vez, em urnas funerárias indígenas 

por Szmuk & Watanabe (1971), Ikeya et al. (1984), Tatumi et al. (1989) e Tatumi (1994) 

dataram vários espeleotemas provenientes de cavernas do Vale do Ribeira, SP (Poupeau et al., 

1984; Watanabe et al., 1997), dataram depósitos eólicos e praiais. Dillenburg (1994) datou 

depósitos lagunares e Barreto (1996) datou areias quartzosas de dunas eólicas inativas do médio 

Rio São Francisco, BA. No século atual, o emprego deste método de datação intensificou-se no 

Brasil , porém de forma ainda modesta, quando comparada aos Estados Unidos, Austrália e 

China.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O processo de formação dos eolianitos no Nordeste e no Ceará está ligado ao clima quente e 

seco, o que propicia o crescimento da comunidade betônica (algas vermelhas e foraminíferos), 

geradora de carbonatos.    

O clima regional quente e relativamente mais seco para o Holoceno Superior, como interpretado 

por Cruz et al. (2009), é favorável não só para a redução de suprimento terrígeno à plataforma 

e a precipitação de cimentos carbonáticos por evaporação nas areias do continente, mas também 

para a geração de ventos fortes necessários para intensificar as ondulações, erodir os carbonatos 

submersos da plataforma e transportá-los até o campo de dunas do sistema eólico (Mendes & 

Giannini, 2015).  

O aumento do aporte cabornático no litoral nordestino bem como a distribuição dos eolianitos, 

estão diretamente relacionados com a origem do aporte terrígeno. Os dados disponíveis para os 

depósitos eólicos costeiros do Ceará (Maia, 1998; Claudino Sales & Peulvast 2001; Claudino 

Sales, 2002; Carvalho, 2003) não contrariam o modelo geral de quatro gerações quaternárias, 

ainda que com poucas datações (Maia et al., 2011).  

A primeira geração seria anterior ao Último Máximo Glacial (UMG); a segunda, posterior ao 

UMG e anterior à transgressao holocênica, e as duas últimas, uma ativa e outra inativa, são 

posteriores à esta máxima inundação (Giannini, 2007;Giannini et al., 2007). Através da dataçao, 

com o método de luminescência opticamente estimulada (LOE), saberemos em qual geração os 

eolianitos de Flecheiros e Mundaú estarão enquadrados. 

Já existem algumas  datações   de   eolianitos   do   litoral   oeste   cearense  pelo   método de 

Luminescência Opticamente Estimulada (LOE), as quais foram realizadas por Espinel Arias 

(2015). Os resultados indicaram idades variando de entre 800 a 3200 anos, apontando para a 

formação dessas feições em contexto de nível relativo do mar alto (3m acima do atual) e 

relativamente estável.            

Embora este seja um dos contextos favoráveis à formação de dunas eólicas em geral, sendo 

comuns paleodunas terrígenas com este intervalo temporal na costa brasileira, a favorabilidade 

deste contexto é aumentada, no  caso dos depósitos eólicos carbonáticos, já que a elevação do 

nível de   base   significa   redução   ou   mesmo   represamento   do   aporte   terrígeno   a   

montante,   com favorecimento da criação de plataformas carbonáticas (Espinel Arias, 2015).            

No município de Trairi, onde está localizada a área de estudo, a média de idade dos eolianitos 

foi de 1741 anos. Os resultados de datação das amostras de eolianito variam com a distância à 

costa. Esse fator indica que os eolianitos mais próximos da praia são mais antigos que os mais 

distantes, visto que essa região é de maior paralelismo entre  vento   efetivo   e   linha   de   costa,   

portanto   de   maior   empilhamento   e   preservação   de gerações de depósitos (Espinel Arias, 

2015). 
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Esses dados, no entanto, necessitam de serem comprovados, através, por exemplo, de novas 

datações. A presente pesquisa irá balizar os dados desses estudos anteriores, já que os dados 

serão mais recentes e poderão indicar   com   mais   clareza   e   certitude   a   idade   dos   

eolianitos   no   Estado   do   Ceará,   mais precisamente na área de estudo (Flecheiras/Mundaú), 

bem como precisar com mais elementos a origem e evolução dessas formas de relevo ao longo 

do Quaternário Superior, de forma a contribuir para o conhecimento da realidade morfológica 

e climática pretérita do litoral do Ceará e do Nordeste do Brasil.  

Essas informações permitirão conhecer melhor a dinâmica atual, o que se faz necessário para 

permitir uma melhor utilização da zona costeira regional, de forma a garantir usos sustentáveis, 

voltados para a otimização ambiental e social da área. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O estudo dos eolianitos nas praias de Flecheiras e Mundaú, litoral oeste do estado do Ceará, 

fornecerá a compreensão de aspectos ligados à sua relação com a morfodinâmica dos sistemas 

eólicos costeiros e com o comportamento do nível relativo do mar e do paleoclima na região. 

O método de Luminescência constitui uma importante ferramenta na datação do período 

Quaternário, principalmente em sedimentos desprovidos de matéria orgânica. Os depósitos 

quaternários apresentam grande potencial para aplicação do método de datação por 

luminescência, levando à melhor reconstituição cronológica dos eventos ocorridos.  

O uso desse método para a datação dos eolianitos de Flecheiras se coloca como uma grande 

oportunidade de aprofundamento do conhecimento científico sobre a área litorânea do Estado 

do Ceará, e fornecerá informações acerca da dinâmica paleoclimática na região. Esses dados 

podem serão um instrumento passível de ser permitir o conhecimento acerca do passado na sua 

dinâmica natural, visando aplicações no momento e projeções de situações no futuro.  
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INTRODUÇÃO 

Influenciado pelo grande impacto e boa repercussão que o termo biodiversidade provocou nas 

políticas de conservação de natureza (GRAY, 2018), surge a noção de “Geodiversidade”, para 

tratar da diversidade de elementos do meio abiótico e de sua importância como o suporte para 

o desenvolvimento biológico (BRILHA, 2005). A mais, associada a ela está um conjunto de 

noções conhecido como “5Gs” (geodiversidade, geopatrimônio, geoconservação, geoturismo e 

geoparque) (HENRIQUES et al., 2011), os quais buscam a compreensão da evolução dos 

processos naturais abióticos em consonância com as práticas conservacionistas, com a 

valorização cultural e com o fortalecimento dos arranjos produtivos locais.  

A Geodiversidade, segundo Gray (2004), é “a diversidade natural de elementos geológicos 

(rochas, minerais, fósseis), geomorfológicos (formas, processos) e solos, incluindo suas 

associações, relações, propriedades, interpretações e sistemas”. Posteriormente, Gray (2013) 

incluiu também os elementos hidrológicos no escopo da definição. Além disso, são atribuídos 

à geodiversidade valores relevantes que podem justificar a sua conservação (GRAY, 2004), a 

saber: cultural, estético, econômico, funcional (ecológico), científico e didático. 

Segundo Brilha et al. (2018), a geodiversidade também pode prestar serviços ecossistêmicos, 

os quais são os bens e processos provenientes dos ecossistemas e que podem ser utilizados em 

benefício da sociedade. Desta forma, destaca-se a importância da geoconservação no manejo 

sustentável dos recursos naturais da geodiversidade, o qual pode ocorrer através da exploração 

mineral, como também por meio dos serviços obtidos com o uso dos recursos não extraíveis, à 

exemplo do educativo, científico e turístico. 

Alguns elementos da geodiversidade local merecem destaque por representarem processos 

naturais que ajudam no entendimento da história da Terra, pela beleza cênica ou pela 

apropriação histórica das comunidades, estes são os Geossítios. Brilha (2005), os define como 

a “ocorrência de um ou mais elementos da geodiversidade (aflorantes quer por resultado da 

ação de processos naturais, quer devido à intervenção do homem), bem delimitado 

geograficamente e que apresenta valor singular do ponto de vista científico, educativo, cultural, 

turístico ou outro”. 

Com inspiração nos programas de proteção da biodiversidade, a Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO, a partir do final da década de 1990, 

criou o programa de conservação e reconhecimento do patrimônio geológico mundial, chamado 

de Programa Geoparques (RUCHKYS, 2009). Hoje, os Geoparques Mundiais da UNESCO, 

como são oficialmente conhecidos, consistem em “áreas geográficas únicas e unificadas, onde 

locais e paisagens de importância geológica internacional são gerenciados com um conceito 

holístico de proteção, educação e desenvolvimento sustentável” (UNESCO, 2020). Com efeito, 

o enfoque dos Geoparques ajusta a conservação da natureza, mas, concomitantemente, abrange 

as comunidades locais, visando a valorização da cultura e o desenvolvimento de meios para a 

melhoria de vida dos indivíduos. 
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Conforme Sung et al. (2019) e Zouros (2004), os geoparques se configuram enquanto territórios 

povoados, onde estratégias de proteção e promoção do geopatrimônio coadunam com 

desenvolvimento local sustentável. Essas experiências revelam-se na prática como estratégias 

importantes para o desenvolvimento territorial (BRILHA, 2009) 

Na atualidade existem 161 Geoparques Mundiais da UNESCO, espalhados em 44 países 

(UNESCO, 2020). No Brasil, em 2006 surge o primeiro Geoparque das Américas, o Geopark 

Araripe - localizado na porção meridional do estado do Ceará - sendo assim reconhecido pela 

Rede Global de Geoparques (Global Geoparks Network – GGN), sob a égide da UNESCO 

(GUIMARÃES et al., 2018). Além do Geopark Araripe, existem outras 38 propostas de 

Geoparques (MEIRA; MORAIS, 2016), em diferentes estágios para o reconhecimento da 

UNESCO. 

Nos estudos sobre Geodiversidade, merece destaque as discussões sobre a conceituação e 

diferença entre Patrimônio Geológico e Geopatrimônio. Para Carcavilla et al. (2008) o conceito 

de Patrimônio Geológico é compreendido como sendo o conjunto de elementos geológicos que 

se destacam por sua importância científica, cultural ou educativa. Deve-se observar que, os 

conceitos de geodiversidade e patrimônio geológico são distintos, pois, de acordo com Meira e 

Morais (2016), a geodiversidade compreende os elementos abióticos como um todo, enquanto 

o patrimônio geológico corresponde aqueles que adquirem relevância/valor excepcional de 

acordo a avaliação humana. 

Sobre o termo Geopatrimônio, pode ser considerado como sinônimo de Patrimônio Geológico. 

Porém, também é utilizado com um caráter mais abrangente, ampliando o sentido restrito da 

denominação “geológico”. Não obstante, tradicionalmente, as duas expressões são utilizadas 

como um conceito guarda-chuva que engloba toda uma diversidade de categorias (patrimônio 

geomorfológico, patrimônio mineralógico, patrimônio paleontológico, etc.) (MEIRA; 

MORAIS, 2016). Todavia, surgem nessa seara de conhecimento novas terminologias, que 

buscam dar maior visibilidade a determinados elementos abordados, como exemplo o 

morfopatrimônio ou Patrimônio Geomorfológico. Sobre isso, Claudino-Sales (2018) 

argumenta: “nos parece que patrimônio geomorfológico não pode ser reduzido à ideia de 

patrimônio geológico. Processos, escalas espaciais e elos sociais são elementos geográficos, 

geomorfológicos, que merecem identidade própria”.  

O Geopatrimônio em conjunto com a biodiversidade, constitui o património natural do nosso 

planeta que, em muitos casos, está em risco devido as ações antrópicas depredatórias ou mesmo 

devido a evolução natural dos processos geodinâmicos. Por esse motivo, tornar-se necessário 

implementar leis e medidas de gestão, para proteger este patrimônio, daí a importância da 

geoconservação (BRILHA et al., 2018). 

Nesse contexto, de diversidade, singularidade e importância estão os elementos do quadro 

físico-natural presentes no campo de inselbergs de Quixadá e Quixeramobim, na mesorregião 

dos Sertões Cearenses. O contexto geológico-geomorfológico local é caracterizado uma ampla 

superfície pediplanada, com modelado suave-ondulado, porém com uma expressiva densidade 

de instruções plutônicas que se, expressam geomorfologicamente, em imponentes inselbergs, 

tors e cristas residuais, constituindo-se em uma paisagem de exceção às planuras da superfície 

sertaneja. 

Diante a expressividade dos elementos ali presentes, bem como das potencialidades para o uso 

sustentável, em 2019, é publicada a proposta do Geoparque Sertão Monumental abrangendo a 

totalidade dos municípios de Quixadá e Quixeramobim. Naquele momento foram identificados 

16 Geossítios e 4 Sítios da Geodiversidade (Figura 1), em função da importância científica e 
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cultural das formações geológicas, geomorfológicas e dos valores funcionais, históricos e 

culturais associados. 

No contexto da Proposta do Geoparque Sertão Monumental, destacam-se os geossítios cujas 

macro e micro formas do relevo granítico chamam atenção por sua imponência na paisagem e 

pelas possibilidades de explicação da evolução do relevo plutônico em ambientes secos. Nesses 

casos, onde a expressão geomorfológica apresenta o maior valor, temos o geomorfossítios 

(CLAUDINO-SALES, 2010). 

No entanto, embora as formações geológicas e geomorfológicas desse território sejam objetos 

frequentes de pesquisas, ainda há uma expressiva carência de estudos científicos, como de 

desenvolvimento de projetos para o sustentável da geodiversidade local. Não obstante, é 

prioritária a realização de novos levantamentos de campo para reconhecimento das 

potencialidades dos geossítios já catalogados, como também para a identificação de novos sítios 

de relevância. 

Neste trabalho, abordamos quatro geomorfossítios de relevância, sendo dois já presentes do 

levantamento inicial da proposta de Geoparque (FREITAS et. al., 2019) e outros os dois 

identificados mais recentemente. A seleção destes sítios considerou a excepcionalidade, 

especialmente no que tange às feições geomorfológicas singulares em rochas graníticas e a 

apropriação delas pelos agentes biológicos e humanos. 

O PROJETO GEOPARQUE SERTÃO MONUMENTAL 

A perspectiva de reconhecer e aproveitar as diversas potencialidades naturais para usos 

científicos, turísticos e culturais da região do Sertão Central cearense (Figura 1), surge a 

Proposta do Geoparque Sertão Monumental (FREITAS et al., 2019). A proposta se destaca por 

apresentar uma paisagem natural de beleza singular, com relevos residuais em rochas graníticas 

e granodioríticas de idade neoproterozóica (580 Ma), formando genuínos campos de inselbergs, 

encravados na extensa superfície sertaneja semiárida. 

 
Figura 1 – Mapa de localização do território da proposta do Geoparque Sertão Monumental e os seus Geossítios e 

Sítios da Geodiversidade. Fonte: A. P. de Alcântara. 
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O relevo da região caracteriza-se por amplos níveis de aplainamentos e maciços cristalinos 

residuais, além de colinas dissecadas, morros e serras baixas, caracterizando o domínio da 

Depressão Sertaneja e Maciços Residuais Cristalinos (MOURA, 2018; MELO et al., 2005; 

PEULVAST e CLAUDINO-SALES, 2004). De acordo com Maia et. al., (2015), nessa região 

incidem vastas exposições do embasamento cristalino, estruturando lajedos, maciços e 

inselbergs. Também são verificados lineamentos de direções NE-SW, estritamente relacionados 

às Zonas de Cisalhamento Quixeramobim (ZCQ) e Zona de Cisalhamento Senador Pompeu 

(ZCSP). No tocante as formas geomorfológicas do tipo inselberg, Maia et. al., (2015) propõe a 

existência de três classes morfológicas na região, a saber: inselbergues de dissolução (tipo 1), 

de Fraturamento (tipo 2); e Maciços ou domos (tipo 3). 

A mais, é comum encontrar cavidades naturais, geralmente localizadas nas bases dos 

inselbergues de fraturamento, formadas por blocos desprendidos das paredes do relevo, e nos 

de dissolução, a partir da evolução de feições tafonicas. Todavia, não existia nenhuma caverna 

cadastrada nos bancos de dados da Sociedade Brasileira de Espeleologia - SBE até meados de 

2014. Porém, nos últimos levantamentos, Monteiro (2014) cita 4 cavernas formadas por 

depósitos de tálus e no ano de 2018 foi incluída ao Cadastro de Informações Espeleológicas do 

CECAV a gruta do Magé. 

Também merece ênfase a presença de patrimônios paisagísticos e históricos tombados pelo 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), como o açude do Cedro 

(considerado como o mais antigo do Brasil), registros arqueológicos e de fósseis da megafauna 

pleistocênica. Por outro lado, é comum a prática do geoturismo no local, como esportes de 

aventura (voo livre, rapel, escalada e trilhas), entre os inselbergs e blocos de matacões e na 

aridez das caatingas do cristalino (MORO et al., 2015). Muitas vezes as formas do lembram 

gigantescos animais de pedra, como a famosa “Pedra da Galinha Choca”, compondo um cenário 

de grande beleza e atração turística (SCHOBBENHAUS; SILVA, 2012). 

GEOMORFOSSÍTIOS EXCEPCIONAIS DO PROJETO GEOPARQUE SERTÃO 

MONUMENTAL 

Geossítio Gruta do Magé 

O geossítio Gruta do Magé está localizado a três quilômetros do centro da cidade de Quixadá. 

O geossítio é constituído de um único inselberg com altura aproximada de 40 metros e 

elaborado em rochas monzoníticas, de textura equigranular, porfiroide e com fenocristais de K-

feldspato (Unidade Monzonito Quixadá) (COSTA; MORAES, 2017).  

O corpo rochoso foi intensamente desmantelado, em virtude da densidade de fraturamentos. 

Em função dessa condição estrutural, a base do inselberg é ocupada por blocos colapsados e 

nos quais os processos de esfoliação esferoidal e intemperismo mecânico atuaram sobre 

minerais mais solúveis e instáveis (Figura 2a) (CPRM, 2020), gerando formas de exceção.  

Alguns desses blocos foram esculpidos por processos intempéricos pedoquímicos, 

possivelmente associados a climas mais úmidos e os solos mais profundos que os atuais. Com 

a posterior sucessão do clima semiárido, o escoamento da água das chuvas está promovendo a 

erosão dos solos e o rebaixamento da superfície, de modo que os blocos estão novamente 

aflorando. Esses processos resultaram em um conjunto de cavidades, oriundas tanto do 

intemperismo subsuperficial (Figura 2b), como do encaixe entre os blocos caídos (Figura 2c). 

Nesse sentido, a gruta representa um dos sítios de maior relevância espeleológica do Sertão 

Central cearense. 
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Também são destacáveis as feições alveolares (honeycombs) nas paredes graníticas mais 

sombreadas, nas quais a umidade do ar permanece por maior tempo, originando formas de 

baixo-relevo em superfícies verticalizadas (Figura 2d). 

O local possui uma trilha curta e de fácil deslocamento, porém sem infraestruturas de apoio aos 

visitantes. Ao longo do percurso, é possível observar a vegetação local (caatingas arbustivas-

arbóreas abertas e vegetação rupestre), em especial um exemplar centenário de Ceiba glaziovii 

(barriguda) (Figura 2e), além de adentrar nas reentrâncias e cavidades entre e sob os blocos 

rochosos. 

Além disso, o local possui alto potencial arqueológico e histórico. Já em 1860, é relatada a 

descoberta de ossadas humanas completas em uma das grutas do Magé. Em 1893, com intuito 

de averiguar a informação, o major Fellipe de Araújo Sampaio realiza uma expedição ao local 

e levanta a hipótese de um possível cemitério da tribo indígena “Quixadá” (RIC, 1918). Os 

vestígios humanos coletados foram enviados para o Museu Nacional, no Rio de Janeiro 

(VIEIRA NETO, 2012). 

  

  

(a) (b) 

(c) (d) 



  

GEOGRAFIA: SEMIÁRIDO, MEIO AMBIENTE, URBANISMO E OUTROS TEMAS  

 

36   

Figura 2 – Gruta do Magé. a) Intemperismo diferencial em monzonito; b) Cavidade elaborada por processos 

pedoquímicos na base da rocha granítica; c) Bloco rochoso suspenso por escoramento; d) Feições de dissolução 

(honeycombs); e) Indivíduo de Ceiba glaziovii. f) Possível raspador confeccionado por povos indígenas. Fonte: J. 

L. S. Olímpio. 

Geossítio Fazenda Salva Vidas 

O geossítio Inselbergs da Fazenda Salva Vidas está localizado a 17 km ao sul do marco zero do 

município de Quixeramobim. O sítio é constituído de dois inselbergs de dissolução - as Pedra 

da Gaveta e Pedra do Corte - (Figura 3a), esculpidos em granitos porfiroides da suíte Água 

Doce do Complexo Granítico Rio Quixeramobim (587 Ma) (CPRM, 2007). Os corpos 

graníticos podem atingir até 150 metros acima da superfície basal e possuem formas convexas 

e bastante verticalizadas, e sobre as quais existem várias formas de dissolução, tais como 

caneluras (Figura 3b), bacias de dissolução e tafoni (FREITAS, et. al., 2019). 

Entre os inselbergs há um açude onde ocorrem blocos e matacões de tamanhos variados (Figura 

3c), sendo que alguns são parcialmente recobertos durante o período chuvoso. Apresentam 

formas bastante arredondadas com evidências de evolução em condições de saprolitização, 

além de exemplares com demonstrações de formação inicial de tafoni basais (Figura 3d). Na 

superfície basal da Pedra do Corte estão presentes extensas playas recobertas por Copernicia 

prunifera (carnaúba). Esses fatores em conjunto tornam a paisagem de grande beleza cênica, 

sendo utilizado em produções cinematográficas. 

O relatório inicial do projeto Geoparque Sertão Monumental atribuiu importância regional ao 

geossítio Inselbergs da Fazenda Salva Vidas (FREITAS, et. al., 2019). Todavia, em 

levantamentos recentes foram identificadas formas geomorfológicas em rochas graníticas de 

caráter excepcional e de elevado valor científico. Na Pedra da Gaveta destaca-se uma feição de 

arco granítico com aproximadamente 20,0 metros de comprimento e 6,0 de altura (Figura 3e). 

No topo desse inselberg é possível visualizar bacias de dissolução que dão origem às caneluras 

que marcam as vertentes do relevo (Figura 3f). Além do mencionado, o geossítio também possui 

alta possibilidade de ocorrência de registros arqueológicos.  

Embora o geossítio possua alto potencial para uso científico, turístico e educacional, ainda 

faltam pesquisas, que poderiam elevar a sua categoria de relevância. 

 

(e) (f) 
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Figura 3 – Geossítio Inselbergues da Fazenda Salva Vidas. a) Pedra da Gaveta (esquerda), Pedra do Corte (direita) 

e playas em primeiro plano; b) Bacias de dissolução e início de uma feição de canelura; c) Pedra do Corte (vertente 

noroeste) com blocos colapsados; d) Bloco granítico elaborado por esfoliação esferoidal; e) Arco granítico na 

Pedra da Gaveta; f) Bloco granítico com feições de tafonização, situado no topo da Pedra Gaveta. Fonte: J. L. S. 

Olímpio (a, b, c, d) e A. P Alcântara (e, f). 

Proposta de Geossítio Cabeça do Gigante 

O inselberg conhecido como “Cabeça do Gigante” está situado a 6 km a leste do centro da 

cidade de Quixadá. Durante o levantamento para a proposta do Geoparque Sertão Monumental 

não havia conhecimento sobre este local, em parte, devido à escassez de informações na 

literatura científica. 

No corpo granítico também predominam microformas de dissolução (MAIA, et al., 2015), tais 

como caneluras, karrens, taffoni e alvéolos (honeycombs). A granulometria apresenta traços 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 
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grossos de cristais, com tamanhos entre 3 a 10 cm, de textura porfiróide, possuindo ampla 

presença de cristais de diversos tamanhos e formas bem definidas (MENEZES, 2013). 

Contudo, esta formação geomorfológica é única para região, como também em outras paisagens 

graníticas. Isto porque a tafonização atingiu proporções incomparáveis. Com efeito, a Pedra 

Cabeça do Gigante se diferencia pela conexão de dois tafoni situados nas vertentes opostas do 

relevo, de modo que é possível percorrer o corpo granítico internamente, de um lado a outro. 

A entrada principal possui uma abertura aproximada de 15 metros de altura, formando um 

abrigo sem zona afótica, porém totalmente sombreada. Essa situação, permite que as condições 

microclimáticas sejam mais úmidas, intensificando a solubilização dos minerais do granito a 

partir da ação da umidade do ar. Adentrando a cavidade, é possível visualizar inúmeras feições 

alveolares de singular beleza cênica.  

A mais, entre o sopé e a entrada do tafone principal existe uma possível pintura rupestre. De 

fato, o local permite uma observação privilegiada do entorno, podendo ter sido utilizadas para 

caçar e monitorar os territórios indígenas. 

Diante o exposto, o inselberg possui significativo interesse às pesquisas científicas, 

notadamente sobre a evolução dos processos de tafonização e das microformas de dissolução. 

 

  

  

(a) (b) 

(c) (d) 



  

GEOGRAFIA: SEMIÁRIDO, MEIO AMBIENTE, URBANISMO E OUTROS TEMAS  

 

39   

Figura 4 – Registros da proposta de Geossítio Cabeça do Gigante. a) Vista da Pedra Cabeça do Gigante; b) Tafone 

principal; c) Vista do centro da cavidade e local de conexão entre os tafoni; d) Honeycombs dispostos no interior 

da cavidade; e) Vista a partir do tafone principal: superfície sertaneja (segundo plano) e primeiro patamar do corpo 

granítico (primeiro plano); f) Possível pintura rupestre. Fonte: J. L. S. Olímpio (a, b, c, d, e) e A. P de Alcântara 

(f). 

Proposta Sítio da Geodiversidade Gruta da Igreja 

As cavernas são frequentemente utilizadas para a realização de manifestações culturais, como 

os cultos religiosos. No Brasil, existem registros da ocorrência de romarias, ex-votos, cultos 

evangélicos e afro-brasileiros, de pagamentos de promessas e até mesmo casamentos e 

batizados nas cavidades naturais subterrâneas, merecendo destaque: a Gruta Mangabeira, Lapa 

do Bom Jesus e Gruta dos Brejões, na Bahia; Lapa de Antônio Pereira e Lapa Nova, em Minas 

Gerais; e a de Terra Ronca, em Goiás (MONTEIRO, et. al., 2019). Com efeito, no território da 

proposta de Geoparque Sertão Monumental também ocorrem essas apropriações. 

A apenas meio quilometro do açude Cedro, há um abrigo natural formado por blocos colapsados 

do inselbergue conhecido como “Pedra Cabeça do Leão”. Este inselberg é do tipo de 

fraturamento (MAIA et. al., 2015). Nas vertentes deste corpo granítico, observam-se feições 

elaborados por processo de alívio de pressão (Figura 5a), promovendo a formação de blocos 

graníticos dispostos na base do relevo. 

Ao cair, os blocos se encaixaram de tal modo que deixaram espaços vazios entre si, suficientes 

para realizar práticas coletivas, como os cultos religiosos. No caso, o abrigo foi ocupado por 

uma igreja evangélica (Figura 6b), a qual realiza suas atividades diariamente. O espaço 

comporta aproximadamente 60 pessoas sentadas. 

Com efeito, o uso atribui um valor cultural aos elementos abióticos ali presentes. Porém, 

também ocasiona mudanças sobre o local, a partir da modificação das características naturais 

para a implantação de infraestruturas necessárias as práticas religiosas, como a instalação de 

energia elétrica e a construção de piso, altar e bancos para acomodar os fiéis (Figura 6c; Figura 

6d), além da pintura das rochas e das microformas de relevo (Figura 5e). 

A mais, no entorno da gruta existem exemplares das rochas graníticas utilizadas na construção 

do açude, sendo que em alguns deles é possível observar marcas do trabalho realizado para a 

fragmentação dos blocos (Figura 6f). 

 

(e) (f) 

(a) 
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Figura 5 – Proposta de Sítio da Geodiversidade Gruta da Igreja. a) Fraturas por alívio de pressão na Pedra da 

Cabeça do Leão; b) Entrada da Gruta da Igreja Assembleia de Deus; c) Altar e bancos entre os blocos colapsados; 

d) Infraestruturas na igreja. Observar os pontos de escoramento do teto rochoso; e) Feições alveolares alteradas; f) 

Blocos graníticos utilizados na construção do açude Cedro, observar as marcas de perfuração. Fonte: J. L. S. 

Olímpio. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante o exposto, ressaltamos a importância do Geoparque Sertão Monumental como meio para 

o apoio às pesquisas científicas nas paisagens graníticas do Sertão Central cearense, assim como 

para a organização de atividades econômicas sustentáveis e para o fomento do ensino das 

geociências em benefício das comunidades locais. 

As paisagens dos inselbergs de Quixadá e de Quixeramobim já são amplamente conhecidas 

regional e nacionalmente. Todavia, poucas pesquisas estudaram com maior detalhe o contexto 

geológico-geomorfológico local, de modo que ainda existem lacunas na interpretação da gênese 

das macro e microformas de relevos graníticos em ambiente semiárido. Além disso, também 

existe um desconhecido da comunidade científica sobre sítios de acesso mais restrito, porém, 

(b) 

(c) (d) 

(e) (f) 

(a) 
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muitos dos quais guardam indícios sobre a evolução das paisagens naturais e da ocupação 

humana no interior cearense. 

Apresentamos dois geossítios e duas propostas para criação de novos geossítios, os quais 

merecem atenção dos pesquisadores das diferentes áreas do conhecimento, a fim conhecer as 

particularidades das feições graníticas e suas relações com os contextos ambientais, sociais, 

econômicos e culturais do território em destaque. 
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O USO DO ÍNDICE DE ANOMALIA DE CHUVA (IAC) NA DEFINIÇÃO 

DE PERÍODOS SECOS E CHUVOSOS NO SEMIÁRIDO: UMA 

ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DO EL NIÑO OSCILAÇÃO SUL (ENOS) 

NO COMPORTAMENTO DA CHUVA EM MUNICÍPIOS DO 

NOROESTE CEARENSE 
 

Jander Barbosa Monteiro 

Francisco Igo Costa Paiva 

 

INTRODUÇÃO 

O Estado do Ceará, apesar de apresentar contextos geoambientais diversos, encontra-se, em 

grande parte, influenciado pelas condições de semiaridez, com regime pluviométrico escasso e 

irregular, deficiências hídricas, solos rasos sobre um embasamento cristalino e presença da 

vegetação de caatinga. 

Independente do contexto geoambiental identificado, o comportamento da chuva é bem 

característico, observando-se um período seco (notadamente no segundo semestre do ano) e 

outro chuvoso (no primeiro semestre, em especial no quadrimestre fevereiro-maio). Inclusive, 

quando há ocorrência de anos mais secos ou mais chuvosos, tal variabilidade fica bem expressa 

no binômio seca-enchente, evidenciando danos diversos em diferentes localidades do Ceará.  

Nesse sentido, compreender a influência de teleconexões oceano-atmosfera na ocorrência de 

períodos secos e chuvosos, bem como do próprio comportamento da chuva em diferentes 

porções do território cearense, torna-se fundamental para entender a dinâmica climática 

cearense e adoção de medidas preventivas e estratégias com o intuito de lidar com situações 

adversas desencadeadas a partir de estiagens e inundações.  

Objetivando fomentar análises e discussões nesta perspectiva, o presente artigo visa avaliar a 

possível influência do El Niño Oscilação Sul (ENOS) na ocorrência de períodos secos e 

chuvosos em municípios situados na porção Noroeste do Estado do Ceará, encravados no 

semiárido nordestino. Tais períodos secos e chuvosos foram identificados a partir da 

Metodologia Estatística do Índice de Anomalia de Chuva (IAC).  

Acredita-se que tais discussões e análises possam oferecer subsídios importantes com o intuito 

de avaliar se a influência do ENOS é mesmo significativa nesta porção do Estado do Ceará e 

apresenta forte correlação com a ocorrência de eventos extremos de chuva, conforme 

preconizado por diversos estudiosos. As causas destas alterações na TSM ainda não são muito 

claras, mas sabe-se que as mesmas podem exercer influência na direção dos ventos alísios de 

sudeste, nas correntes marítimas e nas ressurgências da corrente fria de Humboldt, na porção 

oeste da América do Sul, próximo aos países Equador e Peru (TORRES; MACHADO, 2011). 

Também é importante considerar a influência das Temperaturas de Superfície Marítima – TSM 

do Oceano Atlântico Intertropical na ocorrência de períodos secos e chuvosos, uma vez que 

autores como Xavier (2001) acreditam que estas seriam até mais determinantes na ocorrência 

de precipitação (ou não) nessa porção setentrional do Nordeste brasileiro.   

Afinal, tais TSMs podem exercer influência significativa na incursão meridional e atuação da 

Zona de Convergência Intertropical – ZCIT, o principal sistema atmosférico que ocasiona 

chuvas nessa porção do território cearense. Contudo, estudiosos também alertam para a forte 
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influência que teleconexões podem desempenhar nessa incursão/atuação de sistemas 

atmosféricos, visto que podem atenuar ou acentuar sua atividade. 

COMPREENDENDO O EL NIÑO OSCILAÇÃO SUL (ENOS) E SUA INFLUÊNCIA 

SOBRE AS CHUVAS NO NORDESTE BRASILEIRO (NEB) 

A circulação atmosférica apresenta grande variabilidade. No entanto, ao se tratar de padrões de 

teleconexões (termo utilizado na Meteorologia para justificar como anomalias de uma 

determinada localidade influenciam em outras de regiões remotas), estes apresentam-se como 

modos preferenciais de variabilidade de baixa frequência.  

Um mecanismo importante envolvido no acoplamento oceano-atmosfera que ocorre 

remotamente, mas que interfere nos acumulados acima ou abaixo da normal climatológica na 

porção norte do Nordeste brasileiro é o El Niño Oscilação Sul – ENOS.  

A Oscilação Sul é uma variação irregular, uma gangorra atmosférica ou onda 

estacionária de massa e pressão atmosféricas, envolvendo trocas de ar entre a célula 

subtropical de alta pressão sobre o Pacífico Sul oriental e uma região de baixa pressão 
centrada no Pacífico Ocidental e na Indonésia [...]. A Oscilação Sul é associada às 

fases de circulação de Walker [...]. As fases positivas da Circulação de Walker 

(associadas em geral a eventos não ENSO, ou La Niña), que ocorrem em média em 

três a cada quatro anos, alternam-se com fases negativas (eventos ENSO, ou El Niño). 

Às vezes, porém, a Oscilação Sul não está em evidência, e nenhuma das duas fases 

predomina (BARRY; CHORLEY,2010, p. 371-372). 

O El Niño, compreendido como um mecanismo de aquecimento acima do normal nas águas 

oceânicas da porção centro-leste do Pacífico Tropical (região próxima à costa peruana) e que 

se observa nos meses de dezembro, pode acabar influenciando em um déficit de chuvas na 

porção setentrional do Nordeste brasileiro (NEB), principalmente se apresentar forte 

intensidade. O El Niño altera o funcionamento “normal” da Célula de Walker, uma vez que 

provoca maior convecção nessa porção do Pacífico, que é de subsidência climatológica 

(GRIMM, 2009) e, consequentemente, divergência em altos níveis. Assim, um ramo 

descendente da Célula de Walker é gerado justamente sobre a porção norte do Brasil (inclusive 

no NEB), inibindo a atividade convectiva e dificultando a formação de nuvens de chuva (Figura 

1a).  

Do contrário, em anos de La Niña, quando as TSMs do Pacífico Tropical apresentam um 

resfriamento abaixo do normal, o cenário muda, alterando-se novamente a Célula de Walker, 

que agora passa a figurar com um ramo ascendente sobre o NEB, contribuindo para a formação 

de nuvens de chuva (Figura 1b).  Há também a possibilidade de neutralidade, quando não se 

observam nenhum dos padrões mencionados. Ainda não se sabe o porquê destas alterações na 

TSM, mesmo com a existência de hipóteses variadas, mas a influência das mesmas na alteração 

da direção dos ventos alísios de sudeste, nas correntes marítimas e nas ressurgências da corrente 

fria de Humboldt é notória.  

  



  

GEOGRAFIA: SEMIÁRIDO, MEIO AMBIENTE, URBANISMO E OUTROS TEMAS  

 

46 

Figura 1 – Comportamento da Célula de Circulação Zonal de Walker em condições de El Niño e La Niña, 

respectivamente. 

 

Fonte: Adaptado de NOAA (2014), ilustração realizada por Fiona Martin. 

Ainda que tais mecanismos apresentem importante influência no comportamento da chuva no 

NEB, existem outros padrões de teleconexões que também interferem na variabilidade das 

chuvas na porção setentrional do Nordeste brasileiro, como a atividade ciclônica na região de 

Terra Nova e Groenlândia,  entre outros padrões de teleconexão como a Oscilação de Madden-

Julian (OMJ), que interferem na ocorrência de anomalias de TSM no Atlântico Intertropical e, 

consequentemente, no posicionamento da Zona de Convergência Intertropical (a qual acaba 

acompanhando as TSMs relativamente mais elevadas). Tais anomalias de TSM no Atlântico 

Intertropical são apontadas, inclusive, como importantes preditores (XAVIER, 2001) para 

indicar o quão seco ou chuvoso será o quadrimestre fevereiro-maio na porção setentrional do 

NEB.  

 

O EVENTO EXTREMO: PERSPECTIVAS CONCEITUAIS E OPERACIONAIS 

O termo evento extremo geralmente encontra-se associado a eventos de aparição 

extraordinárias, raros, ou seja, que não apresentam tanta frequência, mas que surpreendem por 

sua magnitude. Mesmo não possuindo uma definição unânime na comunidade científica, é 

comumente utilizado em estudos que fazem menção a episódios pluviométricos mínimos e 

máximos, quando geralmente evidenciam-se situações de seca e inundações, respectivamente. 

O Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas – IPCC, define evento extremo como: 
 

La ocurrencia de un valor de una variable meteorológica o climática por encima (o 
por debajo) de un valor de umbral cercano al extremo superior (o inferior) de la 

horquilla de valores observados de la variable. En aras de la simplicidad, tanto los 

fenómenos meteorológicos extremos como los fenómenos climáticos extremos a los 

que se hace referencia en el presente informe se denominarán fenómenos climáticos 

extremos (IPCC, 2012, p.4) 

 

Um evento extremo de chuva pode ser compreendido desde uma perspectiva física, quando é 

caracterizado como um evento raro em uma determinada localidade e período, onde 

metodologias estatísticas, neste caso, são utilizadas para analisar o comportamento da chuva no 

tempo e espaço ou, também, podem ser compreendidos a partir de um viés em que o aspecto 

social se sobressai, uma vez que vulnerabilidade, exposição e os próprios danos desencadeados 

constituem componentes importantes que caracterizam um determinado evento como extremo. 

Claro que as duas perspectivas não são excludentes, ao contrário, podem ser complementares, 

uma à outra.   

Em termos objetivos, no intuito de operacionalizar o conceito, recorrer às técnicas estatísticas 

que consideram, inclusive, longas séries históricas das localidades que serão analisadas 
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(independente se é considerado o acumulado diário, mensal, trimestral, semestral ou até mesmo 

anual), apresentam-se como alternativas importantes quando o objetivo é verificar se tais 

acumulados extremos são justificados em virtude de alterações no padrão normal de 

Temperaturas de Superfície Marítima – TSM, ainda que em regiões remotas. 

Afinal, em se tratando de Ceará, Monteiro (2016) acredita que as alterações no padrão normal 

das TSMs do Pacífico Equatorial podem interferir no volume de chuvas do quadrimestre 

fevereiro-maio (período chuvoso em que atua a Zona de Convergência Intertropical) em 

diferentes porções do território cearense.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Com o intuito de aplicar a metodologia estatística do IAC e avaliar se a influência do ENOS na 

ocorrência de extremos de chuva é significativa em algumas localidades da mesorregião do 

Noroeste cearense, alguns procedimentos foram necessários.  

Inicialmente, foram organizadas e tabuladas informações de postos pluviométricos de 

localidades inseridas na mesorregião do Noroeste cearense, em especial aquelas encravadas no 

semiárido e que apresentavam longas séries históricas e sem falhas nos registros. Assim, foram 

escolhidos seis postos pluviométricos situados nas sedes dos seguintes municípios: Granja, 

Hidrolândia, Santana do Acaraú, Santa Quitéria, Senador Sá e Sobral (Figura 2).   

Figura 2 – Localização dos postos pluviométricos dos municípios selecionados 

 

Em seguida, foram identificados os anos com acumulados (no quadrimestre chuvoso fevereiro-

maio) acima e abaixo da normal climatológica para então realizar um cálculo das médias dos 

dez maiores acumulados e dos dez menores da série. Assim, procedeu-se com a aplicação da 

fórmula para obtenção do IAC (Figura 3), sendo que a primeira se utiliza para anomalias 

positivas e a segunda para anomalias negativas. 
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Figura 3 – Fórmulas para obtenção do IAC 

 

Fonte: Maniçoba et al. (2017) 

Para a disposição das localidades consideradas (postos pluviométricos) e classificação dos 

respectivos anos, foi considerada a mesma classe de intensidade utilizada por autores como 

Chechi e Sanches (2013) e Maniçoba et al. (2017), os quais consideram seis classes de 

intensidade (Tabela 1).  
Tabela 1 - Classes de Intensidade do IAC 

Classe do IAC Classe de Intensidade 

Acima de 4 Extremamente Úmido 

2 a 4 Muito Úmido 

0 a 2 Úmido 

0 a -2 Seco 

-2 a -4 Muito Seco 

Abaixo de -4 Extremamente Seco 

Fonte: Adaptado de Chechi e Sanches (2013) 

Ao final, para melhor visualização dos resultados obtidos com a aplicação do IAC, foram 

confeccionados gráficos e tabelas para fomentar análises adequadas quanto ao comportamento 

da chuva nas localidades consideradas, além de possibilitar uma avaliação da possível 

influência exercida pelo ENOS mediante um confronto (correlação) com informações 

disponibilizadas no site da National Oceanic Atmosphere Administration – NOAA. De forma 

concomitante, também foram consideradas possíveis influências das TSMs do Atlântico 

Intertropical (Dipolo de TSM). 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Com o intuito de embasar a discussão, no que diz respeito ao comportamento pluviométrico de 

cada município considerado nas análises, foram confeccionados gráficos que representam o 

acumulado pluviométrico referente ao quadrimestre chuvoso (período entre os meses de 

fevereiro a maio) em uma série histórica de 30 anos, permitindo a visualização dos meses que 

obtiveram acumulados mais ou menos expressivos em cada município.  

O posto sede do município de Granja apresentou a maior precipitação média pluviométrica da 

série histórica com 885.74 mm, sendo o município com a maior média de todos os seis 

municípios selecionados, concentrando os maiores registros pluviométricos nos meses de 

março e abril (Gráfico 1). Inclusive, ao analisar o gráfico, já fica perceptível a ocorrência de 

anos com volumes inexpressivos (caso dos anos iniciais da década de 1990, bem como o 

período entre 2012-2016) e outros com acumulados mais vultosos (caso dos anos de 2009 e 

2019).  

Gráfico 1 - Precipitação do quadrimestre chuvoso no posto sede do Município de Granja 

Fonte: Autores (2020) 

O segundo município, com o maior acumulado de precipitação pluviométrica, considerando a 

série histórica e período analisado (quadrimestre chuvoso), foi Senador Sá, com um acumulado 

médio de 694.24 mm. Mais uma vez, os maiores acumulados de precipitação ocorreram nos 

meses de março e abril (Gráfico 2). O destaque fica para o ano de 1998, em que o mês de 

fevereiro (mês que geralmente apresenta acumulados significativos) não apresentou nenhum 

registro pluviométrico no posto situado na sede da cidade.   
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Gráfico 2 - Precipitação no quadrimestre chuvoso do posto sede do Município de Senador Sá. 

Fonte: Autores (2020) 

Santa Quitéria (e seu respectivo posto sede) foi o município que apresentou a menor média 

quanto ao acumulado de precipitação no quadrimestre fevereiro-maio, com apenas 518.13 mm 

(Gráfico 3). Mais uma vez observam-se anos com acumulados inexpressivos, como 1998, 2002 

e o período entre 2012-2016, enquanto que nos anos de 1995, 2009 e 2019 verificam-se 

acumulados significativos.   

Gráfico 3 - Precipitação do quadrimestre chuvoso no posto sede do Município de Santa Quitéria 

Fonte: Autores (2020) 

Já o posto localizado na sede do município de Hidrolândia apresentou uma média no 

quadrimestre fevereiro-maio de 615.87 mm (Gráfico 4). Assim, esta figura como a segunda 

cidade com a menor média quanto ao acumulado pluviométrico no período analisado em 

relação aos demais postos dos municípios. O destaque fica para o ano de 1998, notadamente 

um ano muito seco, enquanto que os anos de 2008, 2009 e 2019 também obtém destaque, com 

acumulados acima da normal climatológica. Cabe salientar que esses postos dos municípios de 

Santa Quitéria e Hidrolândia encontram-se em uma porção meridional da Mesorregião do 
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Noroeste Cearense, apresentando-se como os mais afastados do litoral (considerando os postos 

selecionados). Tal localização geográfica também acaba por interferir nos acumulados 

pluviométricos.  

Gráfico 4 - Precipitação no quadrimestre chuvoso do posto sede do Município de Hidrolândia 

Fonte: Autores (2020) 

Em relação aos postos dos municípios de Sobral e Santana do Acaraú, ambos apresentaram uma 

média acumulada acima dos 600 mm. O primeiro exibiu uma média de 657.93 mm para a série 

histórica (Gráfico 5), enquanto que em Santana do Acaraú observou-se uma média da 

precipitação de 629.41 mm. Mais uma vez, ressalta-se o período de 2012-2016, anos 

consecutivos que apresentaram acumulados preocupantes, representando um dos períodos mais 

secos das últimas décadas. Em contrapartida, ladeando esse período de uma década sem 

acumulados extremamente vultosos, os anos de 2009 e 2019 obtiveram acumulados 

expressivos. 

Gráfico 5 - Precipitação do quadrimestre chuvoso do município de Sobral 

Fonte: Autores (2020) 
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No posto situado na sede do município de Santana do Acaraú, os acumulados no quadrimestre 

dos anos de 1993, 1998, 2010 e 2012, notadamente secos, obtiveram destaque (Gráfico 6). Já 

os anos de 1996, 2008, 2009 e 2019 apresentam volumes expressivos de chuva, em especial 

nos meses de março e abril. O mês de maio de 2009, inclusive, apresentou acumulados que 

ultrapassaram 400 mm. 

Gráfico 6 - Precipitação do quadrimestre chuvoso no posto sede do Município de Santana do Acaraú 

 Fonte: Autores (2020) 

A análise e o monitoramento do grau de severidade e de duração dos períodos secos e úmidos 

das séries de dados foram realizados por meio do Índice de Anomalia de Chuva - IAC. 

Constatou-se que, para a cidade de Granja, ocorreram 13 anos de desvios positivos e 17 anos 

com desvios negativos (Gráfico 7), variando entre -4.2 e 6.6, considerando-se os intervalos que 

representam os níveis de intensidade. Granja apresentou dois anos extremamente chuvosos: o 

ano de 2009, que esteve sob a influência de uma La Niña no período analisado e 2019 que, 

mesmo estando sob a influência de um El Niño de fraca intensidade, apresentou o maior valor 

entre os IAC positivos. Nesse caso, o Dipolo de TSM do Atlântico Tropical apresentou 

condições favoráveis à ocorrência de precipitações. Apenas um ano foi considerado 

extremamente seco, o ano de 2010. Isso se deu provavelmente em virtude da influência de um 

El Niño de moderada intensidade que acabou interferindo para a ocorrência de desvios 

negativos. 
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Gráfico 7 - Valores do IAC positivos e negativos para o município de Granja 

Fonte: Paiva (2020) 

A categorização no município de Granja que mais se repetiu foram os anos classificados como 

muito secos (10 anos), seguido dos anos classificados como secos (6 anos) e chuvosos (6 anos).  

Cinco anos foram classificados como muito chuvosos (Tabela 2).  

Tabela 2 - Classes de Intensidade do IAC no Município de Granja  

ANO CLASSIFICAÇÃO  

2009, 2019 Extremamente Chuvoso 

1995, 1996, 1999, 2003, 2018 Muito Chuvoso 

1994, 2006, 2007, 2008, 2011, 2017 Chuvoso 

1990, 1991, 2000, 2001, 2004, 2015 Seco 

1992, 1993, 1997, 1998, 2002, 2005, 2012, 2013, 

2014, 2016 
Muito Seco 

2010 Extremamente Seco 

Fonte: Autores (2020) 

O Município de Senador Sá apresentou 14 anos com desvios positivos e 16 anos com desvios 

negativos, com uma variação no IAC entre -5.72 a 5.57 (Gráfico 8). Senador Sá foi o município 

que obteve o maior número de anos extremamente chuvosos, com um total de 4 anos (1995, 

2003, 2006, 2008). Com relação ao ENOS, o ano de 2008 encontrava-se sob influência de uma 

La Niña moderada. Já o ano de 2006 iniciou com a formação de uma La Niña fraca, 

diferentemente do que ocorreu nos anos de 1995 e 2003, já que em ambos verificou-se um 

início de El Niño (fraco), mas que depois perdeu intensidade e apresentou uma transição para 

neutralidade. Ou seja, acredita-se que a fraca intensidade do El Niño não se apresentou como 

relevante a ponto de interferir nos acumulados de chuva nesses anos. Neste caso, as condições 

oceânicas no Atlântico, favoráveis à ocorrência de chuvas (Dipolo Negativo), foram mais 

importantes. Apenas um ano foi classificado como extremamente seco: o ano de 2010, o qual 

encontrava-se sob influência de um El Niño de intensidade moderada a forte.   
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Gráfico 8 - Valores do IAC positivos e negativos para o município de Senador Sá 

Fonte: Autores (2020) 

Os anos classificados como secos foram os anos que mais ocorreram durante a série histórica 

analisada, com registro de 9 anos, seguidos dos anos chuvosos (7 anos), muito secos (5 anos) e 

3 anos muito chuvosos (Tabela 3). 

Santa Quitéria, localizado próximo à Mesorregião do Sertão Cearense apresentou os seguintes 

desvios para o IAC: 13 anos com desvios positivos e 17 anos negativos, com uma variação para 

os valores do IAC entre -4.44 e 5.91 (Gráfico 9). Santa Quitéria apresentou 3 anos 

extremamente chuvosos: os anos de 1995 (Transição El Niño fraco para Neutro), 1996 

(Transição de La Niña fraca para Neutro) e 2019 (El Niño fraco). Nestes três anos, o Dipolo de 

TSM do Atlântico (negativo) apresentou-se como favorável às chuvas, o que pode ter 

contribuído para acumulados tão significativos. O ano de 1995, mesmo com os meses de 

fevereiro e março estando sob influência de um El Niño fraco, foi o ano com o maior desvio 

quanto ao IAC da série histórica (5.91). 
  

-6

-4

-2

0

2

4

6

1
9
9

0
1

9
9

1
1

9
9

2
1

9
9

3
1

9
9

4
1

9
9

5
1

9
9

6
1

9
9

7
1

9
9

8
1

9
9

9
2

0
0

0
2

0
0

1
2

0
0

2
2

0
0

3
2

0
0

4
2

0
0

5
2

0
0

6
2

0
0

7
2

0
0

8
2

0
0

9
2

0
1

0
2

0
1

1
2

0
1

2
2

0
1

3
2

0
1

4
2

0
1

5
2

0
1

6
2

0
1

7
2

0
1

8
2

0
1

9

IA
C

ANO

IAC DE SENADOR SÁ



  

GEOGRAFIA: SEMIÁRIDO, MEIO AMBIENTE, URBANISMO E OUTROS TEMAS  

 

55 

Tabela 3 - Classes de Intensidade do IAC do Município de Senador Sá 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores (2020) 

 

Gráfico 9 - Valores do IAC positivos e negativos para o município de Santa Quitéria 

Fonte: Autores (2020) 

 

A classe de maior ocorrência para Santa Quitéria foi aquela que representa os anos secos (9 

anos), seguido pelos chuvosos (7 anos), muito chuvosos (6 anos) e 3 anos muito chuvosos 

(Tabela 4). Santa Quitéria obteve dois anos considerados extremamente secos: 1998 (onde o El 

Niño de forte intensidade parece ter exercido grande influência no déficit de chuvas para esse 

ano e período) e 2013 (um ano neutro em relação ao ENOS). 
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Tabela 4 - Classes de Intensidade do IAC no Município de Santa Quitéria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O município de Hidrolândia apresentou 14 anos com desvios positivos e 16 anos com desvios 

negativos, com valores de IAC entre -5.03 e 4.29 (Gráfico 10). Assim como em Santa Quitéria, 

o ano de 1998 foi extremamente seco. Ao que tudo indica, o El Niño de forte intensidade 

verificado no início deste ano parece ter exercido uma importante influência nos acumulados 

inexpressivos. Três anos foram considerados extremamente chuvosos: 1995, 1996 e 2009. Os 

anos de 1996 e 2009 encontravam-se sob influência de uma La Niña, diferentemente do ano de 

1995 em que observou-se a atuação de um El Niño, mas que foi de fraca intensidade e logo 

abriu espaço para uma condição de neutralidade no restante do quadrimestre. 

    
Gráfico 10 - Valores do IAC positivos e negativos para o município de Hidrolândia 

Fonte: Autores (2020) 

Em Hidrolândia, a categoria mais frequente durante a série histórica foi “seco”, com 9 anos 

(1991, 1993, 1997, 2000, 2001, 2002, 2004, 2006 e 2010). Em seguida, destacam-se os anos 

chuvosos, com 6 anos (1990, 1999, 2005, 2007, 2011 e 2017) e anos muito secos, também com 

6 anos (1992, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016).  Por fim, os anos muito chuvosos foram 5 anos 

(1994, 2004, 2008, 2018 e 2019). 
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1998, 2013 Extremamente Seco 

-6

-4

-2

0

2

4

6

1
9
9

0

1
9
9

1

1
9
9

2

1
9
9

3

1
9
9

4

1
9
9

5

1
9
9

6

1
9
9

7

1
9
9

8

1
9
9

9

2
0
0

0

2
0
0

1

2
0
0

2

2
0
0

3

2
0
0

4

2
0
0

5

2
0
0

6

2
0
0

7

2
0
0

8

2
0
0

9

2
0
1

0

2
0
1

1

2
0
1

2

2
0
1

3

2
0
1

4

2
0
1

5

2
0
1

6

2
0
1

7

2
0
1

8

2
0
1

9

IA
C

ANO 

IAC DE HIDROLÂNDIA 



  

GEOGRAFIA: SEMIÁRIDO, MEIO AMBIENTE, URBANISMO E OUTROS TEMAS  

 

57 

Tabela 5 - Classes de Intensidade do IAC do Município Hidrolândia 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores (2020) 

Sobral, localizado na porção central da Mesorregião Noroeste do Ceará, demonstrou um desvio 

positivo em 16 anos e um desvio negativo em 14 anos, com uma variação dos valores do IAC 

entre 4.65 e -5.07 (Gráfico 11). Sobral apontou três anos extremamente chuvosos: o ano de 

2003 (mesmo com o início do ano estando ainda sobre influência do El Niño, há uma transição 

para uma condição de neutralidade) e os anos de 2008 e 2009 (ambos sob influência de uma La 

Niña). Já com relação aos anos extremamente secos, Sobral apresentou apenas um registro: 

1998, com valor do IAC de -5.07, mantendo-se sob a influência de um forte El Niño. 

 

Gráfico 10 - Valores do IAC positivos e negativos para posto sede do Município de Sobral 

Fonte: Autores (2020) 

No município de Sobral, a classe de maior incidência entre 1990 a 2019 foi “chuvoso”, com 

uma ocorrência de 9 anos, seguido dos anos muito secos (7 anos de ocorrência), secos (com 6 

anos) e os anos muito chuvosos, com 4 ocorrências durante a série histórica (Tabela 6). 
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Tabela 6 - Classes de Intensidade do IAC do Município de Sobral. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores (2020) 

Santana do Acaraú, diferente dos outros municípios selecionados, mostrou uma maior 

ocorrência de desvios positivos, com 16 anos. Em 14 anos observaram-se desvios negativos, 

com um IAC variando entre 5.18 e -5.51 (Gráfico 11).  
 

Gráfico 11 - Valores do IAC positivos e negativos para posto sede do município de Santana do Acaraú  

Fonte: Autores (2020) 

Os anos de maior ocorrência no município de Santana do Acaraú foram os anos chuvosos (com 

9 anos), seguido dos anos secos (com 8 anos), anos muitos chuvosos (5 anos), enquanto que os 

anos muito secos foram apenas 3 (Tabela 7). 
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Tabela 7 - Classes de Intensidade do IAC do Município de Santana do Acaraú 

Fonte: Autores (2020) 

Com uma ocorrência de 2 anos extremamente chuvosos no posto sede de Santana do Acaraú, 

os anos de 2009 e 1996 apresentaram atuação de uma La Niña no quadrimestre chuvoso 

fevereiro-maio. Três anos foram classificados como extremamente secos: 1993, 1998 e 2010. 

Em relação ao ENOS, o ano de 1993 apresentou neutralidade no Pacífico, enquanto que o ano 

de 1998 estava sob atuação de um El Niño de forte intensidade. No ano de 2010, observa-se a 

influência de um El Niño de intensidade moderada na maior parte do quadrimestre fevereiro-

maio. E assim, mais uma vez, nota-se como o ENOS pode ter exercido uma importante 

influência no acumulado de chuva.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Índice de Anomalia de Chuva (IAC) apresentou-se como um importante indicador estatístico 

que permitiu definir intervalos e categorizar períodos extremos quanto aos acumulados 

pluviométricos, sendo assim uma ferramenta valiosa nos estudos associados a eventos extremos 

de chuva.  

Inclusive, a partir de tal categorização, foi possível avaliar se tais acumulados verificados no 

quadrimestre chuvoso fevereiro-maio, considerando-se os municípios de Sobral, Granja, 

Senador Sá, Santana do Acaraú, Santa Quitéria e Hidrolândia (inseridos na Mesorregião do 

Noroeste cearense), apresentavam alguma relação com a influência do El Niño Oscilação Sul – 

ENOS.  

Tal relação parece notória, em especial nos anos considerados extremos, com algumas exceções 

(há que se considerar também a importante influência das temperaturas oceânicas do Atlântico 

Tropical, no que se refere ao padrão denominado de Dipolo de TSM). Afinal, observou-se que 

em anos de ocorrência de El Niño (em especial aqueles de intensidade forte e moderada), os 

acumulados inexpressivos/deficitários no quadrimestre fevereiro-maio parecem dar a tônica do 

comportamento da chuva na região, enquanto que em anos de ocorrência de La Niña 

(principalmente quando esta apresenta-se como de forte ou moderada intensidade), os 

acumulados bem acima da normal climatológica parecem contribuir para a ocorrência de anos 

extremamente chuvosos.  

Claro que tais análises não se esgotam aqui, inclusive porque faz-se necessária uma maior 

profundidade quanto à observação de alguns mecanismos físicos, teleconexões, bem como 

atuação de sistemas atmosféricos pontuais que acabam contribuindo para a ocorrência de 

ANOS CLASSIFICAÇÃO  

1996, 2009  Extremamente Chuvoso 

1995, 2003, 2017, 2018, 2019 Muito Chuvoso 

1991, 1994, 1999, 2000, 2004, 2006, 2007, 2008, 

2011 Chuvoso 

1990, 1997, 2001, 2002, 2005, 2013, 2015, 2016 Secos 

1992, 2012, 2014,  Muito Secos 

1993, 1998, 2010 Extremamente Secos 
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acumulados vultosos ou inexpressivos no período que corresponde ao quadrimestre chuvoso no 

Estado do Ceará. 
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PERCEPÇÕES DA NATUREZA E DA PAISAGEM A PARTIR DA 

OBRA OS SERTÕES DE EUCLIDES DA CUNHA: UMA ANÁLISE 

GEOGRÁFICA SOBRE O SEMIÁRIDO 

 

Larissa Ingrid Marques Linhares 

José Falcão Sobrinho 

 

INTRODUÇÃO 

É claro perceber os discursos que permeiam a realidade do Nordeste brasileiro, ainda mais 

quando se retrata a literatura clássica, onde as perspectivas do homem e da terra eram narradas 

e proliferadas em graus acentuados. Assim, as obras de Euclides da Cunha, como: Os Sertões 

e Canãa, de Graça Aranha, inauguraram o chamado Pré-Modernismo no Brasil e com isso 

questões ligadas a antropologia, sociologia e a Geografia ganharam evidência, ultrapassando os 

limites literários e dando enfoque a assuntos abrangentes, numa narrativa histórica, 

epistemológica, mas sem abandonar seu grau literário, classificando-as como as mais brilhantes 

obras literárias brasileiras.  

Ao se perceber a estrutura da obra Sertões, observa a clareza que o referido autor traz em 

distinguir a Terra, o Homem e a própria Guerra de Canudos, não obstante, vale destacar que os 

anseios desta pesquisa não é as consequências da guerra, mas as descrições geográficas que 

tanto enriquece a referida obra; elementos naturais expostos que fazem as descrições serem 

exploradas.  

Vale destacar que Euclides da Cunha era bacharel em Ciências Físicas e Naturais, Matemática 

como também era Engenheiro Militar, portanto, seu grau de formação fazia com que o mesmo 

pudesse descrever os Sertões do Norte como o mesmo nomeou. Influenciado pelo forte 

determinismo de Humboldt, Euclides traz para o Brasil as primeiras percepções geográficas no 

que se refere ao semiárido brasileiro, enaltecendo a vegetação, o solo, a transição, a geologia, 

o próprio relevo. Uma comunhão de elementos que torna o Nordeste brasileiro ao mesmo tempo 

palco de narrativas desoladas, mas ao mesmo tempo abarcar elementos sensacionais.  

Nisso ao se pesquisar a área que se compreende o Nordeste brasileiro e consequentemente a 

extensão do semiárido, é percebido diversos fatores físicos, tais como: Zona de Convergência 

Intertropical, a geomorfologia, a geologia, os processos pedogenéticos e dentre outros que 

explicam por que essa área se manifesta como a área menos explorada do Brasil. Ao se discorrer 

sobre semiárido é necessário entender que o mesmo se localiza no Nordeste do Brasil, 

compreendendo os Estados ou Unidades Federativas – UF do Piauí, Ceará, Pernambuco, Rio 

Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Bahia, uma parte do Maranhão e o norte de Minas 

Gerais. O mapa (FIG. 01) a seguir visa mostrar a delimitação do semiárido.  

Entende-se que as manifestações em prol do que é e como se caracteriza o semiárido são ações 

que transparecem superficialidades, descrevem o semiárido em sinonímia a pobreza, seca e 

miséria, algo que não condiz com a realidade, presume-se que essa área não é apenas o clima 

ou a região mais deficitária do Brasil, mas aquela que concentra a maior diversidade de 

elementos geográficos e paisagísticos, compreendendo relações humanas e naturais que 

nenhuma outra região pode oferecer.  

Consequentemente, as visões distorcidas do semiárido foram perpetuadas a partir da chamada 

“indústria da seca” se alicerçou em prol do “beneficiamento” oligárquico e político, mas não 
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favorecia quem realmente necessitava. O slogan por tanto tempo utilizado “combate à seca” 

fugia da realidade, não se acaba com a seca, pode-se conviver. Assim, as políticas públicas de 

convivência com o semiárido, traz consigo a “quebra” do paradigma de se aniquilar com a seca, 

ou seja, busca-se mecanismo que fomentem essa realidade.        

Assim, o teor dessa pesquisa parte da necessidade de elencar as descrições da paisagem e da 

natureza, tão bem redigida por Euclides, enaltecendo peculiaridades geográficas que unidas 

tornam categorias únicas e essenciais. Analisa-se, portanto, como a geografia e a literatura pode 

se evidenciar quando se discorrem sobre o semiárido, as percepções da paisagem, as descrições 

geográficas, geomorfológica, estruturais que se presencia no contexto dos Sertões. Elenca-se as 

atribuições de Euclides ao se deparar com os Sertões do Norte tão desconhecido ainda.  

Nesta prerrogativa o presente artigo visa enaltecer a ligação da geografia com a literatura, 

motivando questões epistemológicas da própria essência da geografia em discutir a paisagem 

como sinônima a natureza (SOBRINHO, 2008) e a própria perspectiva da paisagem do 

semiárido.  

METODOLOGIA  

Partindo de início da concepção da pesquisa qualitativa, devemos compreender de início que, 

para Minayo (2001, p. 14) a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, 

motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo 

das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização 

de variáveis. Devemos elucidar por exemplo, que não há variáveis a se trabalhar, mas parte do 

ponto de pesquisa do pesquisador em prol do seu objeto de estudo. 

 

Figura 01: Mapa de delimitação do Semiárido brasileira 

Fonte: IBGE (2010) e SUDENE (2017) adaptado por Neto (2019). 
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De início a delimitação da pesquisa, o contexto do semiárido, entendendo sua complexidade e 

suas transformações. Partindo, do resgate epistemológico da geografia com a literatura, a 

análise da obra O Cosmo de Humboldt, trouxe concepções acerca da paisagem e suas 

importâncias dentro do contexto da geografia física. Posteriormente, a análise detalhada da obra 

Os Sertões de Euclides da Cunha, tendo base questões já relatadas pelo autor Ab'saber em seu 

livro Dossiê do Nordeste Seco: uma geografia humana sofrida. Os procedimentos 

metodológicos partem da análise da relação epistemológica da geografia e da literatura, a 

constituição do Semiárido dentro dos transmites como clima, vegetação, solo, geomorfologia, 

aspectos físicos do semiárido que são descritos e ressaltados como algo que não vislumbra o 

progresso, mas traz uma conotação de pobreza e miséria. 

Geografia física: o espelho da natureza 

Ao se introduzir a geografia como a ciência capaz de entender a natureza e os aspectos humanos, 

percebe-se a necessidade de discutir os elementos físicos que transparece o planeta Terra. Parte-

se do pressuposto que a base construtivista da ciência geográfica traz consigo elementos que 

buscam analisar a natureza em seus mais diversos meios, estados, espaços e concepções.  

Nesta perspectiva, deve ser elucidado que desde a mais remota aparição da geografia como 

ciência a busca incessante de discutir a natureza já era percebido, ou seja, as concepções dos 

filósofos naturalistas partiam da predisposição de compreender os fenômenos da natureza para 

se compreender a origem do mundo, a Arqué. Todavia, o caráter científico e sistemático do 

conhecimento da geografia no que diz respeito a natureza é discutido nos ensaios singulares de 

Alexander Von Humboldt, em ressalva, em seu livro, Cosmos: um esboço da descrição Física 

do Universo:     
A impressão que a natureza produz é tão poderosa e magnifica que após alguns meses 

de permanência naqueles lugares, crê-se ter vivido por anos neles a primeira terra que 

nossos pés, que simpático e memorável segue durante toda a vida. (HUMBOLDT 

2005, p. 143-144).  

 

Em sua gênese, a geografia física busca emergir com a capacidade de analisar os mais diversos 

mecanismos de formação da natureza, e discuti-la vai bem mais além de um campo 

epistemológico, mas um viés fundamental para se estruturar as transformações da natureza ao 

longo do tempo, dispõe assim, que: 

 

A natureza considerada racionalmente é a união na diversidade, a ligação do múltiplo 

em forma e composição, é o complexo de seus elementos e forças como um todo vivo. 

É por isso que o objetivo mais importante de uma investigação da natureza é 

reconhecer na diversidade a unidade... (Humboldt, 2005, p. 143-144). 

 

Nos anseios da geografia física a discussão do que é a natureza e como ela se liga no que diz 

respeito a própria categoria de analise paisagem é algo bastante pertinente tendo em vista que 

por muito tempo a categoria de analise paisagem esteve ligada a questão teórica- metodológica 

principalmente no que concerne a geografia física, tendo em vista que em analise sistêmica a 

paisagem é a base para se configurar o objeto de estudo, nisso, deve ser configurado que 

paisagem: 
Uma proporção do espaço caracterizada por um tipo de combinação dinâmica, 

portanto instável, de elementos geográficos diferenciados – físicos, biológicos e 

antrópicos – que, ao reagir dialeticamente uns sobre os outros, fazem da paisagem um 

conjunto geográfico indissociável que evolui em bloco, tanto sob o efeito das 

interações entre os elementos que o constituem como sob o efeito da dinâmica própria 

de cada um de seus elementos considerados separadamente. (Bertrand, 1982, apud, 
Mendonça, 1989) 
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Ao se perceber as percepções discorridas pela literatura, nota-se que os detalhes, as descrições 

e o conteúdo exposto se articulam com a própria proposta de se estabelecer as conexões com a 

geografia.  

 Conceito, tempo e espaço.  

Ao se perceber o contexto da configuração do Nordeste ou que para Durval Muniz, (1994) “A 

invenção do Nordeste” observamos claramente as visões negativas que se perpetuaram ao longo 

tempo, tendo em vista que os conceitos que prosperaram do Nordeste e nesta perspectiva o 

Semiárido foi sempre algo degenerativo, ou seja, difundiram a seca, as terras inóspitas, a 

migração, a infertilidade dos solos, a paisagem tida como morta e tantos outros fatores que 

fomentaram um Nordeste “amaldiçoado por Deus”.   

Nesta perspectiva, a literatura sempre serviu de subsídio para se compreender os aspectos 

pertinentes da sociedade, em especial o Nordeste brasileiro com os clássicos que discorreram 

da realidade dos acontecimentos passados, assim, a clareza do êxodo rural, a concentração 

fundiária, a repulsa do Sudeste contra o Nordeste, aspectos naturais que prosperaram com a 

literatura nos nomes de Raquel de Queiroz com O Quinze, Graciliano Ramos com Grandes 

Sertões Veredas, Euclides da Cunha com Os Sertões ; dentre outros; autores que transcreveram 

a realidade da seca, do abandono político e principalmente da natureza encontrada no autor 

principal desses livros o: Semiárido brasileiro.   

Diante disso, a literatura sempre foi uma aliada a conhecer os diferentes espaços geográficos, 

principalmente no que diz respeito ao Nordeste brasileiro, assim, vale ressaltar que essa ligação 

da ciência geográfica com a literatura não é algo recente, mas algo que sempre foi explorado, 

assim as primeiras incursões de estabelecimento da relação entre Geografia e Literatura se 

iniciaram em meados do século XIX, com o debate de Alexander Von Humboldt em sua obra 

magistral Cosmos (BROSSEAU, 1996), publicada, originalmente, entre 1845 e 1858 (ÁNGEL 

PUIG-SAMPER; REBOK, 2003).   

Assim, os anseios descritos e explorados pela literatura sempre foram utilizados como ponto de 

partida para se compreender o espaço geográfico, ou seja, quando se discute algo que 

potencialize o espaço é necessário e se faz compreender suas diversas aplicações a diversidade 

encontrada em elementos literários é de suma importância para a ciência geográfica, mesmo 

que nos últimos tempos o teor de ligação esteja sendo fragmentado:   

 

A primeira visão que um geógrafo tem de uma paisagem é a mesma de todos os 

homens: uma impressão global com seu cortejo de sentimentos e emoções, de 
elementos subjetivos, se preferirem. Como todo mundo, ele é sensível às formas e 

cores, aos perfumes e sons. O que lhe é peculiar é uma maior aptidão a dissociar os 

elementos do quadro, a fixar a significação de cada um de seus traços evocando 

analogias longínquas, a descobrir o mecanismo de sua ligação, a torna-lo inteligível; 

(SORRE, 1933 apud MONBEIG, 1940, p. 225).  

 

Nesta perspectiva, ao analisar os componentes brasileiros que estão envolto na literatura, deve 

ser ressaltado que o uso da literatura na Geografia se deu num processo de ascensão da geografia 

como ciência e sua respectiva influência francesa, assim, no Brasil, os debates relacionando a 

Geografia e a Literatura também se iniciam com uma voz francesa, a de Pierre Monbeig, em 

1940.  
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A literatura traz consigo as relações do homem com a natureza e consequentemente as relações 

que o mesmo estabelece em sociedade, seja em nome do poder, seja em nome de fatores que 

vislumbre transformações no espaço, nesta perspectiva, é exatamente isso que liga a ciência 

geográfica a essa visão do homem e da sociedade, apesar de a geografia e a literatura serem e 

terem objetivos distintos as mesmas se unem pela capacidade de dialogar em sociedade e 

natureza:  

 
Sinto-me tentado a escrever que, depois de seu nascimento moderno, a Geografia se 

tornou cada vez menos literária ao passo que a Literatura se tornava dia a dia mais 

geográfica. É que, efetivamente, elas têm um campo comum: a descrição da paisagem. 

Descrever a paisagem da região estudada é a primeira fase do trabalho geográfico. 

Pode-se afirmar, sem exagero, que a Geografia é o estudo das paisagens. Começa por 

descrevê-las e tem por missão, em seguida, explicá-las (MONBEIG, 1940, p. 225).  

 

Ao se caracterizar a realidade do espaço principalmente no que concerne a literatura é ter 

primazia em conhecer e perceber a cronologia e os artefatos presentes nas descrições ricas e 

cheias de detalhes que são as obras literárias, nisso, para Monbeig (1940), no estabelecimento 

da relação entre Geografia e Literatura, está se revela, então, fornecedora de informações, 

enriquecedora de descrições, o que permite a construção de uma ponte entre as duas áreas do 

conhecimento.   

Literatura e geografia no contexto brasileiro 

A ligação da geografia com a literatura como já foi exposta não é algo recente, mas uma união 

que veio se construindo ao longo do tempo. Assim, nos últimos tempos pesquisas vem sendo 

cada vez mais desenvolvida em prol do conhecimento geográfico, mas com base nos processos 

literários, tanto no que diz respeito ao objetivo da geografia humana; com todas as virtudes 

social, econômica, populacional dentre outros, como a própria dinâmica da geografia física em 

prol dos processos descritos nas obras literários. 

A literatura se apoiou ao longo tempo retratando um Nordeste como uma terra desolada, sem 

capacidade de desenvolvimento, procurou descrever aquilo que a percepção alcançava sem 

compreender os processos naturais que estavam embutidos nos aspectos que eram descritos 

pela literatura. As obras literárias expressão lugares, as visões próprias dos personagens locais, 

as descrições das paisagens. A imitação da realidade, ofereceu a geografia a base para se apoiar 

na descrição geográfica; instrumento clássico, a descrição, assim como o mapa, é representação 

da chamada síntese geográfica (HISSA, 2002). 

Percebendo esse mecanismo, ressalta-se que a descrição sempre foi algo primordial a geografia, 

em especial a física, apoiando-se no caráter físico, se deteve a discorrer em textos, lugares e na 

própria paisagem do espaço geográfico. Analisa-se, portanto, que o método descritivo tão bem 

explorado nas bases de fundamentação da ciência geográfica não pode ser esquecido nem tão 

pouco deixado de lado, mas deve ser algo de fundamental importância para se entender a 

natureza e a paisagem em seu caráter físico.  

No IX Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Geografia 

– ENANPEGE, em Goiânia, Goiás, Eguimar Felício Chaveiro (UFG), Júlio César Suzuki 

(USP) e Cláudio Benito Oliveira Ferraz (UNESP) organizaram o Grupo de Trabalho Geografia 

e Literatura:  

 

O grupo de trabalho GEOGRAFIA E LITERATURA: interlocuções possíveis objetiva 

apresentar as ricas experiências de trabalhos efetivadas pelos membros e interpretar, 
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o quanto possível, caminhos elaborados por outros autores brasileiros e estrangeiros 

que entranham essa questão. Verificar-se-á o modo como a aproximação entre 

Geografia e Literatura se deu – se dá e pode ocorrer – no plano teórico e metodológico. 

Além disso, tentará escrutinar os sentidos políticos dessa aproximação, especialmente 

focando a leitura dos espaços, dos lugares, das paisagens e territorialidades. Um 
pressuposto será basilar: compreender que o trabalho geográfico faz uso de 

mecanismos simbólicos e linguísticos, bem como imagético, imaginativos e estéticos, 

próprios do labor literário. Em outros termos: a geografia é uma narrativa do mundo. 

Da mesma maneira, os enredos, as situações, as estruturas, as narrações literárias e 

suas imagens fazem uso de referências espaciais. É respeitando a autonomia de ambos, 

separando-os e, portanto, não os confundindo, que a aproximação pode se fundir 

nisso: na compreensão mais profunda das relações sociais e humanas e seus desígnios 

espaço temporais (ENANPEGE, 2011, página de abertura do GT 20).  

 

Todavia, o que é explorado categoricamente dentro da abordagem literária geográfica são 

relações de poder, êxodo rural, o próprio coronelismo, a questão fundiária, percepções essas 

que não abarcam a descrição do principal meio de sustentação da literatura clássica brasileira. 

Euclides por sua vez, ao retratar os acontecimentos de Canudos, expor a imagem dessa terra tão 

menospreza e que deveria ser bem mais conhecida, exaltando não apenas o conflito, mas o 

sertanejo e principalmente essa região com todas as suas peculiaridades.   

Ao longo do livro observa-se que Euclides traz detalhes da vegetação, tida como morta, o solo 

rachado, a erosão um processo acentuado, o chão desnudo e tanto outros artefatos que destacam 

a realidade semiárida Casteleti et al, 2004:  

 

Na literatura a caatinga tem sido geralmente descrita como pobre, que abriga poucos 
endemismos, porem estudos recentes mostram o inverso, sendo registrado um número 

considerável de espécies endêmicas para a região, por ser uns ecossistemas pouco 

estudado descrições de novas espécies de flora e fauna endêmicas vem sendo 

registrada com frequência, indicando pouco conhecimento de sua biodiversidade e de 

seus processos ecológicos.  

 

Deve ser evidenciado que a caatinga não é essa descrição pobre, morta, sem vida, mas uma área 

rica em biodiversidade e o único bioma genuinamente brasileiro, Ab’ Saber, em Dossiê do 

Nordeste Seco (1999), caracterizar o Semiárido transcorri não apenas uma realidade, mas sim, 

a efetivação dos processos fisiológicos, morfoclimáticos que ocorreu, ou seja, os fatos são 

postulados apenas pela percepção e não pelos processos fisicogeográficos que se estabeleceram 

ao longo do tempo geológico. 

Discorre que na realidade essa visão estática da caatinga e essa descrição da mesma como sendo 

algo morto, transparece a complexidade da mesma, compreendendo que esse estado “morto” 

significa um período de hibernação, a vegetação perde a folhagem, se torna cinza, mas na 

verdade está apenas esperando o período chuvoso para se regenerar Ab’ Saber (1999, 35):  

 
Uma flora constituída por espécies dotadas de longa história de adaptação ao calor e 

à secura incapaz de restaurar-se, sob o mesmo padrão de agrupamento, após 

escarificações mecânicas de seu suporte edáfico. As capoeiras de caatingas – os 

marmeleiros, mofumbos e juremais – atestam as dificuldades de retorno da vegetação 

original, enquanto as áreas de empréstimo de terra usadas para a construção de 

estradas comprovam a rapidez de alastramento do xerofitismo e a irreversibilidade das 

condições dominantes, a partir desse tipo de degradação. 

Analisa-se que a realidade descrita em apenas valores perceptíveis não abarca a complexidade 

que compõem o ambiente semiárido, ou seja, essas descrições revelam o valor da percepção, 

mas não se fundamenta nas causas e nas justificativas científicas para se entender o semiárido.  
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Euclides da Cunha: uma análise geográfica sobre os Sertões do Norte.  

Ao se apropriar da obra Os Sertões percebe-se que os elementos encontrados não são apenas a 

descrição do homem, em sua tão celebre frase, O sertanejo é antes de tudo um forte, (1902) ou 

relatar o desfecho da Guerra de Canudos (1896 a 1897), é também uma trajetória geográfica, a 

descrição da Terra, dos aspectos paisagísticos, da natureza do semiárido nordestino.  

Orienta-se, que ao se discorrer sobre o sertão, destaca-se a crença, a civilização noutrora tão 

diferente da região Sudeste, se descrevia a imagem mítica do sertão, fundamentado em caráter 

nacionalista, imagem de reduto de relatos sombrios a mercê de uma geografia escandalizada. 

Percebe-se claramente a preocupação do autor a descrever os traços da paisagem ao longo do 

percurso, Cunha, 1902, a entrada do sertão. Terra ignota. A imagem descrita revela um sertão 

também detalhado por Ab’ Saber, 1993, o Nordeste seco comporta-se como uma região 

subdesértica paradoxal, já que é extensivamente servido por redes hidrográficas hierarquizadas, 

com drenagem aberta para o mar. Percebe-se claramente, que ao longo do tempo o interesse em 

se conhecer os Sertões do Norte ou o Nordeste Seco se tornou algo bastante persistente.  

Categoricamente, Euclides da Cunha discorria a natureza tal qual era sua percepção, 

emoldurava um sertão rico em detalhes, fazia claras delimitações do que concerne a transição 

do Sudeste para o Nordeste:  

O Planalto Central do Brasil desce, nos litorais do Sul, em escarpas inteiriças altas e 

abruptas. Assoberba os mares; e desata-se em chapadões nivelados pelos visos das 
cordilheiras marítimas, distendidas do Rio Grande a Minas. Mas ao derivar para as 

terras setentrionais diminui gradualmente de latitude, ao mesmo tempo que descamba 

para a costa oriental em andares, ou repetidos socalcos, que despem da primitiva 

grandeza afastando-o consideravelmente para o interior. (CUNHA, Euclides. 37, 

1902) 

 

Ainda na perspectiva de análise da zona de transição Euclides, 1902, discorreu de sorte que 

quem o contorna, seguindo para o norte, observa notáveis mudanças de relevos: a princípio o 

traço contínuo e dominante das montanhas, precipitando-o. Percebe-se que para o autor essa 

área era de fundamental importância para se compreender os Sertões do Norte.   

 

A entrada dos Sertões e Terra inóspita por Euclides da Cunha 

O interesse dessa análise geográfica é perceber o quão rico de detalhes é exposto sobre a 

geografia do Nordeste, destaca-se que essa abordagem feita referida na seguinte passagem, uma 

categoria geográfica que Hegel não citou. Como se faz um deserto. Como se extingue o deserto. 

O martírio secular da terra. Percebe-se que as próprias descrições do autor são para ele algo 

pertinente e antes nunca visto, assim: 

Localizadas em depressões, entre colinas nuas, envoltas pelos mandacarus despidos e 

tristes, como espectros de arvores; ou num colo de chapada, recortando-se com 

destaque no chão poente e pardo, graças à placa verde-negra das algas unicelulares 

que a revestem. (CUNHA, 1902, 73)  

A literatura se apoiou ao longo tempo retratando um Nordeste como uma terra desolada, sem 

capacidade de desenvolvimento, procurou descrever aquilo que a percepção alcançava sem 

compreender os processos naturais que estavam embutidos nos aspectos que eram descritos 

pela literatura. 

Discutir o contexto do semiárido é entender peculiaridades que o mesmo abarcar, 

compreendendo que não é apenas o clima semiárido assevera Teixeira (2006) como uma 
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referência climática, que marca uma característica do ecossistema desta região, que é o índice 

de pluviosidade baixa, isto é, menor de 800mm ao ano, mas como enaltece Malvezzi (2007) O 

Semiárido brasileiro não é apenas clima, vegetação, solo, Sol ou água. É povo, música, festa, 

arte, religião, política, história. É processo social. Não se pode compreendê-lo de um ângulo só. 

O semiárido brasileiro se estabeleceu como palco primordial da literatura, trazendo consigo 

elementos de diferentes aspectos, assim, deve ser evidenciado que: 

 

A terra desnuda tendo contrapostas, em permanente conflito, as capacidades emissivas 

e absorvente dos materiais que a formam, do mesmo passo armazena os ardores das 

soalheiras e deles se esgota, de improviso. Insola-se e enregela-se, em vinte e quatro 

horas. Fere-a o sol e ela absorve-lhe os raios, e multiplica-os e reflete-os, e refrata-os, 

num reverberar ofuscante: pelo topo dos cerros, pelo esbarrancado das encostas, 

incendeiam-se as acendalhas da sílica fraturada, rebrilhantes, numa trama vibrátil de 

centelhas; a atmosfera junto ao chão vibra num ondular vivíssimo de bocas de fornalha 

em que se pressente visível, no expandir das colunas aquecidas, a efervescência dos 

ares; e o dia, incomparável no fulgor, fulmina a natureza silenciosa, em cujo seio se 

abate, imóvel, na quietude de um longo espasmo, a gargalhada sem folhas da flora 

sucumbida (CUNHA, 1902, p 85. ). 

 

Para Ab’ Saber (1999) a complexidade do todo do semiárido deve ser elencada, ou seja, para 

ele o Nordeste seco não é o império das chapadas e tão pouco terras inóspitas, assim, Cunha, 

Euclides (1902, 28) Ajusta-se sobre os sertões o cautério das secas; esterilizam-se os ares 

urentes; empedra-se o chão, gretando, recrestado; ruge o Nordeste nos ermos; e, como um 

cilício dilacerador, a caatinga estende sobre a terra as ramagens de espinhos (...). Evidencia-se 

que diversos fatores são analisados e conhecer o Os Sertões é algo primordial:  
 

Não foi Euclides da Cunha, cujos Sertões mereceriam ser melhor conhecidos fora do 

Brasil, um dos primeiros e mais completos antropogeógrafos brasileiros? A atenção 

do geógrafo fixa-se sobre fenômenos complexos; ele se esforça por decifrar as ações 

e reações dos diversos fenômenos físicos, entre si e em relação ao homem. São essas 

relações sutis, os elementos com que trabalha. De um todo, que como tal se apresenta 
aos olhos do profano, procura o geógrafo decompor os diversos elementos, 

determinar-lhes o valor exato, sem, entretanto, isolá-lo arbitrariamente, pois deseja 

compreender como se realiza sua combinação (MONBEIG, 1940, p. 224). 

 

Entende-se nessa prerrogativa, que os elementos postos por Euclides da Cunha traziam consigo 

uma forte presença das contribuições do determinismo geográfico e do próprio naturalismo tão 

bem exposto e desenvolvido por Humboldt e Ritter. Considera-se que as observações de 

Euclides se davam pela sua capacidade intrínseca de perceber e descrever os elementos 

geográficos; entendendo que a categorização de sua visão é de suma importância para a 

geografia em preceitos físicos, pois abarcar a questão geológico, geomorfológica, hidrológica, 

climática, humana, perspectivas essas que detalham o contexto do semiárido e suas 

singularidades.  

O livro didático: uma breve história no ensino de geografia 

O ensino de geografia sempre trouxe muitas questões a sempre revista, muitas vezes atribuídas 

a simples memorização de conhecimentos específicos como permeou por muito tempo através 

da Geografia Tradicional, onde o essencial era o uso da memorização: decorar nomes de 

capitais, rios, estados ou países; assim, devemos compreender que o ensino de geografia 

transcreve outras relações, desde questões sociais, econômicas, políticas; dentre outras. 
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Nesta perspectiva, o livro didático passou ser utilizado no ensino de geografia com as 

contribuições de autores Manuel Said Ali Ida, Delgado de Carvalho e Aroldo de Azevedo seus 

trabalhos foram bastante significativos para o conhecimento geográfico escolar, a presença 

desses livros, principalmente no que concerne a geografia na escola D. Pedro II, sua influência 

foi de cunho metodológico e conceitual dando novas percepções para a dita disciplina.  

Ao se destacar o ensino de geografia como área na educação básica deve ser discorrido sobre 

os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, 2006:B 

Fundamentar-se em um corpo teórico-metodológico baseado nos conceitos de 

natureza, paisagem, espaço, território, região, rede, lugar e ambiente, incorporando 

também dimensões de análise que contemplam tempo, cultura, sociedade, poder e 
relações econômicas e sociais e tendo como referência os pressupostos da Geografia 

como ciência que estuda as formas, os processos, as dinâmicas dos fenômenos que se 

desenvolvem por meio das relações entre a sociedade e a natureza, constituindo o 

espaço geográfico. (PCN-BRASIL, 2006, p, 43).   

 

Nisso, ressaltar os campos de atuação da geografia na educação básica perpassa noções 

preliminares da própria ciência, ou seja, questões ligadas à convivência em sociedade, a relação 

homem-natureza, os aspectos físicos que circundam a superfície terrestre e dentre outras 

manifestações que fomentam no processo ensino-aprendizado, (PCN-BRASIL, 2006, p. 43) 

“seu objetivo é compreender a dinâmica social e espacial, que produz, reproduz e transforma o 

espaço geográfico nas diversas escalas (local, regional, nacional e mundial)”.   

Entendendo os objetivos da disciplina geografia no que diz respeito ao ensino médio há uma 

ampliação dos objetivos a serem alcançados por essa disciplina, ou seja, atribuições como 

questões ligadas a cidadania, preservação ambiental e outros anseios, nisso, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (2006, p, 44) diz que “organização de conteúdos que permitam ao aluno 

realizar aprendizagens significativas. Essa é uma concepção contida em teorias de 

aprendizagem que enfatizam a necessidade de considerar os conhecimentos prévios do aluno e 

o meio geográfico no qual ele está inserido”.    

 

O livro didático como recurso em sala de aula 

Dentro do contexto da educação brasileira é percebido discursos e debates sobre a utilização do 

livro didático, ou seja, percebe-se que a total dependência do corpo docente a este recurso 

tornando as aulas expositivas, consequentemente debates fervorosos em relação a isso se 

tornam cada dia mais comum, colocando em xeque a própria pratica e a formação de quem 

conduz as aulas, ressalva-se que o objetivo primordial da utilização do livro é ter um 

complemento ou um instrumento de suporte; Marisa Lajolo destaca:  
 

Como sugere o adjetivo didático, que qualifica e define certo tipo de obra, o livro 

didático é instrumento específico e importantíssimo de ensino e de aprendizagem 

formal. Muito embora não seja o único material de que professores e alunos vão valer-

se no processo de ensino e aprendizagem, ele pode ser decisivo para a qualidade do 

aprendizado resultante das atividades escolares. (LAJOLO, 1996, p.04)  

Concebe-se que diante das mudanças que estão acontecendo dentro do contexto escolar à 

proposta de educação contextualizada se torna cada vez mais acentuada, proporcionando a 

utilidade daquilo que o aluno tem como conhecimento preestabelecido e conduzindo para o 

conhecimento científico.  
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Nesta visão, devemos explicar que diante da pesquisa aqui desenvolvida procuramos dialogar 

com os recursos obtidos dentro do livro didático no que se refere à Educação no Semiárido. 

Braga (2004) ressalta que essa nova concepção teve sua gênese nos trabalhos educativos que 

vem sendo realizados junto às populações que vivem no Semiárido, ou seja, a Convivência com 

o Semiárido só deve e poderá ter resultados cada vez mais exitosos se existir um conhecimento 

preestabelecido, incluindo na escola. 

 

Praticando a interdisciplinaridade: literatura e geografia 

Pensar a prática educativa requer sinalizações que busquem primordialmente o 

desenvolvimento em todas as vertentes do educando, partindo de preposições que o 

conhecimento esta interligado, a educação deve partir de um pressuposto de 

interdisciplinaridade, ou seja, “as caixinhas” que dividem o conhecimento não disponibiliza o 

aluno perceber a real dimensão que circunda o conhecimento, todavia, é certo discorrer que 

ainda há lacunas a serem revista no que diz respeito a essa visão, nisso a prática interdisciplinar  

“encontra-se atualmente com os mesmo dilemas, ainda não superados, pois está ligada a 

problemática da intervenção educativa” (FAZENDA, 2014, p. 17). 

Assim, com essa percepção de interdisciplinaridade vários questionamentos são ressaltados, a 

prática docente, metodologias aplicadas, o livro didático, os documentos que regem a educação, 

a própria formação de professores. Assim, aquele professor conteudista não se apropria desse 

processo de construção do conhecimento, dificultando a própria percepção dos alunos em 

relação a sociedade, nesse sentido Varella (2008), discorre sobre a arte da comunicação em sala 

de aula, descrevendo com muita sensibilidade o caminhar solitário do educador quando este 

adota uma postura interdisciplinar, ou seja, a prática da interdisciplinaridade não é exercida 

dentro do contexto escolar. 

Nesta perspectiva, a prática interdisciplinar está muito mais envolvida na sensibilidade em 

perceber as dimensões formadoras do indivíduo e do próprio conhecimento, não dá para se 

discorrer de assuntos específicos da geografia sem antes compreender os processos históricos, 

sociológicos, filosóficos como também os processos biológicos, físicos e químicos que estão 

por trás da ciência geográfica assim, Fazenda, 2013 discorre “interdisciplinaridade para mim é 

trabalhar um mesmo assunto em diferentes disciplinas”; compreendendo o supracitado. 

Nisso, é certo afirmar que o conhecimento interdisciplinar vem ganhando bastante notoriedade, 

sendo explorado por países que buscam ter o ápice educacional, como Europa, Canadá, Estados 

Unidos e o próprio Brasil, eles trazem consigo esse ideal interdisciplinar desde a formação 

inicial de professores, conduzindo-os a prática docente em virtude da ártica interdisciplinar, 

Fazenda (2013) apresenta algumas de suas inquietações quanto esse assunto e elucida que há 

necessidade de rever-se o princípio epistemológico e praxeológico da formação de professores, 

bem como, revisitar as disciplinas tendo em vista a interdisciplinaridade.  

Nesta perspectiva, elaborar um trabalho que visa a interdisciplinaridade entre a disciplina de 

geografia e a literatura é buscar as raízes que remetem o processo de formação da ciência 

geográfica, é estimular os processos envolto da formação do conhecimento, tendo em vista que 

a literatura sempre foi um forte subsídio para se entender o espaço geográfico, não é se apropriar 

do conhecimento literário, mas ter a capacidade de compreender os processos Monbeig (1940) 

discorre “a geografia deve ser literária sem entretanto cair na literatura”. Não se fala de um 

conhecimento poetizado, mas ter a plena capacidade de compreender os fatos posto como 

instrumento instigador da geografia. 
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Educação contextualizada com o semiárido: uma realidade, problemática e objetivos 

Diante da demanda da educação básica nos últimos tempos, questões como a contextualização 

do conhecimento com a realidade dos alunos se tornam cada vez mais visível, nesta perspectiva, 

questões ligadas com o conhecimento da área que compreende o semiárido se tornam algo 

bastante significativo, (SILVA, 2006), logo, os processos formativos, sistemáticos e 

participativos, são fundamentais para o resgate e a construção de conhecimentos e práticas 

alternativas. 

Compreendendo todos os aspectos envolto dessa perspectiva contextualizada, questões 

bastantes pertinentes devem ser ressaltadas, ou seja, tratar a caatinga como fato isolado da 

dinâmica climática ou até mesmo ressaltar a imagem de deficiências múltiplas (econômica, 

natural, política; dentre outros) como permaneceu por muito tempo com a educação escolar 

tradicional, ressaltando a pobreza, miséria, feiura.  

Percebeu-se que por muito tempo, a ideia da Caatinga era uma vegetação morta, mostravam-se 

os períodos de estiagem e seca como algo generalizado, não se tinha, por exemplo, a dimensão 

da dinâmica que o bioma exerce não se ressaltava as relações exponenciais que ela mesma havia 

estimulado para “enfrentar” a fase da estiagem; compreende-se que a Caatinga não estava 

morta, mas hibernando, esperando a chuva aparecer novamente e suas flores e folhas 

renascerem.   

Assim, a ideia e o caráter de contextualização da educação se tornam bastante exitosa, 

ressaltando os processos físicos envolto das plantas da caatinga, a relação homem e natureza 

que só o homem do semiárido é capaz de definir, os mecanismos que se buscaram para 

“sobreviver” intempéries do clima, relevo, solo. Tendo em vista, esses objetivos e as reais 

atribuições da educação no contexto do semiárido as propostas das políticas públicas de 

assistência ao semiárido podem se tornar cada vez mais viável.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS.  

Destarte, ao se contemplar a diversidade do semiárido percebemos as descrições que se 

perpetuaram, tais características sempre se nortearam de forma negativa, era a terra 

amaldiçoada por Deus, a terra dos miseráveis e por que se não uma terra sem vida. Contudo, 

essas mesmas descrições eram algo bastante rico por caracterizar as transformações de uma 

terra tão rica e tão nobre.  

Presuma-se que através da obra Os Sertões não se permite apenas perceber as inúmeras 

variáveis do que é propriamente “Os sertões do norte”, mas a complexidade das descrições da 

dinâmica da paisagem, destaca-se por exemplo que o semiárido tem suas fases e suas 

perspectivas. É em sua totalidade as variações do tempo e do espaço, atingindo a perspectiva 

de sua própria condição climática, geomorfológica, estrutural, faunística; dentre outros fatores 

que transparece o que é realmente o semiárido.  

Mormente, o semiárido não deve ser analisado na visão negativa, mas em suas peculiaridades, 

que devem ser enaltecidas e discorridas como suas potencialidades. O semiárido, traz consigo 

elementos que transparece realidades de sua própria natureza. 
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INTRODUÇÃO 

Desde o desenvolvimento da humanidade e o processo de construção das civilizações a 

presença dos recursos hídricos marcou um importante papel na sobrevivência, sustento e cultura 

dos povos. Entretanto, nem todas as regiões do planeta Terra contam com esse recurso em 

abundância e muitos povos tiveram que se adaptar, como foi o caso de alguns grupos indígenas 

que habitaram a região do Vale do Acaraú em busca de sua sobrevivência, o que mais tarde 

daria origem a territorialidade da região. Atualmente, a bacia do Acaraú é um dos principais 

recursos hídricos do estado do Ceará, sendo responsável pelo surgimento de diversos povoados 

na região norte do estado.  

A bacia hidrográfica compõe-se de um conjunto de superfícies vertentes e de uma rede de 

drenagem formada por cursos de água que confluem até resultar em um leito único no seu 

exutório (Tucci, 1997). O Ceará conta com 12 bacias hidrográficas em seu território a de 

Acaraú, Alto Jaguaribe, Baixo Jaguaribe, Médio Jaguaribe, Banabuiú, Coreaú, Curu, 

Metropolitana, Salgado, Litoral, Sertões de Crateús e Serra da Ibiapaba, sendo todas de suma 

importância para o desenvolvimento econômico do estado e para a gestão dos recursos hídricos 

de cada micro região, pois permite a integração e facilita o planejamento e controle. 

Sendo a quarta maior do estado, a bacia do Acaraú incorpora a região do Semiárido Cearense 

que enfrenta o grave problema da seca. De acordo com dados da secretaria de recursos hídricos 

do estado do Ceará, a bacia hidrográfica do rio Acaraú é composta por 28 municípios, 

totalizando uma área de 14.500 km², o que corresponde a cerca de 10% da área do estado do 

Ceará e apresenta uma capacidade de acumulação de águas superficiais de 1.443.763.000 m³. 

Essa grande extensão se deu graças a criação dos açudes, que se tornaram uma opção viável 

para solucionar o desabastecimento da região. Nesse contexto, os açudes cearenses abastecidos 

pelo Rio Acaraú desempenham um papel fundamental para o enfrentamento da carência hídrica, 

além de atender as necessidades locais dos municípios e distritos. Ao todo são cerca de 15 

açudes, dos quais apenas dois não estão em localidades com clima semiárido. 

Além de amenizarem os problemas hídricos de diversas regiões do Ceará, alguns açudes 

mostram-se capazes de agregar muito valor econômico a região através da agricultura, por conta 

dos perímetros irrigados, pesca, turismo etc. Os maiores açudes presentes na região semiárida 

do Ceará pertencentes a bacia do rio Acaraú são: o Acaraú Mirim, Arrebita, Ayres de Sousa, 

Carão, Carmina, Edson Queiroz, Farias de Souza, Forquilha, Paulo Sarasate ou “Araras”). 

DISCUTINDO O TEMA 

É notório que a escassez de água é um problema mundial que cada vez mais está presente entre 

os debates socioeconômicos e até políticos, alertas de organismos internacionais mencionam 

que nos próximos 25 anos, cerca de 3 bilhões de pessoas poderão viver em regiões com extrema 

falta de água, inclusive para o próprio consumo (CARVALHO; SILVA, 2006). Nesse sentido, 
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a região do Semiárido Cearense, que já condicionada por fatores ambientais e climáticos, sofre 

com essa realidade e encontrou na criação de reservatórios uma solução para melhorar e ampliar 

o sistema de abastecimento dos municípios e distritos, garantindo disponibilidade hídrica e 

sustentação das atividades produtivas. 

Como afirma Telles e Costa (2007, p.03), o "total de água da terra: água salgada 97,5%; água 

doce 2,5% do total; calotas polares e geleiras 68,9%; águas subterrâneas 29,9%; água doce de 

rios e lagos 0,3%; outros reservatórios 0,9%”. Conclui-se, portanto, a necessidade quanto a 

conservação de água doce no planeta, pois esta é a que possui maior demanda no uso, estas são 

utilizadas para o abastecimento do consumo humano e de suas atividades socioeconômicas 

captadas nos rios, lagos, represas e aquíferos subterrâneos (RACHEL, 2017). 

MATERIAL E MÉTODO 

O trabalho consistiu em analisar a Bacia do rio Acaraú e as principais características dos açudes 

que a compõem e que ficam em regiões de clima semiárido quente. Foram utilizados dados do 

DNOCS, ANA e FUNCEME a fim de fazer uma análise sobre a criação dos açudes, suas 

principais características, volume dos reservatórios e as principais atividades econômicas 

desenvolvidas através deles em cada região. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Bacia hidrográfica do Rio Acaraú-CE 

A bacia hidrográfica do Rio Acaraú distribui-se em uma área de 14.600 km², o que corresponde 

a cerca de 10% da área do estado do Ceará abrangendo um total de 28 municípios, sendo 23 

deles parte do Semiárido Regional, dentre eles pode-se citar o Acaraú, Bela Cruz, Cariré, 

Catunda, Nova Russas, Pacujá, Reriutaba, Santa Quitéria, Santana do Acaraú, Sobral, 

Forquilha, Graça, Groaíras, Hidrolândia, Ipu, Marco, Massapê, Meruoca, Monsenhor Tabosa, 

Morrinhos, Mucambo, Tamboril e Varjota. Além disso, nesses municípios são contemplados 

diversos açudes inseridos na bacia, totalizando 15 açudes. 

Os principais efluentes da bacia são: rio dos Macacos, rio Groaíras, riacho Olho d’Água, riacho 

do Cortume, rio Jaibaras e riacho Contendas. Mas o principal curso d’água da bacia é o Rio 

Acaraú que está localizado no norte do estado e é denominado assim devido a povoação e 

influência dos índios na região. O Rio percorre mais de 320 quilômetros, como mostrado na 

figura1, desde a nascente que está situada no ponto mais elevado do estado, na Serra das Matas, 

até desembocar no Oceano Atlântico em Acaraú. Durante o trajeto o rio corta diversos 

municípios, dentre eles Acaraú, Tamboril, Pires Ferreira, Santana do Acaraú, Morrinhos, Cruz, 

Bela Cruz e Sobral.  
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Figura 1 - Caracterização da Bacia do Acaraú 

 

Fonte: COGERH (2015) 

Economia 

A expressão “tudo é água’’, do filósofo pré-socrático Tales de Mileto, diz respeito a tentar 

entender e explicar a origem da physis onde, para ele, a água seria a origem de tudo o que existe. 

Apesar do raciocínio de Tales apresentar inúmeras falhas e brechas diante do olhar científico, 

ele não está totalmente equivocado. As primeiras civilizações que surgiram no planeta, foram 

justamente as margens de grandes rios, logo elas se formaram graças à presença de água e este 

elemento é fundamental para sua manutenção. 

Dessa forma entende-se que água, quando gerenciada de forma correta, é sinônimo de 

desenvolvimento, mas o Brasil, apesar de ser um dos países com maior reserva de água potável 

do planeta, ainda tem regiões que sofrem com a falta deste recurso, dentre essas regiões 

podemos destacar o semiárido nordestino. Boa parte das cidades que compõem a bacia do Rio 

Acaraú tem clima semiárido e por muito tempo, a falta de recursos hídricos para o consumo, os 

colocou em um lugar de vulnerabilidade social. Essa falta de recursos hídricos suficiente para 

o consumo e utilização em atividades econômicas foi responsável por um crescente êxodo rural 

no semiárido, já que a população desses locais migra durante os períodos de estiagem para os 

centros urbanos, em busca de melhores oportunidades.  Segundo Vieira (2000, p. 42): 

“A crescente urbanização da região semi-árida corrobora para o 

aumento da concentração espacial dos habitantes. Esse fato, se por um 

lado facilita a adoção de políticas governamentais visando garantir o 

abastecimento de água para estas populações, por outro, provoca um 
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aumento na demanda de água já que acarreta, também, uma mudança 

de costumes em relação ao uso d’água.’’ 

Apesar da falta de água durante todo o ano trazer inúmeras dificuldade para o dia a dia da 

população, com a construção de açudes as populações do semiárido tiveram a oportunidade de 

se desenvolver economicamente. Dentre as atividades mais recorrentes podemos citar a 

piscicultura, o próprio turismo e a agricultura, nos perímetros irrigados da bacia do Acaraú são 

plantadas diversas culturas, sendo as principais: algodão, amendoim, arroz, banana, capim de 

corte, cenoura, citros, feijão, manga, maracujá, melancia, melão, milho, tomate e uva (SRH, 

2006). Após a construção dos açudes o PIB das regiões beneficiadas cresceu consideravelmente 

e a qualidade de vida da população também cresceu a partir do momento em que um sistema 

de saneamento foi implantado nas cidades. 

Açudes 

Sabe-se que a região do semiárido cearense é marcada pela má distribuição dos recursos 

hídricos, além da problemática da seca que acentua os baixos níveis hidrológicos na região. 

Nesse sentido, os açudes foram construídos visando amenizar o problema, sendo assim 

iniciativas vindas do poder público iniciaram a construção de reservatórios menores nos anos 

de 1825 a 1830 e as reservas maiores surgiram com o agravante da grande seca de 1877, 

construídos pelo DNOCS- Departamento Nacional de Obras Contra a Seca.  

Pode-se observar que a bacia do rio Acaraú possui 15 açudes, dentre os quais 9 possuem alta 

capacidade de acumulação e são referências para os seus respectivos distritos e municípios 

garantindo o suprimento e abastecimento, além de atuar em outros setores da economia. Um 

exemplo disso é o açude Araras, localizado no município de Varjota, ele possui uma capacidade 

de acumulação de 891.111.000 m³ tornando-se responsável por mais de 60% do volume de 

acumulação da bacia. Convém lembrar que este reservatório é o maior do DNOCS na bacia do 

Acaraú e o quarto maior do Ceará. 

Na Tabela 1 pode-se observar a relação da capacidade de acumulação dos principais 

reservatórios da bacia hidrográfica do Acaraú com seus respectivos municípios. É importante 

ressaltar que esses municípios participam do Semiárido Regional e lidam com estratégias de 

convivência com o Semiárido. 

Tabela 1- Principais reservas interanuais da bacia do rio Acaraú e capacidade de acumulação. 

 

 Fonte: PORTAL HIDROLÓGICO DO CEARÁ (2020) 
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Açude Acaraú Mirim 

O açude Acaraú Mirim é um importante recurso hídrico localizado no município de Massapê e 

é caracterizado por sua capacidade de acumulação de até 52 milhões de m³. Está localizado sob 

o leito do Riacho Contendas e é o principal reservatório do município, compõe de uma barragem 

de terra, tipo homogênea construída no início do século passado, em 1907, pelo DNOCS. 

Esse reservatório pelo quarto ano consecutivo, como mostrado no Gráfico 1, atinge sua 

capacidade máxima trazendo alegria a toda a região Norte do Estado, mas principalmente aos 

moradores locais, comunidades ribeirinhas e os distritos que dependem do abastecimento para 

o sustento. O intenso volume de chuvas registrados fez com que em fevereiro de 2020, 

considerado o primeiro mês da quadra chuvosa, o açude Acaraú Mirim atingisse mais de 100% 

da sua capacidade. Segundo dados da COGERH, o açude encontra-se com volume de 103,83%. 

               Gráfico 1 - Nível do açude Acaraú Mirim entre os anos de 2000-2020. 

 

Fonte: FUNCEME (2020). 

 

O reservatório é responsável pelo abastecimento da sede e dos distritos e possui várias 

demandas, dentre os quais pode-se destacar o abastecimento humano urbano, abastecimento 

humano rural, dessedentação animal e irrigação, conforme observado no Gráfico 2. Essa 

distribuição é feita através de poços amazonas, tubulares e através das adutoras 

Ipaguassu/Mirim/ Arraial, que possui uma extensão de 2,94 km e da adutora de Mumbaba. 
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Gráfico 2- Distribuição das demandas totais do açude Acaraú Mirim. 

 

Fonte: ANA (2017). 

 

É válido ressaltar que Massapê é destaque quando se refere a gestão ambiental sustentável e é 

certificada pelo governo do Estado do Ceará na categoria B do selo município verde. Além 

disso, o município também é destaque no cultivo de culturas temporárias, tais como feijão e 

milho, apesar de ter conseguido desenvolver-se através da chegada da indústria.  

Açude Araras 

O açude Araras é um açude brasileiro situado na porção noroeste do estado do Ceará, é 

conhecido por ser um dos maiores do estado. O açude conta com uma extensa rede de dutos 

que tem como principal objetivo assegurar o abastecimento humano, rural, industrial, além da 

irrigação que é sua maior demanda hídrica, conforme mostra no Gráfico 3. A rede de adução é 

formada de duas tubulações de recalque e uma rede de canais abertos e, atualmente abastece os 

municípios de Ipu, Hidrolândia, Pires Ferreira, Reriutaba e Varjota. 

Gráfico 3- Distribuição das demandas totais do açude Araras. 

 

Fonte: ANA (2017). 

A barragem do açude Araras é denominada Paulo Sarasate, nome dado em homenagem ao 

governador do Estado no período da inauguração, foi projetada e inaugurada em 1958 com 

tempo recorde de execução. Possui uma capacidade de armazenamento de 891 milhões de m³ 

de água, o que a torna um dos principais marcos do desenvolvimento da região. 

Um fator importante a mencionar é o acontecimento das cheias do açude Araras que é um 

mecanismo de controle das secas, além de ser motivo de atração turística no município de 

Varjota. Como observado no Gráfico 4, após 9 anos de estiagem, o reservatório Paulo Sarasate 
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sangrou na manhã do dia 23 de abril de 2020 alcançando 100% do seu volume. O período da 

sangria também interfere na vida dos moradores, representando fartura e contribuindo para a 

economia local. Um exemplo disso é a pescaria que se torna uma atividade para consumo das 

famílias devido a abundância de peixes. Este fato reverteu o menor volume registrado em 2017 

em que atingiu apenas 3,41% da sua capacidade total.  

Gráfico 4 - Nível do açude Araras entre os anos de 2000-2020. 

      

Fonte: FUNCEME (2020). 

 

O reservatório também é destaque nos importantes aproveitamentos produtivos na região com 

os perímetros públicos de irrigação Araras-Norte, Baixo-Acaraú que são responsáveis na 

produção de coco, banana, mamão, goiaba, graviola, maracujá, caju, uva, além do próprio rio 

Acaraú perenizado. 

Açude Forquilha  

O açude Forquilha faz parte da bacia do Acaraú, ele foi construído em 1921 e tem capacidade de 

50.132.000 m³. De acordo com dados da ANA, sua barragem, que se estende por 265,51m, é de 

terra homogênea e suas águas são provenientes dos riachos Oficina e Conceição. Como observado 

no Gráfico 5, 38% das águas do reservatório são destinadas para o abastecimento da zona 

urbana do município de Forquilha, 39% para irrigação, 14% para dessedentação animal e 9% 

para o abastecimento rural, logo o açude Forquilha é de suma importância para a economia da 

região. 
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Gráfico 5- Distribuição das demandas totais do açude Forquilha. 

 

Fonte: ANA (2017). 

 

Apesar de mostra-se crucial para a sobrevivência da população do município, o açude nas 

últimas décadas vem sofrendo com o mal uso e a poluição. De acordo com dados do DNOCS 

e ANA, no ano de 2009 foi necessária a publicação no Diário Oficial da União do marco 

regulatório do Açude Forquilha, que pautou um conjunto de regras para proibir o uso de 

agrotóxicos, proibir o desmatamento das matas ciliares e na área de preservação da bacia 

hidráulica, além de definir um prazo para a retirada de gado dos locais. Essas medidas tiveram 

de ser tomada a partir de uma parceria do ex-prefeito local, Edmundo Rodrigues Júnior, o 

DNOCS e a ANA, por conta da calamidade em que o açude se encontrava, de acordo com dados 

disponibilizados pelo ex-prefeito o açude chegou a escala 4 qualidade, ficando a baixa do rio 

Tietê que na época tinha escala 5. Graças às medidas tomadas pela ANA e DNOCS, o açude 

conseguiu se recuperar e atualmente está com 100% de sua capacidade, como mostrado no 

Gráfico 6. 

Gráfico 6 - Nível do açude Forquilha entre os anos de 2000-2020. 

     

                                  Fonte: FUNCEME (2020). 
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Mais de 70 anos após a construção do açude Forquilha, foi concluída a construção do açude 

Arrebita com capacidade de 19.600.000 m³. Sua barragem, que se entende por 1.032,00 m, é de 

terra homogênea e suas águas são provenientes do riacho Sabonete. De acordo com dados da 

ANA, 57% das águas no reservatório são utilizada na irrigação, 28% no abastecimento rural e 

9% para dessedentação animal. Atualmente o açude conta com 100% da sua capacidade. 

Açude Ayres de Sousa 

O açude Ayres de Sousa, localizado no município de Sobral, é popularmente conhecido como 

açude Jaibaras, por ter sido construído na margem esquerda do rio Jaibaras e está localizado em 

um distrito de mesmo nome. A água presente no açude é represada em uma barragem de terra 

com cortina impermeabilizada sobre o rio Jaibaras, que tem capacidade de acumulação máxima 

de 104.430.000 m3 e 350,26 m de extensão, sendo de “excepcional qualidade não apresentando, 

portanto, nenhum risco quanto à produção de salinidade e/ou alcalinidade no solo” (DNOCS, 

2016). Sua construção teve como principais intuitos controlar as cheias do rio Acaraú, no qual 

o rio Jaibaras é afluente, e melhorar o sistema de abastecimento da região, ela teve início em 

1930 e foi concluída três anos depois.  

Desde 2011 o reservatório, de extrema importância para a região, não atingia sua capacidade 

máxima, como mostrado no gráfico 7, e após 9 anos de estiagem, a população teve a grata 

surpresa ao se deparar com o açude preenchido com 98% de sua capacidade no dia 1 de maio 

de 2020. 

Gráfico 7 - Nível do açude Ayres de Sousa entre os anos de 2000-2020 

               

Fonte: FUNCEME (2020). 

Como observado no Gráfico 8, segundo dados da ANA, 57% das águas do açude são destinadas 

ao abastecimento das cidades de Sobral e Cariré, 33,1% irrigação e 8,9% divide-se entre 

abastecimento rural, industrial e dessedentação animal.  
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Gráfico 8- Distribuição das demandas totais do açude Ayres de Sousa. 

  

Fonte: ANA (2017). 

De acordo com o DNOCS, atualmente, no perímetro irrigado pela barragem do açude Jaibaras 

se produz arroz, feijão vigna, melancia, algodão herbáceo e milho verde, que são fundamentais 

para a economia da região. Esse perímetro mostrou-se tão importante para sobrevivência das 

famílias, que foi criada a Cooperativa dos Irrigantes do Perímetro Ayres de Souza Ltda.- 

CIPLAS, para uma melhor organização, operação e manutenção desse território.  

Açude Carão  

O açude Carão é o principal reservatório do município de Tamboril e é caracterizado por sua 

capacidade de acumulação de até 26.230.000 m³, mas já há algum tempo encontrava-se em 

estado crítico devido à falta de chuvas, como observado no Gráfico 9. Historicamente, o açude 

não segue o regime e padrão de chuvas do estado, o que preocupa os órgãos e a população. 

Contudo, essa situação em 2020 com a ocorrência das chuvas está mudando, aumentando o 

volume e as chances de reverter o cenário. De acordo com o administrador do reservatório, 

Antônio Lourenço, o açude Carão já superou o percentual de água de todo o inverno do ano 

passado.  

                             Gráfico 9- Nível do açude Carão entre os anos de 2000-2020. 

 

Fonte: FUNCEME (2020). 

O açude conta com uma diversidade de culturas (policultura) no desenvolvimento do projeto 

de irrigação através dos perímetros irrigados, sendo destaque na produção feijão e milho. Mas 

a severa seca afetou as principais atividades econômicas, a pesca foi ameaçada e fez os 
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pescadores optarem por outra forma de consumo e renda. Os moradores também tiveram que 

optar pela compra mensal de água potável, este fato fez com que as autoridades buscassem uma 

alternativa para a situação, já que não podiam contar com o aumento no aporte de água do 

açude. Com isso, foi criada uma adutora para garantir o abastecimento no município, o projeto 

visava bombear água do reservatório localizado em Nova Russas, captando água da adutora do 

açude Araras que já possui sua própria demanda. Ainda contaram com poços profundos 

perfurados para garantir água à população.  

O referido açude, mostrado na figura abaixo, compõe-se de uma barragem de terra, tipo 

homogênea e tapete impermeabilizante, o projeto foi concluído em 1980 pelo DNOCS e é 

monitorado desde 1992 pela COGERH. O reservatório barra o Rio Acaraú, sendo este com uma 

extensão de 29,6 km predominante na rede de drenagem do açude Carão, o qual são distribuídos 

em 112 canais de escoamento. 

No Gráfico 10 pode-se observar, segundo dados da ANA, 34% das águas do açude são 

destinadas ao abastecimento das cidades de Sobral e Cariré, 13% irrigação e 53% divide-se 

entre abastecimento rural e dessedentação animal.  

          Gráfico 10- Distribuição das demandas totais do açude Carão 

 

Fonte: ANA (2017). 

Açude Carmina 

O açude Carmina é o maior açude do município de Catunda, além desse recurso a cidade conta 

com riachos, barragens e açudes, além de ser banhado pelo rio dos Macacos. O reservatório foi 

construído nos anos 2001/2002 e inaugurado em março de 2003, possui uma capacidade de 

acumulação de 13.628.000 m³ e compõe-se de uma barragem de terra, tipo homogênea. 

O município de Catunda até então era abastecido por um poço amazonas situado no leito do 

principal rio do município, o Rio Macacos. Em 2005/2006 a construção de uma adutora com 

extensão de 1,98 km mudou a forma de abastecimento da cidade. Esta iniciativa deu início a 

outras na região, tendo em vista encontrar soluções para atender os múltiplos usos da água, 

assim iniciaram reuniões realizadas pela COGERH para discutir a alocação da água do açude 

Catunda. Uma das observações era voltada para uma atividade importante na região, a pesca, 

em que se alertava sobre a importância de não utilizar a prática do batido, pois esta significa 

aumentar a taxa de turbidez da água o que dificulta o tratamento que é realizado pela Companhia 

de Água e Esgoto do Estado do Ceará-CAGECE. Como observado no Gráfico 11, nos últimos 

anos o reservatório vem sofrendo com a estiagem e em 2020 já conseguiu recuperar mais de 

60% de sua capacidade. 
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Gráfico 11 - Nível do açude Carmina entre os anos de 2000-2020 

 

                                               Fonte: FUNCEME (2020). 

Além da pesca, o município é conhecido por possuir os maiores rebanhos ovinos da região e os 

moradores locais dependem da pecuária e da produção de culturas temporárias, com destaque 

no milho e feijão. De acordo com o IPECE, quando analisado o PIB por setor na região 

sobressai-se o setor de serviços no município, como verificado: Serviços (54,74%), 

Agropecuária (37,90%) e a Indústria (7,36%), nota-se que o setor industrial não superou as 

atividades agropecuárias, levando em conta os demais municípios da bacia em que ocorre o 

contraste dessa situação devido ao rápido processo de urbanização.  

O gráfico 12 mostra a distribuição das águas do açude e suas principais demandas, pode-se 

observar que no açude Carmina as águas são destinadas principalmente para a Dessedentação 

Animal (39%), os demais setores são divididos em: Abastecimento Urbano (26%), 

Abastecimento Rural (21%) e Irrigação (14%). 

   Gráfico 12- Distribuição das demandas totais do açude Carmina. 

 

Fonte: ANA (2017) 

 

Açude Edson Queiroz 
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Com capacidade de 250500.000 m³, o açude Edson Queiroz ou açude Serrote, está localizado 

no município de Santa Quitéria, no norte do Ceará. Sua barragem é de terra e enrocamento e 

fica no rio Groaíras, que faz parte da bacia do rio Acaraú. A construção durou em média 3 anos, 

sendo de 1984 a 1987 e foi feita pela Construtora Andrade Gutierrez S.A. Apesar de sofrer nos 

últimos anos com a estiagem, o açude vem mostrando uma significativa recuperação, como 

observado no Gráfico 13. 

Gráfico 13 - Nível do açude Edson Queiroz entre os anos de 2000-2020 

 

Fonte: FUNCEME (2020). 

  

 A barragem Edson Queiroz faz parte do Plano Diretor de Desenvolvimento do Vale do Acaraú, 

que consta de cinco barramentos destinados a complementar as disponibilidades hídricas do 

Sistema Araras e desta forma permitir a implantação de uma rede de irrigação de até 30.000 ha. 

Tem como finalidades complementares o controle de enchentes do rio Acaraú, o abastecimento 

d'água ao complexo minero-industrial de urânio que está sendo implantado no município 

vizinho de Itatiaia, a perenização do rio Acaraú e a piscicultura, de acordo com o DNOCS. 

O município de Santa Quitéria é o terceiro mais rico da região Noroeste do estado e o açude 

Edson Queiroz tem suma importância, principalmente para seu abastecimento. No reservatório, 

que estava em maio de 2020 com 81% da sua capacidade, 44% das águas são para 

abastecimento das cidades de Santa Quitéria, Sobral e Groaíras, 33% para irrigação e os outros 

23 % para abastecimento da zona rural, industrial e dessedentação animal, como mostrado no 

Gráfico 14. 
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Gráfico 14- Distribuição das demandas totais do açude Edson Queiroz. 

 

Fonte: ANA (2017). 

Açude Farias de Sousa 

O açude Farias de Souza é um açude brasileiro popularmente conhecido como açude das Flores 

com capacidade de acumulação de 12.230.000 m³. Está localizado em Nova Russas, sob o leito 

do Riacho do Cortume e é o principal reservatório do município, compõe de uma barragem de 

terra, tipo homogênea construída em 1983. O Gráfico 15 mostra o nível do açude. 

Gráfico 15 - Nível do açude Farias de Sousa entre os anos de 2000-2020. 

 

Fonte: FUNCEME (2020) 

O reservatório é responsável pelo abastecimento da sede e possui várias demandas, dentre os 

quais pode-se destacar o abastecimento humano urbano, abastecimento humano rural, 

dessedentação animal e irrigação, conforme consta no Gráfico 16. Todavia, o abastecimento 

humano rural ocorre de forma irregular, tendo em vista que nem todas as comunidades possuem 

acesso à água e quando isto não ocorre o tratamento devido não é realizado. Portanto, uma das 

principais urgências é a reestruturação do sistema de prestação de serviços de saneamento, 

incluindo gestão, operação e manutenção dos recursos visando oferecer uma melhoria no 

sistema atual através do tratamento e abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, 

limpeza urbana e rural e manejo de resíduos sólidos.  
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Gráfico 16- Distribuição das demandas totais do açude Farias de Souza. 

 

Fonte: ANA (2017). 

Além disso, o açude também deixou desamparado os agricultores que dependem das cheias 

para suas atividades. O motivo de maior desespero é que o açude está localizado em região de 

cabeceira, o que inviabiliza outros açudes importantes que poderiam contribuir através de 

transferência de água, tornando possível o aumento da situação de conforto hídrico.  

Contudo, o município conseguiu desenvolver-se através da chegada da indústria de 

transformação, deixando em segundo plano o cultivo das culturas temporárias, com destaque 

no feijão e milho. Ademais, os maiores rebanhos ovinos da bacia estão em Nova Russas. No 

PIB por setor, assim como nos demais municípios sobressaiu-se o setor de serviços, de acordo 

com dados do IPECE: Serviços (78,14%), Agropecuária (12,07%) e a Indústria (9,80%). 

Sistema de abastecimento  

O sistema de transferência de água na bacia do rio Acaraú é formado por adutoras que são 

responsáveis por transportar água entre as unidades que compõe o sistema de abastecimento. 

Em regiões semiáridas são comuns adutoras com grandes extensões como é o exemplo das 

canalizações encontradas na bacia do Acaraú, ao todo de acordo com a COGERH, são cerca de 

15 (quinze) adutoras e 337,00 Km de perenização de trecho de rio. 

Todos estes açudes são de suma importância para o balanço hídrico da bacia, mas apenas 9 

reservatórios são grandes reservas, já que se trata de reservatórios interanuais, isto é, são 

reservas para períodos de estiagem, caracterizados por baixos índices pluviométricos, pois são 

capazes de acumular água e guardar para os anos seguintes.  

Todavia, quando um rio não tem condições de atender determinada demanda, a solução é a 

construção de um reservatório para que ele armazene água que periodicamente corre em 

excesso nesse rio e armazene para que seja gradativamente usada nos períodos em que o rio 

naturalmente não teria vazão suficiente para atendimento, tornando melhor a utilização dos 

recursos hídricos. De acordo com a COGERH, para esta bacia a vazão regularizada total é de 

11,87 m³/s, com 90% de garantia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dado todos os fatos mencionados, observou-se que a bacia do rio Acaraú é de suma importância 

para que a população de diversas regiões do Ceará tenha uma melhor convivência com o 

semiárido e possam se desenvolver economicamente. Dessa forma é necessário que o governo 

do estado, juntamente com todos os municípios beneficiados, o DNOCS e ANA criem políticas 

públicas que incentivem a despoluição dos reservatórios, a preservação das matas ciliares e o 

uso consciente da água, para que todas as regiões citadas continuem sendo beneficiadas. 
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O TURISMO NA PAISAGEM DA EXCEÇÃO DO SEMIÁRIDO: O 

POTENCIAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE 

 

Alípio Cardoso da Silva 

André Rodrigues da Silva 

Glauciana Alves Teles 

 

INTRODUÇÃO 
 

O turismo no Estado do Ceará é ligeiramente relacionado à exploração das paisagens das 

regiões litorâneas, entretanto, é preciso deixar claro que o patrimônio natural e cultural é muito 

mais diversificado e envolve uma série de destinos turísticos nos quais abrem possibilidades de 

exploração das várias paisagens no interior do Estado. 

Dentro do contexto das áreas turísticas cearense é grande a procura pela Serra da Ibiapaba, local 

que dispõe de uma paisagem de exceção em meio ao semiárido nordestino.  Ao longo dos 

últimos anos a região tem sido foco da exploração pelo turismo e de estudos pela Secretaria de 

Turismo do Estado do Ceará – (SETUR-CE).  

Hoje no Ceará existem 09 regiões turísticas, das quais 03 foram priorizadas no âmbito do 

PRODETUR (Programa de Ação para o Desenvolvimento do Turismo): o Litoral Leste, a Serra 

da Ibiapaba e o Maciço de Baturité, representando as potencialidades turísticas no Estado.  

O turismo tem sido muito presente na Ibiapaba, em especial em Tianguá, haja vista a presença 

de ambiente propício para tal prática, principalmente no aproveitamento dos ambientes naturais 

que são encontrados em diversos pontos do município. Assim se faz necessário compreender o 

turismo em Tianguá como um fenômeno que dinamiza a economia e a relação cultural dos 

munícipes, com forte incidência na produção, transformação e organização do território.  

Portanto o presente trabalho objetivou analisar o potencial turístico capaz de promover o 

crescimento e o desenvolvimento local de Tianguá e das atividades relacionadas à atividade 

turística na serra da Ibiapaba.  

DISCUTINDO O TEMA/ÁREAS DE ESTUDO/ BASES TEÓRICAS 

Antes de tudo é preciso saber como o turismo tem sido considerado uma alternativa para 

desenvolvimento, quais medidas e em que condições isso se torna uma realidade. Em termos 

gerais, a questão que norteou esta pesquisa foi: O turismo pode ser uma possibilidade de 

desenvolvimento local para o município de Tianguá - CE?   A centralidade do problema está 

ligada ao desenvolvimento turístico com suas diversas necessidades, ligadas ao planejamento, 

estruturação e gestão como forma de desenvolvimento.   

A temática do turismo tem sido nos últimos anos abordada de modo especial, buscando 

viabilizar novas rotas turísticas que propiciem lazer e que despertem atração pelo turismo local. 

De acordo com o Programa de Desenvolvimento do Turismo do Ceará em 2014 e o Plano De 

Desenvolvimento Integrado Do Turismo Sustentável - Polo Ibiapaba, no estado do Ceará, o 

grande monte do turismo está direcionado para o binômio “sol e praia”, porém, os ambientes 

serranos deverão ser percebidos e usufruídos como possibilidade de um turismo diferenciado, 

cujo foco deve ser o turismo ecológico, de aventura e cultural. Mas ainda, se faz necessário um 
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forte trabalho para incluir neste circuito outras cidades cujo potencial turístico está em suas 

características rurais e/ou religiosas. 

O município de Tianguá tem apresentado potencial para o desenvolvimento da atividade 

turística visto que sua localização se encontra na região da Ibiapaba, caracterizada por ter 

altitude elevada em relação ao nível do mar (750 – 800 m), ou seja, boa parte das cidades que 

compõe o Planalto da Ibiapaba tem a existência de mirantes e áreas de preservação natural nos 

quais podem propiciar a atividade turística na região. 

Um grande diferencial para a procura pelas atividades turísticas é o fator climático, sabendo 

que o clima é ameno em boa parte do ano, com pluviometria alta caracterizando chuvas bem 

distribuídas, chamando a atenção de turistas que buscam atrativos naturais, como cachoeiras e 

trilhas em meio à vegetação de mata atlântica encontradas no município.  

Apesar de Tianguá ser caracterizado como uma cidade pequena, o município se comparado a 

outras cidades da região, caracteriza-se com um polo sub-regional em processo de 

desenvolvimento, uma vez que se trata de um município cuja população vem crescendo cada 

vez mais juntamente com sua economia. Entretanto, cabe destacar que alguns setores da 

economia do município têm dado passos lentos, como a atividade turística, visto que é possível 

perceber a presença de diversos destinos com capacidade para exploração turística, na qual 

carece de uma infraestrutura de qualidade, buscando alternativas sustentáveis para o uso 

apropriado destes ambientes, uma vez que podem ser transformadas em elementos capazes de 

alavancar a economia local, principalmente de comunidades próximas a estes espaços. 

A prática do turismo, se bem planejado, desencadeia uma série de elementos capazes de 

promover o desenvolvimento econômico em uma escala municipal e até mesmo regional como 

aborda Carolino: 

“Como serviço de suporte à recuperação do trabalho humano, possibilita o avanço da 

exploração do trabalho industrial, comercial e financeiro, nos diversos mercados 

internacionais. É o lazer de viagem, elitizado, transformado em mercadoria, invenção 

da sociedade de consumo. Forja respostas às necessidades humanas, mas atende 

especialmente ao capital. (CORIOLANO, 2006)” 

 

Como explana o autor um dos fatores da expansão do turismo é a busca pelo capital, com fortes 

modernizações onde se encontram os pontos turísticos dentro do município que constantemente 

estão passando por diversas transformações, como na abertura de novas vias de acesso e 

modernização dos espaços por meio da colaboração de instituição como o SEBRAE, na 

tentativa de alavancar dentro do território tianguaense novas opções como geradora de renda e 

de lazer. 

 
Investimentos públicos e privados nestes destinos turísticos vêm a proporcionarem uma maior 

geração de empregos e alavancar a economia do município. Tianguá possui uma localização 

estratégica que facilita o acesso a turistas que visitam a região da Ibiapaba. O município é 

cortado pela Rodovia Federal BR 222, que faz a ligação interestadual Ceará-Piauí e Rodovia 

Estadual CE 187, fazendo a ligação Serra-Litoral (MAPA 1). Essas rodovias apresentam um 

intenso fluxo de veículos, viabilizando o acesso e ocasionando o aumento de turistas que 

buscam desfrutar principalmente de atividades como o ecoturismo, devido à concentração de 

atrativos naturais como cachoeiras, mirantes, piscinas naturais, trilhas, formações rochosas, 

grutas e quedas d´água, o que se deve, em parte, à existência de diversas unidades de 

conservação nesta região. 
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É importante discutir sobre o papel do turismo na produção do território, onde busca-se uma 

análise espacial e territorial do turismo, através de perspectivas integradoras que gerem, nesse 

contexto, uma maior visibilidade sobre potencial local na capacidade de atração de negócios e 

pessoas que possam ascender essa possibilidade no município. Para Ribeiro (2014), na Chapada 

de Ibiapaba, o turismo é favorecido pelos aspectos naturais locais: clima, exuberância da flora, 

relevo, além dos aspectos culturais, que também são bastante atrativos. Porém, a consolidação 

dos destinos turísticos da chapada requer maior atenção do poder público em favor da 

elaboração de políticas de valorização e proteção dos recursos ali existentes. 

Nessa perspectiva é preciso discutir de que modo tem sido tratado à relação turística pelas 

entidades públicas locais. Se existissem políticas públicas eficientes voltadas ao turismo 

municipal em Tianguá, isso aumentaria o número de turistas na região, ocasionando a geração 

de emprego nos setores hoteleiros, de transporte e de espaços que propiciam as atividades 

turísticas? Devemos indagar essa importante questão, pois a região como um todo necessita de 

planos eficientes que possam engajar serviços públicos aos investimentos privados em prol do 

turismo local. 

Ab’Saber (2007), ao citar as altas escarpas estruturais da Serra Grande de Ibiapaba, remete na 

possibilidade de organização dos elementos paisagísticos do Nordeste Brasileiro para fins 

recreacionais. Propondo que os atrativos da região  
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“poderiam ser melhor preparados para receber as atenções do país inteiro, através de uma 

adequada e original infraestrutura de turismo e lazer (ecoturismo).” (AB’SABER. 2007, p. 15). 

Assim podemos compreender que são visíveis as potencialidades turísticas, e que é necessário 

ações efetivas de investimentos na área para ser melhor explorada. 

O turismo se caracteriza por ser um dos fenômenos mais dinâmicos e complexos da sociedade, 

com forte incidência na produção, transformação e organização do território. Nos últimos anos 

a temática do turismo vem atraindo pesquisadores das mais distintas formações. Atualmente, 

geógrafos e outros pesquisadores têm reconhecido a relevância da abordagem do turismo dentro 

de uma perspectiva científica (SILVEIRA, 2002). 

É importante ressaltar que o turismo para ser utilizado como ferramenta transformadora de 

espaços nos quais antes eram praticamente inexplorados, precisa dispor de equipamentos com 

infraestrutura de qualidade, garantindo a segurança do turista, além de oferecer atividades que 

ocasionem danos ao meio ambiente, promovendo a preservação de espécies faunísticas e 

florísticas.  

[...] o turismo não é só portador de vantagens e benefícios, mas também de riscos, 

podendo provocar uma série de danos às regiões receptoras quando o seu crescimento 

ocorre de modo desordenado, implicando em efeitos negativos para o meio ambiente, 

para as sociedades e, até mesmo, para a economia desses espaços. (SILVEIRA, 2002). 

 

Quando pensado nas boas condições para exploração do turismo local é preciso também discutir 

as possibilidades de atividades que de modo negativo possam afetar o meio ambiente, sobretudo 

na abordagem do contexto de Tianguá, em que sua fonte turística se fixa na exploração na 

natureza através do ecoturismo.  

 

MATERIAL E MÉTODO 

 
A pesquisa tem sua fundamentação em três etapas: a primeira na análise do potencial turístico 

no município de Tianguá - CE, levando em conta os conhecimentos empíricos, no que se refere 

ao tema em abordagem, o segundo momento a percepção dos autores que trabalham no âmbito 

da Geografia do turismo e a terceira etapa em atividade de campo para o levantamento de 

informações e captação de imagens. 

O trabalho foi desenvolvido em áreas que já apresentam atividades de desenvolvimento turístico 

em Tianguá, como: Lapa Ecoturismo, Sítio do Bosco e Reserva Ecológica Cachoeira da 

Floresta, além de outros destinos turísticos que o município possui, mas que são pouco 

explorados inclusive pela população local. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
A prática do turismo, se bem planejado, desencadeia uma série de elementos capazes de 

promover o desenvolvimento econômico em uma escala municipal e até mesmo regional. As 

atividades ligadas ao turismo proporcionam boas condições econômicas, gerando investimentos 

e criando caminhos para o desenvolvimento em várias esferas do comércio, que aquece a 

indústria, o setor hoteleiro, gastronômico, cultural entre outras que estão envolvidas neste ciclo 

de exploração e consumo de serviços. 

Em outras palavras, o turismo enquanto fenômeno sócio espacial se apropria de trechos do 

espaço, cria territórios e move territorialidades, em um conjunto de recursos naturais e culturais 
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que incita o fluxo de pessoas até ele. Nesse sentido, “apreender o seu papel no ordenamento e 

reordenamento de territórios, requer a análise de diversas variáveis que compõe as relações nas 

quais o turismo se insere”. (FONTOURA; ANDRADE, 2008) 

Assim, o turismo passa a ser considerado como agente transformador e consumidor do espaço, 

em razão de atuar de forma imperativa nos novos espaços produzidos, incrementando, desse 

modo, a utilização de equipamentos para o desenvolvimento do turístico. Dessas características 

decorrem suas mais fundamentais especificidades, como a fixidez de seu produto, o atrativo 

turístico. “Isso resulta na consequente necessidade de deslocamento do consumidor até o 

produto a ser consumido” (URRY, 1996).  

A produção do turismo em uma dada região, como a da Ibiapaba, não se limita simplesmente 

aos fatores econômicos, mas também sociais e culturais, uma vez que a que os processos 

precisam ser compreendidos de modo separado para a se entender o todo, o desencadeamento 

de tais transformações acerca do turismo no município se reproduz também sobre a organização 

do espaço, impondo um conjunto de mudanças na forma e no conteúdo do lugar. Assim, 

analisamos, também, os conteúdos da transformação de determinados espaços, assumida pela 

dinâmica que regem estas regiões turísticas, por acreditar que a valorização, transformação e 

aumento na economia, se substância como a chegada de turistas em diferentes períodos do ano, 

caracterizando as altas estações em julho e janeiro, com uma maior presença de turista pela 

Região. 

As atividades turísticas estão atreladas a prática do turismo ecológico, a prática de esportes 

radicais, dentre eles voo de parapente, aza delta, trilhas, rapel, tirolesa e outras aventuras que 

são possíveis realizar nos principais pontos de visitação turística do município.  

 
A) B) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Fonte: Silva (2019)                                                     Fonte: Silva (2019) 
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C) D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Silva (2019)                                                        Fonte: Silva (2019) 
 

 

Deste modo pode-se afirmar que os locais de maior fluxo para atividades turísticas no município 

de Tianguá são: A) Reserva Ecológica do Serra Grande, local que é constituído por trilhas 

ecológicas, cachoeiras e mirantes para visitação, com a mais famosa a Cachoeira da Floresta. 

B) Sítio do Bosco é o ambiente com maior número de visitantes para a prática do lazer familiar 

e de aventura, com disposição de uma variedade de atrativos para quem o procura. Entres os 

mais frequentados, a visitação ao mirante, trilhas e o banho de piscina natural. Para os 

aventureiros o ambiente dispõe da prática do rapel, voo de parapente e aza delta.  

Em todo o corredor turístico existente é possível encontrar lugares para diferentes gostos, com 

ambientes mais calmos e mais agitados. C) O Castelo de Pedras é um atrativo ideal para quem 

busca sossego e gosta de apreciar a natureza, é um lugar que o turista pode fazer trilhas e 

vislumbrar as formações rochosas, de (calcário e quartzo), que visualmente chama atenção 

mediante ao formato de Castelos de Pedra formados a partir da erosão química e mecânica nas 

rocas. D) Os mirantes são os locais mais frequentados e famosos, onde o turista desfruta de uma 

visão panorâmica da depressão sertaneja cearense, contemplando no sentido Oeste os 

municípios de Frecheirinha, Coreaú, Moraújo e com alcance as curvas da Serra Meruoca e 

Inselbergs que constituem a paisagem vista dos mirantes. 

Entre os vários lugares que oferecem atrativos com tranquilidade aos visitantes temos o Espaço 

Roots, Cascata Hotel onde se destacam com atividades de turismo de aventura, possibilitando 

aos visitantes desfrutar de paisagens naturais tais como: cachoeiras, piscinas naturais, trilhas e 

o contato direto com a fauna e flora. Assim, destacam-se diversos lugares propícios a prática 

do turismo em Tianguá, que surge com um importante polo de atração para o lazer com a oferta 

de locais para a visitação e a apreciação do mesmo, que em constante dinâmica favorece fatores 

econômicos em volto do desenvolvimento dos respectivos locais e da economia municipal. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A prática do turismo explorada em sua grande maioria em regiões litorâneas é uma ferramenta 

de vital importância para a manutenção, valorização e desenvolvimento destas áreas uma vez 

que chama a atenção para a discussão de uma série de questões referentes a este tema, no 

entanto, é importante que se tenha conhecimento de nosso próprio território, compreendendo a 

sua complexidade e influências positivas do local que se perpetua o turismo. 
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Deste modo podemos concluir que o município de Tianguá, na região da Serra da Ibiapaba 

apresenta uma elevada importância no que se refere ao desenvolvimento econômico, no setor 

turístico ainda caminha a passos lentos, mediante aos baixos investimentos realizados na área 

do turismo, mas que apresenta grandes potencialidades de lazer para visitação por meio do 

turismo.  

Ao ser analisados as potencialidades apresentadas é importante discutir de que forma pode ser 

elencado investimentos para o desenvolvimento da região como um todo, logo é preciso pensar 

em como desenvolver a prática do turismo de forma segura, sustentável e eficaz, onde possa 

gerar renda e visibilidade aos atrativos turísticos do município. 
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 RIQUEZAS E POBREZAS SOCIOAMBIENTAIS NA CIDADE DE 

SOBRAL/CE: UM OLHAR SOBRE O SEMIÁRIDO. 
 
 

Vanuzia Brito Lima 
 
INTRODUÇÃO 
 
Este estudo propõe-se a refletir sobre a realidade socioambiental na cidade de Sobral/CE, a 

partir dos aspectos subjetivos das Riquezas e Pobrezas no seu sentido largo, visando construir 

um olhar mais apurado sobre os avanços e recuos no panorama ambiental e histórico da 

realidade local, bem como, contribuir com as ações futuras na melhoria socioambiental da área 

em questão. 

 

Partindo dessa perspectiva é que o presente estudo procurará delinear, num primeiro momento, 

a fundamentação conceitual de Riqueza e Pobreza sob a ótica da dinâmica do capitalismo 

contemporâneo, limitado unicamente pelo aspecto da renda para em seguida analisar outras 

dimensões sobre de Riquezas e Pobrezas como dois polos de uma mesma realidade com 

implicações diretas no meio ambiente. 

 

Em seguida, partindo da análise das premissas teóricas de Riquezas e Pobrezas, pretende-se 

como objetivo geral, responder ao termino desse estudo -, quais são as Riquezas e Pobrezas 

socioambientais na cidade de Sobral/CE, e como perceber os seus avanços e recuos nas últimas 

décadas? Nos objetivos específicos foram instituídos: 1. Analisar os aspectos de Riquezas e 

Pobrezas socioambiental; 2. Levantar dados a partir de produções acadêmicas e institucionais 

locais produzidos nas últimas décadas para evidenciar melhor os resultados almejados; 3. 

Identificar, de forma exploratória os principais trabalhos acadêmicos e profissionais realizados 

e/ou publicados na área socioambiental; 4. Formular argumentos norteadores para a construção 

de outros estudos e ações que visem contribuir para a expansão e consolidação de trabalhos na 

área. 

Por fim, acreditamos que serão fomentadas novas leituras para sistematização e troca de 

conhecimentos sobre a temática ora, exposta, a abertura e o fortalecimento do diálogo 

intersetorial com as comunidades locais e meio acadêmico, tendo como consequência a 

valorização e o sentimento de pertencimento da cidade e do progresso de outras pesquisas na 

área. 

RIQUEZA E POBREZA NO MUNDO CONTEMPORÂNEO 
 

Riquezas e Pobrezas são dois lados de uma mesma moeda. Pois, estão intimamente 

relacionados. Mas, o que vem a serem Pobrezas e Riquezas? Essa é uma pergunta a qual o 

cidadão contemporâneo vem se questionando em seu cotidiano. 
 

A sociedade capitalista nos convida ao grande desafio que é escapar da condição de pobreza 

econômica e obviamente enriquecer. Antes de tudo, devemos entender o substantivo, Riqueza 

e Pobreza que acordo com o dicionário Essencial de latim-português e português-latim (2001), 

a palavra “pobre” tem origem no adjetivo pauper, que significa pobre, pequeno, estéril, pouco 

abundante. A pobreza, unidimensional, era sinônimo de insuficiência de alimento para a 

manutenção do corpo. 
 

Note-se que, o enfoque era o da privação relativa, perdurando até os anos 80, carecendo de 

uma formulação científica. Foi então que, Amartya Sen (2000), apresentou o conceito de 
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pobreza e nos convidou a deixar a simples observação da renda nos convidando a ir além e 

tratou a pobreza como uma privação das capacidades elementares de um indivíduo. O seu 

pensamento está centrado na capacidade produtiva e na liberdade que o cidadão teria se tivesse 

adequadamente nutrido, livre de doenças evitáveis e possuísse respeito próprio para participar 

da vida em comunidade -, portanto, uma emancipação completa do homem sem desqualificar 

a renda, uma vez que é o nível dela que caracteriza a privação da capacidade. 
 

Para Rocha (2003), descreve a pobreza como fenômeno complexo, podendo ser definido de 

forma genérica como uma situação na qual as necessidades não são atendidas de forma 

adequada. Ocorre que a tarefa de classificar a condição de pobreza é essencial especificar que 

necessidades são essas e qual nível de atendimento pode ser considerado adequado. 
 

Portanto, resumir a pobreza a uma mera situação de escassez seria um grande reducionismo da 

questão. Uma vez que devemos considerar que as necessidades não são as mesmas em todos 

os países, em economias diferentes e culturas diferentes. Numa rápida comparação uma família 

pobre na Finlândia, pode não ser considerada pobre no Brasil. Veja que, o conceito é mesmo 

relativo, tornando-se difícil uma conceituação única. Daí surge, o conceito de pobreza relativa 

e pobreza absoluta. 
 

A pobreza relativa – está relacionada às desigualdades sociais e má distribuição de renda 

definindo “pobre” aquele que tem atributos consideráveis a uma melhor sobrevivência do que 

outros. Já, a pobreza absoluta está relacionada aos atributos mínimos ou insuficientes para 

atender as necessidades básicas -, seriam considerados pobres, aqueles que vivem abaixo da 

linha da pobreza. 
 

A respeito desses dois conceitos, ROCHA (2006, pág.12-13), contribui para o melhor 

entendimento: 
 

Trata-se de estabelecer um valor monetário associado ao custo do atendimento 
das necessidades médias de uma pessoa de uma determinada população. 
Quando se trata especificamente das necessidades nutricionais, esse valor é 

denominado linha de indigência, ou de pobreza extrema, em referência ao 
caráter essencial das necessidades alimentares. Quando se refere ao conjunto 
mais amplo de necessidades, trata-se da chamada linha de pobreza. Esses 

parâmetros são utilizados como crivo para distinguir, na população, dois 
subgrupos, de acordo com a sua renda; respectivamente, indigentes e não-
indigentes, no caso de linha de indigência, e pobres e não-pobres, quando se 

utiliza linha de pobreza. 
 
 

Esses parâmetros conceituais são utilizados como um crivo para distinguir a população em 

dois subgrupos, de acordo com a renda entre respectivamente: os indigentes e não-indigentes 

(no caso da linha de indigência), e pobre e não-pobres, quando se utiliza a linha da pobreza. 

Deste modo, conceituar os níveis de pobreza requer também um caráter subjetivo considerando 

características peculiares mensuradas pela percepção de cada indivíduo sobre a sua condição 

de vida e suas potencialidades. 

 

OUTRAS DIMENSÕES DE RIQUEZAS E POBREZAS 
 

A dinâmica do capitalismo contemporâneo limitou bastante a compreensão sobre Pobreza e 

Riqueza unicamente a renda. É bem verdade que são dois polos de uma mesma realidade e que 

tem causado grandes impactos sobre o Meio ambiente, sobretudo no tocante ao consumo que 

tem uma relação direta com os recursos naturais. 
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Vivemos em um modelo de sociedade em que ancora uma base fixa na natureza como 

mercadoria, dando ao homem a concepção de soberano sobre a natureza, o que é perverso pois, 

tem criado um sentimento do não-pertencimento a natureza, contribuindo para uma relação 

dominadora, intensificada e mantida com o desenvolvimento tecnológico. É sobre isso que 

devemos refletir e ampliar as definições compreendendo Pobreza e Riqueza num sentido 

plural. 
 

De maneira mais especifica -, se, vivermos em um ambiente onde, os recursos naturais são 

conservados sem correr o risco de eles se esgotarem, não seria uma forma de riqueza? Por 

outro lado, não seria pobreza a falta de direitos políticos, onde os cidadãos sejam 

impossibilitados de, se, expressarem livremente e manifestarem politicamente? Há, no entanto, 

de se considerar que -, um ambiente onde os cursos fluviais estão contaminados, a cobertura 

vegetal ameaçada de extinção, os solos sob intenso processo de erosão, não deixa de ser uma 

pobreza. Mas, simultaneamente os cidadãos gozam das liberdades de se expressarem é uma 

forma de riqueza. 
 

Portanto, há uma linha tênue na relação Sociedade-Natureza, pois, a falta de acesso aos 

recursos naturais e sua escassez são indicativos das dimensões de pobreza, por exemplo, a falta 

de água, pode conduzir a deterioração das condições ambientais e as várias formas de poluição 

põem em risco a continuidade da vida humana. Aponta-se, ainda, em crise da água como sendo 

um problema de gestão: 
 

[...] alterações climáticas e com as crescentes pressões sobre os recursos 
mundiais de água doce, o desafio da gestão da água no século 21 pode vir a 
revelar-se um dos mais intimidativos problemas com que a história humana já 

se deparou (ONU, 2006, pág. 21). 
 

Compreendendo que a escassez não se limita à falta do fornecimento físico da água, mas reside 

no “coração” da crise do sistema no modo de apropriação, do uso e distribuição, conforme 

aponta a ONU em que: 
 
O mundo tem água mais do que suficiente para fins domésticos, para a 

agricultura e para a indústria. O problema é que algumas pessoas – 
nomeadamente as pessoas carenciadas – são sistematicamente excluídas do 
acesso pela sua pobreza, pelos seus reduzidos direitos legais ou por políticas 

públicas que limitam o acesso às infraestruturas que fornecem água para a vida 
e para a subsistência. Resumindo, a escassez é produto de processos políticos e 
de instituições desfavoráveis às pessoas carenciadas. No que diz respeito à água 

potável, o que acontece em muitos países é que as pessoas carenciadas recebem 
menos, pagam mais e suportam o fardo dos custos do desenvolvimento humano 
associado à escassez (ONU, 2006, pág. 2-3). 

 

Desse modo, essas questões nos conduzem a um olhar atento sobre as desigualdades sociais 

em um sistema que se apropria dos bens produzidos coletivamente pelo trabalho humano, 

convertendo tanto o trabalho humano quanto a natureza em mercadoria que gera lucro, 

apropriado de forma privada por uma minoria expressiva. Naturalmente que por essas razões, 

órgãos internacionais -, inclusive a própria ONU, reconhecem no Desenvolvimento Humanos 

a base mais segura e eficaz para a adaptação às alterações climáticas. Ao analisar a questão 

pela ótica social e ambiental no contexto urbano, Satterthwaite (2003) afirma que há oito 

privações que estão susceptíveis a ocorrer (ver quadro 1). 
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Quadro 1 – Oito Privações Socioeconômicas no Meio Urbano 

N° Tipologia das privações dos grupos mais pobres no meio urbano. 

 

1 

Renda inadequada - É, portanto, consumo inadequado das necessidades 

incluindo comida) e frequentemente problemas de débitos, assim os 

pagamentos dos mesmos reduz a renda disponível para outras necessidades. 

 

 

2 

Patrimônio base de risco, instável ou inadequado - para indivíduos, famílias 

ou comunidades. Diferentes patrimônios têm diferentes papeis - por exemplo, 

alguns são importantes em gerar ou manter renda, alguns são importantes em 

ajudar pessoas de baixa renda lidar com choques econômicos, e alguns são 

importantes em limitar problemas ambientais que podem ter sério custos 

econômicos e de saúde 

 

3 

Abrigo inadequado - Tipicamente de baixa qualidade e superpovoado e 

frequentemente inseguros (porque não oferecem proteção contra despejo dos 

proprietários do imóvel). 

4 Provisão de infraestrutura pública inadequada - (água encanada, 

saneamento, rodovias, etc). 

 

5 

Provisão inadequada de serviços básicos - como creches e escolas, postos 

de saúde, serviços de emergência, transporte público, comunicação, etc).  

6 Consumo básico limitado - alimentos, roupas, calçados, utensílios entre 

outros.  

 

 

 

7 

Proteção inadequada dos direitos dos grupos mais pobres - através da lei; 

incluindo leis e regulações sobre direitos civis e políticos, saúde ocupacional 

e segurança, controle de poluição, saúde ambiental, proteção contra violência 

e outros crimes, e proteção contra discriminação e exploração.  

 

 

 

8 

Voz inativa e falta de poder dos grupos mais pobres - dentro do sistema 

político e estrutura burocrática, levando a possibilidades pequenas ou nulas de 

receber intitulamentos; de se organizar, de demandar, e conseguir respostas 

justas; e de receber suporte para desenvolver suas próprias iniciativas. 

Também, nenhuma maneira de assegurar accountability das instituições de 

ajuda, agências não-governamentais, instituições públicas, e ser capazes de 

participar na definição e na implementação de seus programas e pobreza 

urbana 
Fonte: Satterthwaite (2003). 

 

Veja que, tais percepções refletem a complexidade e a pluralidade do modo como percebemos, 

situamos e idealizamos o meio em que vivemos e imprimimos sobre ele os nossos valores 

ambientais. A este respeito TUAN (1980), salienta que, “compreende-se que apesar de dotados 

de órgão sensoriais comuns, pessoas têm noções de mundo diferentes de acordo com a cultura 

na qual estão inseridas. No entanto, a criação de mundos individuais transcende a cultura, pois 

considera aspectos subjetivos pessoais como a experiência espacial”. 
 

Partindo desse pressuposto, afirmamos que “não” há riqueza e sim, riquezas. Consequemente, 

“não” há pobreza e sim pobrezas. Eis, o porquê em 2000, ao analisar os maiores problemas 

ambientais do planeta a Organização das Nações Unidas (ONU), estabeleceu as metas do 

milênio com o apoio de 191 nações, e ficaram conhecidas como Objetivos de Desenvolvimento 

do Milênio (ODM). É justamente aqui que encontramos a via que nos permitirá seguir 

discutindo a questão ambiental que é a relevância em especial do Primeiro objetivo (1) ‟que 

se propõe a erradicar a extrema pobreza e a fome: até 2015 cortar pela metade a pobreza 

extrema e até 2025 acabar com a miséria mundial.” E, do Sétimo (7), “garantir a 
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sustentabilidade ambiental”, refere-se ao aumento de áreas protegidas, tanto na terra quanto 

no mar. E ainda, propõe reduzir em 50% o número de pessoas sem acesso à água potável, e 

conduzir questões relativas ao saneamento. 
 

MATERIAL E MÉTODO 
 

Tendo em vista o objeto de investigação estabelecido, adotou-se a fundamentação teórica e 

metodológica com base no método dialético, permitindo a compreensão e interpretação da 

questão ora suscitada, quer seja, riquezas e pobrezas no mundo contemporâneo com suas 

dimensões e um olhar socioambiental sobre essas riquezas e pobrezas na cidade de Sobral, que 

busca uma melhor compreensão do problema estudado, criando possibilidades de reflexão e 

atendendo aos questionamentos e a contemplação dos objetivos traçados. Os resultados desse 

estudo são oriundos de uma ampla revisão e discussão bibliográfica, tendo como aporte 

algumas dissertações, teses e instituições governamentais, objetivando conhecer a realidade 

socioambiental num intervalo de tempo na busca de alcançar os objetivos do estudo em apreço. 
 

Assim os procedimentos metodológicos adotados no estudo foram estruturados em duas fases: 

a primeira fase, foi a exploração e obtenção de dados sobre riqueza e pobreza no mundo 

contemporâneo com suas dimensões e da área em estudo no tocante a pobrezas e riquezas 

ambientais na cidade de Sobral/CE, a partir de consultas bibliográficas e documentais.  

 

Este procedimento inicial buscou identificar pobrezas e riquezas relevantes na área em estudo, 

a indicação de avanços e recuos das relações entre Sociedade-Natureza. Nesta primeira fase, 

foram obtidas informações bastante relevantes no tocante a percepção que temos sobre 

Riquezas e Pobrezas, tais como: (1) revisão bibliográfica e documental; (2) visitas virtuais em 

sites de interesse. 
 

Na segunda fase, trabalhou-se com (3) percepção sensorial/Observação sobre a área de 

interesse, Sobral; E, a (4) análise dos dados e construção da pesquisa. Ao sistematizar esses 

elementos dispersos, espera-se contribuir para o delineamento de novas pesquisas e para a 

valorização local sobre o objeto de estudo. Propõe-se também que esta pesquisa tenha um 

efeito multiplicador para a interação e o desenvolvimento de outras pesquisas por estudantes 

e/ou professores. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Um Olhar Socioambiental Sobre Riquezas e Pobrezas na Cidade de Sobral 

Localizada à noroeste do estado do Ceará, Sobral, dista 232 km de Fortaleza ligada pela 

rodovia BR-222. Compreendida entre as coordenadas geográfica 3° 41’10” de latitude (S) e 

40° 20’59” de longitude (WGr) e altitude média de 70m, conta com 17 distritos, incluindo o 

Distrito-Sede (com 35 bairros), com uma extensão geográfica de 2.123km², equivalente a 

1,48% do território estadual e 19,72% da região administrativa do estado do Ceará, conforme 

mostra o mapa 1. 
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TABELA 1: CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SOBRAL E 

TAXA DE URBANIZACÃO – 1991 À 2019.  
 

ANO 
  

POPULAÇÃO 
  

POPULAÇÃO 
  

POPULAÇÃO 
  

TAXA DE 
 

          

    TOTAL   URBANA   RURAL   URBANIZAÇÃO  
               

1991   127.489 hab.  103.868  23.621  81.47%  
           

2000   155.272 hab.  134.508  20.768  86.62%  
           

2010   188.233 hab.  166.310  21.923  88.4%  
           

2019   208.935 hab. (*)  170.110(*)  23.523(*)  97,3% (*)  
               

Fonte: IPECE/IBGE (2019). 
(*) Estimativa. 

 

Mapa 1 – Localização da Cidade Sobral - CE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: IBGE (2010) 
 

 

Com uma população de 210.147.125 habitantes (estimativa de 2019/IBGE), desse total estima-

se que 208.935 habitantes residam no município de Sobral e sua maioria na zona urbana, 

conforme mostra a tabela 1, anteriormente. Faremos agora uma breve análise empírica e 

bibliográfica de quatro componentes, sendo eles: 1. Indicadores socioeconômico (Renda); 2. 

Saúde - Meio ambiente (acesso a água e saneamento básico); E, 3. Educação básica na cidade 

de Sobral com o objetivo de proporcionar uma maior compreensão sobre o espaço urbano no 

tocante a Riquezas e Pobrezas Socioambientais. Bem como, reeducar o olhar sobre o uso, 

ocupação e apropriação dos recursos sociais e culturais no contexto semiárido. 
 

a) Indicadores socioeconômico (Renda) 
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Do ponto de vista socioeconômico, podemos caracterizar como uma Riqueza, Sobral ser 

considerada, o 5° maior município mais povoado do Estado e o segundo maior do interior, 

com uma taxa de urbanização estimada em 97,3% (*), de acordo com o IBGE (2019), 

conferindo-lhe, o segundo lugar entre os municípios mais desenvolvidos do estado do Ceará, 

ficando atrás somente de Fortaleza, de acordo com o 
 

IDH-M (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal). Concomitantemente, é o município 

com o maior número de carteira assinada (SINE/IDT-2019), possui a 4ª. maior arrecadação 

em ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviço), do estado, atrás 

de Fortaleza, Maracanaú e Caucaia na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), liderando as 

exportações do estado, resultando em um PIB (Produto Interno Bruto), de R$ 4.455,731 

bilhões/ano, o que lhe confere segundo o IBGE, o título de Capital Regional. 

Sobral é considerada como cidade polo na região Nordeste, exercendo centro de influência não 

só no âmbito estadual bem como regional, tornando a cidade como intensa atração 

populacional graças à política de incentivos fiscais adotada na década de 90, atraindo empresas 

do ramo calçadistas para o município isentando impostos revestido em criação de emprego, 

garantindo a geração de emprego e renda. É naturalmente, perceptível a partir desse recorte do 

espaço a força do capitalismo contemporâneo sobre o campo e a cidade, definindo seus 

símbolos e criando suas identidades sobre o comportamento na sua universalidade, com 

destaque ao consumo. 
 

Ao discorrer sobre o Urbano, Santana (2010, p.107), acrescenta que “a realidade no Ceará se 

diferencia. O campo ainda é lugar de subsistência. Este, em virtude das condições precárias de 

subsistência, da concentração da propriedade da terra e pela aridez que predomina no 

ecossistema, não é visto como refúgio. O clima mais expulsa do que acolhe.” 
 

Geograficamente, a referida área está inserida no Polígono das Secas, trata-se de uma área 

definida por Lei 1348, de 1951 (estabelecendo os critérios e limites), no semiárido nordestino, 

sendo revista e ampliada pela Portaria Interministerial n° 01 de 09/03/2015, equivalente a uma 

área de 1.108.434,82 km², correspondente a 1.348 municípios, onde estão inseridos os Estados 

do Piauí, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Ceará e o Norte de Minas Gerais, conforme 

mostra o mapa 2. Portanto, é uma área que secularmente enfrenta o problema das secas que 

por vezes assolam a região e exige da população estratégias de convivência com o fenômeno 

da estiagem periódica. 
 

Encravada na depressão sertaneja do vale do rio São Francisco, Sobral possui a maior parte do 

seu território num ambiente semiárido típico da região Nordeste do Brasil, condicionada por 

um Clima Tropical Semiárido. Segundo a classificação de Köpper o clima é Bsh (quente 

caminhando a quase seco), com quadra chuvosa compreendida nos meses de março a junho 

resultando em grandes irregularidades pluviométricas com valores abaixo de 800 mm/ano, 

sendo mal distribuídas no tempo e no espaço e um longo período seco, variando de 7 a 8 meses 

com temperaturas variando entre 22°C e 34°C. 
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Mapa 2- Polígono das Secas - Nordeste Brasileiro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: IBGE (2010) 
 

Marcada por um quadro hidroclimático de secas, resultando em uma região propícia a uma 

paisagem de vegetação rala sob o domínio da Caatinga, tida como uma vegetação xerófita, 

escassa e espinhosa, solos pedregosos, rios intermitentes, devido à alta impermeabilidade das 

rochas cristalinas (granítica e gnáissica), configurando-se periodicamente na quadra chuvosa. 

Caracristi & Lima (2000), destacam pontos dessa aridez: 
 
 

(...) 92,1% do território cearense está inserido no Polígono das Secas e 
consequentemente no semiárido. (Pág. 47 e Vide anexos). 
No que se refere ao quadro hidrológico, às condições climáticas da área em 

estudo estão intimamente ligadas às condições regionais. (...) diz respeito a 
irregularidade de distribuição da precipitação no tempo e no espaço. (...) 
registrando um percentual de 800 mm por ano, com dois períodos, um chuvoso 

-, variando entre 4 a 5 meses e outro seco -, variando entre 7 a 8 meses. (Pág. 
47). 

 

Portanto, para tornar o sertão semiárido nordestino efetivamente produtivo e inserido no 

contexto econômico local, regional e consequentemente nacional, a solução está intimamente 

ligada ao acesso e uso da água em suas múltiplas formas. Nesse contexto de análise, dentre os 

aspectos de Pobrezas acha-se -, as incipientes políticas públicas de geração de emprego e 

renda, implementada pelo atual governo federal; a pouca quantidade de políticas públicas de 

sustentabilidade e convivência com o semiárido; a relação “predatória” da população na 

convivência com Semiárido (no tocante ao uso e ocupação); E a ausência de políticas públicas 

para o fomento do turismo rural no município. 
 

Considerando, que o combate ao desemprego depende consideravelmente dos rumos da 

economia nacional e internacional e sobretudo de políticas públicas adotadas pelas diferentes 

esferas de poder, como a de formação profissional de jovens e as de complementação de renda. 

No tocante a geração de emprego e renda do atual governo, apresentada ainda no final de 2019, 

por meio do Plano, chamado Verde Amarelo (MP 905/2019-SENADO FEDERAL, em 

tramitação), visa incentivar a contratação de jovens entre 18 e 29 anos almejando gerar 1,8 

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/139757
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/139757
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milhão de empregos até 2022. É um programa que sem muito esforço percebemos que, oferece 

ao trabalhador uma condição altamente precarizada de trabalho, em que flexibiliza regras de 

trabalho aos domingos, incentiva o microcrédito e prevê mudanças jurídicas relacionadas a 

processos trabalhistas, que segundo, o ministro da economia, Paulo Guedes, resultará na 

redução de cerca de 30% dos custos do empregador. 
 

Considerando, que a demora da efetivação desse programa como Política Pública, muitos 

trabalhadores foram literalmente, “empurrados” para a economia informal, resultando no 

crescente número de subemprego -, o chamado “bico temporário”. Segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o país conta com 38,8 milhões de trabalhadores 

na informalidade, um número recorde, equivalente a 41,4% da força de trabalho, atuando como 

empregadas domésticas, vendedores a domicílio, entregadores de aplicativos e vendedores 

ambulantes sem direito algum. 
 

Mediante o avanço surpreendente do desemprego no país, muitas prefeituras de cidades médias 

e grandes realizaram os chamados: Feirões de Emprego”, dentre elas, Sobral que realizou no 

dia 1 de novembro de 2019, no Centro de Convenções, o “I Feirão de Emprego de Sobral”, 

visando a realocação para o mercado de trabalho com vagas ofertadas por empresas, de modo 

a aproximar oferta e demanda de mão de obra qualificada, com isso, incentivando a geração 

de emprego e renda no município por meio da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento 

Econômico (STDE), Instituto de Desenvolvimento de Tecnologias em Agropecuária e 

Recursos Hídricos (Idetagro) e Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). 
 

Quanto as Políticas Públicas de Sustentabilidade e Convivência com o Semiárido, destacamos 

que ao longo da sua história, os governos progressistas do Ceará buscaram dezenas de 

instituições (SEMACE, FUNCEME, EMBRAPA, Universidades, Sindicatos, prefeituras e 

outras), que se comprometeram na elaboração de proposições para uma Política de 

Convivência com o Semiárido Cearense. Portanto, em 2011, foi criada uma proposta a partir 

de uma recomendação do Plano Estratégico dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará 

(produto do Pacto das Águas), uma das propostas do “Pacto pela Convivência com o Semiárido 

Cearense” -, foi a desconcentração da economia da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), 

para onde têm convergido os investimentos públicos e onde estão localizados os projetos 

estruturantes do estado, e desenvolver a economia do semiárido. 
 

Outra proposta apresentada foi, o fortalecimento da “ecologia do semiárido”, diante de 

situações especiais interpostas pelo uso racional dos recursos naturais dessa região. E ainda, a 

comunicação, a cultura, a educação, os serviços básicos e o desenvolvimento e difusão de 

conhecimentos científicos e tecnológicos, como fatores determinantes de uma convivência 

sustentável com o Semiárido Cearense. 
 

Como podemos perceber a ideia é inédita, dando os aspectos culturais o lugar de destaque para 

a necessidade de fortalecer uma “Cultura de Convivência com o Semiárido”, caracterizada 

como aquela que expresse um modo de vida, no qual as relações entre os seres humanos e a 

natureza se deem de forma mutuamente vantajosa. Diga-se de passagem, que essa “nova 

convivência” não almejava explorar e dominar o meio físico, mas relacionar-se culturalmente 

com seus componentes de maneira equilibrada e respeitosa. 
 

Ocorre que, segundo o Estudos do Instituto de Pesquisas e Estratégia Econômica do Ceará-

IPECE, sobre o Índice de Desenvolvimento Social, realizados no período de 2004-2007, 

constatou-se que os municípios cearenses apresentaram uma melhora significativa em termos 
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de indicadores de saúde e educação, algo perceptível em um intervalo de tempo. Entretanto, 

em relação ao índice de Emprego e Renda, 173 municípios do Estado continuam classificados 

na categoria “ruim”, o que demonstra a insustentabilidade do modelo de desenvolvimento 

vigente. 
 

Um fator recorrente, em relação à realidade do semiárido, é a inadequação das Políticas 

Públicas, nacionalmente definidas. Isto, se observa em praticamente todas as políticas, que, 

por não considerarem as especificidades físicas, sociais, econômicas e culturais da região, 

findam por não resultar em efetiva melhora das condições de vida de sua população e na 

indução do desenvolvimento sustentável. Verifica-se ainda que os segmentos da ciência, da 

tecnologia e da inovação encontram-se desarticulados, havendo necessidade de maior 

equilíbrio entre os programas de educação, pesquisa, ensino e extensão tecnológica. 
 

Outro aspecto de Pobrezas, consiste na relação de manejo, uso e ocupação do solo pela 

população com ênfase no preparo da terra, apresentando queimadas mal realizadas, sem 

obedecer a critérios técnicos de aceiro -, mínimo de três metros, horário, pessoal e técnica 

adequada, conforme sugere o Núcleo de Educação Ambiental e pelo Prevfogo do IBAMA – 

que levem em consideração o relevo, vegetação e os fatores meteorológicos podem ocasionar 

a perda e controle do fogo. Essa prática é culturalmente realizada no semiárido nordestino, 

muito perceptível nos arredores da cidade de Sobral nos meses de outubro e novembro, 

apresentando consequências desastrosas, invadindo propriedades vizinhas, destruindo 

equipamentos, cercas, pastos e outros cultivos, sem falar de danos indiretos, causando 

poluição, desligamento de linhas de transmissão de energia elétrica, acidentes nas estradas, 

mortes de animais silvestres e problemas respiratórios da população da área urbana. Ocorre 

que essa cultura é hereditária e carece de a população receber uma formação adequada sobre 

manejo, uso e conservação do solo de forma permanente por parte dos órgãos competentes. 
 

Dada a carência do processo educativo por parte do poder público sobre às questões 

ambientais, aliado ao incentivo de um discurso hegemônico por parte do governo federal tem 

levado muitos agricultores a utilizarem com frequência o veneno conhecido como: “mata-

mato”, Glifo-mato e/ou outras denominações empregadas ao mesmo produto em que consiste 

num “Herbicida” -, um produto, elaborado com Glifosato, eficaz no controle de plantas 

daninhas no meio rural e urbano. Considerando que desde 2008, a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa), vem realizando a reavaliação taxicológica do glifosato, o 

produto mais usado no Brasil e no mundo apontado “provavelmente como cancerígeno”. 

Assim sendo, além da contaminação do solo, do ar e, do ser humano, contamos também com 

o descarte das embalagens vazias, recomendadas simplesmente a colocarem numa sacola de 

plástico, lacrar e disponibilizar para a coleta de lixo municipal. 
 

Dada às peculiaridades da Caatinga para uma agricultura sustentável revelam que a sua 

conservação só é viável através de um amplo entendimento entorno do uso e ocupação 

sustentável dos seus recursos. Portanto, a disseminação de conhecimentos sobre a Caatinga 

apresenta-se como uma necessidade nesse processo de busca de superação da capacidade 

produtiva e de sustentabilidade do ecossistema. 
 

Outro aspecto de Pobrezas é o “fraco” desenvolvimento de políticas públicas permanente para 

o fomento do turismo rural/urbano no município de Sobral, compreendendo que, o turismo 

adquiriu uma importância no cenário econômico para a geração de emprego e renda tanto rural 

como urbano em qualquer canto do mundo. Sobre essa atividade, a Organização Mundial do 

Turismo (OMT), define o turismo com “uma atividade que realizam as pessoas durante suas 
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viagens e estadas em lugares diferentes ao seu entorno habitual, por um período consecutivo 

inferior a um ano, com finalidades de lazer, negócios ou outras.” 
 

Dentre os vários segmentos, o município de Sobral apresenta um potencial para o turismo de 

eventos que tem crescido bastante nas últimas décadas sobretudo a partir da inauguração do 

Centro de Convenções Inácio Gomes Parente -, o conhecido Centro de Convenções, 

inaugurado em 2002. Desde então, a cidade vem se destacado em função da mobilização de 

toda sua cadeia produtiva, envolvendo (redes de hotéis e restaurantes, agências de viagens, 

meios de transportes e outros), afim de obter maiores investimentos por parte dos turistas. 
 

Ao traçar o perfil do turismo em Sobral Souza & Assis (2005), apontam que -, o turista que 

opta por Sobral, prefere um serviço especializado, boa infraestrutura e um atendimento de 

qualidade e eficiência. No geral, o turismo desenvolvido pelo município um turismo de eventos 

(negócios e científica), caracterizado como mais exigente por uma mão de obra qualificada no 

atendimento. 

 

Atualmente, o município não conta uma Secretaria de Turismo. Sendo que em fevereiro de 

2020, a Prefeitura Municipal de Sobral, reuniu esforço com o poder público, a iniciativa 

privada e do trade turístico ligados a diversas áreas como transportes, hotelaria, faculdades, 

ecoturismo, entre outros e criou por meio da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento 

Econômico (STDE), Conselho Municipal de Turismo de Sobral. Para o secretário da STDE, 

Inácio Ribeiro, 
 

“O Conselho Municipal de Turismo terá uma função tanto consultiva quanto 

deliberativa e está sendo composto por todos que fazem o Trade Turístico do 
município. Com a sua instalação Sobral fica apta a captar recursos federais para 
o desenvolvimento do setor que possui um grande potencial local e os 

investimentos públicos para a geração de empregos no turismo são baixos se 
comparado a outros setores econômicos." (SOBRAL, 2019) 

 
 

É notável, o fomento por parte do poder público em dá continuidade às políticas públicas já 

adotadas pelo setor turístico de Sobral, bem como desenvolver novos planos e diretrizes 

alinhadas com a realidade local criando um novo paradigma nas três esferas do poder público. 

Sobral tem potencial turístico a ser desenvolvido a exemplo, o “Turismo no Espaço Rural” 

com muitas possibilidades para os vários segmentos de lazer, esportivos, ou ócio de citadinos, 

que se expressa de forma alheia ao meio em que estão inseridos, podendo agregar valores, 

produtos, serviços e promovendo o patrimônio cultural e natural dos distritos do município, 

como por exemplo: Trilhas à Serra do Carnutim (distrito de Recreio/Rafael Arruda) e Pedra 

das Andorinhas (distrito de Taperuaba), para contemplação da paisagem. 
 

b) Saúde e Meio Ambiente (Saneamento básico: Água e Esgoto) 
 

O Saneamento básico é o conjunto de medidas que visa preservar ou modificar as condições 

do meio ambiente com a finalidade de prevenir doenças e promover a saúde, melhorar a 

qualidade de vida da população e à produtividade do indivíduo e facilitar a atividade 

econômica. No Brasil o saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição Federal 

(1988), definido pela Lei nº. 11.445/2007, tendo como um dos princípios da lei a 

universalização dos serviços de saneamento básico, para que todos tenham acesso ao 

abastecimento de água de qualidade e em quantidade suficientes às suas necessidades, à coleta 

e tratamento adequado do esgoto e do lixo, e ao manejo correto das águas das chuvas. 
 

http://www.tratabrasil.org.br/lei-do-saneamento
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A meta é que em vinte anos (a contar de 2016 à 2036), cumpram-se avanços consideráveis no 

saneamento, visando economizar em saúde pública, seja pelos afastamentos do trabalho, quer 

seja, pelas despesas com internações no SUS, alancando uma economia de R$ 5,9 bilhões do 

país. 

 

Em Sobral, o saneamento básico pode ser apresentado simultaneamente como uma das 

Riquezas e Pobrezas. Caracterizamos como uma das Riquezas os avanços obtidos pela agenda 

cumprida pelos últimos gestores públicos que mantém desde 1961, o Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto (SAAE), abastece a cidade com água tratada. O mesmo é uma autarquia 

municipal, hoje vinculada à Secretaria de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos, atendendo 

às demandas de saneamento da população da sede do município, com 55.385 ligações de água 

e sete distritos com 8.944 ligações. 
 

No que se refere a esgotamento sanitário, são 48.701 ligações na cidade de Sobral e ainda, 

compete ao SAAE estudar, projetar e executar, diretamente ou mediante contrato com 

organizações especializadas em engenharia sanitária, ou ainda em parceria com outros órgãos 

estatais, as obras relativas à construção, ampliação ou remodelação dos sistemas públicos de 

abastecimento de água potável e de esgotos sanitários. 
 

Visando garantir a universalização do acesso ao saneamento por parte da população de baixa 

renda, o SAAE instituiu a Tarifa Social: consumidores regularmente cadastrados no programa 

Bolsa Família, com o consumo mensal de água menor ou igual a 10m³ (dez metros cúbicos), 

pagam a tarifa social, atualmente no valor de R$ 4,56. Quando a residência tem acesso à rede 

de esgoto, o valor é de R$ 7,22. Outra riqueza a ser destacada é o fato de Sobral está cumprindo, 

o dever de casa no tocante ao destino do lixo do município nas últimas décadas, conforme 

aponta ARAGÃO (2014, P. 134), que 
 

“(...) até 1997, os resíduos sólidos eram depositados em um lixão a céu aberto, 

localizado na estrada que dava acesso a cidade de Tianguá. Animais e pessoas 
disputavam os restos de alimentos ali descartados. Para solucionar esta questão, 
a gestão vai executar um moderno Aterro Sanitário², equipado com áreas de 

descartes, áreas de triagem, lagoa de chorume, além da aquisição de máquinas 
e tratores necessários para o adequado funcionamento do aterro.” 

 
 

De fato, a cidade de Sobral na segunda metade do século XX, era de uma cidade suja, como 

assim denominou o Prof. Luís Alfredo (1999) -, “A sujeira nossa de cada dia” e ainda, 

considerou que: 
 

Sobral é hoje um exemplo triste de cidade suja. O lixo está espalhado por todos 
os cantos da cidade, seja no centro, nos bairros mais afastados, mesmo de classe 
alta, nas favelas, enfim onde existe uma casa é quase sempre certo a presença 
de lixo nas imediações, criando graves problemas ecológicos e de saúde 
pública. Essa situação demonstra claramente o péssimo nível das últimas 
administrações da cidade, principalmente na área de saúde. (NUNES, 1999, 
pág.52) 

 
 

Vinte e dois anos depois, Sobral segue dando a devida atenção ao Tratamento de Resíduos 

Sólidos, atendendo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, em que determina a eliminação 

de todos os lixões no Brasil até 2020. Os municípios cearenses correm pra cumprir a 

determinação de fechar mais de 300 lixões no Estado para isso, foi criado o, Consórcio de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da “Região Metropolitana” de Sobral -, a única Central 
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de Tratamento de Resíduos Sólidos (CTR) do Ceará, localizada em Sobral beneficiará um 

conjunto de 17 cidades do seu entorno. 
 

A iniciativa é um dos exemplos de solução viável para a correta destinação do lixo produzido, 

sem falar na possibilidade de geração de emprego e renda para a população catadora e de coleta 

seletiva. Compreendendo que a carência histórica do saneamento básico no Brasil tem duas 

razões centrais já bastante conhecidas: Primeira é a falta de vontade política dos governos 

municipais (saneamento básico “caminho” por debaixo do chão e não gera votos) e a, segunda 

é a falta de pressão popular (temos uma população que não faz valer o seu voto, escolhe 

governantes responsáveis e ainda, não acompanha o exercício do mandato). 
 

É perceptível que, o brasileiro “despolitizado” não vive sem água na sua casa, por ser um bem 

vital a existência da vida, mas, aprendeu a viver sem a coleta e tratamento adequado do esgoto 

sanitário; coleta e tratamento adequado do lixo e com a drenagem e manejo de águas pluviais. 

Naturalmente que em Sobral não seria diferente! 
 

Desse modo, caracterizamos como Pobreza a falta de Educação Política da população. Em 

muitas das vezes não existe a rede de esgoto e o sistema de tratamento cobra a taxa na conta 

de água; em outros casos, às vezes existe a rede, mas a pessoa não quer se conectar para não 

ter que pagar pelo serviço; e ainda, há pessoas que paga na conta a taxa de esgoto e está 

conectada parcialmente na rede, preferindo lançar em via pública parte do esgoto residencial. 
 

Os números mostram claramente que, o brasileiro não valoriza o saneamento básico, portanto, 

não cobra das autoridades responsáveis, com isso, é muito comum prefeitos transferirem 

recursos de uma área para outra e a carência do serviço permanecer por décadas. Desse modo, 

apesar da relevância do saneamento básico para a qualidade de vida da população, a falta de 

interesse político se aproveita da ignorância da população, muito embora tenha que gastar mais 

com saúde, educação e deixe de ganhar com turismo -, não é o caso de Sobral, que segundo o 

IBGE-2008, estava num ranking de 4ª. posição em saneamento básico no estado do Ceará. 
 

Por fim outra pobreza é a falta de educação ambiental nas escolas pública/particulares de 

Sobral de forma sistematizada e permanente por parte das Secretarias de Meio Ambiente, 

saúde, turismo e cultura em parcerias com as Universidades públicas/particulares da cidade. 

Ações como a Semana do Meio Ambiente praticamente desapareceu do calendário anual das 

escolas e Universidades e principalmente das secretarias de interesses do município, como se 

tinha em gestões anteriores, muito embora o atual prefeito tenha um olhar sobre a questão 

ambiental (urbana/rural), tanto é que criou uma campanha intersetorial, intitulada: Sobral, 

quem ama cuida! -, envolvendo várias secretárias e instituições parceiras com o objetivo de 

realizar atividades nos bairros como: limpeza, organização dos espaços públicos e 

conscientização da população sobre os riscos de descarte do lixo de forma inadequada. 

Essa pobreza gera outra pobreza que é o alagamento da cidade, quando ocorre chuvas mais 

intensas ocasionado pelo entupimento das chamadas, “bocas de lobo”, ou seja, a rede de 

drenagem e manejo das águas pluviais pela quantidade de lixo. Lembrando que, a Prefeitura 

de Sobral mantém um calendário de coleta sistemática de lixo, atendendo as sedes e os distritos 

em três dias por semana, além disso, veicula conteúdos educativos sobre limpeza, prevenção 

e combate ao mosquito Aedes aegypti, limpeza de terrenos baldios, reposição de lâmpadas em 

locais públicos, poda de árvores, palestras de educação ambiental nas escolas, pinturas 

muralistas e meio fio, placas educativas e fiscalização ambiental nos pontos de lixo. 

c) Educação básica 
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Uma das maiores riquezas de um povo é a universalização da Educação pública, de qualidade, 

de modo que garanta, o acesso e permanência dos alunos nas escolas e nas universidades, 

conforme determina a LDB n° 9394/96. Os professores são os profissionais mais importantes 

do país e consequentemente para todas as outras profissões -, porém, ao longo da história da 

educação, o Brasil nunca deu status ao professor, ou seja, o real valor condizente com a sua 

importância para o país. 
 

É impossível falarmos sobre Educação e negligenciarmos as contribuições das políticas 

públicas de inclusão social dos governos progressistas desse país, parte delas, iniciadas do 

governo de Fernando Henrique Cardoso, como o “Bolsa Escola e o FIEs”, sendo modificados 

e ampliados nos governos de Luís Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Estes governos 

simplesmente fizeram uma “Revolução social” no país, sobretudo no tocante a Educação, a 

qual não abarcaríamos nesse artigo, mas, é necessário destacar programas como o, ProUni 

(Programa Universidade para Todos) criado pelo Ministério da Educação em 2004 oferecendo 

bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior com bolsas concedidas - integrais 

(100%) ou parciais (50%), destinadas a estudantes brasileiros de baixa renda e sem diploma 

de nível superior através das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). 
 

Para além do ProUni, os jovens de baixa renda contaram com outra alternativa para cursar uma 

instituição de ensino superior privada: o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), onde foi 

reduzido os juros ao ano, ampliado o prazo de carência e ampliado e o prazo de quitação do 

investimento por parte dos alunos. Esses dois programas de ensino superior estavam alinhados 

a outro programa, o Bolsa Família – que é um programa de transferência de renda criado em 

2003, cuja finalidade reside na queda das taxas da população em situação de extrema pobreza 

e garantir a permanência dos alunos na escola por meio da frequência como forma de assegurá-

los no programa. 
 

Ao longo de treze anos, o país viveu a melhora de diversos indicadores sociais e nesse aspecto 

podemos considerar como uma das maiores Riquezas, o fato de Sobral, ter embarcado nessa 

„Revolução social ‟e ter investido maciçamente na educação do município, logrando êxitos ao 

longo de mais de uma década lhe rendendo hoje, o título de „Educação Nota 10‟e ser uma 

referência de sucesso educacional no Semiárido Nordestino para o país. É bem verdade que, 

este sucesso revela também boas práticas de gestão pública municipal, somado aos esforços 

de inúmeros trabalhadores e profissionais da educação, levando a conquistar o maior número 

de escolas premiadas no ´Prêmio Escola Nota Dez”. 
 

Segundo destacou a vice-governadora Izolda Cela, 
 

“Em Sobral existiam escolas que disponibilizavam merenda, transporte e um bom 
tratamento para os alunos. Porém, a educação não estava sendo aplicada com 
qualidade. Foi preciso decisão política, definição de prioridades, incentivos 
profissionais, implementação de processos de monitoramento e construção 
progressiva de competências para mudar aquela realidade.” (GOV. DO ESTADO 
DO CEARÁ 2019) 

 
 

Ressaltando que Izolda Cela, conta com uma vasta experiência na área educacional, tendo sido 

secretária de educação de Sobral e do estado do Ceará, logo também é responsável pelo sucesso 

obtido pela educação pública municipal e estadual desde a implantação do “Programa 

Alfabetização na Idade Certa (PNAIC/MEC)”, cujo objetivo é a alfabetização em língua 

Portuguesa e Matemática até o 3° ano do Ensino fundamental de todas as crianças da rede 

https://querobolsa.com.br/prouni
https://querobolsa.com.br/prouni
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pública brasileira -, pioneiro da cidade de Sobral, hoje implementado como política nacional 

da educação reverberado nas avaliações SPAECE, Prova Brasil, Enem, PISA e consequemente 

no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). Vale ainda frisar que, algumas 

estratégias foram tomadas desde as gestões anteriores como: a valorização do professor por 

meio do plano de cargo e carreira, as gratificações-extras (mediante a obtenção dos resultados) 

e a formação continuada de professores. 
 

Pode-se considerar a principal pobreza no âmbito da Educação sobralense, no que se refere 

aos interesses escusos por parte de grupos políticos, ligados a “extrema-direita’’ formularem 

notícias falsas sobre os resultados obtidos pela educação do município em redes sociais e na 

grande mídia do país em que denunciam a Educação de Sobral como uma farsa, denominando-

a como “Educação do Mal”. Mediante uma série de reportagens, áudios e vídeos expondo 

criminosamente médico (pediatra), professores e diretores no exercício das suas funções, 

sendo estas com um trabalho prestado em prol da educação da rede pública e uma honra a zelar 

na sociedade -, os responsáveis vêm sendo rechaçados pela sociedade e acionados 

judicialmente por parte das vítimas. 
 

Essa Pobreza é fruto de um discurso hegemônico que insiste em se instalar no país com um 

projeto Neoliberal de destruição da Educação pública no Brasil, tendo como alvo às regiões 

em que apresentaram melhores resultados nas últimas décadas, dentre elas, o Nordeste 

brasileiro com ênfase a Educação do município de Sobral/CE. 
 

Historicamente, nunca foi fácil ser professor no Brasil. Como se não bastasse a rotina de 

trabalho exaustiva e estressante (físico e mentalmente), os recursos pedagógicos escassos é 

inadmissível, o surgimento de um elemento novo -, o ambiente de ódio político no país tem 

incentivando, o patrulhamento ideológico dentro das escolas. Sintam-se convidados a 

pesquisar essa situação na internet para constatar, o quanto a Educação pública sofre um ataque 

por parte daqueles que seriam os responsáveis pela sua valorização e fortalecimento -, é bem 

verdade que não existem dados oficiais que retratem a recente deterioração da saúde dos 

professores e/ou essas tensões no ambiente de sala de aula. 
 

Porém em 2018, a Associação Nova Escola realizou uma pesquisa com 5.000 professores do 

país e revelou que 66% deles já precisaram se afastar do trabalho por questões de saúde 

(ansiedade, estresse, dores de cabeça, insônia, dores nos ombros, alergias, depressão e outros 

problemas decorrentes da profissão). A Educação é um direito inalienável, imprescindível para 

o desenvolvimento social, humano e econômico do país, visto que, não há país no mundo que 

nos seus textos legais não garanta, o acesso de seus cidadãos à educação básica 
 

E por fim precisamos resistir a tudo isso, debatendo, escrevendo, publicando e participando 

dos coletivos de interesses da Educação, compreendendo que a Educação é a dimensão 

fundante da cidadania, indispensável para políticas que almejam à participação efetiva da 

sociedade nos espaços da política e a reinserção no mundo do trabalho. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Acredita-se que as informações tratadas nessa pesquisa, revele um panorama das Riquezas e 

Pobrezas em suas várias percepções em especial na cidade de Sobral/CE, sob a perspectiva 

socioambiental, ressaltando o seu caráter exploratório e, por consequência, bastante 

abrangente. 
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Certamente, a segunda fase deste estudo, possibilitou um olhar mais atendo sobre a cidade com 

seus avanços e recuos ao longo das últimas décadas, nela obtivemos a compreensão da 

realidade a qual julgamos necessárias para interpretá-la e analisar a realidade estudada, 

possibilitando um aprofundamento ainda maior em partes dessa história, bem como o 

levantamento de novos acontecimentos. 
 

Deste modo, percebemos que a história das Riquezas e Pobrezas é repleta de equívocos e 

incompreensões por grande parte da sociedade, perpassando tanto pela área acadêmica, bem 

como pela classe política. Sendo que está última se aproveita da ignorância das pessoas que a 

utiliza de má fé para distorcer em benefícios próprios a realidade, aprofundando ainda mais, o 

abismo nela existente por meio da “velha política”. 
 

Constatamos que em relação a Extrema-pobreza, a criação de política públicas voltadas ao 

combate à fome e a miséria, no governo de Luís Inácio Lula da Silva e subsequentemente, no 

de Dilma Rousseff o foco não era acabar com a fome, mas, combater com afinco -, a Extrema-

pobreza. Nestes aspectos verificamos a contribuição dos estados e municípios em especial, 

Sobral no sertão semiárido cearense que seguiu com maestria esses objetivos e vem fazendo o 

“dever de casa” por meio da “governança” -, aplicando os recursos sociais e econômicos, 

visando o desenvolvimento do município melhorando os indicadores sociais e econômicos. 
 

A produção bibliográfica sobre o Nordeste semiárido brasileiro é bastante rica, e Sobral não 

deixa a desejar pois, nas últimas décadas, o Curso de Geografia da Universidade Estadual Vale 

do Acaraú (UVA), conseguiu mergulhar profundamente com estudantes e profissionais da 

Geografia e áreas afins no campo da pesquisa científica. 
 

Acreditamos, portanto, que o princípio de gestão pública participativa no município de Sobral, 

continue e consiga avançar ainda mais e de forma significativa, visto que comunidade local 

(campo-cidade) tem buscado um maior envolvimento, ocupando os espaços públicos que 

também são espaços de lutas, rompendo a histórica e cultural segregação social, e galgando 

resultados consideráveis nas áreas da educação, do meio ambiente, da geração de emprego e 

renda, na mobilidade urbana, na cultura e dentre outras, no tocante aos desafios que é viver na 

cidade sob a imposição da configuração do mundo contemporâneo. 
 

Agradecimentos: UVA, SEDUC/CE. 
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REGIÃO METROPOLITANA DE SOBRAL: OS DOIS CIRCUITOS DE 

SUA ECONOMIA URBANA E SEU PROCESSO DE PLANEJAMENTO 

TERRITORIAL 

Maria do Carmo Alves 

Virgínia Célia Cavalcante de Holanda 

 

INTRODUÇÃO 

A cidade é uma materialidade compreendida como uma complexidade, um meio onde se efetiva 

a produção de bens, é o meio criado pelo movimento e dinâmica da ação do urbano expresso 

pelas atividades econômicas, principalmente do comércio e do consumo e, para onde 

convergem realidades contraditórias dos processos de desigualdades socioespaciais, haja vista 

que abriga as atividades e as ações da sociedade. 

A cidade de Sobral, localizada ao noroeste do Estado do Ceará (Mapa 1), constitui-se como um 

espaço luminoso na escala regional, ou seja, àquele responsável pela acumulação de densidades 

técnicas e informacionais (Santos e Silveira, 2008) nessa região e no Estado. 

MAPA 1- Sobral: Localização do Município 

 

Sua unidade organizacional econômica, social e cultural, apresenta condições e requisitos 

básicos dos dois circuitos “superior e inferior” da economia, por concentrar as principais 

atividades do comércio, de serviços e da indústria. Santos (2004, p. 40), apresenta como circuito 

superior aquele “constituído pelos bancos, comércio e indústria de exportação, indústria urbana 
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moderna, serviços modernos, atacadistas e transportadores” e circuito inferior, aquele que “é 

constituído essencialmente por formas de fabricação não - “capital intensivo” pelos serviços 

não-modernos fornecidos a varejo e pelo comércio não-moderno e de pequena dimensão”. 

Santos (2004, p. 40). Este último voltado ao comércio e consumo mais popular. 

Para Silveira (2009), a metrópole é um meio de produção material e imaterial, lugar de consumo 

e nó de comunicações, para onde convergem resultados contraditórios de um processo de 

modernização, uma vez que abriga atividades hegemônicas de produção e controle, com os 

salários mais altos e, bem como, as mais diversas escalas de renda, incluindo os salários mais 

baixos de uma nação. 

Nesse contexto, Sobral abriga modernos modelos organizacionais como shopping center, 

empresas comerciais, além das principais atividades bancárias e financeiras da região. 

Consolida-se com este exemplo o que geograficamente compreendemos como o circuito 

superior da economia urbana, a partir da teoria de Santos (2004). 

Todavia, Sobral como a cidade do Norte cearense que mais concentra as atividades do circuito 

superior, tem, em decorrência deste, forte interferência no circuito inferior da economia urbana 

(Santos, 2004), entendido como a economia popular, constituída por atividades do comércio e 

de serviços cujo grau de capitalização, tecnologia e organização é relativamente baixo. O 

aquecimento do comércio voltado ao circuito inferior é responsável por uma parcela 

significativa da economia local.  

A teoria dos circuitos nos permite avançar na compreensão da constituição do espaço 

geográfico, enquanto território usado, que se realiza de forma dialética envolvendo relações de 

concorrência e complementaridade, na ação, no movimento, nas contradições que se mostram 

importantes para percebermos o conjunto de sistemas que move o uso do território. 

A presença dos dois circuitos da economia na cidade promove uma fluidez ao território pois 

sua dinâmica excede aos limites municipais, haja vista a diversidade do comércio, como 

também a busca por serviços especializados. A sede da RMS atende a uma parcela relevante da 

população dos municípios circunvizinhos que deslocam para Sobral, haja vista oferecer serviços 

e atividades essenciais as necessidades cotidianas. 

Todavia, além da relação com Sobral, os demais municípios da Região Metropolitana de Sobral 

- RMS mantêm inter-relações de solidariedades entre si, com outras articulações que dinamiza 

os usos do território, especialmente, na busca do consumo por produtos e serviços do circuito 

inferior. Por estas considerações, algumas questões revelam o potencial de outros aspectos da 

vida contemporânea, ou seja, a possibilidade de se pensar em outras relações de 

interdependência e complementaridades regionais. 

Por circunstâncias como essas e pela necessidade de políticas de desenvolvimento para a região, 

a Lei estadual complementar nº 168 de 27 de dezembro de 2016, cria a Região Metropolitana 

de Sobral – RMS, composta por dezoito municípios. 

A partir desse feito, essa pesquisa busca compreender a dinâmica do comércio e do consumo 

nas cidades da RMS, a considerar as possibilidades de desenvolvimento urbano pela ampliação 

das trocas econômicas estabelecidas além de Sobral, entre elas, assim como as relações com 

outras unidades geográficas fora da RMS, bem como, reconhecer as potencialidades desse 

território metropolitano. 
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ASPECTOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SOBRAL – RMS 

A Região Metropolitana de Sobral é a terceira região criada no Estado do Ceará, junto com a 

Região Metropolitana de Fortaleza e Região Metropolitana do Cariri (Mapa 2), concebida 

conforme estabelecido na constituição de 1988 para integrar a organização, o planejamento e a 

execução de funções públicas de interesse comum. 

Para Castro e Holanda (2018), as recentes transformações socioespaciais decorrentes da 

urbanização brasileira explicam a atual formação dos grandes aglomerados urbanos no país. 

Nesse aspecto, alguns fatores colaboraram para a constante procura pelas metrópoles, algumas 

delas, representadas pela migração campo-cidade, especialmente, em busca de trabalho, 

serviços e outras condições de vida, as quais foram responsáveis pela aglomeração da população 

nessas cidades mais desenvolvidas e nas capitais, principalmente a partir da década de 1970. 

No Ceará a primeira região metropolitana (de Fortaleza) foi criada na década de 1970, composta 

por dezenove municípios do entorno da capital, a partir da Lei Complementar nº  14  de  1973, 

que estabeleceu as regiões metropolitanas de São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, 

Salvador, Curitiba, Belém e Fortaleza. 

No processo de deslocamentos campo-cidade que ocorreu no interior do Estado do Ceará, 

Juazeiro, Crato e Barbalha (CRAJUBAR) no Cariri foram as cidades mais procuradas pela 

população que migrava em busca das oportunidades que o desenvolvimento destas lhe oferecia; 

no ano de 2009 torna-se agregando mais nove municípios a Região Metropolitana do Cariri e, 

por último, em 2016 a Região Metropolitana de Sobral é criada, composta por dezoito 

municípios, o que vem fortalecer o processo da transição campo-cidade-metrópole. 

MAPA 2- Ceará: Regiões Metropolitanas. 
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Sobral é o principal centro de desenvolvimento urbano da Zona Norte do Ceará, desde o século 

XVIII, quando dinamizou seu sistema produtivo ao incorporar novas atividades no uso de seu 

território como a indústria, o comércio de importação e exportação, através dos ciclos (gado, 

couro e algodão), potencializando sua característica visionária de avanços comerciais, políticos 

e administrativos, reforçando assim  a  sua centralidade  e  ampliando  a  sua  área  de  alcance 

e influência, destacando-se, na região, pelas diferentes dinâmicas que promovia, sobretudo, um 

desenvolvimento comercial, inclusive com trocas com países europeus. 

Segundo Arroyo (2018), a diferenciação do espaço decorre da dinâmica, das rotas que se 

cruzam em certos pontos, nas encruzilhadas, que possuem a função de centralizar. A autora cita 

exemplos do que chama de pontos como, portos, entrepostos, estações, aeroportos, em todos os 

casos constituídos como centros de relações, em permanente mudança haja vista submetidos ao 

movimento da circulação. 

Diante da reflexão da autora, Sobral teve seu desenvolvimento ligado a atividade comercial, 

voltada ao mercado de exportação, localizada em um ponto de convergência de fluxos, pela sua 

posição estratégica e geográfica, entre o vale do Acaraú e as Serras da região, com uma relativa 

proximidade do mar, por onde, através do porto de Camocim mantinha relações e trocas 

comerciais com outros países. 

Sua localização era, e continua sendo favorável às solidariedades e contigüidades com as 

cidades que hoje compõem a RMS, assim como as que se localizam no seu entorno. A fluidez 

de produtos e mercadorias, pelo porto, pelas estradas das boiadas e, posteriormente, as vicinais 

legitimou Sobral como o centro comercial mais dinâmico da região, o que hoje justifica ser a 

cidade sede da região metropolitana. 

A Região Metropolitana de Sobral – RMS (Mapa 3) com seus dezoito municípios, apresenta 

expressivas contradições e configura núcleos urbanos contíguos e diferenciados. Uma visão 

empírica do funcionamento dos usos território pode revelar características distintas da dinâmica 

urbana desses municípios, alguns como Frecherinha, Varjota e Massapê passaram por 

mudanças no contexto urbano e político, apresentando novos impactos que extrapolam os 

limites do município, fortalecendo a fluidez comercial e de pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA 3- Região Metropolitana de Sobral – RMS. 
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Fonte: Lei estadual complementar nº 168 de 27 de dezembro de 2016 

 

As referidas mudanças foram motivadas pela expansão e dinamismo do comércio e dos serviços 

nas cidades, que em alguns aspectos comerciais e empresariais redefiniu os papeis urbanos 

desempenhados por elas. Em contrapartida, com a criação da RMS há um novo desafio para o 

desenvolvimento urbano e o fortalecimento da economia, para aqueles municípios que 

apresentam baixo IDHM - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e PIB - Produto 

Interno Bruto, como Pires Ferreira, por exemplo, que apresenta o menor PIB per Capita da 

região. 

Entendemos que as políticas e o planejamento colaboram para fomentar o crescimento da 

economia das cidades, haja vista que se inserem numa complexa e dinâmica rede hierárquica 

de interdependência e complementaridade econômica e de serviços, com aquelas que exercem 

um maior desempenho, devido ao seu arranjo espacial. 

Geograficamente, a região metropolitana é importante para implantação de um planejamento 

visando a gestão comum nos aspectos sociais, econômicos, de infraestrutura e de serviços 

urbanos que promovam a organização e execução de funções públicas, promovendo a 

integração política e o desenvolvimento territorial e socioeconômico no arranjo urbano-regional 

dos municípios da RMS. 

Estas ações são essenciais ao enredo a se determinar levando indispensavelmente em 

consideração que o espaço geográfico se define como “um sistema indissociável e contraditório 

de sistema de objetos e sistemas de ações” (Santos, 2006, p. 62). Assim, compreendemos o 

espaço geográfico como, sinônimo de território usado, de espaço banal, que exibe a realidade 

concreta, a história, e escancara as ações desiguais, que nele acontecem e que se expressam 

através dos objetos geográficos em suas formas naturais e técnicas. 
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Somente o espaço geográfico nos permite perceber as intencionalidades e a busca de sentido 

pela sociedade. Procuramos desse modo, inspirados pelo potencial analítico dos usos do 

território na teoria dos circuitos, realizar um esforço de leitura socioespacial à luz dos processos 

que permeiam os circuitos da economia urbana de Sobral, especialmente no que condiz ao 

comércio e sua influência sobre os novos nexos estabelecidos com os municípios de sua Região 

Metropolitana, considerando o território não como palco, mas compreendendo a importância 

de seu papel ativo. 

PANORAMA DA ESTRUTURA COMERCIAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE 

SOBRAL 

A cidade em seu desenvolvimento impõe novos e constantes desafios ao diálogo da geografia, 

na medida em que sofre a cada momento transformações quanto aos seus instrumentais teóricos, 

técnicos e empíricos, na busca pela elucidação de cada período, frente à realidade posta. Diante 

do exposto, tratamos aqui das análises da RMS no contexto das relações do comércio de Sobral 

e a fluidez do território. Nessa perspectiva, buscamos incorporar o espaço geográfico a partir 

da noção de território pelo uso. 

Nesse contexto, consideramos a reflexão do Geógrafo Santos (2006), É o uso do território, e 

não o território em si mesmo, que faz dele objeto de análise social.  Segundo SANTOS (2006), 

O território são formas, mas o território usado são objetos e ações, sinônimo de espaço humano, 

ou seja, sinônimo de espaço habitado. 

Os usos do território, se materializam em vários momentos históricos e de maneira desigual, as 

diferenças entre esses, podem ser compreendidas sob várias categorias e variáveis que sua 

dinâmica implica. Começamos por perceber o território buscando analisá-lo no contexto atual 

das cidades da RMS. O mapa 4 nos leva a compreender processos que aconteceram e nos 

permitem realizar uma leitura destes pelo desenvolvimento e uso urbano. 
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MAPA 4- RMS: Perímetro Urbano Municipal. 

 

A configuração da mancha urbana dos municípios compreende as racionalidades, que hoje 

apresentam desproporções regionais e socioespaciais na sua urbanização. As disposições das 

áreas urbanas nos perímetros dos municípios evidenciam bem as diferenças dos usos, 

apreendidos pela expansão, pelos equipamentos urbanos e infraestrutura instalados. Essa 

compreensão é possível ao analisarmos a ocupação que consolidou e proporcionou a 

urbanização de cada um. Se somarmos todas as áreas dos demais municípios em Km², não 

chegaremos ao tamanho da mancha urbana de Sobral. Essa leitura da realidade só é possível 

pela análise do uso do território. 

A elaboração da cartografia que ora apresentamos se constitui para a geografia importante 

instrumental técnico utilizado, para nos dar uma melhor clareza nas análises interpretativas do 

uso do território, valendo-nos da cartografia temática e digital. Apesar de termos ciência de que 

a cartografia tem suas limitações como representação, ela é uma ferramenta útil e necessária ao 

trabalho do geógrafo. 

Com base na leitura da área consolidada que a cartografia elaborada revela, percebemos quão 

pequeno é o aglomerado urbano das cidades frente ao perímetro total do município. O que é 

natural, pois, a urbanização se dá com a aceleração do modo de produção, a ocupação ocorreu 

de formações diferentes e, sobretudo em uma região pobre. 

Daí podemos analisar que tipo de relação move a vida dos seus habitantes. Através do olhar 

para a funcionalidade socioespacial e da constatação das atividades que dão vida a cidade, 

buscamos outros elementos para fundamentar a leitura socioespacial. 
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Entre os elementos que fundamentam os estudos geográficos, o comércio é sem dúvida uma 

variável importante nessa análise, haja vista a relação intrínseca entre ele, a cidade e seu 

desenvolvimento, desde tempos imemoráveis. 

O território está em constante processo de transformação e de diferenciação pelos usos e isto se 

explica, entre outros fatores, pela circulação, seja de mercadorias, de pessoas, de informações, 

etc. Isto se constitui no meio técnico-científico informacional, território usado pela ciência, pela 

técnica e pela informação, que é o espaço geográfico (como instância) requerido pelo modo de 

produção vigente, o capitalismo. 

O território ao intensificar as atividades produtivas, dinamiza o comercio especialmente para 

aqueles que tem poder aquisitivo, mas é fonte de dinamização também das desigualdades 

socioespaciais. O município de Sobral, concentra elementos do comércio e consumo que 

movimentam a fluidez, haja vista contar com melhor infraestrutura e desenvolvimento de toda 

ordem. 

Sua localização historicamente é a mais fortemente articulada aos eixos de circulação. Os dados 

do comércio evidenciam nos demais municípios da RMS uma dispersão no que se refere ao uso 

do território por fixos e fluxos pertinentes as áreas comerciais, haja vista que a distribuição e os 

investimentos, na sua grande maioria, sempre priorizaram as cidades com mais dinamismo 

econômico e industrial, com potencialidades de progresso e crescimento. 

Comércio e consumo estão imbricados no desenvolvimento urbano e estão relacionados às 

condições de vida, de renda, da população envolvida. Interessa frisar aqui o uso do território 

pelos estabelecimentos comerciais dos municípios da RMS em números (mapa 5), como uma 

forma de percebê-lo como estrutura que orientou, juntamente com outras variáveis, a ocupação 

e o crescimento das cidades. 

As relações comerciais interferiram na configuração do território histórica e dialeticamente, 

nesse sentido, vale apreender outros tipos de relações não necessariamente na dimensão 

mercadológica, mas também nos sentidos, do lazer e da cultura, que dão outro sentido aos usos 

do território. Neste caso, também se considera o processo das emoções e manifestações, outros 

da existência humana.  

Assim, a compreensão dos usos do território se dá pelos sistemas de objetos e ações 

considerando o cidadão como como agente ativo na formação da cidade, como consumidor, 

mas especialmente considerando a ideia de uso que define as relações da sociedade na dinâmica 

socioespacial. 
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MAPA 5- RMS: Número de Estabelecimentos Comerciais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre a origem do comércio Cleps (2000) reflete que a dinâmica do mesmo se mostra como 

complexidades socioespaciais, por ser produto do processo histórico, do desenvolvimento da 

existência humana como resultado de respostas eficazes para satisfação de suas necessidades 

de vida. 

Nesse sentido o comércio tem sido uma variável que explica alguns processos de 

desenvolvimento urbano, porém, são necessárias outras interpretações e comparações de dados 

e características da cidade na sua dinâmica socioeconômica e socioespacial que possam trazer 

luzes a compreensão dos usos do território. 

A criação de uma região metropolitana no contexto da região ganha notoriedade e pressupõe 

nova compreensão geográfica da realidade dos municípios, cuja manifestação se dá no 

planejamento de caráter regional. É indispensável o conhecimento dos usos do território para 

se estabelecerem diretrizes para o desenvolvimento urbano e regional. 

O comércio e o consumo aparecem nessa reflexão como elementos que melhor traduzem o tipo 

de sociedade que está em desenvolvimento. A criação da RMS traz para si, novas possibilidades 

para o referido desenvolvimento da região, uma vez que possibilitará com mais força novas 

conexões em áreas que se encontravam isoladas ou distantes no território. 

CARACTERÍSTICAS E POTENCIALIDADES DA REGIÃO METROPOLITANA DE 

SOBRAL - RMS  

A discussão da metrópole e sua dinâmica relacionada às cidades constituintes, trazem reflexões 

e especificidades dos usos do território metropolitano e sua influência regional. Para tanto, se 

faz necessário o conhecimento singular das circunstâncias que envolvem problemáticas 
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referentes a extensão territorial, população, atividades econômicas, concentração de serviços, 

forma e estrutura urbana, funções e processos, enquanto parte de um novo modelo político e de 

gestão. 

Para revelar as condições estruturais das cidades que buscam crescer em números, 

investimentos, modernização e qualidade de vida da sua população, foi efetivado um 

levantamento de dados para um reconhecimento da atual situação dos municípios RMS, 

sistematizados para elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado – PDUI, que 

falaremos mais adiante. 

Por conseguinte, perceber a mancha urbana requer compreender o processo de desenvolvimento 

fundamentado pelo sistema de objetos, concretizados nas suas paisagens e pelo sistema de ações 

que move várias realidades que afetam a população residente nos municípios. 

Alguns dados que seguem nesta pesquisa, são imprescindíveis à leitura do uso do território. A 

exemplo dessas variáveis, o mapa 6 mostra a população estimada no ano de 2018 (IBGE), a 

qual entre os municípios mais populosos, além de Sobral, estão Massapê e Santana do Acaraú. 

 

MAPA 6- RMS: População Estimada 2018. 

 

Observa-se no mapa, a disparidade da população entre municípios, Sobral cinco vezes mais de 

diferença do segundo mais populoso que é Massapê. Os números evidenciam a intensificação 

do processo de urbanização. Sobral já firmada como metrópole regional, porém, não 

normatizada através de lei, urbaniza-se intensamente da década de 1970 a 2000. 

Apesar da população de Sobral ser maior, comparada aos demais municípios da RMS, não 

significa que a densidade populacional é também a maior; alguns municípios menos populosos, 
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podem ter densidades mais elevadas. A estruturação de uma população é o reflexo de sua 

dinâmica de desenvolvimento urbano ao longo do tempo, pois, historicamente, está ligada pelas 

lógicas do mercado, na busca por bens e serviços, para atender a vocação do consumo. Um 

importante fator de crescimento pode ser analisado, vinculado as funções de governo e, no caso 

de Sobral, ao dinamismo da indústria e a instalação de uma cadeia de infraestruturas 

tecnológicas e informacionais. 

Diante do exposto, os contrastes regionais sempre serão evidentes em relação a Sobral e as 

demais cidades da RMS, justificados pelo processo de acumulação que persiste nas condições 

atuais, como nos mostra os mapas abaixo em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal – IDHM (mapa 7) e o PIB per capita (Mapa 8), que mostram Sobral como uma 

cidade de “espaços luminosos” na região Norte do Estado. 

 

MAPA 7- RMS: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM 2010. 

 

O mapa acima referente ao IDHM ano de 2010, como medida indicadora de Desenvolvimento 

Humano Municipal mostra que somente Sobral possui IDHM mais elevado, porém, percebe-se 

que todos os demais municípios da RMS estão na classificação IDH médio, e nenhum na 

categoria IDHM baixo. O município de Forquilha se destaca como o segundo maior IDHM da 

região. 

A seguir, o Mapa 8, exibe mais uma variável a se somar às nossas análises de apreensão do 

território. Foi importante conhecer os dados numéricos do PIB percapita, uma vez que estes nos 

abrem mais uma possibilidade de como apreender, parcialmente, a realidade e as condições 

econômicas da população residente na RMS. 
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MAPA 8- RMS: PIB PERCAPITA 2016. 

 

O mapa acima nos mostra que depois de Sobral os municípios que apresentam maior PIB per 

capita são os municípios de Frecheirinha e Varjota. Estes apresentam perfis produtivos mais 

destacados, Frecheirinha, por exemplo, segundo informações do SEBRAE (2007), constitui-se 

o maior polo de produção de moda íntima do Ceará, ganhou logomarca e pretende se firmar 

como a opção número um para compradores de lingerie de todo o País. 

Para o SEBRAE (2007), o município começa a imprimir a sua própria marca de 

desenvolvimento com instalação de várias indústrias de Lingerie como Diamantes lingerie, 

Intuicion Deluxe, Hibisco lingerie, Hard lingerie e Excelência lingerie. As peças 

confeccionadas pelas pequenas indústrias, cujas lojas de pronta entrega ficam lado a lado, estão 

nas prateleiras de boutiques e lojas de departamento de cidades da Bahia, São Paulo, Rio de 

Janeiro, Pará, Brasília e Amazonas. 

Apesar de outros tipos de comércio, a indústria de confecção de Lingerie é o maior potencial 

de desenvolvimento no município, pois a partir de seu crescimento, houve uma mudança na 

economia do município. 

O município de Varjota, terceiro maior PIB Per capita da RMS se destaca pela presença de um 

aquecido e diversificado comércio de empresas locais, além de ser um polo de fruticultura 

irrigada com o “Perímetro Irrigado de Araras Norte”.  

O perímetro irrigado apresenta tecnologia para a supervisão dos canais e o controle das estações 

de bombeamento. Sua atual produção tem mais destaque para as culturas de banana, goiaba, 

coco, mamão e manga tendo também, porém em menor escala, graviola e caju. Vale salientar 

ainda a fábrica de produção de poupas de frutas, que fazem do município um grande produtor, 



  

GEOGRAFIA: SEMIÁRIDO, MEIO AMBIENTE, URBANISMO E OUTROS TEMAS  

 

126 

ampliando o comércio de relações regionais, externas com outros municípios fora da RMS e 

estados brasileiros. 

Para Ximenes (2015), a prosperidade do negócio é confirmada pelo SEBRAE (2013), que 

aponta para a necessidade do planejamento produtivo, ao manifestar que os produtores 

somaram vendas em torno de sete milhões de reais. 

A elaboração cartográfica nos possibilita interpretar os números e contextualizá-los dentro de 

uma perspectiva mais próxima do real, mas sabemos que muitas vezes os números não revelam 

a realidade, haja vista que na sua representação pode também apresentar inexatidão. Nesse 

sentido consideramos também importante a interpretação empírica que decorre da análise 

territorial, pelo reconhecimento dos usos. Assim corroboramos que quanto mais elementos e 

variáveis pudermos analisar cartograficamente, mais coerente será a representação da realidade. 

A geografia que praticamos não trabalha com a realidade passível de medição, nós trabalhamos 

com o conceito de processo, da realidade em movimento, dinâmica e contraditória, por isso 

falamos em espaço geográfico. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Falar em uso do território na abordagem sobre a RMS é falar em contradições e em 

complexidade. A análise proposta neste texto e que decorre de uma de nossas pesquisas, se 

apresenta estimulante, uma vez nos instiga a pensar em realidades municipais tão distintas, e 

por sua vez, suscita questões acerca dos desdobramentos políticos e do desenvolvimento urbano 

nos processos que o movimento atual acarreta. 

Nesta elaboração, observam-se alguns recortes considerados relevantes para o entendimento 

dos pressupostos teórico-metodológicos que envolvem as contradições das continuidades e as 

descontinuidades do sistema de objetos e ações do território urbano metropolitano. 

A análise minuciosa da espacialização dos dados representados na cartografia da região mostra 

a situação socioeconômica e revela a coexistência das desigualdades territoriais que exibem a 

realidade vivida pela RMS. Os resultados mostram que a sede metropolitana, historicamente 

pela sua própria organização política-administrativa sempre assumiu o papel de cidade 

hegemônica. 

Sobral desde sua origem permaneceu concentrando as ações e atividades econômicas, haja vista 

a atração dos grandes investimentos, os fixos e os fluxos que promoveram e intensificaram a 

fluidez no território do norte cearense, pois concentra as principais redes bancárias, os 

principais tipos de comércio de pequeno, médio e grande porte (atacadista e varejista), além de 

sediar os principais serviços e equipamentos de saúde e ensino superior, que têm um mercado, 

entre outros. 

A proposta surgiu como uma necessidade buscar investimentos de ordem pública e privada para 

atenuar as desigualdades socioespaciais de desenvolvimento regional.  Almeja-se o 

fortalecimento de ações políticas de desenvolvimento socioeconômico que promovam os níveis 

de integração metropolitana. 

A partir do conhecimento territorial, dos dados e da realidade que se expressa em suas 

peculiaridades, percebemos que os usos da RMS são merecedores de análise e de políticas de 

planejamento e gestão do território, uma vez que, ao se tornar metropolitano deve ser preparado 

para atender às demandas de desenvolvimento que o tempo presente exige. 
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No ano de 2018 foi elaborado o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado – PDUI1 da RMS 

de Sobral, com o objetivo de disponibilizar uma agenda de desenvolvimento da metrópole para 

os próximos 10 anos.  

A iniciativa foi desenvolvida pelo Programa de Desenvolvimento Urbano de Polos Regionais 

– Vale do Jaguaribe/Vale do Acaraú (Cidades do Ceará II), por meio de financiamento do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de R$ 2.350.591,84. A prestação dos 

serviços se deu sob responsabilidade do Consórcio Planmetro-Sobral. 

O discurso se apoiou na expectativa de promoção do desenvolvimento local e regional, além da 

integração socioeconômica das partes envolvidas. O PDUI (2018) destaca como a tônica dos 

debates que precederam iniciativas do gênero pelo país, bem como legitimando às mesmas.  

Nessa conjuntura, pode-se dizer que alguns passos já foram dados, porém há muito que se 

caminhar para a execução das funções públicas de interesse comum a qual o plano realizado 

para a RMS se propõe. Estas esbarram em um dos maiores desafios que sempre é a gestão, uma 

vez que as principais dificuldades estão na efetivação das propostas, na articulação e integração 

entre os municípios, para que sejam efetivados diante dos princípios definidores do que seja 

uma Região Metropolitana.  
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EXPANSÃO URBANA DE PIRIPIRI-PI: TRANSFORMAÇÕES 

SOCIOESPACIAIS A PARTIR DE IMAGENS DE SATÉLITES 
 

Cassandra de Sousa Cunha 

Raimundo Lenilde de Araújo 

INTRODUÇÃO 

A Primeira Revolução Industrial foi um marco para o crescimento das cidades pelo mundo, 

gerou a concentração de pessoas e empregos, especialmente com a intensificação da 

urbanização em um processo que envolveu elementos econômicos, políticos, sociais e culturais, 

além do crescimento da população urbana em referências maiores que a população rural, o que 

implicou em transferência de pessoas do meio rural para as áreas urbanas, atraídas pelas 

atividades e possibilidades econômicas, sociais e avanços tecnológicos.  

A evolução da industrialização ocasionou transformações na estrutura física, na medida em que 

surgiu um novo modelo de cidade, com inúmeras problemáticas urbanas: ambiente insalubre, 

densidade demográfica elevada e ocupação desordenada. Na concepção de Sposito (2000), a 

industrialização provocou impacto sobre o urbano, com fortes transformações nos modelos da 

urbanização e em sua estrutura interna, o que produziu novas formas socioespaciais.  

A discussão do conceito de espaço parte do pressuposto de que é fruto da produção da 

sociedade, em que cada tempo e cada ação apresentam particularidades. Seu conteúdo é alterado 

continuamente e a estrutura de organização está ligada a produção do seu próprio espaço 

urbano, em uma sociedade capitalista, como consequência de agentes sociais com suas 

influências particulares e dotados de interesse materializando os processos sociais na forma do 

ambiente construído. Corrêa (2014, p. 44), afirma “que os processos sociais e agentes sociais 

são inseparáveis, elementos fundamentais da sociedade e de seu movimento”. 

Estudar as transformações socioespaciais de uma cidade e compreendê-la é complexo, essa 

temática envolve não só os planejadores e gestores, mas também a ação de outros agentes que 

influenciam na dinâmica do espaço urbano, associada a métodos e ferramentas que possibilitem 

o monitoramento das mudanças espaciais urbanas, constituindo-se instrumentos para o 

planejamento urbano. 

O avanço tecnológico nas ciências espaciais, principalmente no Sensoriamento Remoto e nos 

Sistemas de Informação Geográfica (SIGs), aliado ao uso de equipamentos e sistemas de 

informação, desenvolvimento de produtos e serviços, obtenção de informações utilizadas pela 

sociedade e poder público possibilitou o registro e análise dessas transformações 

socioespaciais, o que favoreceu o monitoramento de processos de transformação ambiental e a 

complexidade da expansão do espaço urbano. A utilização das imagens de satélites obtidas por 

Sensoriamento Remoto permite visualizar e avaliar a análise multitemporal e favorece o estudo 

do acompanhamento e alteração da expansão urbana (FORESTI, 1986). 

Com relação à sua definição, para Moraes (2002), o Sensoriamento Remoto pode ser entendido 

como o conjunto de atividades que permite a obtenção de informações que compõem a 

superfície terrestre sem a necessidade de contato com elas. Essas atividades envolvem a 

detecção, a aquisição e a análise da energia eletromagnética emitida ou refletida, registrada 

pelos sensores que se transformam em sinais elétricos transmitidos para estações de recepção 

na Terra. Essa energia transmitida para os sensores é denominada energia eletromagnética ou 
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radiação eletromagnética, e utiliza como principal fonte a luz natural do Sol. Os sinais enviados 

para essas estações são transformados em dados em forma de gráficos, tabelas ou imagens. 

Segundo Meneses e Almeida (2012), o Sensoriamento Remoto é considerado como uma das 

bem-sucedidas tecnologias de coleta de dados para o levantamento e monitoramento dos 

recursos terrestres em escala global. Sua primeira aplicação foi para uso militar. Para tanto foi 

desenvolvida uma câmera fotográfica com disparador automático, em que pudesse fotografar 

toda a área a fim de ter como reconhecimento as posições e infraestrutura das forças militares 

inimigas ainda no século XIX. 

Nesse contexto, o uso das tecnologias para a análise espacial tem o objetivo de mostrar as 

transformações socioespaciais do espaço urbano, com a identificação dos condicionantes que 

influenciaram cada cenário que predominou, à época, a partir do panorama histórico, 

econômico e social, bem como tendências e padrões de crescimento bastante úteis para ações 

voltadas ao crescimento das cidades. 

A realidade do espaço urbano de Piripiri, cidade localizada a Leste de Teresina, no Piauí, 

provocou questionamentos que se tornaram norteadores desta pesquisa, como, por exemplo: – 

Quais as transformações ocorridas entre as décadas de 1980 a 2010 que influenciaram às 

mudanças espaciais na cidade? Quais os vetores de expansão que influenciaram o crescimento 

do perímetro urbano? A partir dessas questões, teve-se como objetivo geral analisar as 

transformações socioespaciais de Piripiri-PI, no período compreendido entre 1985-2015, 

fundamentadas por imagens de satélites e no levantamento de informações referentes à 

evolução do espaço urbano desta cidade. 

GEOTECNOLOGIAS APLICADAS AOS ESTUDOS URBANOS 

Com o avanço das geotecnologias, o estudo voltado para o monitoramento do espaço urbano 

ganhou destaque com o Sensoriamento Remoto, o que permitiu a geração de imagens que 

caracterizaram com maior precisão os elementos da superfície terrestre. A importância do 

mapeamento do crescimento urbano por meio de imageamento multitemporal é imprescindível 

à análise do entendimento das ocupações urbanas e seu planejamento. 

A cobertura multitemporal das imagens proporcionou o acompanhamento da mancha urbana e 

dos problemas ambientais decorrentes de sua expansão, atualização da malha urbana e 

interpretação da tendência do crescimento (FORESTI, 1988). As aplicações de Sensoriamento 

Remoto, segundo Kurkdjian (1993 apud Souza, 2012), para a análise no espaço urbano, 

ocorrem em duas linhas: a) uma delas é a relação do sistema urbano com o meio físico que a 

envolve, e está associada a estudos de Geologia, Geomorfologia, sentido de expansão urbana, 

adensamento urbano, entre outros; b) a outra linha é o espaço intraurbano que envolve 

informações capazes de identificar o tipo de uso do solo, vazios urbanos, sistema viário, 

regularização fundiária, áreas verdes, entre outros. 

Pisani e Zmitrowicz (1992) consideram a utilização das imagens de satélites fundamental no 

processo de planejamento e detecção dos limites urbanos, pois estas imagens permitem a análise 

de grandes áreas e auxiliam no desenvolvimento da infraestrutura urbana e conservação da 

paisagem. As técnicas de leitura e acompanhamento das mudanças urbanas podem ser 

acompanhadas e verificadas por meio da periodicidade das passagens dos satélites, o que 

possibilitou a identificação de novos loteamentos, características do solo, dos vazios urbanos, 
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vegetação, entre outras mudanças físicas, o que tornou mais eficiente a atuação de agentes 

responsáveis pelo planejamento urbano e controle da ocupação urbana. 

Os avanços tecnológicos e a produção de imagens favorecem os diversos usos, com a tecnologia 

de Sistemas de Informações Geográficas (SIGs), o que permitiu seu uso nos estudos urbanos, 

intraurbanos, entre outros. Nesse sentido:  

A dinâmica inerente ao espaço urbano impõe a necessidade de trabalhar com uma 

visão sistêmica de conjunto. A representação de elementos espaciais que se interligam 

e ao mesmo tempo são identificáveis individualmente, traz consigo a valorização da 

cartografia temática como elemento de comunicação visual das análises e das 

propostas para as questões urbanas. A representação cartográfica é resultado de 

processos e síntese de dados retratando a realidade e favorecendo diagnósticos e 

intervenções (MOURA, 1994, p. 51). 

Na mesma linha de argumentação, Lombardo e Machado (1996) confirmam que as técnicas de 

Sensoriamento Remoto constituem possibilidades significativas para os estudos urbanos, que 

requerem a atualização e ordenação dos dados para o planejamento territorial, visualizados por 

meio de mapas temáticos. Na análise da evolução da mancha urbana, as imagens de satélite são 

imprescindíveis para acompanhar o dinamismo da expansão dos limites urbanos, e a cobertura 

temporal das imagens espaciais permite o monitoramento da mancha urbanizada com a 

informação global e atualizada do tecido urbano e sua tendência de crescimento. 

Florenzano (2002) afirma que o processo da urbanização tem provocado impactos negativos na 

qualidade de vida da população e as técnicas de Sensoriamento Remoto contribuem para a 

análise e elaboração que possam subsidiar o planejamento urbano e do uso do solo das áreas 

urbanas. No rápido processo de expansão urbana das cidades brasileiras, surgiu a importância 

de técnicas de acompanhamento e planejamento de novas áreas. Segundo Alves et alii (2009), 

com a utilização de técnicas convencionais de obtenção de dados, como levantamento de campo 

e monitoramento aerofotogramétrico tradicional, o estudo de áreas urbanas se tornou oneroso, 

por isso é imprescindível a utilização das imagens de satélites. Estas proporcionam 

repetitividade, visão sinótica e cobertura de áreas externas. Com o avanço das tecnologias e 

desenvolvimento de novos sensores, se aperfeiçoa a obtenção de imagens e precisão de 

informações e dados. 

A confrontação dos resultados obtidos nos estudos de áreas urbanas, segundo Fuckner (2007), 

permite definir padrões espaciais de crescimento. A integração entre os condicionantes físicos 

e as variáveis econômicas refina a interpretação dos padrões de crescimento urbano, o que pode 

ocorrer de forma compacta ou dispersa. 

Sousa (2015) afirma que as geotecnologias são consideradas como suporte tecnológico para o 

trabalho no processo de planejamento e organização. E associa o mapeamento dos problemas 

urbanos com informações físicas, demográficas, geográficas, topográficas e de infraestrutura 

com a gestão urbana. 

Os dados obtidos por sensores remotos, representados por imagens de satélites, serviram de 

base para compreender a dinâmica do espaço urbano da cidade de Piripiri, através da análise e 

da caracterização da evolução da mancha urbana. 
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ÁREA DE ESTUDO 

Piripiri é um município do Estado do Piauí, cuja sede se localiza a 160 km ao Leste de Teresina, 

capital do Estado, com acesso por meio da rodovia BR-343 (Figura 1). Em termos demográficos 

é o quarto município do Estado e reúne uma população estimada em 2020 de 63.787 habitantes, 

logo após Teresina, Parnaíba e Picos, com 868.075, 153.482 e 78.431, respectivamente. Situa-

se a 18 km do Parque Nacional de Sete Cidades, importante ponto turístico do Estado do Piauí. 

As coordenadas geográficas de sua sede são: 4º12’00” de Latitude Sul e 41º46’29” de Longitude 

Oeste e a altitude média é de 170 metros (IBGE, 2018). 

Figura 1 - Mapa de localização do município de Piripiri-PI, 2020  

 
Fonte: IBGE (2015) adaptado por Cunha (2017). 

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL DE PIRIPIRI-PI 

No início de sua colonização, o Estado do Piauí tinha como principais características grandes 

áreas produtivas ao longo do rio Parnaíba e seus afluentes. Com a produção de buriti, carnaúba, 

babaçu e a expansão de terras e fazendas de gado, surgiu a pecuária extensiva e se tornou uma 

atividade econômica de grande importância para o desenvolvimento do Estado do Piauí 

(SANTOS; KRUEL, 2009). 

Tem-se registro dessas fazendas de gado na região que viria a ser Piripiri, antes mesmo de sua 

fundação. Foi o Padre Francisco Domingos de Freitas quem se instalou na região na década de 
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1840; entre os anos de 1855 e 1860, o referido padre mandou lotear as terras da fazenda, e fez 

doação de lotes a quem quisesse edificar (PIRIPIRI, 2016). 

Em 1874, Peripery foi elevada à categoria de Vila, período de instabilidade tanto política quanto 

econômica. À época, o investimento era voltado para as áreas de transporte, construção de 

ferrovias e portos, contribuindo timidamente para incentivar a economia piauiense. Em 4 de 

julho de 1910, o governador Antonino Freire da Silva eleva a Vila à categoria de cidade, período 

em que o Piauí se encontrava com uma economia deficitária, baseada no extrativismo como 

principal alicerce econômico. Principais produtos eram o látex, o algodão, a cera de carnaúba e 

o gado. 

Durante o século XX, o Brasil foi marcado por intenso processo de industrialização. Em 

algumas regiões, houve a explosão demográfica na busca de melhores condições de vida e, 

como consequência, o aumento populacional e demanda por serviços na cidade. No Piauí, as 

transformações da sociedade também se intensificaram nesse período. Segundo Rebelo (1987 

apud SANTANA, 2011), entre os anos de 1940 e 1970 ocorreu o processo de urbanização do 

Estado, intensificado a partir de 1950, em razão das transformações sociais, políticas e 

econômicas que aconteceram em todo o País.  

Durante o governo de Juscelino Kubitschek (1956 -1960), houve a reorganização do espaço 

industrial brasileiro, a economia passou a ganhar novos rumos, favorecendo o mercado para o 

capital internacional e a implantação dessas indústrias em locais com infraestrutura. 

Para os políticos e economistas dos anos de 1950 e 1960, o crescimento industrial do Piauí 

deveria ter na sua base o setor agropecuário, uma vez que era evidente a dependência das 

atividades econômicas ligadas à pecuária e à agricultura para o crescimento econômico do 

Piauí. Na opinião de Santana (2011, p. 30): 

Sem uma economia primária não se pode pensar seriamente em manter indústrias no 

Piauí. Esta foi a conclusão a que chegaram, ontem líderes empresariais piauienses que 

se reuniram na diretoria de O DIA para iniciar uma análise da atual situação do Estado. 

Para os empresários, a redenção econômica do Piauí só poderá ocorrer com o 

fortalecimento da agropecuária – a economia primária – indispensável para 

implantação da economia secundária – as indústrias. 

Para Castelo Branco (2006), não obstante o crescimento da lavoura, entre as décadas de 1940 e 

1970, com a abertura de estradas, o que ocasionou a circulação de mercadorias e impulsionou 

à agricultura, pois, à época, era voltada para o próprio consumo da população, ou seja, a 

denominada agricultura de subsistência. Neste sentido, Mendes (2003) afirma que as culturas 

tradicionais, consideradas de menor valor, tiveram no Piauí uma participação relativamente 

maior, comparadas às culturas voltadas para o mercado externo. 

O processo de urbanização do Piauí tornou-se diferenciado, embora o Estado tenha entrado no 

processo de crescimento facilitado pela expansão das estradas e da instalação e ampliação das 

linhas férreas, que vieram no início do século XX. A ideia de impor dinamismo à rede de 

cidades, crescimento, urbanização, facilidade e rapidez no escoamento de mercadorias trouxe 

uma grande novidade: a Ferrovia. A cidade que abrigasse uma Estação Ferroviária tornava-se, 

muitas vezes, centro coletor e comercial de sua região. Segundo Ferreira (2010), a partir da 

inauguração da Estação Ferroviária de Piripiri, em 1937, que até então se localizava em uma 

área isolada da cidade, a dinâmica de fluxos, proporcionada pela linha férrea, começou a 
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influenciar o crescimento urbano, gerou o progresso econômico e social à cidade, além de 

benefícios da modernidade à época. 

Nas décadas entre 1950 e 1970, a cidade passou por transformações no cenário urbano com a 

abertura de novas vias, reformas nas calçadas, alinhamento de edificações, nivelamento e 

delimitação de ruas, construção de canteiros centrais, investimentos e construções de escolas. 

Em 1960, houve investimento voltado para o combate à seca, com a construção do Açude 

Caldeirão, o que propiciou melhor abastecimento de água para a cidade (FERREIRA, 2010). 

A presença de pequenos centros produtivos e, principalmente, de comércio e de serviços, foram 

os principais atrativos do aumento da concentração de mão de obra nessas atividades. E só a 

partir da década de 1980 a população urbana representou quantidade superior à população rural, 

situação que se consolidou nos anos seguintes.  

No começo dos anos 2000, Piripiri passou por um processo de transformações sociais, com a 

chegada do Ensino Superior e de expansão urbana, influenciada pela política de habitação e 

inclusão social, desenvolvida por ações do Governo Federal. Com o levantamento feito em 

2017, a cidade já contava com o Ensino Superior, representado pela Universidade Estadual do 

Piauí (UESPI), em 2010, o Ensino Técnico e Tecnológico, ofertado pelo Instituto Federal de 

Ciência e Tecnologia do Piauí-IFPI; o ensino privado na cidade é representado pela Christus 

Faculdade do Piauí, CRISFAPI, inaugurada em 2006, e um polo da UNOPAR, Universidade 

Norte do Paraná, cujas atividades se iniciaram em 2010, com a oferta de vinte e cinco cursos 

de Graduação a distância. 

A partir de 2009, Piripiri passou por significativas transformações em sua estrutura urbana, por 

meio da implantação de conjuntos habitacionais, oriundos da nova política habitacional 

existente no País, junto com infraestrutura necessária para atendimento da demanda dos 

moradores dos novos conjuntos. A expansão de áreas loteadas em Piripiri, de acordo com a 

pesquisa de campo, configura eixos de expansão tanto em sentido Leste como Oeste e Norte. 

Essa condição foi reforçada com a aprovação da Lei n. 819/2015, de 02 de julho de 2015, que 

fixou novo perímetro urbano do Município e os seus limites, ampliando-os. 

Piripiri conta, até o levantamento feito na pesquisa de campo, realizada no ano de 2017, com 

3.038 unidades habitacionais contratadas entre 2009 e 2014, distribuídas em doze conjuntos 

habitacionais em área urbana, com forte concentração da construção de unidades habitacionais 

na direção Norte da cidade. Os empreendimentos com maior quantitativo de unidades 

habitacionais são os que estão localizados em áreas de expansão urbana, próximos às vias de 

acesso da entrada da cidade, o que possibilitou a implantação de novas habitações, loteamentos 

e construções. 

Como um fenômeno perceptível na cidade de Piripiri, a construção de loteamentos também se 

configurou expressiva no espaço urbano, em um processo de produção capitalista; alterou a 

paisagem da cidade com a expansão de áreas existentes e a constituição de novas formas de 

moradias inseridas dentro da malha urbana. Foram identificados sete loteamentos 

regularizados, segundo obtenção de dados junto ao Cartório, com um total de 1.335.447,01 m² 

de área construída e 1.422 lotes espalhados pela cidade. Os loteamentos estão inseridos dentro 

do perímetro urbano da cidade e diferentes dos conjuntos habitacionais que predominam na 

porção Norte e distante do Centro urbano, os loteamentos estão em uma boa localização, com 

infraestrutura, equipamentos e serviços como estratégia de valorização do empreendimento.  
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METODOLOGIA 

Inicialmente, realizou-se o levantamento bibliográfico, com pesquisa de autores e trabalhos 

acadêmicos que versam sobre a mesma temática e procedimentos metodológicos. Além do 

levantamento bibliográfico, foi estruturada uma base cartográfica a partir de dados e 

informações obtidos da administração pública municipal de Piripiri (Secretarias de Assistência 

Social, Infraestrutura, Obras), além de órgãos com atuação federal (IBGE, CAIXA), e em 

paralelo à busca de dados, foi feita a aquisição, tratamento de imagens e produção dos mapas. 

Para tanto, foram utilizadas imagens multitemporais dos sensores TM do satélite LANDSAT 5 

e OLI do LANDSAT 8 da cidade de Piripiri-PI, disponíveis no catálogo de imagens do INPE.  

Na elaboração da análise da mancha urbana da cidade de Piripiri-PI foram utilizados os 

seguintes materiais: carta topográfica com curvas de nível com equidistância de 20 m do 

município de Piripiri, digitalizadas na escala 1:100.000; imagens de satélite Landsat-5 TM, 

resolução espacial de 30 m, em composição colorida RGB 543, de 19/08/1985; imagens de 

satélite Landsat-5 TM, resolução espacial de 30 m, em composição colorida RGB 543, de 

15/08/1995; imagens de satélite Landsat-5 TM, resolução espacial de 30 m, em composição 

colorida RGB 543, de 10/08/2005; imagens de satélite Landsat-8 OLI, resolução espacial de 30 

m, em composição colorida RGB 654, de 30/03/2015; Software QGIS 2.8, utilizado para o 

processamento digital das imagens e para a edição dos mapas. 

A princípio, as imagens de satélites foram selecionadas, no site do INPE, tomando-se por base 

a área urbana do município. Após a seleção, as imagens foram georreferenciadas, ou seja, 

apoiadas em coordenadas geográficas a partir da Carta Topográfica digital, para que os demais 

mapas pudessem estar espacialmente referenciados. O georreferenciamento tem a função de 

reorganizar os pixels da imagem em relação a um determinado sistema de projeção cartográfica, 

cujo objetivo é o de minimizar as distorções geométricas causadas pelo movimento da Terra e 

do satélite, pela curvatura da Terra, pela largura da faixa imageada etc., bem como por erros 

panorâmicos ou radiométricos, causados pelo tamanho dos pixels fora do nadir (visada na 

perpendicular), resultantes de falhas instrumentais e limitações próprias do processo de 

imageamento. 

A pesquisa em campo realizou-se de acordo com o desenvolvimento do estudo, e as atividades 

obedeceram a uma sistemática. Primeiro, se fez o reconhecimento geral da cidade. Depois de 

reconhecida, foram realizadas marcações de pontos com a utilização de GPS dos principais 

objetos e limites espaciais julgados necessários no primeiro momento. Como percepção inicial, 

foi observada a quantidade expressiva de conjuntos habitacionais e loteamentos na cidade que 

influenciaram na inclinação do desenvolvimento da pesquisa; na sequência, foi a vez dos 

registros fotográficos e levantamento de dados, visita a cada conjunto habitacional e 

loteamento, ida ao Cartório para levantamento de loteamentos regularizados e seus respectivos 

equipamentos públicos.  

A partir de toda a metodologia aqui descrita, foi elaborada a análise do crescimento urbano da 

cidade de Piripiri, para o período compreendido entre 1985 a 2015, em conjunto com os 

resultados relativos às imagens de satélites. Nesta pesquisa, a dinâmica espacial foi estudada 

sob o aspecto temporal de trinta anos, no interstício dos anos de 1985, 1995, 2005 e 2015. O 

método que pode viabilizar a observação e avaliação dos elementos da paisagem foi o uso de 

dados obtidos por sensores remotos, representados por imagens de satélite, o que permitiu a 

visualização e atualização do crescimento das áreas urbanas.  
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ANÁLISE MULTITEMPORAL ATRAVÉS DAS IMAGENS DE SATÉLITES 

LANDSAT 5 E LANDSAT 8 

A dinâmica urbana foi identificada e interpretada com o auxílio do QGIS 2.8, que possibilitou 

a análise conjunta dos produtos cartográficos, que fez compreender as transformações espaciais 

detectadas por meio dos mapeamentos de diferentes épocas, com as observações visuais dos 

mapas, e encontram-se expressas no decorrer da discussão. 

A Carta Imagem de 1985 (Figura 2) permite observar o crescimento da mancha urbana, no 

sentido de Oeste para Sul da cidade, a considerar como ponto de formação da cidade os 

arredores da Igreja Matriz. Também foram percebidas expressivas áreas, ainda não ocupadas, 

no espaço da cidade, e áreas residenciais dispersas pelo território já às margens das BR-343 e 

BR-222. A topografia relativamente plana da cidade nos fez perceber a ausência de um padrão 

espacial de crescimento urbano, o que permitiu que a cidades crescessem em todas as direções. 

A Carta Imagem do ano de 1995 (Figura 2) apresentou a menor concentração de vazios urbanos 

se comparada à do ano de 1985. Esses vazios foram percebidos nos sentidos de Oeste para Sul, 

com a ampliação dos bairros já existentes e adensamento da área central. Ao longo da BR-343, 

no sentido Leste, verificou-se maior área com solo exposto, com supressão da vegetação, e que 

em imagens de anos mais recentes apresentaram unidades comerciais e residenciais. 

Ao longo da década de 1990, houve uma inércia na atividade urbana e poucas transformações 

no cenário urbano. A partir dos anos 2000, a cidade de Piripiri voltou a ter uma dinâmica 

considerável e refletida em seu espaço urbano. Na Carta Imagem do ano de 2005 (Figura 2), 

visualizou-se um panorama urbano, com permanência de um leve adensamento de suas áreas 

centrais e um contorno urbano desordenado, com predominância de crescimento para o sentido 

Leste, embora tenha sido observado crescimento para Oeste e timidamente para o sentido Norte 

(Figura 2). Os sentidos Norte e Leste da cidade se tornaram objetos de expansão urbana 

suscetíveis à ação das atividades de valorização imobiliária no entorno dos eixos rodoviários, 

no sentido da BR-343 e BR-222. Pode-se afirmar neste momento que a tendência de expansão 

urbana de Piripiri começou a se concretizar efetivamente durante os anos 2000, com a expansão 

para o sentido Norte. Tal fato mostrou que, embora a princípio os conjuntos populares sejam 

edificados nas periferias das cidades, com o decorrer do tempo e a expansão do tecido urbano, 

eles se incorporaram a este, com ampliação do perímetro urbano, conforme Carta Imagem do 

ano de 2015 (Figura 2). 
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Figura 2 - Carta Imagem da evolução urbana da cidade de Piripiri-PI nos anos de 1985 a 2015 

 
Fonte: Imagens de satélites. INPE (2015) adaptado por Cunha (2017). 

Na área central foram percebidos poucos vazios urbanos, com apresentação de uma região mais 

densa, assim como na direção Oeste e o complemento de alguns bairros. Em termos de área e 

porcentagem, foi possível observar a alteração da mancha urbana da cidade ao longo dos anos, 

com crescimento tímido nas quatro primeiras décadas estudadas e com destaque para um 

percentual considerável do seu crescimento nos anos recentes, conforme Tabela 1, obtidas com 

dados elaborados e apresentados na Figura 3.  

Tabela 1: Área (km²) e crescimento (%) da mancha urbana de Piripiri (1985-2015) 

Cidade 

Piripiri 

Área da mancha urbana (Km²) Crescimento da mancha urbana (%) 

1985 1995 2005 2015 1985-1995 1995-2005 2005-2015 

12,7 14,9 16,0 22,0 17,32 7,38 37,5 

Fonte: Imagens de satélite. INPE (2015) adaptado por Cunha (2017). 

 

O crescimento da mancha urbana da cidade de Piripiri, de 1985 a 1995, foi de apenas 17,32%. 

Ao analisar a mancha urbana da década referente ao ano de 1995 a 2005, constata-se que o 

crescimento não foi significativo, correspondendo apenas a 7,38% e comprovado quando se 

visualizou a mancha urbana desse período. O maior percentual de crescimento apresentado é o 

período compreendido entre os anos de 2005 e 2015, quando foi analisada a diferença da área 

da mancha urbana em km², em termos percentuais esse crescimento corresponde a um valor 

expressivo de 37,5% (Figura 3). 
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Figura 3 - Mapa da evolução da mancha urbana da cidade de Piripiri-PI nos anos de 1985 a 

2015 

 

 
                  Fonte: Imagens de satélites. INPE (2015) adaptado por Cunha (2017). 

Em contraponto ao crescimento da mancha urbana que se intensificou nas duas primeiras 

décadas do século XXI, tem-se um crescimento populacional mais lento e linear. Com a 

consideração da população total, rural e urbana de Piripiri e como referência os dados dos anos 

de 1980, a população total naquele ano era de 55.095, com a rural totalizando 25.633 e urbana 

com 29.462 habitantes. Na década seguinte, no ano de 1991, a população total obteve um 

crescimento que somou 63.162, com a população rural somando 23.821 e urbana com um total 

de 39.341 habitantes. No ano de 2000, a população total obteve um leve declínio em relação a 

de 1991, porém contou com aumento da população na área urbana. A população total era de 

60.154, com a rural de 16.617 e a urbana com 43.537. O número de habitantes chegou a um 

total de 61.834 em 2010, com aumento tanto na área urbana quanto rural, 44.540 e 17.294 de 

habitantes respectivamente. Em termos percentuais, a população rural no ano de 1980 

correspondia a 46,52% e a urbana a 53,18 %, no ano de 1991, a população rural era de 37,71 % 

e a população urbana de 62,29%; no ano de 2000 a população rural e urbana correspondeu a 

27,62 % e 72,38% e em 2010, correspondeu a 27,96% e 73,04%, respectivamente (Tabela 2). 
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Tabela 2 - População total, rural e urbana de Piripiri entre 1980 e 2010 

 

Fonte: IBGE, SIDRA (2016) adaptado por Cunha (2017). 

 

Com a análise no quantitativo populacional e no percentual da população urbana da cidade, se 

percebeu que o período de maior dinâmica populacional foi entre os anos de 1980 e 1991, o que 

correspondeu a um crescimento de 29,10%. À medida que os anos avançam, esse percentual 

desacelera. Entre os anos de 1991 e 2000, seu percentual de crescimento corresponde a 10,66 

% e entre os anos de 2000 e 2010 representa 2,30% (Tabela 3).  

Tabela 3 - Crescimento (%) da população urbana de Piripiri-PI 

Cidade 

 Piripiri 

 Crescimento (%) da população urbana de Piripiri 

1980-1991 1991-2000 2000-2010 

29,10 10,66 2,30 

IBGE, SIDRA (2016) adaptado por Cunha (2017). 

Esses dados permitem concluir que não há uma relação direta do crescimento da mancha urbana 

da cidade de Piripiri com o crescimento populacional, ou seja, o entendimento da ampliação do 

perímetro urbano junto a construção das unidades habitacionais na cidade não está ligado ao 

crescimento demográfico, uma vez que a comparação entre as informações demonstra que não 

há correlação direta entre estes (Gráfico 1). 

 

 

 

  

Censo População 

Total 

População 

Rural 

Percentual 

da Pop. 

Rural% 

População 

Urbana 

Percentual 

da Pop. 

Urbana% 

1980 55.095 25.633 46,52 29.462 53,48 

1991 63.162 23.821 37,71 39.341 62,29 

2000 60.154 16.617 27,62 43.537 72,38 

2010 61.834 17.294 27,96 44.540 73,04 
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Gráfico 1 - Comparativo entre a evolução da mancha urbana e a população urbana de Piripiri (1985-2015) 

 
                          Fonte: Imagens de satélites. INPE (2015) adaptado por Cunha (2017). 

Com a utilização das informações e a relação entre os dados, embora os anos analisados da 

população urbana com o crescimento da mancha urbana não sejam exatamente os mesmos, 

utilizou-se como parâmetro a década relacionada a esses anos. Foi possível estabelecer o 

comparativo entre a implantação de conjuntos habitacionais e crescimento populacional; logo, 

o que acontece em Piripiri é resultado da conciliação das políticas habitacionais com a expansão 

urbana e está relacionada com a atuação do Estado e do capital, uma subsidiando a outra em 

um processo de reprodução capitalista traçando novos contornos espaciais.  

CONCLUSÃO  

Findadas as discussões acerca desse estudo, percebeu-se que muito ainda há para ser 

investigado sobre a realidade urbana de Piripiri-PI e as questões teóricas que as envolve. O 

desenvolvimento da pesquisa nos proporcionou muito mais do que atender ao objetivo 

planejado, a inclinação para novas possibilidades de investigar seu contexto, suas 

particularidades e suas implicações socioespaciais. 

Essa pesquisa teve como objetivo analisar as transformações socioespaciais de Piripiri-PI, com 

a utilização das imagens de satélites, para a compreensão das mudanças ao longo dos anos. Na 

análise das imagens foi possível observar as alterações e modificações do limite urbano, bem 

como o crescimento de áreas urbanizadas. Com a elaboração dos mapas dos limites da mancha 

urbana da cidade, foi possível visualizar o período de transformações e mudanças espaciais, 

entre os anos de 1985 a 2015.  

A análise das transformações nos direcionou para o levantamento de dados referentes à 

produção de habitação em Piripiri-PI e à distribuição territorial das unidades no espaço urbano 

da cidade. Assim, a partir de 2009, com a criação do PMCMV e a participação da cidade de 

Piripiri no Programa Habitacional, a transformação do espaço aumentou significativamente 

com obras de habitação e infraestrutura urbana, como pavimentação, energia e água. O 

desenvolvimento da malha urbana da cidade tem preponderado sobre a porção Norte da cidade, 

com a implantação de conjuntos habitacionais e loteamentos, tornando crescente a mancha 

urbana da cidade. O levantamento quantitativo dos conjuntos habitacionais do PMCMV foi de 
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fundamental importância para o entendimento da demanda habitacional existente na cidade, 

fato constatado por meio do levantamento de unidades contratadas.  

A construção de conjuntos habitacionais cada vez mais se expande em áreas distantes e 

periféricas de centros urbanos, sendo a maioria dos conjuntos atendidos por uma população que 

não possuía casa própria, vivia de aluguel ou mantinha algum tipo de benefício. E seu 

crescimento é o reflexo do contexto econômico, político e social, tendo sido fundamental para 

o estímulo da produção e atendimento ao déficit habitacional nas camadas menos favorecidas. 

Por sua vez, os loteamentos se inserem em áreas estratégicas, com atrativos que possam agregar 

valor ao empreendimento, direcionados para uma parcela da população com outro perfil de 

renda, diferenciando-se pela estrutura, localização e interesse social, presentes nessas áreas.  

Aliadas à conjuntura política e econômica do País, estratégias de expansão e reprodução do 

capital implicaram na urbanização de novas áreas e favoreceram seu crescimento horizontal, o 

que alterou a configuração do seu perímetro urbano. Nesse contexto, a paisagem urbana de 

Piripiri-PI está em constante transformação, com o ganho de novas configurações espaciais, e 

investimentos nessas novas áreas, subsidiadas pelas políticas públicas que conferem no espaço 

urbano novas formas de moradia.  

Muitas outras questões podem ser levantadas, com base nos dados obtidos, e a partir de questões 

discutidas em torno do objeto da presente pesquisa. Acredita-se ter contribuído para alimentar 

o debate ora apresentado, bem como na possibilidade de este trabalho contribuir para subsidiar 

pesquisas semelhantes no meio acadêmico. 
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NOVA RUSSAS-CE, UMA CIDADE DO SEMIÁRIDO  EM 

PERSPECTIVA 
 

Maria do Socorro Correia Costa  

Virgínia Célia Cavalcante de Holanda 

 

INTRODUÇÃO  

No município de Nova Russas –CE, a implantação do Campi de Difusão Tecnológica do Alto 

Acaraú-UVA, em 1996 tornou-se um fio condutor ao ensino superior, ao mundo acadêmico, 

marcando significativamente a história desse lugar. 

Posto isto, comungamos com Moreira (2006, p. 163) 

O lugar pode ser compreendido como o ponto da rede formada pela conjuminação da 

horizontalidade, porque tudo depende da capacidade de aglutinação dos elementos 

contíguos da verticalidade – capacidade desses elementos aglutinantes se inserirem 

no fluxo vital das informações do conceito de Milton Santos; e o lugar como espaço 

vivido e clarificado pela relação de pertencimento, do conceito de Yi-Fu Tuan. 

(Moreira, 2006, p. 163) 

Destarte, o questionamento principal que o texto traz diz respeito ao movimento de 

deslocamento de jovens universitários para cidades com maior influência na hierarquia urbana 

como Crateús e Sobral (CE), em busca de instituições públicas e privadas oportunizados pelas 

atuais políticas educacionais – ENEM2, PROUNI3 e FIES4 que vêm possibilitando o ingresso 

de alunos vindos principalmente das escolas públicas estaduais no ensino superior. 

O quadro teórico que deu sustentação ao trabalho envolveu entre outros autores Santos (2001), 

Holanda (2001, 2018, 2019), Amorim (2010), Freire (2011). Esses autores acompanham o 

processo de discussões e proposições acerca da expansão e interiorização do ensino superior, 

em relevo a cidade de Sobral-CE. 

A investigação que deu origem a este trabalho deu-se por meio da abordagem em pesquisa 

quanti-qualitativa, enquadrando-se também como estudo de caso. Essa opção metodológica 

possibilita a combinação entre aspectos qualitativos e quantitativos. A vertente empírica revela-

se na análise documental e escuta das narrativas com os atores envolvidos nas ações econômicas 

e culturais. 

Sendo assim, apresentamos o município de Nova Russas – CE, que brevemente completará 98 

anos seguindo entre esperanças e desafios para seu primeiro centenário. 

 
PERSPECTIVAS HISTÓRICAS, TERRITORIAS E POLÍTICAS 

 

Em virtude de curtimento de couros e peles, denominou-se de Curtume a fazenda que deu 

origem a Nova Russas. Depois de pertencer a vários proprietários, a fazenda Curtume passou 

ao domínio de Manuel de Oliveira Peixoto e sua mulher, D. Manuela Rodrigues de Oliveira, 

que, em 1876, fizeram doação do terreno para a constituição de patrimônio da capela de Nossa 

Senhora das Graças. Em homenagem à sua terra natal, São Bernardo de Russas, o padre 

Joaquim Ferreira de Castro, nomeou esse povoado de Nova Russas, que desenvolveu-se no 
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entorno da capela que posteriormente iria transformar-se na Igreja Matriz de Nossa Senhora das 

Graças. Foi elevado à categoria de município pela Lei Estadual nº 2043, de 11 de novembro de 

1922, desmembrando-se do município de Ipueiras.  

Situada no oeste do estado do Ceará, localiza-se na microrregião dos Sertões de Crateús, 

mesorregião dos Sertões Cearenses, com uma população de 30.965 (Censo, 2010) e estimada 

de 32.328 habitantes de acordo com projeções do IBGE, 2019.  Estende-se por uma extensão 

de 741, 4 km² e densidade demográfica de 41,69 hab/km². 

Apresenta solos das seguintes classes: areia quartzosa, distrófica, podzólico, vermelho, litófico, 

eurófico e planossolo solódico. Suas rochas são do tipo pré-cambriano inferior e médio do 

embasamento cristalino. Sua geomorfologia em maior parte depressão sertaneja submetida a 

processo de sedimentação. 

A bacia do Rio Acaraú abrange 95% da área do município. O riacho do Curtume banha a cidade 

possibilitou a construção do Açude Farias de Sousa, também conhecido como “Açude das 

Flores”, com capacidade de 112.253.000 metros cúbicos, é a fonte maior de abastecimento 

d’água. Além desse, há os açudes Canafístula e o Linhares, de médio porte e 80 outros de 

pequeno porte. A construção do açude Farias de Sousa está associada a programas de combate 

a seca do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS. 

A vegetação do município é composta de caatingas arbóreas, arbustiva densa e matas secas. As 

secas periódicas, as técnicas rudimentares de queimas de roça e os fornos das olarias, das 

cerâmicas e das padarias vêm devastando gradativamente as matas nativas e ciliares. 

O município faz divisas ao norte com os municípios de Ipueiras e Hidrolândia, ao sul com o 

município de Crateús e Tamboril e a oeste com os municípios de Ararendá e Ipaporanga. 

Encontra-se dividido em seis distritos: Sede, Major Simplício, Nova Betânia, São Pedro, 

Espacinha e Canindezinho, redefinidos enquanto perímetro urbano pela Lei Municipal nº 

476/2000. (Mapa 1). As localidades de Irapuá, Miguel Antonio e Muringue foram emancipados 

enquanto distritos a partir dos decretos municipais nº 639, 640 e 641, respectivamente de 19 de 

novembro de 2007, contudo ainda não foram reconhecidos pelo IBGE.  
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Mapa 1 – Município de Nova Russas - CE 

 

 
 

PERSPECTIVAS ECONÔMICAS E SOCIOCULTURAIS 

 

Pesquisas recentes com base no IBGE5, PNUD6 e IPEA7 apontam aspectos demográficos e 

sociais com avanços qualitativos como o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal –

IDHM que é de 0,614, considerado médio. Dentre os indicadores que constituem esse índice, a 

longevidade apresenta maior crescimento – 0,754, seguido da renda com percentual de 0,585 e 

em menor escala a educação com 0,524. Realidade comum em muitos municípios brasileiros 

onde a renda supera o crescimento na educação em virtude dos programas de transferência de 

renda. 

No período de 2000 a 2010 a população cresceu numa média anual de 0,38%. A população 

absoluta – 30.965 habitantes está concentrada na zona urbana – 23.244 (75,07%) e 7.721 

(24,93%) na zona rural. Com relação à demografia, há predomínio do número de mulheres no 

grupo de idades de 20 a mais de 80 anos. A estrutura etária apresenta ainda os seguintes dados, 

conforme quadro abaixo: 
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Quadro 1. População e estrutura etária do município de Nova Russas - 2010. 

 

POPULAÇÃO 

2010 

 

ESTRUTURA 

ETÁRIA 

 

% DA POPULAÇÃO 

2010 

 

8.143 

 

 

Menos de 15 anos 

 

26,30% 

 

19.549 

 

População na faixa de 

15 a 64 anos 

 

63,13% 

 

3.273 

 

População acima de 65 

anos ou mais 

 

10,57% 

Fonte: PNUD, IPEA (2010) 

 

Esses dados revelam que Nova Russas segue a tendência mundial com relação ao declínio nas 

taxas de natalidade e o consequente aumento no percentual de jovens e adultos, condição que 

sugere que o município por ter atingido o bônus demográfico8, fortaleça políticas públicas com 

relação à abertura de escolas de tempo integral, áreas de cultura e lazer, parceria com empresas 

para o primeiro emprego e a possibilidade de renda por meio de cursos de confeiteiro, 

cabelereiro, manicure, auxiliar de escritório em outros. No setor do comércio estão empregados 

16,61% da população e nos serviços 29,77%, esses percentuais em crescimento decorrem da 

inexistência de fábricas ou empreendimentos de grande porte que possam empregar um número 

maior de pessoas. 

A Assembleia Legislativa do Ceará aprovou em 23 de setembro de 2009 o Projeto de Lei que 

oficializa Nova Russas como a “Capital do Crochê do Estado do Ceará”. Essa outorga deu-se 

pelo fato do mesmo ser um gerador de renda tanto para as crocheteiras como para pessoas que 

o comercializam direta e indiretamente. Anteriormente, no dia 10 de novembro de 2005, dia em 

que antecede o aniversário de emancipação política do município, o ex-Prefeito Luís Acácio de 

Sousa, sancionou uma lei criando o Dia da Crocheteira Novarussense. 

A forte tradição na produção do crochê propiciou que em 1983, um grupo de mulheres 

animadoras das Comunidades Eclesiais de Base – CEBs9, com o apoio e orientação do Bispo 

Diocesano da Diocese de Crateús, Dom Antônio Batista Fragoso, se unissem e criassem a 

Associação de Crocheteiras de Nova Russas – ASCRON com o objetivo de valorizar os seus 

trabalhos e vendê-los sem intermediários. A Associação tem como associadas trabalhadoras 

rurais e artesãs. Atua ainda com políticas públicas de convivência com o semiárido – 

fortalecendo o processo de geração de renda por intermédio da agricultura familiar e a produção 

 
8 Ocorre quando há o predomínio de adultos no conjunto total da população em relação a crianças (0 a 14 anos) e 

idosos (65 anos ou mais). (MOREIRA, 2016, p. 159). 
9 São comunidades porque reúnem pessoas que têm a mesma fé, pertencem à mesma igreja e moram na mesma 

região. Motivadas pela fé, essas pessoas vivem em comum-união em torno de seus problemas de sobrevivência, 

de moradia, de utas por melhores condições de vida e de anseios e esperanças libertadoras.  São eclesiais, porque 

congregadas na Igreja, como núcleos básicos de comunidade e fé. São de base, porque integradas por pessoas que 

trabalham com as próprias mãos (classes populares):  donas de casa, operários, subempregados, aposentados, 

jovens e empregados dos setores de serviços, na periferia urbana, na zona rural, assalariados agrícolas, posseiros, 
pequenos proprietários, arrendatários, peões e seus familiares. (Frei Beto) 
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de crochê, enfocando as relações de gênero, agroecologia e economia solidária.  

A ASCRON, é coordenada por uma Diretoria Executiva e um Conselho Fiscal, bem como pelo 

seu quadro de associadas que residem na sede do município e também nas comunidades da zona 

rural. Conta com uma sede própria, que é utilizada para reuniões, e para o processo de 

acabamento e distribuição dos produtos. 

A atual presidente Selena Silva, enfatiza que 

A ASCRON, tem como missão contribuir para transformação das relações desiguais 

de gênero, promovendo um processo educativo de geração de renda e de interferência 

nas políticas públicas, visando a melhoria das condições de vida das mulheres e suas 

famílias, de Nova Russas e municípios circunvizinhos, a partir dos seguintes 

princípios: equidade de gênero; promoção da cidadania; promoção do 
desenvolvimento sustentável; valorização da inserção da mulher no mundo do 

trabalho; qualificação profissional; melhoria da qualidade de vida; agregação de valor 

a produtos oriundos do trabalho das associadas. (Entrevista concedida em 21/04/2020) 

 

Inspirada nessa atitude foi criada em 2005 a Associação do Artesanato Artista e Crochê 

Novarussense – ARTCRON, instituição sem fins lucrativos que acredita no potencial criativo 

da produtividade dos artesãos para sustentabilidade artesanal da economia regional, 

configurando-se como um arranjo produtivo local10. A formação inicial composta por 25 

mulheres originou-se pelo amor à arte e as lições da vida que são passadas entre as gerações e 

assim as tradições são mantidas, fortalecendo a cultura e a economia solidária. Em três de 

dezembro de 2009 foi reconhecida pela Lei Municipal nº 738, enquanto entidade de utilidade 

pública da sociedade civil sem fins lucrativos.  

Dentre as intencionalidades da ARTCRON, a sócio-fundadora Rosilene Sampaio, declara, 

Desde muito cedo tinha fascinação por tudo que se vive na minha infância, só não 

sabia que tudo aquilo era cultura. Apendi a fazer crochê com uns nove anos, a cada 

ponto que aprendia era muita empolgação. Já adulta comecei a entender o valor da 

cultura de um povo. Observava que as mulheres tinham um amor em fazer crochê, 

não só pela pequena renda que recebia, mas pelo desafio de produzir peças mais 
elaboradas. Ao longo do tempo fui percebendo que já não se fazia peças tão elaboradas 

quanto antes. Já não via tanto interesse de repassar essa arte para os mais novos. 

Surgiu a preocupação de como preservar essa cultura que agregava valores sociais e 

econômicos. A solução era encontra ruma forma de vender essas peças com um valor 

justo, através do mercado de artesanato. A ARTCRON nasce então com a intenção de 

preservar valorizar e divulgar a cultura local. (Entrevista concedida em 22/04/2020) 

 

Sobre a importância de encontrar caminhos para tornar essas associações competitivas, Holanda 

(2001, p. 35) valoriza a construção de uma identidade sócio-produtiva: 
 

O sentimento de pertencimento a um espaço, uma história e a valores culturais 

comuns, produz uma identidade sócio-produtiva essencial para o desenvolvimento de 
estratégias de cooperação interpessoal e de solidariedade. 

(...) Por isso, a produção de uma identidade suscetível de transformar a proximidade 

geográfica num ambiente propício a emergência de processos comunicativos, de 

relações interpessoais de solidariedade e reciprocidade, funcionando a serviço de um 

 
10 É uma aglomeração de empresas, localizadas em um mesmo território, que apresentam especialização produtiva 

e mantém vínculos de articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre si e com outros atores locais como: 
governo, associações empresariais, instituições de crédito, ensino e pesquisa. (CARDOSO, 2014, p. 7). 
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modelo alternativo de produção da cidadania e de desenvolvimento sócioeconômico, 

revela-se prioritária.(HOLANDA, 2001, p.35) 

 

Nessa trama de fios e cores, nem tudo são flores. Fora as duas associações ASCRON e 

ARTCRON as demais crocheteiras ou aqueles que tiram o seu sustento da comercialização do 

crochê não dispõe de um local adequado para a venda de suas produções. As benesses da lei 

sancionada ainda não chegaram por aqui. As peças são comercializadas na feira aos sábados 

em barracas improvisadas montadas sobre a Praça do Mercado Velho. A Gestão Municipal já 

tem projetado a construção de um Centro de Artesanato do Crochê, quando construído contará 

com 28 boxes, praça de alimentação, banheiros adaptados entre outros. De acordo com o atual 

prefeito Rafael Pedrosa, a construção desse Centro irá possibilitar melhores condições de 

trabalho para os profissionais comercializarem seus produtos, atrair turistas e impulsionar a 

economia local. 

As características e tradições de cidade do interior mantêm-se preservadas com três festas onde 

o profano e o sagrado co-habitam espaços e denotam a preservação do sentimento de pertença 

e identidade dos munícipes: o carnaval, as festas juninas e a Festa da Padroeira de Nossa 

Senhora das Graças que acontecem de 05 a 15 de agosto.  

A cidade dispõe dos seguintes equipamentos culturais: o Grêmio Recretativo Novarussense, o 

Núcleo de Artes Antônio Zeferino Veras, a Biblioteca Pública Municipal Odilon Evangelista 

Azevedo e o Parque da Cidade Francisca de Souza. Pela Lei Municipal nº 997 de 05 de abril de 

2017, o prédio onde funciona a EEMTI Olegário Abreu Memória é tombado como patrimônio 

municipal cultural e preserva suas formas de expressão. Esse tombamento foi motivado pela 

preocupação e valorização da arquitetura do prédio que existe há mais de 60 anos – conta-se 

que o mesmo era a residência de um influente fazendeiro da cidade, o coronel Antônio 

Rodrigues Veras. O intuito da preservação de sua fachada está intimamente ligado à identidade 

e ao legado dessa Instituição. Considera-se ainda sua contribuição à educação em âmbito 

regional, especialmente na formação de professores através do Curso Normal ou Pedagógico 

até 1998. 

A História da linha férrea de Nova Russas descende da implantação da via férrea no Ceará em 

1870, que trouxe ares de modernidade ao Estado. A Estação da Estrada de Ferro foi construída 

no início do século XX, sob o comando do engenheiro João Tomé de Sabóia e Silva, 

responsável pela construção da Estrada de Ferro de Sobral a Crateús, configurando-se como um 

caminho civilizador dos sertões e criador de vilas.  Inaugurada em 03/11/1910, a estação foi por 

muitos anos o “cartão” de identificação da cidade.  

A rede ferroviária do Estado estava formada por duas linhas principais, a linha sul, 

que ligava Fortaleza com a região do Cariri e com o Estado da Paraíba, e daí com os 

demais estados do Nordeste; e a linha norte, que partia de Sobral, interligada a 

Camocim e a Crateús; quando ampliada, passou a ligar Sobral com Teresina. O 
advento da ferrovia propiciou maior crescimento de alguns núcleos urbanos cearenses, 

como Fortaleza, Iguatu, Crato e Sobral. Enquanto isso, outros núcleos, como Icó e 

Aracati, que não foram ligados à rede ferroviária, perdeu o destaque vivenciado 

anteriormente. (HOLANDA, 2010, p. 81) 
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Segue em curso uma mobilização de vários atores sociais: ARTCRON, Associação para o 

Desenvolvimento Econômico e Sócio-Cultural de Nova Russas – ADESN11, Governo 

Municipal, professores entre outros atores, com um projeto de revitalização do conjunto 

arquitetônico da Estação Ferroviária. O Projeto de Revitalização da Estação Ferroviária de 

Nova Russas, deslanchou em 2009 quando foi dada entrada pela Professoras Rosilene Sampaio 

e Maria Lúcia Vieira através da ARTCRON, o pedido a posse dos imóveis junto ao Instituto do 

Patrimônio Histórico Artístico Nacional – IPHAN. A partir daí ocorreram dois Atos da 

Sociedade Novarussense pela Revitalização da Estação: um em Brasília e outro em Nova 

Russas.  Foram realizadas muitas visitas a diferentes órgãos: Rede Ferroviária Federal S.A.-

RFFSA, IPHAN, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes- DNIT12, envio de 

ofícios, vários pedidos aos Prefeitos que estiveram à frente do município e agora ao atual gestor, 

assim como aos deputados que representam o município.  

Em 2015 a Prefeitura Municipal recebeu do DNIT o Termo de Cessão de Uso Gratuito de Bem 

Imóvel da Estação de Nova Russas com área de 85,63 m² situada no trecho Sobral-Crateús e 

um Armazém com área de 431,94 m² situado no mesmo trecho, correspondendo a um período 

de 20 anos, podendo ser renovado por iguais e sucessivos períodos.  

Esses e outros exemplos mostram que o patrimônio não pode ser entendido somente 

no sentido da proteção de valores espirituais e materiais passados entre gerações. Não 

é só uma recordação ou memória de atos, falas e obras. É uma construção social 

sustentada por uma engenharia política no presente que produz um corpus cultural 

mais ou menos difuso que tem a pretensão de ter sentido e significado para toda uma 

coletividade. Desse modo, há uma dimensão utilitária no processo implementado de 

construção da monumentalização. Ao patrimônio é atribuído um valor simbólico que 

deve ser reconhecido de forma premente e imperativa. É uma espécie de síntese 

simbólica mediada pela moda e pelas relações de poder e prestígio. (FREITAS, 2010, 

p. 230) 

 

Em julho do ano em curso uma nova visita ao IPHAN foi feita por representantes políticos do 

munícipio e o processo de revitalização inicia-se com restauração da parte exterior dos prédios 

e futuramente serão restaurados por completo para abrigar o projeto da Secretaria de Cultura 

do município – “Estação das Artes”. 

 

Quando for concluída a revitalização, a Estação das Artes será assim ocupada – no prédio menor 

(Figura 2), um museu apresentará a memória e história do município. No prédio maior que se 

vê ao fundo (Figura 2), servirá de ponto de encontro para as manifestações culturais. O espaço 

contemplará ainda ações de impacto junto a grupos culturais a fim de elevar o crescimento e a 

profissionalização de artistas da terra. 

 

 
11 A Associação para o Desenvolvimento Econômico e Sócio-Cultural de Nova Russas (ADESN), nasceu sob o 

signo do ideal de um grupo de novarussenses residentes em Fortaleza que, mesmo distante da terra-berço não 

esqueceram o torrão que os viu nascer, conservando acesa a chama da saudade e do amor às suas origens. A ideia 

preliminar da sua fundação surgiu de uma conversa informal entre o Desembargador Francisco Gomes de Moura 

e o Cel Ferdinando Bezerra Lima. Juntaram-se então aos conterrâneos Dr. José Vitorino de Sousa e Prof. Francisco 

Jorge de Abreu e iniciaram as diligências para a instalação da entidade. 
12 A RFFSA empresa responsável pelo transporte ferroviário durante décadas, foi considerada extinta, seus bens 

imobilizados ficaram sobre a responsabilidade do DNIT - a parte considerada operacional e a parte não operacional 

ficou a cargo do IPHAN. 



  

GEOGRAFIA: SEMIÁRIDO, MEIO AMBIENTE, URBANISMO E OUTROS TEMAS  

 

150 

 

 

Figura 1 – Estação Ferroviária de Nova Russas -CE 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Fonte: arquivo pessoal (2018) 

 

Figura 2 – Estação Ferroviária de Nova Russas -CE 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: arquivo pessoal (2019) 

 

PERSPECTIVAS EDUCACIONAIS NO ENSINO SUPERIOR 

 

As interações socioespaciais do município de Nova Russas vêm assumindo novas 

configurações tendo como parâmetro as mudanças em escala global e nacional. Com a 

consolidação do meio técnico-cientifico-informacional13, surge a necessidade das cidades 

locais estar mais conectadas a espaços que ofereçam uma diversidade de serviços para que 

assim consigam absorver positivamente os impactos estabelecidos pela globalização da 

economia e da cultura. 

Diante do exposto convém problematizar as mudanças no espaço-tempo de Nova Russas, 

relacionadas às transformações mediadas pela expansão do meio técnico científico 

 
13 É um meio geográfico onde o território inclui obrigatoriamente ciência, tecnologia e informação. (SANTOS, p. 
20, 1990) 
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informacional, modo de produção flexível14, e a teoria do capital humano – THC15; que 

impactam diretamente sobre a apropriação do saber, em relevo nessa fração de estudo, o ensino 

superior.  

Entendemos que as modernizações do território brasileiro, nas últimas décadas do 

século XX, exprimem as novas relações entre o mundo e os lugares, sendo, a um só 

tempo, causa e consequência desse meio técnico-científico- informacional. A 

ampliação da rede de rodovias, pelos diversos espaços do território nacional, a 

expansão da rede bancária, maior interconectividade pelas redes telefônicas, 

acréscimos de velocidade na entrega de encomendas diversas, expansão da rede de 

ensino básico e superior, entre outros eventos, são expressões materiais que resultam 

em outras na dimensão da imaterialidade que, no seu conjunto, imprimem nova “cara” 

ao território. (AMORIM, 2010, p. 152) 

 

Na segunda metade da década de 90, especificamente em 1996, a cidade de Nova Russas 

emergiu como futura “cidade universitária” por abrigar o Campi de Difusão Tecnológica do 

Alto Acaraú da Universidade Vale do Acaraú – UVA, que naquele momento a referida 

Universidade inaugurava o movimento de descentralização do ensino superior amparada por 

várias diretrizes, em especial a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB 9394/96 (artigos 

61, 81 e 87) sendo respaldada financeiramente pela Lei de Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério – FUNDEF de 

24.12.96. 

Figura 3 – Campi  da Universidade Vale do Acaraú- UVA em  Nova Russas -CE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: arquivo pessoal (2019) 

 

Ao analisar o processo de descentralização do ensino superior da UVA, Camapi e Holanda 

(2019), asseveram 
A UVA inicia sua atuação descentralizada na formação inicial de professores no 
contexto das políticas educacionais demandas pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN) (Lei 9394/96). Nessa atuação, a formação inicial de 

professores consolidou-se com parcerias entre a iniciativa privada (Institutos), os 

 
14 Esses espaços ganham novos conteúdos a partir da diversificação da sociedade de consumo num movimento de 

reorganização das estruturas produtivas com a maior flexibilização da produção e as transformações na divisão 

territorial do trabalho. (FREIRE; HOLANDA, p. 15, 2018) 
15 Recebe um novo enfoque em virtude da revolução técnico-científica; e pela disseminação dos seguintes 
organismos internacionais: BID, BIRD, UNESCO, FMI, UNICEF 
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órgãos estaduais regulatórios (Conselhos de Educação), os poderes executivos 

municipais (Prefeituras) e as entidades civis (Igrejas, Sindicatos, entre outros). Na 

relação de parceria conforme convênios celebrados, coube a universidade ofertar, 

gerenciar e acompanhar o desenvolvimento do curso e, ao parceiro, a infraestrutura e 

a sustentabilidade do corpo docente. (CAMPANI E HOLANDA, 2019) 
 

No bojo desse processo, os cursos em sua essência voltados para a formação de professores, 

possibilitaram a expansão dos fluxos (de pessoas, serviços e capitais) entre cidades que 

compõem a região dos Sertões de Crateús. No período de 1996 a 2014, Nova Russas, passou a 

acolher professores-cursistas, oriundos dos seguintes municípios: Ararendá, Tamboril, Ipueiras, 

Ipu, Catunda, Monsenhor Tabosa, Crateús entre outros. Nos meses de julho e janeiro grande 

parte desses professores que deslocavam-se em busca de sua formação inicial, acabavam por 

hospedar-se em pousadas ou casas de amigos e familiares, elevando a circulação de dinheiro 

devido ao aumento do consumo de refeições, lanches e serviços de fotocopias.   

As possibilidades de acesso a novos conhecimentos, metodologias e o próprio ritmo adotado na 

vida das pessoas no período das aulas influenciaram também mudanças na ocupação do espaço 

urbano. No momento em que o prédio do Colégio Municipal 11 de Novembro é cedido para a 

UVA através de uma sessão de comodato por 10 anos, nesse ínterim a Lei Municipal nº 455/99 

sancionada pela prefeita Iranede Veras, denomina o bairro “Mourãozão” como “Universidade”, 

essa mudança dá-se pelo fato do prédio onde funcionava os cursos servir de referência de 

identificação do bairro. 

No período de dezesseis anos os cursos de graduação de licenciatura ofertados 

ininterruptamente, assim como os dois cursos de bacharelado conseguiram certificar 932 

(novecentos e trinta e dois) alunos. Contudo, em 2014 com a conclusão do Curso de Ciências 

Contábeis, o Campi encerra suas atividades deixando um importante legado na educação deste 

munícipio, sobretudo com relação à mudança da prática docente, instigando a formação 

continuada e a valorização profissional. 

A partir de então, multiplicam-se os Institutos Superiores de Educação – ISEs, amparados 

legalmente pelo art. 209 da Constituição Federal16, pela flexibilização da LDB - art. 63 a ainda 

pelo art. 3º da Resolução CNE/CP nº 01/199917, que passam a oferecer cursos de graduação 

(licenciatura e bacharelado) e pós graduação latu sensu, com currículos e carga horária próprios, 

à guisa das aulas nos finais de semana ou em encontros quizenais tendo como espaço escolas 

públicas e particulares, casas residenciais, descontextualizados de um ambiente universitário de 

ensino superior, longe de ser um fomento à extensão e pesquisa. 

Com efeito, a ausência de Instituições Públicas de Ensino Superior – IPESs, têm provocado o 

deslocamento de centenas de jovens para Crateus, Sobral e Fortaleza que ingressam atráves do 

ENEM18, vestibular e do FIES19 e PROUNI20.  

 
16 O artigo determina que o ensino é livre à iniciativa privada. 
17 Os ISEs poderão ser organizados com Instituto Superior propriamente dito, em faculdade ou em faculdade 

integrada, ou em escola superior; como uma unidade de uma universidade ou centro universitário, entre outros. 
18 Exame Nacional do Ensino Médio. 

19 O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é um programa do Ministério da Educação destinado a financiar 

a graduação na educação superior de estudantes matriculados em cursos superiores não gratuitas na forma da Lei 

10.260/2001. http://sisfiesportal.mec.gov.br/ Acesso em 22/04/2020 
20 O Programa Universidade para Todos foi criado em 2004 e oficializado em 13 de janeiro de 2005 pelo Governo 

Federal, com a Lei 11.096, o PROUNI realiza importante trabalho de inclusão social pela concessão de bolsas de 
estudos de 50% e de 100% em instituições de ensino superior privadas, em cursos de graduação e sequenciais de 

http://sisfiesportal.mec.gov.br/
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Os universitários que estudam no período noturno em Cratéus (situado a 63,3km) de Nova 

Russas, utilizam transporte público municipal, configurando uma migração pendular tanto para 

estes como para aqueles que frequentam cursos no período diurno e custeiam seu próprio 

deslocamento. Semanalmente o transporte municipal universitário oferece a ida na segunda-

feira e a volta na sexta-feira para os universitários que se deslocam à Sobral (situado a 158 km). 

Os universitários que buscam acesso ao ensino superior em Fortaleza (situada a 300 km), são 

responsáveis pelo seu próprio deslocamento e moradia já que o município não dispoinibiliza 

locais como residência universitária para esses graduandos. 

Destarte, convém apontar as ISEs públicas e privadas com maior procura por parte dos 

universitários que utilizam o transporte público municipal. 

Quadro 2. Distribuição de Estudantes Universitários de Nova Russas por cidade e Instituição – 2020. 

CIDADE INSTITUIÇÃO PÚBLICA INSTITUIÇÃO PRIVADA 

Crateús 

 

Universidade Estadual do 

Ceará – UECE  

Universidade Federal do 
Ceará – UFC  

Instituto Federal do Ceará – 

IFCE 

Universidade do Norte do 

Paraná – UNOPAR 

Instituto Vale do Acaraú –
IVA 

Faculdade Princesa do Oeste-

FPO 

 
 

Sobral 

 

Universidade Vale do Acaraú 

– UVA 
Universidade Federal do 

Ceará – UFC  

Instituto Federal do Ceará – 

IFCE 

Instituto Superior de 

Teologia Aplicada – INTA 

Faculdade Luciano Feijão -

FLF 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Nova Russas - CE 

 

A análise do Quadro 2 suscita questionamentos e ponderações. A mais urgente delas no nosso 

entendimento se refere ao crescimento da área de influência de Cratéus, que recebe alunos 

vindos tanto da Região dos Sertões de Crateús e Sertão dos Inhamuns como de outras regiões 

e estados da federação por abrigar IESs públicas principalmente, que de fato estão ancoradas 

no desenvolvimento do tripé extensão, ensino e pesquisa, tornando-a um centro atrativo para 

aqueles que buscam uma formação sólida.  

A consolidação das ISEs em Cratéus impactam sobre o uso e ocupação do solo urbano a partir 

da construção de conjuntos residenciais como o Loteamento “Cidade Universitária” próximo 

ao Campus da UFC e de outras residências para professores e universitários no entorno das 

referidas ISEs. Doutro modo, as mudanças ocorrem no aumento das demandas de prestação de 

serviços, fixos e fluxos21, entre outros. Colocamos ainda em relevo que a cultura e o 

conhecimento adquiridos nessas Instituições torna-se condição sine qua non para o 

desenvolvimento do pensamento crítico e intelectual de seus habitantes e vem contribuindo para 

 
formação específica .https://www.prouni.com.br/ Acesso em 22/04/2020. 
21 Os elementos fixos, fixados em cada lugar, permitem ações que modificam o próprio lugar, fluxos novos ou 

renovados que recriam as condições ambientais e as condições sociais, e redefinem o lugar. Os fluxos são um 

resultado direto ou indireto das ações e atravessam ou se instalam nos fixos, modificando a sua significação e o 
seu valor, ao mesmo tempo em que também, se modificam. (Santos, p. 38, 2001) 
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seu crescimento, polarização e abrangência enquanto centro sub-regional. 

Sobral enquanto Capital Regional C e suas ISEs com importância social comprovada há 

décadas – a Universidade Vale do Acaraú – UVA foi fundada em 1968, indiscutivelmente 

consolida-se por sua influência regional na oferta do ensino superior ampliando a prestação de 

serviços relativos às necessidades acadêmicas destinadas a professores e universitários. 

Em Sobral, percebemos novos usos conferidos ao seu território, favorecendo 

sobremaneira a expansão dos serviços de educação superior, atraindo cada vez mais 

pessoas e investimentos, aumentando a sua condição de centralidade frente à região 

Norte do Ceará. Encontram-se instalados atualmente na cidade, a Universidade 

Estadual Vale do Acaraú – UVA, bem como outras instituições de caráter público e 

diversos institutos e faculdades particulares. (Freire, p.76, 2011) 

 

Nesse contexto, torna-se urgente as ponderações sobre o município de Nova Russas em face à 

ausência de ISEs públicas e gratuitas, que ofereçam cursos regulares com currículos de acordo 

com as normativas vigentes. Continuará enviando estudantes para outros centros e quando 

formados esses terão um mercado de trabalho ínfimo para atuar? Como a cidade poderá 

apresentar fatores locacionais para indústrias ou fábricas se não dispõe de laboratórios para a 

pesquisa e o desenvolvimento científico? Como propiciar o acesso ao ensino superior aos 

menos favorecidos? Quando os moradores poderão “respirar” ares culturais que favoreçam o 

desenvolvimento de atividades teatrais, plásticas e musicais? 

As indagações permeiam o entorno da lacuna causada pela inexistência de ISEs em nossa 

cidade. O governo Municipal vem buscando apoio junto à Secretaria da Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior – SECITECE no sentido de buscar parcerias junto à UECE e UFC para 

implantação de um polo de Educação à Distância –EAD, mas este será restrito a cursos de 

licenciatura onde em primeiro será ofertado o curso de pedagogia. A vinda do futuro polo não 

irá dirimir as demandas e carências existentes, todavia, representará uma centelha em meio a 

realidade ora apresentada. 

À GUISA DE UMA CONCLUSÃO 

A realização desta proposta de trabalho baseia-se na intencionalidade de suscitar a relevância 

dos ISEs para o desenvolviento econômico, cultural e científico de um centro urbano 

independente de sua posição na REGIC. Tais questionamentos darão continuidade a pesquisas 

de campo, documental e coletas de dados acerca dos assuntos abordados no presente texto, 

tendo em vista que estes continuarão em andamento devido à sua complexidade. 
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CRISE DE MORADIA: O MERCADO DE ALUGUEL NO DISTRITO DE 

LISIEUX, SANTA QUITÉRIA-CEARÁ 

 
Janaiára Maria de Paiva Ferreira  

Virgínia Célia Cavalcante Holanda 

 

INTRODUÇÃO 

O presente estudo tem como objetivo compreender o processo de atuação do mercado de aluguel 

no distrito de Lisieux-Santa Quitéria-Ceará, bem como, entender quais fatores contribuíram para 

sua consolidação e as tipologias dos imóveis alugados.  O desafio de acesso à terra para moradia 

foi algo que historicamente chamou atenção para a realidade das grandes cidades, no presente 

lugares de diferentes escalas são palcos da prática do rentismo.  

O mercado de aluguel vem destacando-se como principal forma de acesso a moradia refletindo no 

agravamento das condições da população de baixa renda, a valorização do mercado de terras que 

ocorre dentro do distrito vem tornando inviável a compra de um terreno ou imóvel para muitas 

famílias, restando apenas submeter-se ao aluguel.  

Para a realização da pesquisa adotou-se como procedimentos metodológicos a leitura de autores 

como Carlos (1992), Corrêa (2000), Lonardoni (2007), Silva (1987), na parte operacional foram 

feitas entrevistas com sujeitos mais diretamente envolvidos no mercado de aluguel os locadores e 

os locatários. As perguntas tiveram como objetivo identificar quem são os locadores e locatários 

e como ocorre o relacionamento entre ambos, buscamos ainda informações como: características 

dos imóveis alugados, existência de contratos, tempo de locação etc. 

O trabalho encontra-se estruturado na análise de três momentos tendo em vista que as formas de 

acesso a moradia apontam características diferenciadas em cada período. O primeiro momento 

ocorre de 1948 a 1959 e retrata o início de ocupação do distrito. O segundo momento, de 1960 a 

1970 em que o ritmo de ocupação acelera dando início ao mercado de terras e por fim, a partir de 

2000, no qual o mercado de aluguel se consolida devido à crescente demanda por moradia. Feita 

essa periodização, analisamos a dinâmica do mercado de aluguel no distrito de Lisieux por meio 

das respostas concedida pelos entrevistados. 

De fazenda a distrito: processo de formação de Lisieux 

Durante o ano de 1948 a proprietária de uma gleba Maria Barbosa Magalhães anuncia a venda da 

antiga fazenda Intans, despertando o interesse de outros fazendeiros, comerciantes e até médico. 

Entretanto, é o Senhor Francisco Braga Moura o primeiro a procurar o jornalista Paulo Aragão 

que, na época era o avalista de Maria Barbosa Magalhães na venda da fazenda. 

Apesar da dificuldade financeira para a aquisição da propriedade o agricultor Braga Moura como 

era mais conhecido acerta a compra com Paulo Aragão, pelo valor de 300.000 (trezentos contos 

de réis). Mas antes do fechamento da compra houve negociações, como aparece no relato 

registrado na historiografia local;  

Sabendo que tinha uma proposta acima da minha, fui pessoalmente, falar com o 

procurador em Fortaleza. Lá chegando, falei com ele, detalhadamente, acerca da compra 

e venda do referido imóvel. Depois de ouvi-lo a respeito de preço e condição do 

pagamento respectivo, fechei negócio pelos 300.000, 00, cujo pagamento, de uma vez, 

com 30 dias daquela data.  (MOURA, 1998, p. 19). 
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Devido o prazo de apenas 30 dias para efetuar o pagamento Braga Moura foi alvo de chacotas 

pelos fortes concorrentes, “Eles- concorrentes- zombaram da minha audácia e ficaram esperando 

o insucesso no pagamento para comprarem, com dinheiro à vista por menor preço” (MOURA, 

1998, p. 20). Contudo, como alternativa para saldar a compra da fazenda no tempo determinado 

Braga Moura arrenda a terra com outros 9 pequenos fazendeiros;  
 

Até o momento, ainda não tinha nada em mãos para a solução do caso específico. Mas, 

graças à Deus, sabendo que os elementos: Raimundo Carvalho de Araújo, Firmino Bispo 

Maciel, Sebastião do Nascimento Ximenes, Antônio Agostinho Filho, Emídio Antônio 

de Moura, Francisco Jacó Rodrigues e Joaquim Gomes de Oliveira, eram interessados na 

compra, com pagamentos imediatos, os procurei para efetuar a venda da propriedade, de 

maneira parcelada e pagamento à vista. O que, felizmente, consegui no tempo oportuno 
(MOURA, 1998, p. 20). 

 

Desse modo quando obteve as parcelas de dinheiro de cada condômino somou-se a parte que lhe 

cabia realizando o pagamento na data estabelecida contrariando as expectativas dos demais 

interessados, como se verifica na fala de Braga Moura. 
 

Logo que recebi a importância de 250.000,00 de contos de réis a entreguei a Paulo 

Aragão, fomos à Sobral, e, em 13 de dezembro de 1948 no cartório do Primeiro Ofício 

pelo tabelião Pedro Mendes Carneiro, passamos nove escrituras para os companheiros a 
quem vendi as parcelas da dita propriedade (MOURA, 1998, p. 22). 

 

Embora todo processo de transação da venda do imóvel tenha ocorrido apenas de modo verbal e 

da proposta de outro interessado com valor superior, a cobiçada fazenda foi vendida para Francisco 

Braga Moura por ser um homem respeitado na sociedade. Assim, a compra se concretiza e os 

novos moradores passam a ocupá-la desfrutando de suas respectivas glebas de terras. 

No entanto, surge um evento inesperado para os pequenos produtores, fato este que teve origem 

um ano antes da compra da fazenda Intans. O dono da fazenda Mulungu, o senhor João Rodrigues 

Albuquerque Parente iniciou a construção de uma cerca de arame nas terras de Maria Barbosa, 

onde está fazendo valer seus direitos deu-lhe ordens que a retirasse de sua propriedade. Mas, como 

estratégia de concluir seu objetivo o então fazendeiro escreve uma carta para D. Maria nos 

seguintes termos: 

Excelentíssima Senhora Dona Maria Barbosa Magalhães, de acordo com o nosso 

entendimento de hoje, peço-lhe seu consentimento para concluir a edificação da cerca 

iniciada, que, a qualquer tempo que houver uma demarcação amigável ou judicial nas 

terras de Intans, se for provado que a cerca construída está fora dos limites da minha 
fazenda Mulungu, retirarei a cerca edificada. Pois, com a edificação da mesma não quero 

fazer posse de terras de terceiros. Atenciosamente, João Rodrigues Albuquerque Parente, 

em 10.11.1947. (MOURA, 1998, p. 23). 

 

Destarte, no decorrer de 12 anos, portanto em 1959 fora realizada a demarcação e divisão judicial 

de Intans, homologada por sentença e passado em cartório segurou a posse da terra todos os 

condôminos adquirentes, agora redistribuídos em partes iguais, sendo 800 m para cada.  

A partir da divisão das terras o senhor Parente insatisfeito protesta determinada ação e, fazendo 

uso da carta que fizera à Maria Barbosa, datada em 10.11.1947, que assegurava à mesma o direito 

de reintegração de posse na área por ele cercada,  retirou-se para o Rio de Janeiro e constituíra seu 

procurador, seu cunhado, Cel. Da Polícia Militar-PM Antônio de Lira Cavalcante, este por sua 
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vez, mediante poder de seu cargo ameaça os pequenos produtores redigindo carta para Braga 

Moura. 

Sr. Braga, 

O Senhor forçou a vinda à Fortaleza do Dica que declarou que o Senhor, impediu que o 

nosso gado fosse colocado na capoeira. Sinceramente, lamentei bastante não poder 

encontrá-lo pela frente, logo após este procedimento. Que está pensando o Senhor? O 

Dica aqui ainda se encontra, mas seguirá logo mais e tem ordem nossa para responder a 

sua ousadia, o seu atrevimento, com o troco que o caso exigir. O Senhor está proibido de 
andar no Mulungu enquanto não nos convencermos de que tal divisão representa a 

verdade. E mesmo que a terra tenha sido considerada fora de Mulungu, o que tem o senhor 

a ver com a pastagem? Que tem o Sr. a ver com a cerca? Mais uma vez lhe digo: 

desapareça da minha frente e aguarde a realidade dos fatos. Não me force a comparecer 

ao local, para agir de conta própria, pois as consequências serão imprevisíveis e 

desagradáveis, Cel Lira. 

Fortaleza, 17 de novembro de 1960. (MOURA, 1998, pág. 24). 

 

Diante do exposto, evidencia-se principalmente abuso de poder por parte daquele que deveria 

garantir a segurança da população, como também as relações dominantes no campo, no qual dá 

origem a concentração de terras na mão dos grandes proprietários. Entretanto, Braga Moura não 

se intimida e dá resposta através de carta a provocação de ambos como mostra a seguir 
 

Sr. Cel. Lira. 

Recebi sua carta de 17 do mês em curso. Aproveito sim, para dizer-lhe que a forragem a 
que se referiu o Sr. era minha e de outros condôminos. Quanto à cerca, se nada tenho a 

ver diretamente, indiretamente o tenho! Pois, está a mesma estendida em terrenos que a 

mim pertence. Não necessito dizer-lhe que as condições elaboradas na carta já estão 

superadas há mais de três anos. Nada tenho a esperar que o Sr. João Parente por V. S se 

é que o representa, representa, resolva cumprir o dever que lhe assiste na solução do caso 

específico. E quero dizer-lhe que, de acordo com a sentença homologatória da 

demarcação e divisão de Intans, nós, os prejudicados no caso e condôminos respectivos, 

faremos valer nossos direitos, favoráveis ou desaforáveis que nos pareçam as 

consequências que porventura possam surgir. Empenharemos o maior dos esforços na 

defesa dos nossos direitos. Braga Moura. Sobral, 20 de novembro de 1960. (MOURA, 

1998, pág. 25).  
 

Assim sendo, o Sr. Braga Moura e condôminos tomam outra medida para garantir seus direitos e, 

para isso reivindicam junto ação judicial mostrando que não admitiriam a construção da cerca em 

suas terras, de modo que participam o acontecimento ao Sr. Juiz Francisco das Chagas Oliveira 

solicitando solução para tal situação. Dessa maneira, exercendo seu papel o Juiz Oliveira escreve 

uma cara para o Sr. Cel. Lira. 
 

Através de sua carta datado em 17 do mês em curso, dirigida ao condômino de Intans, Sr. 

Francisco Braga Moura, tomei conhecimento que o Sr. Vai agir de conta própria. Não 

precisa agir dessa maneira, pois, para isso, temos a justiça para dirimir qualquer coisa, a 

altura que o caso merecer. O quadro de Intans foi demarcado e dividido judicialmente e 
homologado por sentença e passado em julgado estando de posse do seu quinhão todos 

aqueles condôminos que se habilitaram no tempo oportuno. Se o Sr. Tinha terras em 

Intans porque não apresentou em tempo, como fizeram os outros? O Senhor proíbe o Sr. 

Braga de transitar nas terras dele ou nas suas, ele tem o direito de andar livremente, indo 

e voltando por onde quiser.  

Francisco das Chagas Oliveira.  
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Diante da situação foram convocados o Sr. Braga Moura e o Sr. Cel. Lira a comparecem à 

Secretária de Polícia em Fortaleza, para resolver tal problema, mas o Cel.Lira não compareceu, 

como relata Sr. Braga Moura; “Somente eu compareci na hora, mas o Cel. Lira não atendeu ao 

chamado do seu superior ficando assim, o caso resolvido a meu favor, sem mais impasses”. 

(MOURA, 1998).  No tocante a ocupação da fazenda Intans iniciou com as famílias dos 

condôminos e de Braga Moura, já que nesta tinha apenas um vaqueiro que cuidava da fazenda da 

antiga propriedade. Assim, o processo de ocupação tem origem a partir da compra da fazenda, 

sendo estes os primeiros habitantes. Todos praticavam a agricultura de subsistência e as trocas de 

favores eram permanentes, ou seja, a relação de solidariedade e vizinhança sendo forte. 

Em meados de 1959 o Sr. Braga Moura passa a comercializar pequenos lotes de sua propriedade, 

de modo que, alguns parentes interessaram-se e vieram também morar no local. No final deste ano 

o número de famílias já era em torno de cem, todos morando em residências próprias. 

A ocupação sendo predominantemente residencial, apresentando trechos de casas isoladas pela 

vegetação e grandes áreas vazias. Cabe destacar que, um ano anterior a chegada dos novos 

moradores, Braga Moura cria junto com os outros pequenos produtores uma cooperativa de 

chapéus gerando renda para a população local, contando principalmente com a mão de obra 

feminina. Sendo este apontado como um dos fatores motivacionais para a vinda das outras 

famílias, como mostra o depoimento de uma moradora;  

Chegamos aqui no ano de 1959, antes a gente morava na fazenda Jardim, mas o patrão 
era muito duro. Meu marido trabalhava muito e nem criar uns “bichinhos” a gente podia. 

Então, quando porventura teve uma colheita melhor, a gente não pensou duas vezes para 

sair de lá. Assim, viemos para cá, principalmente porque a gente sabia que tinha um 

trabalho com chapéu e eu sei trabalhar com isso. Conseguimos comprar o terreno para 

nossa casa, o Sr. Braga Moura foi bom na forma de pagamento e, eu passei a trabalhar na 

cooperativa.  (moradora entrevistada em 01 de setembro de 2018). 

 

Dessa maneira, percebemos que a ocupação apesar de pouco expressiva estava associada ao fator 

econômico, devido às condições frágeis de sobrevivência buscavam no mesmo espaço de 

permanência, ou seja, no campo outras possibilidades de melhorar de vida. Ainda sobre os motivos 

da vinda das famílias para a fazenda Intans, evidenciou-se que um chamariz era a forte relação de 

ajuda mútua entre os moradores, tendo em vista que as famílias recebiam amparo dos que na terra 

já moravam. 

Nesta época a ocupação era basicamente formada entre pessoas que tinham parentesco, sendo 

comum as novas famílias que chegavam na fazenda terem tido a informação de parente ou amigo 

que já residiam na comunidade, como podem ser vistos no depoimento a seguir: 

Me mudei para cá, principalmente porque tenho familiares que moram aqui. E, muitas 

vezes é muito difícil você receber ajuda de quem não é seu parente né? Assim, quando 

meu primo me disse que tinha terrenos aqui para comprar e, que o dono dava um prazo 

bom para pagar e, o valor não era muito alto trouxe tudo que eu tinha, que era basicamente 

a mulher e os filhos e vim morar aqui. (morador entrevistado em 01 de setembro de 2018).   
 

Em meados de 1960 uma nova família chega à fazenda Intans, a família de Dona Maria do 

Livramento Araújo e Severo Araújo, trazendo os filhos também com suas famílias, dentre eles 

Raimundo Araújo, vindos da fazenda Jardim a quem pertencia ao Capitão José Diogo. Neste 

mesmo ano, Dona Maria, mulher religiosa faz uma promessa para que seu filho Raimundo Araújo 

compre um terreno para construir uma igreja cujo padroeiro seria São Mateus. “Então, ele comprou  
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300 metros de terras da Fazenda Mateus, que fazia parte da Fazenda Intans, e seu filho Milton 

Araújo comprou 100 metros da mesma fazenda” (MOURA, 2013). 

No decorrer do ano, precisamente no dia 22 de maio, Raimundo Araújo comunica ao Padre Odilon 

da Paroquia de Santo Antônio do Aracatiaçu-Sobral sobre a promessa de sua mãe. Dessa forma, 

na ocasião da missa “na fazenda Mulungu em 22 de junho na residência do Sr. Melquíades o padre 

comunica a todos sobre a promessa para construção da Igreja e, pede que as famílias iniciem 

campanhas para arrecadar recursos para a construção” (MOURA, 2013). As famílias se dividiram 

em 4 equipes: Araújo, Adrião, Belchior e Custódio, as famílias mais influentes da época e, a estas 

agruparam-se outras. Assim, no mês seguinte na casa do Sr. Braga Moura o Padre faz outra 

solicitação aos fiéis 

O padre pede ao povo que fizesse o desmatamento do terreno da Igreja de 800 m2 num 

prazo de 30 dias para fazer a demarcação da Igreja. Nesta mesma ocasião é escolhido o 

nome da padroeira e estava todo esse povo dentro da mata e o Sr. Raimundo Araújo e D. 

Tereza, sua esposa e seu filho Milton Araújo. Então, o seu Araújo queria que o nome 

fosse São Mateus e, seu Milton que fosse São Francisco, mas o padre falou: Terezinha é 

esposa de Raimundo e mãe de Milton, assim vamos colocar como padroeira Santa 

Terezinha do Menino Jesus. E povo aplaudiu e todos concordaram com a brilhante ideia 

do Padre (MOURA, 2013, p. 11). 

 

Dessa forma, é a partir da escolha pelo nome da padroeira que a fazenda Intans perde seu antigo 

nome e passa a ser agora conhecida por Lisieux. Durante a construção da Igreja a campanha para 

arrecadação de materiais ou dinheiro nunca parou, tendo sido esta construída com a participação 

dos moradores locais que, devido as poucas condições financeiras dos mesmos a obra chega apenas 

ao fim em 1966. 

Processo de comercialização de terrenos em Lisieux  

A comercialização dos terrenos tem origem desde 1959 pelo Sr. Braga Moura que devido ao 

estoque de terras ainda em abundância passa a vender algumas glebas possibilitando o aumento 

populacional embora que pouco significativa. Cabendo destacar que a crescente ocupação ocorre 

nesse momento sobretudo pela construção da cooperativa de chapéus que como resultado gera 

uma renda para a população local. A cooperativa funcionava nas terras de Braga Moura, sendo os 

chapéus vendidos quinzenalmente em Sobral. 

Nessa época, o comércio de terrenos predominava como principal forma de acesso à terra, na qual 

as negociações eram feitas apenas por meio de acordos verbais e como os moradores, geralmente 

consistiam em parentes a forma de pagamento era parcelada facilitando a entrada e permanência 

destes no local. Neste momento a oferta de infraestrutura inexistia o que influenciava para o valor 

cobrado ser mais acessível.   

Distrito de Lisieux: acesso a moradia a partir da doação de terras em 1962 

Durante o período da construção da Igreja, precisamente no ano de 1962 novas ocupações 

ocorreram em Lisieux. Sendo este momento marcado por um aumento expressivo, tendo em vista 

que, nesse mesmo ano Milton Araújo torna-se vereador do município de Santa Quitéria, passando 

a fazer doações de lotes de terras para a população mais carente.  

Desse modo, como resultado da atitude de Milton Araújo as ocupações que antes aconteciam 

apenas pelo intermédio de um morador conhecido, agora a fazenda passa a atrair pessoas de 



  

GEOGRAFIA: SEMIÁRIDO, MEIO AMBIENTE, URBANISMO E OUTROS TEMAS  

 

161 

comunidades próximas. É preciso enfatizar que acerca da concessão de terras deve-se ao fato de 

que Milton tinha o sonho de Lisieux futuramente tornar-se município, conforme afirma o morador 

entrevistado: 

Ele era um idealista e seu maior desejo era de que Lisieux viesse a se tornar cidade. E, 

em relação as primeiras obras que existe hoje aqui foi ele que direta ou indiretamente 

trouxe. Se ele fosse vivo com certeza nossa terrinha já era emancipada (morador 

entrevistado em 01 de setembro de 2018).   

 

Assim, a partir da doação de terras a antiga fazenda Intans vai assumindo uma nova configuração, 

haja vista que, as extensas terras vazias aos poucos começam a serem preenchidas pelas novas 

casas. Deve ressaltar que, a comercialização de terrenos não acabou com a concessão de lotes, mas 

sofreu uma redução. Entretanto, essa relação é temporária pois, à medida que Milton fazendo uso 

de seu cargo público realiza a implementação de alguns benefícios, como, a construção de dois 

reservatórios d’agua, da Escola D. Maria do Livramento, a construção de três açudes, do cemitério 

entre outros a procura por moradia intensifica-se novamente através da venda dos terrenos. 

Em meados de 1970 Lisieux torna-se distrito, passando a contar com melhora de serviços de 

infraestrutura e paralelo a demanda por moradia aumentava, de modo que, ao mesmo tempo alguns 

moradores que dispunham de melhores disponibilidades financeiras percebendo a crescente 

procura passaram a comparar lotes grandes, para irem reparcelando e vendendo por preços mais 

altos como mostra o relato a seguir: 

Quando vi que não parava de chegar gente a procura de casas percebi que podia fazer um 

dinheirinho, pois as pessoas queriam vir morar aqui achando que ia tornar cidade e que ia 
ter uma vida melhor. Aí decidi comprar umas terras do seu Braga Moura, nem lembro 

direito por conto paguei, mas, com o dinheiro dos terrenos comprei mais outros e foi 

assim que eu hoje tenho casa fora. (morador entrevistado em 01 de setembro de 2018). 

  

Diante do exposto, a partir da implementação das novas obras públicas ocorre um processo de 

valorização dos terrenos o que torna o acesso à terra cada vez mais custoso e difícil para a 

população de menor poder aquisitivo. 

Assim sendo, a aquisição desses serviços marca dois aspectos importantes que, refletem-se pelo 

aumento do preço da terra, como também, pela redução da oferta dela, conforme identifica-se no 

depoimento a seguir. 

O preço das terras só foi mais baixo quando aqui era fazenda, pois a partir de 70 que se 

tornou distrito, foi o momento que tudo ficou mais caro. Eu mesmo comprei o terreno por 

menos de R$ 1.500 reais. Depois um terreno do mesmo tamanho não saia por menos de 
R$ 10.000 reais. Aí quem tinha dinheiro foi comprando muita terra para vender quando 

aqui viesse a se tornar cidade (morador entrevistado em 18 de setembro de 2018). 

 

Conforme Silva (1987, p. 20) “a terra é um bem limitado e não reproduzível. Seu preço não é 

expressão monetária do valor, mas funciona como mercadoria ao ser adquirida, através do 

mecanismo de compra e venda”. Desse modo, a terra enquanto mercadoria é mediada pelo capital 

sendo este responsável pela fragmentação do espaço e exclusão do direito à propriedade a toda 

classe social. Como afirma Carlos (1992, p. 47) “para ter acesso a um pedaço de terra é necessário 

pagar por ele (através da venda ou do aluguel) pelo fato de que, na sociedade atual, o uso é produto 

das formas de apropriação (que tem na propriedade privada sua instância jurídica)”. 
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Nesse sentido, este momento caracteriza-se por disputas de interesses no qual os moradores veem 

no mercado de terra/moradia uma importante oportunidade de renda ou complemento de renda, 

que como resultado teve a comercialização de quase toda a extensão de terras. 

Desta maneira, a oferta de terrenos tornou-se escassa em detrimento da intensa procura indicando, 

portanto, o início de uma prática especulativa tendo em vista que alguns moradores compraram os 

terrenos para posteriormente venderem quando a terra ganhasse mais valor, ou seja, quando 

possivelmente Lisieux se tornasse município. 

Neste sentido, a produção do espaço urbano é orientada para a reprodução das relações capitalistas 

pelos agentes que produzem e consomem este espaço. Desse modo, o espaço é produzido conforme 

as estratégias de acumulação do capital, inerente a cada grupo ou classe social. Tais agentes que 

fazem e refazem o espaço urbano são especificados por Corrêa (2000), que “são os proprietários 

dos meios de produção, os proprietários fundiários, os promotores imobiliários, o Estado e os 

grupos sociais excluídos”. Conquanto, cada agente exerce um papel na dinâmica das relações 

urbanas promovendo de forma combinada e desigual de acordo com seus interesses. 

Assim sendo, Lisieux enquanto fazenda apresentava escassez de investimentos públicos o que a 

constitui até o ano de 1970 como uma área esquecida para fins imobiliários, destarte em 

decorrência da inserção desses investimentos ocorre o processo de valorização do seu solo urbano 

despertando o interesse dos proprietários de terras que agora veem uma forma de extrair lucros 

com as terras antes inutilizadas. Neste sentido Santos (2015, p. 84) afirma que “a concentração de 

terras passa a ser ao capital especulativo do mercado imobiliário, de modo que a posse da 

propriedade privada passa a reger de forma dominante as possibilidades de acesso às terras”.  

Além disso, a compra dos terrenos obedece a lógica da possibilidade de ampliação de imóveis para 

atender à crescente demanda. Desse modo alguns moradores começam a reformar e ampliar suas 

casas, numa espécie de “puxadinho” que são casas menores para o uso de aluguel, veja o que relata 

o morador. 

Como eu já tinha minha casa e, ainda estava sobrando um espaço do meu terreno, então 

tinha muita gente querendo casa e foi aí que eu resolvi construir uma casinha aqui do lado 
da minha. Era uma casa pequena com quatro cômodos só, mas o dinheirinho que eu 

recebia por ela foi muito bom. (morador entrevistado em 01 de setembro de 2018). 

 

Como o dinheiro naquele tempo estava difícil não pude comprar novos terrenos como 

umas pessoas chegaram a comprar, então eu resolvi aumentar minha casa fazendo uns 

quartinhos para depois alugar. (morador entrevistado em 01 de setembro de 2018). 

 

Nesta perspectiva, o mercado de terras promove uma nova configuração para a moradia, em vista 

que esta deixa de exercer exclusivamente a finalidade de uso, em função de troca, ou seja, ao invés 

da utilização da casa para fins de moradia o proprietário passa a usá-la como mercadoria através 

da qual impõe um valor para o seu uso, gerando, portanto, renda com seu próprio patrimônio. 

Desse modo, o mercado de aluguel evidencia o agravamento das possibilidades de acesso a 

moradia pela população de baixa renda de um lado e, das condições de vida dos locadores de outro. 

Assim sendo, a falta de alternativas sucinta os moradores a autoconstrução e ampliação de seus 

imóveis com o objetivo de renda extra impondo aqueles que não tem condição de adquirir o imóvel 

pagar pela moradia. 
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Segundo Santos (2015, p. 83), 

 

o espaço urbano capitalista representa a face da desigualdade quanto a forma com que as 

diversas classes sociais (re)produzem e (re)organizam determinados recortes espaciais, 

materializando no espaço sua hierarquia e fragmentação. 

 

No decorrer ainda do ano dois novos equipamentos são implementados no distrito- energia elétrica 

e posto médico permitindo a consolidação dos imóveis para aluguel, sendo que destes os 

moradores conseguiam extrair os investimentos feitos sem se desfazer do seu patrimônio. O ritmo 

por demanda de moradia continua crescente possibilitando a dinâmica do mercado de aluguel.  

É preciso enfatizar que em 1990 um triste fato muda a história de Lisieux. Eleito vereador por três 

mandatos, o filho da terra, Milton Araújo é assassinado devido não saldar dívidas com o 

agropecuarista Edson Fonseca, sendo este seu avalista junto ao Banco do Brasil e Banco do Estado 

do Ceará, num valor de 450 mil cruzados. Nos versos do poeta popular Afonso Rodrigues de 

Vasconcelos o acontecimento é relatado; 

Pois lá no seu comitê Milton ali foi atacado, um bandido à mão armada que fez nele 
disparo por três tiros de revólver lhe deixando liquidado. Com balanço nas costas que 

atingiu o seu peito rompeu o seu coração praticamente sem ter jeito, levaram para o 

hospital já morto sem ter efeito. (MOURA,1998, p. 101). 

 

Assim, o mercado de compra e venda de terras tem início em 1959 em função da disponibilidade 

dos terrenos, porém com a introdução de melhorias no local ocorre a valorização no preço da terra 

e imóveis contribuindo para a redução de oferta deles. Nesse sentido, o mercado de aluguel que se 

efetiva como principal alternativa de acesso a moradia já no início de 2000 pode ser entendido 

como resultado das disputas locacionais que se desenvolveram a partir da implementação dos 

equipamentos urbanos. 

Expansão do mercado de aluguel em Lisieux a partir 2000 

A consolidação do mercado de aluguel está estreitamente relacionada aos empreendimentos 

públicos, uma vez que a esses elementos urbanos são atribuídas melhorias na condição de vida, ou 

seja, facilidades em termos locacionais, acessibilidade e oferta de infraestrutura. Sendo que, no 

caso específico de Lisieux a vinda das pessoas num segundo momento de ocupação dar-se pela 

doação de terras para a população de baixa renda.  

 

Outro aspecto importante é que à medida que ocorre a inserção de equipamentos, os moradores 

locais de maior poder aquisitivo perceberam a possibilidade de aumentar a renda e, com isso ocorre 

um intenso processo de compra e venda dos terrenos, o que contribuiu para a dinamicidade de 

ampliação e construção de outros imóveis. Dessa forma, a “locação constitui uma forma de gerar 

renda com o próprio patrimônio, através da qual o proprietário cobra aluguéis do conjunto de 

indivíduos que não tem condições de adquirir um imóvel” (LONARDONI, 2007, p. 62). 

Neste sentido, em função da implementação das infraestruturas ocorre a valorização dos terrenos 

e o alto preço dos imóveis, o que possibilita o mercado de aluguel se destacar, de modo que, ao 

contrário da população mais carente que tinha moradia por meio da concessão de terras, a 

população que chegou posteriormente não tem meios para comprar um terreno ou casa e ficou 

refém do aluguel. Por outro lado, os proprietários dos imóveis, vão ajudando no adensamento da  
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ocupação do distrito, através da construção e reforma dos imóveis, consequentemente obtendo 

mais riqueza.  

Assim sendo, o aumento dos preços condiz com os valores desses espaços de modo que “o valor 

do espaço urbano é determinado pelos elementos que conformam esse espaço (edifícios, ruas, 

praças, infraestrutura) e pela localização desses elementos, que está ligada ao valor de toda a 

cidade” (VILLAÇA, 1998, p. 28). Conquanto, a localização representa numa variável que atua 

decisivamente na dinamicidade do mercado imobiliário influenciando, portanto, na formação dos 

preços praticados.  

Desta maneira, no mercado de compra, os preços mais elevados foram identificados na área central 

no qual o valor médio de comercialização consiste em R$ 40 mil de reais, como também os maiores 

valores de aluguel se concentram na mesma área, conforme mostra a tabela 1.  

Tabela 1-Valores no mercado de compra e aluguel de imóveis 

        COMPRA     ALUGUEL 

Distrito de Lisieux Valor pago na 

compra 

Valor do 

aluguel 

Lisieux (área 

central) 

R$ 40.000 R$ 200,00 

Rua Lisilândia R$ 25.000 R$ 150,00 

Fonte: FERREIRA, 2018. 

Verifica-se, portanto, que a proximidade com a área central se constitui em elemento de 

valorização ou influência nos preços das transações comerciais. À medida que o distanciamento 

de tal área determina sua desvalorização resultando nos valores mais baixos na compra e aluguel 

dos imóveis.  

Nesse contexto, o mercado de aluguel corrobora com o agravamento da crise de moradia para a 

grande maioria da população mais pobre condicionando a esta o pagamento mensal do aluguel o 

que compromete bastante parte da renda dessas famílias. Segundo Lonardoni, “A mercantilização 

do acesso a moradia expressa uma realidade em que a ocupação gratuita ou a baixo custo estão 

desaparecendo rapidamente, enquanto até mesmo o acesso à terra torna-se restrito” 

(LONARDONI, 2007, p. 32).   

Caracterização do mercado de aluguel no distrito de Lisieux 

No decorrer da pesquisa identificou a existência de cerca de 150 imóveis alugados no universo de 

aproximadamente 1000 domicílios. Sucinta que a localização dos referidos imóveis estabelece 

uma relação com a consolidação do distrito, visto que boa parte dos imóveis alugados se concentra 

na porção mais antiga de Lisieux, no qual evidencia melhores condições de acesso e maior oferta 

de infraestrutura.  

Nesta área que se localizam as ruas pavimentadas, a escola, a lotérica, o posto médico, o comércio, 

o trajeto das topik, casa paroquial e a Igreja sendo este último elemento de grande relevância para 

o crescimento local uma vez que a partir da construção da Igreja ocorreu a concentração das 
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moradias no seu entorno. É este espaço, o primeiro a sofrer as transformações urbanas 

constituindo-se, portanto, na área central do distrito. 

A tipologia dos imóveis alugados em Lisieux compreende a modalidade casa. Esta possui em 

média 4 a 5 cômodos e uma área externa com quintal. Um aspecto particular da área central são a 

inexistência de áreas livres e a construção de duplex das casas (figura 1). Destarte a medida do 

afastamento de tal área apresenta-se uma diferenciação no modelo das residências locadas (figura 

2). Para Lonardoni (2007, p. 99), “A verticalização é, portanto, uma alternativa de aproveitamento 

do lote, pois permite a ampliação do imóvel ou a construção de um ou mais domicílios sem os 

custos de compra de um novo terreno para o proprietário”. 

 

Figura 1- Área central- duplex 

 

        

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Fonte: FERREIRA, 2018. 

 

Figura 2- Diferenciação do modelo das casas locadas afastadas da área central 

 
Fonte: FERREIRA, 2018. 

 

A oferta de infraestrutura, serviços, acessibilidade e trajeto dos transportes coletivos influenciam 

os preços dos imóveis alugados. De modo que, os preços são mais altos na área mais consolidada, 

e mais baratos à medida que se afastam da área central, na qual as condições de infraestruturas são 

precárias. No tocante ao valor do aluguel a média no distrito é de R$ 180, 00 reais, sendo que nas 

áreas mais consolidadas os valores correspondem a R$ 200, 00. Enquanto o menor valor chega até 

a R$ 150, 00 reais sendo encontrados nas áreas com menos infraestrutura. 
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Dessa maneira, é evidente no distrito que algumas áreas apresentam mais valor do que outras sendo 

este processo justificado através do acesso aos implementos públicos. Conforme Santos (2015, p. 

83) 

A valorização desigual das diversas áreas da cidade resulta das necessidades criadas pelo 

mercado imobiliário, como consequência de tirar proveito de elementos benéficos 

presentes no espaço a sua lógica de acumulação. Cada área, nesse sentido, expressa 

condições diferenciadas no que diz respeito ao interesse deste capital, atuando de forma 

dinâmica no tempo e no espaço, dotando-as com uma nova funcionalidade e 

reorganização no âmbito do espaço urbano.  

Neste sentido, a desigualdade urbana obedece a lógica do capital tendo em vista que, os 

empreendimentos promovem diferenças no local e em consequência gera uma renda diferencial. 

Assim, para os proprietários essas diferenças são vantajosas pois aumentarão o valor de seus 

imóveis, ou seja, quanto mais desigual o distrito, maior renda capturada.   

Dessa forma, o valor do aluguel está diretamente ligado a localização, a depender dos serviços 

existentes. Nas áreas precárias, quando há melhoria de infraestrutura como saneamento e coleta 

sistemática do lixo, o valor dispara, conforme relatos; 

 

Quando eu cheguei aqui já era distrito, mas ainda não tinha rede de esgoto, coleta de lixo, 

nem calçamento tinha, aí quando a gente passou a ter isso tudo o Sr. Antônio começou a 

aumentar o preço. Meu aluguel naquela época era R$ 85 reais, mas hoje eu já pago o valor 

de R$ 150 reais e continuo morando na mesma casa, por isso eu digo que foram esses 

serviços que aumentaram o preço. (moradora entrevistada em 01 de setembro de 2018). 

 

Moro aqui desde 1970, e meu preço aumentou quando tivemos algumas melhorias, por 

exemplo, a chegada do posto médico, iluminação. O valor que pago hoje é de R$ de 180 

reais, mas nem sempre foi assim. Mas o bom é que o dono até demora para aumentar o 

preço, mas acho que se aqui se tornar cidade o preço aumenta de novo. (morador 
entrevistado em 01 de setembro de 2018). 

 

Segundo Carlos (1992, p. 48), 
 

Os fatores que determinarão a formação do preço vinculam-se principalmente a inserção 

de determinada parcela no espaço urbano global, tendo como ponto de partida a 

localização do terreno (por exemplo, no bairro), o acesso aos lugares ditos privilegiados 

(escolas, shopping, centros de saúde, de serviços, lazer, áreas verdes, etc), à infraestrutura 

(água, luz, esgoto, asfalto, telefone, vias de circulação, transporte) à privacidade (...). 

 

Contudo, verificou-se que há inexistência de um padrão na formação dos preços, mas que a 

localização e o tamanho são postos pelos locadores como elementos importantes para definir o 

preço dos aluguéis. Outro ponto identificado é que caso, o inquilino realize melhorias no imóvel 

alugado, é descontado no valor do mês, conforme depoimento do entrevistado; 

 
Aqui a casa é boa de morar. Só acho ruim este portão ser muito estreito e não dá para 

colocar meu carro, aí ele fica aí na rua e, eu fico com medo de alguém fazer alguma coisa 
errada. Mas, mês que vem vou falar com o dono da casa para abrir um portão aqui, pois 

o quintal é grande e cabe meu carro, é só depois ele descontar no valor do mês. (morador 

entrevistado em 01 de setembro de 2018). 
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Enfatiza-se que os locatários com maior renda mensal (3, 1 salário mínimo) e os imóveis com 

maior valor de aluguel se encontra na área mais antiga e consolidada de Lisieux, na qual se 

observam as melhores condições em equipamentos urbanos. Por outro lado, identifica-se uma 

queda da renda mensal (1 salário mínimo) dos locatários e dos aluguéis na medida que se 

distanciam da área central do distrito e consequentemente do acesso as infraestruturas. 

 

De acordo com Carlos (1992, p. 48) 

Assim, as classes de maior renda habitam as melhores áreas, sejam as mais centrais ou, 

no caso das grandes cidades, quando nestas áreas centrais afloram os aspectos negativos 

como poluição, barulho, congestionamento, lugares mais distantes do centro. Buscam um 

novo modo de vida em terrenos mais amplos, arborizados, silenciosos, e com maiores 
possibilidades de lazer. À parcela de menor poder aquisitivo da sociedade restam as áreas 

centrais, deterioradas e abandonadas pelas primeiras, ou ainda a periferia, logicamente 

não arborizada, mas aquele em que os terrenos são mais baratos, devido à ausência de 

infraestrutura, à distância das zonas privilegiadas (...). 

 

É evidente a correlação espacial entre a renda mensal dos locatários e o valor dos aluguéis, o que 

implica que até mesmo no distrito de Lisieux apresenta-se uma divisão socioeconômica intra-

distrito. Segundo a qual, a área da Rua Lisilândia é ainda mais carente, onde se concentra 

problemas como violência e em alguns casos impõe aos moradores terem que se reunir para 

fazerem a própria rede de saneamento. Esta subdivisão promove a vontade dos morados da referida 

Rua de se mudar para a área mais consolidada do distrito, com perspectiva de terem maior 

acessibilidade aos serviços e principalmente segurança, como mostra o depoimento da moradora. 
 

O ruim de morar aqui na rua (Lisilândia) é ficar longe dos serviços como o posto médico 

que para ser atendido a gente quem tem que madrugar lá. Tenho vontade de morar lá mais 

o aluguel é mais caro e, as condições da gente não permite. Além disso, o barulho, a 

violência lá ocorrem bem menos, nesta rua acontece muito assalto (moradora entrevistada 

em 03 de setembro de 2018).  

    
Conquanto, identificou-se que a prática de mobilidade residencial é quase inexistente em vista que 

o principal fator que determina a escolha do local de moradia é econômico. Essa relação evidencia 

um agravante tanto no acesso a moradia quanto aos serviços para a população mais pobre.  

Quanto ao tempo de locação a média da grande maioria, corresponde desde o ano de 2000, e 

responderam como motivo principal ficar próximo dos familiares e amigos, sendo que alguns 

moraram em grandes centros urbanos, mas apontam a violência como grande fator para o retorno 

a terra natal; 

Eu moro aqui desde 2000, mas já morei no Rio, mas lá as coisas são diferentes, pois lá 

morava em favela e tinha muita violência e fica difícil criar nossos filhos no meio de tiros, 

e porque também aqui tenho minha família, por isso decidi voltar para minha terrinha. 

(morador entrevistado em 01 de setembro de 2018). 

 

Desse modo, soma-se a escolha do lugar para morar a proximidade com os parentes e amigos. Este 

aspecto reflete a existência de solidariedade e cooperação entre ambos, o que implica poder deixar 

o filho com uma vizinha, contar com ajuda de um parente para vigiar a casa em uma ausência, 

dividir o valor da internet e ter o apoio dos amigos nos momentos difíceis. 
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Perfil dos locadores e locatários 

O estudo acerca do mercado de aluguel em Lisieux possibilitou que fizéssemos paralelamente a 

identificação dos dois agentes envolvidos nesse processo: locatário e locador. Neste sentido, 

identificamos alguns dos locadores do distrito, como também os imóveis que estes alugam. Sendo 

que em alguns casos não foi possível identificar o proprietário apenas o imóvel alugado, em vista 

que os locadores moram fora do distrito. 

Assim, verificou-se que diferente da tipologia dos imóveis alugados que compreende a mesma 

modalidade (casa), existe dois perfis de locadores. O primeiro refere-se aqueles que compraram 

terrenos e imóveis para alugar, enquanto o segundo corresponde aos indivíduos que ampliaram o 

imóvel no qual moram para a locação.  

Constatou-se ainda que, os locadores que não residem no distrito são os que mais concentram 

imóveis alugados e que estes na sua maioria se localizam na área central de Lisieux. Esses 

locadores são os filhos dos moradores mais antigos do distrito que tinham pequenas economias e 

melhores oportunidades de trabalho o que permitiu aos filhos dar continuidade do patrimônio dos 

pais. Em relação aos locadores que apresentam menos imóveis alguns são os moradores que 

receberam lotes doados por Milton Araújo, sendo estes também os que ampliaram a própria casa 

e construíram em anexo imóveis para alugar e estes por sua vez concentram-se na área mais 

afastada. 

Tabela 2- Informações sobre o locador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FERREIRA, 2018. 

 

Entretanto, buscou-se com os locadores identificar o processo de formalidade do mercado de 

aluguel, no que diz respeito a existência de contrato para locação prevendo o tempo de 

permanência e/ou forma de reajuste, bem como a forma de pagamento. Neste sentido, evidenciou-

se a inexistência de contrato de locação no qual estes ocorrem de modo verbal, o que implica 

também a ausência de restrições ou prazos mínimos de permanência, conforme mostra a fala do 

locador. 
Não existe contrato não, a pessoa pagando direitinho fica o tempo que quiser e é difícil 

ocorrer aumento. Mas se o morador quiser sair basta apenas me comunicar. E o 

pagamento é feito diretamente comigo no geral próximo ao dia que o morador vai receber 
o dinheiro. (locador entrevistado em 01 de setembro de 2018). 

 

Entende-se a partir desse depoimento que os pagamentos são feitos diretamente com o locador, 

sendo a data fixada em comum acordo com o locatário que geralmente é próximo ao recebimento 

do salário dele. Em relação aos locadores que moram fora encarregam uma pessoa de confiança 

       Onde mora o 

locador 

Distrito de 

Lisieux 

N° médio de 

imóveis por 

locador 

No distrito Em outra 

cidade 

Área central                   4                40%           60% 

Rua Lisilândia                   2 
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que é geralmente parente ou amigo ficando estes responsáveis por receber os pagamentos, bem 

como pela escolha de novos locatários, pela manutenção do imóvel. 

Verificou-se que em relação a garantia do pagamento é utilizado a caução, sendo este 

correspondente ao valor do aluguel. E em casos de atraso no pagamento, os locatários têm a 

preocupação de justificar-se antecipadamente com o proprietário a fim de que este não aplique 

nenhuma multa.  

A ausência de contrato influencia a decisão do locador para quem alugar seu imóvel de modo que 

dão preferência a pessoas “conhecidas” ou que tenham alguma relação próxima com outros 

inquilinos. Essa prática configura-se como uma estratégia de segurança para o dono do imóvel que 

evita pessoas totalmente desconhecidas a fim de não terem problemas futuros. Veja o depoimento 

do locador entrevistado. 

 

Eu tenho quatro casas alugadas e, em todas elas são pessoas da mesma família, eu dou 

preferência, pois é uma maneira de se precaver né, as vezes tem gente que não tem caráter 

e acaba dando calote na gente e assim fica mais difícil. (locador entrevistado em 01 de 

setembro de 2018). 

 

Foram entrevistados apenas dois locadores em virtude de que a grande parte não mora em Lisieux, 

quando procuramos os responsáveis que representam os interesses dos proprietários eles não 

quiseram dar entrevista, pois afirmaram não serem os donos e, que apenas cumpriam ordens. 

No tocante aos locatários identificou-se que a grande maioria são pessoas que chegaram em 

Lisieux a partir de 2000, ou seja, quando o aluguel havia se consolidado como alternativa de 

moradia. Destarte, há também famílias que chegaram ainda no período das doações de glebas de 

terras, que na esperança de terem melhores condições de vida migraram do campo para o distrito. 

Enfatiza-se que algumas famílias vieram morar em Lisiuex em função de terem sido expulsas pelos 

donos das terras pois moravam nestas como moradores de condição.  

Dentre os locatários, predominam idosos e, em menor número as pessoas solteiras. É notória a 

evolução das transformações no distrito em decorrência dos   empreendimentos públicos o que 

confere ao local uma nova configuração espacial, mas surpreende a existência de locatários devido 

a contradição que apresenta a população que a saber vive de renda média inferior a 3 salários 

mínimos. Assim, uma pergunta foi latente: Por que mesmo com rendimentos tão baixos estas 

pessoas moram de aluguel?  

Evidenciou-se que dentre os motivos que fizeram os locatários morarem no distrito estão 

principalmente a proximidade dos familiares e do trabalho, porém tais razões não são suficientes 

para responder o porquê de estas pessoas continuarem cada vez mais submetidas ao aluguel. 

Entretanto, seus depoimentos expressam uma ausência de alternativas de acesso a moradia. 

 

Eu já pensei em comprar um imóvel, mas o preço dos terrenos é caro e meu salário não 

dar. Eu vivo do meu aposento e com ele sustento toda minha família que não é pequena 

né e tudo é caro, é remédio, comida, água, luz. Tudo isso leva meu dinheiro todo, aí é o 

jeito ficar do jeito que tá né (moradora entrevistada em 03 de setembro de 2018). 
 

Comprar terreno aqui tá difícil porque os valores são muito altos. Eu bem que queria sair 

do aluguel, mas fazer o quê? A gente paga praticamente tudo nessa vida né e aí o dinheiro 

mau sobra (moradora entrevistada em 03 de setembro de 2018). 
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Neste sentido, a compra de um imóvel significa o desembolso de uma quantia inexistente para os 

locatários visto que a despesa mensal absorve praticamente todas as reservas destes eliminando a 

possibilidade de economizar para realizar tal compra. Desse modo, a existência do mercado de 

aluguel revela um agravamento da situação da moradia para a população de baixa renda que em 

consequência da valorização da terra urbana o direito à moradia para estas famílias vem se 

tornando cada vez mais difícil.         

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa revelou que, a comercialização dos terrenos em Lisieux teve início em 1959 sendo esta 

a primeira forma de ocupação, porém em função das doações de terras ocorre um aumento 

significativo principalmente da população carente. Já o mercado de aluguel é mais recente e se 

iniciou a partir de 2000. 

O mercado de aluguel tem influência dos investimentos públicos, pois em decorrência das 

melhorias na infraestrutura de acesso a transportes, posto médico, pavimentação de ruas e calçadas 

a demanda por moradia intensifica. Assim, o aluguel torna-se a solução para se ter acesso a 

moradia denunciando, portanto, o agravamento das condições financeiras da população. 

Verificou-se que a variação dos preços praticados está associada aos atributos locacionais, 

tamanho e qualidade dos imóveis. Revelando ainda que os valores aumentam à medida que há 

maior adensamento de equipamentos públicos. 

No decorrer da pesquisa, identificou-se que os locadores são os filhos ou netos dos primeiros 

habitantes, que encontram no mercado de aluguel uma alternativa de renda extra, enquanto os 

locatários são no geral aposentados/pensionistas, funcionários da Grendene, funcionários do 

Estado, e trabalhadores da fábrica exploração do calcário. 
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INTRODUÇÃO  

 

Presente na grande maioria dos estados nordestinos (exceto do Maranhão), e em parte de 

Minas Gerais, o semiárido brasileiro possui particularidades próprias, tendo a caatinga como sua 

unidade fitoecólogica, possui assim um bioma único e particular, tanto em sua fauna como em sua 

flora. O clima do semiárido se caracteriza pela sua baixa umidade, pela irregularidade 

pluviométrica, além de suas altas temperaturas e poucas variações térmicas. Pelas escassas 

ocorrências de chuva, ou sua má distribuição, o semiárido se caracteriza também pelos seus 

períodos de estiagem, que podem se estender por anos. 

Os primeiros sinais de ocupação no semiárido remontam desde a segunda metade do século 

XVII, motivada pela realocação dos criadores de gado, por ordenamento da Coroa Portuguesa, 

devido à expansão da produção de cana de açúcar ao longo do litoral brasileiro, que foi 

inteiramente reservada a este fim, restando aos pecuaristas criarem seus animais no sertão 

semiárido. A partir dessas ocupações, deu-se a configuração que modelou as criações das 

capitanias hereditárias (MOREIRA, 2011). Mesmo com condições quase que inóspitas, pelo fato 

de constantes ocorrências de secas na região, e confrontos contra povos indígenas locais, a 

ocupação de fazendas no sertão começou a se espalhar, o que propiciou as condições para 

acumulação primitiva. Esse processo teve a ação de agentes importantes, como a Igreja, que tinha 

o papel de “domesticar” os indígenas e catequiza-los. 

Em boa parte da história, a Igreja mostrou-se como um importante influenciador da 

sociedade, e no período de ocupação do semiárido não foi diferente. Porém, devido a grande 

expansão de fazendas ao longo do sertão, tornou-se mais difícil a construção de novas igrejas, uma 

vez que boa parte dos terrenos tinha como destino o criatório do gado.  Entretanto, alguns 

proprietários das sesmarias doavam parte de suas extensões de terra ao clero, para que nelas fossem 

construídas capelas pontuais, o que caracterizou sobremaneira o território cearense, com padres e 

seculares a frente desse processo. A partir da construção destas capelas, pequenos povoamentos 

começavam a surgir em seus arredores, com isso aldeamentos se formaram, como em Parnamirim, 

ou à Aldeia de Nossa Senhora de Madre de Deus, próximo a onde atualmente se encontra a cidade 

de Itaiçaba. 

[...] Algumas ermidas espalhadas pelo sertão, após a autorização do 

bispado de Pernambuco, foram transformadas em capelas curadas, 

visitadas pelo capelão residente da capitania e dependentes das paróquias 

mais próximas. Com o tempo, no entorno de algumas dessas capelas se 

organizaram pequenas povoações, alterando a dispersão reinante. (JÚCA 

NETO, 2012, p. 138) 

Essa realidade foi visível na formação de boa parte dos municípios ao longo do semiárido, 

e no Ceará essa configuração foi bem perceptível na formação de Sobral, pois, historicamente a 

região do Acaraú foi o palco de ocupação indígena, que deu lugar as ocupações de fazendas como 
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nas demais porções do semiárido. Os primeiros registros de ocupação na região se deu na primeira 

metade do século XVIII, com a Fazenda Caiçara, que foi um importante palco para a formação de 

Sobral, já que o local foi alvo da chegada de pessoas que fugiam dos conflitos envolvendo 

portugueses e holandeses, se estabelecendo nos arredores da fazenda. Como já era prática 

conhecida, o então proprietário da Fazenda Caiçara, o Capitão Antonio Rodrigues Magalhães, 

doou parte de seu terreno para que assim fosse feita a construção de uma Igreja, dando assim início 

às obras que ergueriam mais tarde a capela de Nossa Senhora da Conceição (a Igreja Matriz), e ao 

mesmo tempo à capela do Rosário, no final da primeira expansão de Sobral, mantendo certa 

distância da Igreja Matriz. Esses fatores foram de suma importância, uma vez que esse povoamento 

adquiriu maiores proporções, dando ao local a denominação de vila. Fazendo da área entre as duas 

igrejas o sítio urbano da cidade de Sobral, o qual segundo Suertegaray (2017, p. 32), “entende-se, 

na sua construção original, como o receptáculo, o local onde se  assenta a cidade”. E, no sentido 

específico das origens da cidade de Sobral, Alves (2017, p. 185), coloca que 

[...] Sobral começou seu desenvolvimento quando os proprietários da 

Fazenda Caiçara mandaram erguer uma igreja em honra à Nossa Senhora 

da Conceição. Como se sabe, a igreja sempre foi um fator importante na 

colonização das cidades, em Sobral a referida igreja foi inaugurada em 

1783. 

Sobral que deteve o título de vila, conseguiu no ano de 1841 o caráter de cidade, no dia 12 

de janeiro, a partir do decreto N° 229, sendo chamada de Fidelíssima Cidade Januária do Acaraú, 

e com o decreto N° 244, de 25 de outubro de 1842 a cidade passou a adotar o nome de Sobral. 

Com o passar do tempo, a cidade foi adquirindo cada vez mais importância e notoriedade, não 

somente na região do Acaraú, mas como para todo o estado de Ceará, tornando-se a partir de 1857 

município, possuindo oito distritos (Sobral, Aracatíaçu, Caracará, Forquilha, Jaibaras, Jordão, 

Patriarca e Taperuaba). Atualmente sua população é estimada em 208.935 habitantes segundo o 

IBGE, sendo a quinta cidade mais populosa do estado, e a segunda fora da Região Metropolitana 

de Fortaleza.  

Sendo a quarta maior economia do estado, e a maior do interior do Ceará, com 70% de seu 

PIB concentrando-se na área de serviços, e outros 28% na indústria, Sobral mostrou-se como um 

importante polo de influência para o estado, o que contribuiu para a criação de sua Região 

Metropolitana no ano de 2016, contando com a presença de 18 municípios, sendo esta a terceira 

estabelecida no estado do Ceará, e a segunda do interior (sendo suas antecessoras à Região 

Metropolitana de Fortaleza, e a Região Metropolitana do Cariri). Possui também certo destaque 

no âmbito cultural, com um dos mais importantes sítios históricos do país, o Centro Histórico de 

Sobral, tombado pelo IPHAN no ano de 1999, além de ser referência nacional de na área da 

educação.  

O objetivo do trabalho é compreender o processo de produção e ocupação do espaço de 

Sobral, através das construções da Igreja Matriz e Igreja do Rosário. Levando-se em consideração 

os processos de segregação socioespacial da cidade, devido as classes menos favorecidas não 

poderem frequentar os mesmos espaços que uma parte da população, e como isso, influenciou a 

expansão da “vila”, atualmente onde se localiza o Centro Histórico de Sobral, caracterizando aí 

uma “rugosidade” a ser compreendida.  
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REVISÃO DE LITERATURA 

 

Para o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), o Centro Histórico 

de Sobral:  

             “O conjunto arquitetônico e urbanístico de Sobral (CE), abrange 

uma área que se estende da margem do Rio Acaraú à Rua Coronel 

Monte Alverne, onde estão inúmeros imóveis e espaços públicos. 

Dentre suas valiosas edificações remanescentes do século XVIII, 

estão o Teatro e a Praça São João, um conjunto de casas em estilo 

art noveau, sobrados decorados com motivos greco-romanos e 

várias construções religiosas, como as igrejas da Sé e dos Pretinhos 

de Nossa Sra. do Rosário (construída por escravos)”. (IPHAN, 

1999) 

O processo de ocupação da cidade de Sobral ocorreu de uma forma “organizada”, 

separando seu sítio histórico em 3 fases, mas o destacando-se a 1° fase, que ocorreu ao redor da 

Capela Matriz com seu limite até a Igreja do Rosário. Por volta que a cidade foi se expandindo, 

deixando evidencias no núcleo urbano, sendo percebido atualmente. Esse processo de expansão 

de uma cidade utilizando a igreja como centralidade não ocorreu apenas em Sobral, mas em outras 

cidades do semiárido brasileiro.  

A grade problemática é que o processo foi bastante segregador e  ocorreu mudança na 

cidade, segundo Castells (1983): 

“a segregação social visa, portanto, a reprodução das forças-de-trabalho, 

sendo estes processos que são sempre interligados e articulados com a 

estrutura social. Assim, a cidade torna-se expressão materializada da 

atuação da sociedade no espaço geográfico, através de um ambiente físico 

construído”. (1983; apud NEGRI, 2008) 

Uma dessas evidências é que foram construídas duas Igrejas para os dois principais tipos 

de grupos que possuíam a cidade, a Capela Matriz para a burguesia, políticos e Nobreza que 

poderiam existir na época. A do Igreja do Rosário para o público de negros e pobres. Era 

perceptivos essa diferença pela a arquitetõnica de ambas, sendo a altura uma das evidências, depois 

da sua construção dava para ver sua torre no restante da cidade, percebendo sua soberania com 

relação das outras igrejas.  

Outra evidencia na Igreja matriz foi dentro desse ambiente segregador existiam outras 

segregações, como os principais políticos e “nobreza” não ficavam nos mesmos bancos que os 

outros frequentadores das igrejas, porque ficavam em espaços nas laterais juntamente com a sua 

família. Ainda não podemos esquecer que que a Igreja do Rosário foi na extremidade da cidade, 

para segregar essa classe do espaço, mas que atualmente, por conta da dimensão que a cidade 

tomou é muito próximo da Matriz.  

Na cidade de Sobral essas segregações socioespacial ocorriam de três maneiras:  Divisão 

Cultural, separação da cor da pele, porque o negros não poderiam frequentar certos locais; Divisão 

Funcional: separação que a igreja era a centralidade da cidade e os mais importantes moravam ao 

seu redor e o restante na sua hinterlândia e Divisão por Diferença no Status Hierárquico que tinha 

como viés a economia, porque certa classes sociais na poderiam frequentar  certos locais, 

utilizando o exemplo o Theatro São João.  
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MATERIAL E MÉTODO 

O trabalho foi realizado utilizando-se como base um levantamento bibliográfico de artigos, 

documentos, dissertações, monografias e teses que abrangem a temática da produção do espaço 

urbano, patrimônio histórico e segregação socioespacial nas cidades do semiárido e da cidade de 

Sobral. Em seguida realizou-se um trabalho de campo pelo Centro Histórico de Sobral, para as 

comprovações de algumas hipóteses e a retirada de fotos dos locais. Finalizamos a análise com a 

elaboração do mapa com auxílio da ferramenta Google Earth Pro, e posterior georreferenciamento 

com o software QGis. 

 O método utilizado no trabalho, foi o materialismo histórico dialético, porque partimos de 

uma refutação do recorte proposto e compreendermos no decorrer do tempo. Para o Sposito (1999) 

o método dialético seria o que refutaria as opiniões do senso comum, fazendo uma contradição, 

até chegar a alguma verdade “fruto de razão”. Que começou a ser discutida essa forma dialética 

com Aristóteles (sentidos) e Platão (razão). Depois foi resgata por Hegel, porque ele acreditava 

que tinha que ter um método para compreender o movimento da história, e que passasse a 

compreender o conhecimento humano. O Marx fez uma releitura da ideia de Hegel, e acaba 

mostrando o idealismo nas transformações humanas, principalmente causados pelo capitalismo, 

usando um viés econômico/social. As três principais leis são: a transformações da quantidade em 

qualidade e vice-versa, unidade e interpretação dos contrários e a negação da negação. Para o autor 

citado anteriormente: 

“O método dialético o sujeito se constrói e se transforma vis-à-vis o objeto 

vice-versa. Nesse caso, teremos as antíteses e as teses em constante 

contradição e movimento. Geralmente, os trabalhos que se utilizam desse 

método se caracterizam por ser mais críticos da realidade por sua 

concretude e pelo fato de mostrarem as contradições existentes no objeto 

pesquisado.” (SPOSITO, 1999). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No contexto da história de Sobral a participação e o poder da Igreja se fez notória e 

importante, tendo papel centralizador do ponto de vista social e político, e estruturante, do ponto 

de vista espacial, o que pode ser compreendido principalmente com a presença da Igreja Matriz, 

que possuí uma arquitetura notável e perceptível de qualquer ponto da cidade por suas torres, 

demarcando em seus arredores o início do processo de ocupação e expansão da cidade. Por 

obterem essa função centralizadora, as igrejas exerceram certo papel segregacionista durante o 

processo de construção da cidade – área onde sempre estiveram concentradas (Figura 1) –, período 

em que maioria das casas nos arredores da Igreja Matriz eram de famílias das classes mais ricas, 

restando para aqueles menos abastados as áreas mais periféricas da cidade. 
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Figura 1. Mapa de localização do Centro histórico de Sobral e as principais Igrejas  

 

Católicas. 

 
 

Fonte: pesquisa em campo (2019), IPECE (2019), SEMA-CE (2018).  

 

A construção da Igreja de Nossa Senhora do Rosário reforça essa ideia segregacionista, 

uma vez que não se era permitido à participação de pessoas pobres e negras em locais que eram 

frequentados por pessoas brancas e de classes abastadas, daí que esse templo teve como função 

suprir a demanda dessa parte da população, e sua aparência corrobora essa função, justamente por 

possuir uma aparência mais simples e não possuir torres, em contraste com a Igreja Matriz. Sua 

construção se deu pelo fato de o clero não queria perder seu poder e sua influência junto a esta 

parcela da população, dando-lhe possibilidade e local de manifestarem sua fé. 

[...] A paisagem urbana de Sobral se revela um conjunto de objetos reais, 

concretos, mas com significados de grande valor abstrato, como por 

exemplo as várias construções religiosas, como a igreja da Sé, a igreja do 

Pretinhos, ou seja, Nossa Senhora do Rosário, que como se sabe, conta a 

história da sua construção pelos escravos e fazem parte do primeiro núcleo 

urbano da cidade (ALVES, 2017, p. 195). 
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Figura 2. Foto da Igreja da Nossa Senhora da Conceição (Matriz)  

  
Fonte: Autores,2019. 

 

 

Figura 3. Foto da Igreja Nossa Senhora do Rosário 

 
Fonte: Autores, 2019. 
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Essa realidade marcada pela segregação racial não se deu apenas no tocante às igrejas – 

uma vez que a escravidão estrutural da sociedade no Brasil –, mas como em demais pontos da 

então vila, onde negros e pobres não poderiam estar em locais frequentados por brancos e ricos, 

como o Teatro São João, juntamente com a praça à sua frente, a qual possui uma “divisão”, onde 

um lado era destinado aos frequentadores do teatro e outro lado para pessoas de classes mais 

baixas.  

 

Figura 4. Foto do Theatro São João  

 
Fonte: Autores, 2019. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por fim, percebeu-se que as duas igrejas foram grandes influências no processo de 

ocupação e estruturação urbana da cidade de Sobral, já que foi nos arredores da Igreja Matriz que 

a cidade começou a se expandir. Desta forma, conforme a cidade se expandia foi aumentando o 

número de igrejas, levando-se o nome dessas igrejas de “Matriz ocupacionais do semiárido”. 

Diante disso, no Centro Histórico de Sobral ficaram evidências dessa fase através da arquitetura 

dos imóveis. Entretanto, além desse caráter ocupacional, as influências segregacionistas das 

igrejas, moldaram o espaço urbano durante seu processo de expansão, que a partir da construção 

da Igreja do Rosário, pessoas negras e pobres foram estabelecendo-se nas proximidades do templo, 

residindo nas áreas mais periféricas da então vila, já que as populações de classes inferiores se 

encontraram periferias da cidade. 
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UM BREVE ENSAIO PARA EMANCIPAÇÃO E ESPERANÇA 
 

Em meio a um cenário de acirramento das crises em escala global, tanto no âmbito político quanto 

econômico, inegável são as repercussões caóticas que atingem os contextos sociais, ambientais e 

culturais em todo o planeta. Diante da intensificação dos ataques e desmontes dos direitos sociais 

duramente conquistados ao longo de toda a história da humanidade, parece que assistimos apáticos 

e boquiabertos o mundo “estremecer” neste terceiro milênio. Tudo isso, ainda mais 

desastrosamente em grande parte dos países da América Latina e, em especial, para as minorias 

sociais destas nações subdesenvolvidas ou em desenvolvimento. Entretanto, como afirmou um dos 

maiores estudiosos da educação em todo mundo, Paulo Freire (1996), que ensinar não pode dar-

se fora boniteza e da alegria, surge então um dos grandes desafios da educação no Brasil e, 

consequentemente, para o/a professor/a de Geografia: o da esperança. 
 

Falar de esperança no contexto educacional também remete a outro estudioso, Xesus Jares, que 

em sua crítica à sociedade atual, marcada pela resignação, medo, individualismo, ausência de 

empatia e de solidariedade, ou seja, ideias que se opõe à esperança e que expressam o 

recrudescimento do ódio, pois se alicerçam na violência, propõe uma educação a partir e para a 

esperança, pois esta (a esperança), enquanto construção humana, também deve ser educada” 

(JARES, 2002 p. 179). 
 

Decidir estudar/pesquisar sobre gênero na Geografia, em especial no contexto da 

profissionalização de professores, com foco na educação geográfica oferecida pela geografia 

escolar já se constitui um ato de emancipação e esperança. Nesse sentido, afirma-se aqui ter 

esperança (novamente citando palavras de Paulo Freire: do verbo esperançar e não do verbo 

esperar) na transformação social é imprescindível para a formação e a práxis docente em 

Geografia. A construção da almejada transformação social dar-se a partir da luta coletiva pela 

equidade e justiça para todos os sujeitos. Porém, o atual modelo de sociedade se alicerça em estruturas 

desiguais, onde se insere a desigualdade/preconceito/opressão e violência de gênero. 
 

Dessa forma, se o modelo social reproduz desigualdades de gênero, estas se manifestam na 

(re)produção dos espaços. Portanto, o objetivo deste texto é ratificar a necessidade urgente da 

Ciência Geográfica e da Geografia Escolar dedicarem-se mais aos estudos de gênero enquanto um 

dos instrumentos de compreensão espacial e transformação social. 
 

GEOGRAFIA E GÊNERO: INCONTESTÁVEL RELAÇÃO 

 

A Geografia por estudar o espaço geográfico, como este é produzido, apropriado, ressignificado 

etc, se realmente se propõe como ciência crítica, que traz reflexões de caráter político, social e 

cultural, não deve se abster dos estudos sobre gênero. Um questionamento inicial básico é: será 
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que os usos, apropriação e demais processos de produção social dos espaços acontecem de maneira 

igual entre os gêneros? 

 

Ainda que os primeiros estudos geográficos sobre essa temática datem da década de 1990, essa 

subárea da ciência geográfica ainda vem galgando aos poucos seu espaço nas instituições 

acadêmicas e científicas, associado ao fortalecimento do papel e das mulheres no âmbito do 

desenvolvimento científico e do empoderamento sociocultural. 
 

Inicialmente, essas reflexões foram/são realizadas pelas chamadas geografias feministas, trazendo a 

associação entre feminismo e a abordagem marxista, pautada no debate e luta contra o patriarcado, 

enquanto expressão de dominação cultural, social e política do sistema econômico hegemônico, que 

tem como fundamento a divisão de classes. Assim, se o modo de produção atual divide e hierarquiza 

a sociedade em: detentores dos meios de produção – os capitalistas e detentores da força de trabalho 

– o proletariado, em um patamar ainda mais baixo, subordinado e oprimido, tem sido mantidas as 

mulheres da classe trabalhadora. 
 

É preciso ir além da ideia reducionista de que incluir o estudo de gênero na ciência (portanto 

também na Geografia) é dedicar-se exclusivamente à análise (também essencial) dos 

papéis/funções sociais de mulher e de homem. Assim como Meyer (2013), acredita-se que é 

preciso realizar uma abordagem muito mais ampla que considere as instituições sociais, os 

símbolos, as normas, os conhecimentos, as leis, as doutrinas e as políticas da sociedade nos estudos 

sobre gênero. Ou seja, todos temas intrínsecos a (re)produção dos espaços. 
 

Nesse sentido, noção de gênero compreendida enquanto construção social de homens e mulheres 

e que, como construção social, é também espacial, uma vez que sociedade e espaço são 

inexoravelmente interdependentes. 
 

Uma das primeiras bandeiras de luta do movimento feminista foi pelo direito de acesso educação, em 

especial pelas mulheres que não pertenciam a classes sociais privilegiadas, pois a estas, algumas vezes 

lhes eram oferecidas aulas particulares de leitura, idiomas, música etc. Porém, não se considera esses 

casos como conquista de direitos, pois em sua grande maioria essas mulheres “privilegiadas” não 

tinham poder de escolhas e estavam simplesmente, cumprindo ordens e padrões impostos pela 

cultura patriarcal. 
 

O acesso à educação ainda permanece como bandeira de luta, pois ainda que tenha sido uma das 

primeiras reivindicações do feminismo, esse direito ainda não foi contemplado de maneira integral. 

Ainda persistem as desigualdades de acesso, permanência e oportunidades dentro dos espaços de 

ensino. Ainda é grande o número de mulheres que são coagidas a desistir dos estudos (seja na 

educação básica ou superior) pelas circunstâncias culturalmente estabelecidas, que as colocam 

entre as “obrigações” de domésticas, como por exemplo é bastante comum nas periferias, meninas 

adolescentes que cuidam da casa e dos irmãos menores para que os pais possam trabalhar. 
 

Dessa forma, ainda urge uma educação que problematize e descontrua os paradigmas impostos 

culturalmente, como forma de dominação. Vivenciamos momentos de extremos desafios para a 

educação brasileira, onde o cenário que se avizinha tende a ser de maior precarização, incluindo 

cortes de verbas, reformas de ensino, desvalorização de determinadas áreas de conhecimento e 

demais ameaças ao pensamento crítico. Se esse é o panorama geral, o contexto em particular da 

educação realizada por e para mulheres tende ser ainda mais árduo, tendo em vista que se observa 
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certo desnudamento da misoginia, em suas múltiplas facetas (das violências mais ostensivas, às 

mais sutis) e do sexismo em nossa sociedade. 
 

As reflexões promovidas pelos movimentos feministas incluem não somente debates sobre gênero, 

mas insere reflexões sobre etnia, classe social, orientação sexual. Assim, refletir sobre essas 

questões é refletir sobre as relações humanas e direitos humanos e como isso, consequentemente, 

se materializa no espaço geográfico. A práxis docente, que considera saberes e práticas críticas e 

reflexivas, através do ensino de Geografia, possibilita entender a importância da garantia dos 

direitos de representatividade e diversidade dos diferentes grupos sociais em suas pluralidades, 

entendendo-os enquanto atores e (re)produtores dos espaços, de territórios, de lugares e suas 

identidades. Assim, corrobora-se com Silva et al (2011), quando afirmam que a abordagem de 

gênero na geografia não deve ser entendida apenas como um estudo sobre mulheres, mas sim como 

uma possibilidade cientifico-político de denúncia das desigualdades presente na organização de 

uma sociedade sexista. 
 

GÊNERO, ESPAÇO ESCOLAR E A PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE EM 

GEOGRAFIA 

  
Um dos pressupostos teóricos básicos deste artigo é o de que a docência é aqui compreendida 

enquanto um trabalho sério (e não secundário), portanto defende-se aqui a profissionalização do 

ensino que, como afirma Tardif e Lessard (2014, p. 28): “a temática de profissionalização do 

ensino não pode estar dissociada da problemática do trabalho escolar”. Assim, é de extrema 

relevância inserir as reflexões sobre gênero no processo de profissionalização de professores, 

assim como também no contexto escolar. 
 

Tratando sobre o espaço escolar, também corrobora-se com os citados autores quando tratam a 

docência como um trabalho de interações, com objeto humano, tendo a escola como lugar organizado, 

espacial e socialmente, para trabalho docente e que, embora aparentemente “reservada” da vida social 

e cotidiana, por apresentar sua própria racionalização com normas, códigos e símbolos, é produzida 

por convenções sociais e históricas que, além dos trabalhos burocráticos e materiais, é permeada por 

questões simbólicas intangíveis “porque tratam de concepções socioculturais da criança, do 

adolescente e do adulto, ou seja, de como eles devem ser, fazer e saber enquanto membros educados 

(socializados e moralizados) e instruídos de uma determinada sociedade” (TARDIF e LESSARD, 2014 

p. 55). 
 

Assim, considerando a escola como espaço disciplinar dos corpos e das mentes, que diz o que pode e 

o que não pode, que institui e segrega, onde o(a) docente em Geografia, estudioso(a) dos espaços 

atua/atuará, deve atentar para que alerta Louro (2014), quando aborda gênero, sexualidade e educação 

no contexto da construção escolar das diferenças, diz que é visto como “natural” o espaço das 

escolas não serem distribuídos nem usados, portanto, não serem concebidos, do mesmo modo para 

todas as pessoas: 
 

Tal “naturalidade” tão fortemente construída talvez nos impeça de notar que, no interior 

das atuais escolas, onde convivem meninos e meninas, rapazes e moças, eles e elas se 

movimentam, circulem e se agrupem de formas distintas. Observamos, então, que eles 

parecem “precisar” de mais espaço do que elas, parecem preferir “naturalmente” as 
atividades ao ar livre. Registramos a tendência nos meninos de “invadir” os espaços das 

meninas, de interromper suas brincadeiras. E, usualmente, consideramos tudo isso de 

algum modo inscrito na “ordem das coisas”. Talvez também pareça “natural” que algumas  
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crianças possam usufruir de tempo livre, enquanto outras tenham de trabalhar após o 

horário escolar; que algumas devam “poupar” enquanto outras tenham direito a “matar”  

o tempo. Um longo aprendizado, vai, afinal, “colocar cada qual em seu lugar”. Mas as 

divisões de raça, classe, etnia, sexualidade e gênero estão, sem dúvida, implicadas nessas 
construções e é somente na história dessas divisões que podemos encontrar uma 

explicação para a “lógica” que as rege. (LOURO, 2014 p. 64) 

 

No âmbito da relação entre educação e gênero, corrobora-se com Meyer (2013, p.12/13) quando 

esta afirma que gênero se constitui “uma ferramenta conceitual, política e pedagógica central 

quando se pretende elaborar e implementar projetos educativos que coloquem em xeque tanto 

algumas das formas de organização social vigentes quanto as hierarquias e desigualdades delas 

decorrentes”. Nesse sentido, ratifica-se aqui o que citada autora defende, no que se refere ao papel 

do(a) profissional docente, enquanto educador(a), de investir em projetos educativos que 

questionem o que está dado como “natural”, possibilitando transformar os processos de ensino-

aprendizagem vigentes, ajustando o foco da educação para o estímulo à desnaturalização de coisas 

que aprendemos a tomar como dadas. 
 

Assim, no contexto dos desafios da educação hodierna, o ensino de Geografia torna-se 

fundamental para compreender o mundo e sua totalidade, já que a Geografia possibilita aos alunos 

entenderem múltiplas escalas, relacionando questões sociais, econômicas, políticas e ambientais 

(VESENTINI, 2009). Refletir geograficamente sobre gênero vai muito além do levantamento 

estatístico e mapeamento de índices. Pensar nas problemáticas socioespaciais que se desdobram 

dessa temática é de suma necessidade para a formação de professoras e professores de Geografia 

que estão chegando às instituições de ensino, pois torna-se definidor de quais as bases didáticas, 

teóricas e metodológicas sustentarão sua práxis (dentro da perspectiva da reflexão-ação-reflexão 

no contexto da saber-fazer-ser pedagógico-geográfico), tendo em vista que assim poderá definir 

quais as reais contribuições da Geografia para a educação geográfica libertadora e consequente 

transformação social. 
 

Para tanto, é preciso a autocrítica interna à Geografia para repensar seus currículos, os livros 

didáticos e a prática em sala de aula, que são vistos como representativos da verdade nos livros 

didáticos de Geografia, como bipolarização espacial, legitimada culturalmente (TONINI (2006). 

Inserir as questões de gênero nas reflexões que envolvem a práxis docente em Geografia, exige 

incluir no processo de ensino-aprendizagem o estudo acerca dos discursos, expressões, linguagens 

e poder, pois todos esses elementos concretizam-se nos espaços, em especiais no estabelecimento 

de territorialidades que corroboram para desigualdades entre gêneros. 
 

As relações sociais inerentes aos territórios constituem as ações de poder, o chamado campo de 

forças, definindo a territorialidade existente. Para Souza (2008) a territorialidade remete a algo 

extremamente abstrato, que faz de um espaço um território. Haesbaert (2009) trata de 

territorialidade enquanto aspecto simbólico, já que para ele o território carrega sempre, de forma 

indissociável, uma dimensão simbólica ou cultural em sentido estrito, além da dimensão material, 

incluindo, portanto, um conjunto de representações sobre o espaço ou o imaginário geográfico que 

não apenas move, como integra de maneira indissociável estas relações. Dessa forma, o estudo de 

gênero na ciência geográfica perpassa pela formação e manutenção de territórios e 

territorialidades. 
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ESTUDO DE CASO: A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE GEOGRAFIA EM FOCO 
 

Como estratégia metodológica foram aplicados 77 questionários, através de um formulário online, 

visando obtenção de dados com uma amostra dos discentes do Curso de Licenciatura em Geografia  

do IFCE- Campus Quixadá. O questionário objetivou analisar como as questões de gênero vem 

sendo trabalhadas, por docentes e discentes, no processo de profissionalização de professores de 

Geografia, e como os mesmos se posicionam a respeito das relações entre a ciência geográfica e 

os estudos sobre gênero no âmbito das relações sociais que permeiam a (re)produção do espaço. 

O questionário contou com sete perguntas, envolvendo a análise dos pontos mencionados 

anteriormente. As primeiras perguntas questionavam se os discentes tinham noção do estudo da 

relação entre geografia e gênero, e se consideravam tal estudo relevante para o ensino e para a sua 

formação acadêmica. Diante das respostas, pôde-se notar que 94,8% afirmam que a Geografia 

relaciona-se com o estudo de gênero. 
 

No segundo questionamento obteve-se um resultado positivo, pois 100% dos discentes afirmaram 

que consideram que a ciência geográfica pode contribuir para a compreensão das relações de 

gênero, no contexto da (re)produção do espaço. Contudo, ao analisar o restante das respostas, 

constatou-se uma contradição, pois mesmo havendo a concordância de todos com essa questão, 

muitos ainda não conseguem formular uma resposta, para a sétima pergunta que foi: “Para você, 

como a Geografia pode contribuir para as reflexões sobre gênero?” 

 

Partindo do pressuposto que 37,2% foram respondidas por alunos do primeiro e segundo semestre 

do curso de Licenciatura em Geografia, poderia os mesmos ainda não ter uma noção do conceito 

de geografia e gênero? Essa pergunta foi respondida ao decorrer da análise das respostas dos outros 

semestres, pois em cada período do curso, notou-se que muitos alunos não tem noção de como a 

geografia pode contribuir para as reflexões sobre gênero, colocando em suas respostas: “Não sei”, 

“Nada”, “Sim”, “Não sei informar”, “Nada a acrescentar”. Sendo assim, a noção das reflexões 

sobre gênero e geografia não está necessariamente ligado ao semestre que o licenciando está 

cursando. 
 

Todas essas respostas negativas, poderia estar ligada a falta de senso crítico presente nos discentes 

do curso? Já que em uma das perguntas do questionário, é feito a seguinte indagação: “Como você 

avalia o senso crítico do corpo discente do curso de Licenciatura em Geografia do IFCE Quixadá 

no que se refere às discussões de gênero, considerando a estrutura social predominantemente 

sexista e patriarcal que são marcas culturais da região (sertão) onde vivem?” 

 

Como mostra o gráfico acima, a maioria das respostas classifica o senso crítico dos discentes em 

geografia como Bom e Regular. Levando em consideração a afirmação feita na indagação, o fato 

da estrutura social predominante no Sertão Central cearense ser uma estrutura patriarcal e sexista, 

no qual as questões sobre gênero são pouco discutidas, comprova-se mais uma vez certa 

contradição nas respostas, o que comprova a incompreensão das questões de gênero dentro do 

processo de (re)organização espacial. Portanto, torna-se de fundamental importância reforçar que 

essa temática é intrínseca aos processos espaciais e que, dessa forma, estes futuros professores 

entendam a geografia como uma ciência de questionamentos e reflexões socias. 
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Obteve-se o seguinte resultado: 

 

 

Portanto, outro ponto questionado, foi a avaliação da formação profissional oferecida pelo curso 

de Licenciatura em Geografia, especificamente no tocante ao desenvolvimento do senso crítico 

sobre as questões de gênero. Os resultados atingidos, mostram que 44,2% classificam o curso 

como tendo uma boa formação a respeito do senso crítico sobre as questões de gênero. Apesar 

disso, um percentual relevante de 29,9% considera que o curso está classificado como regular e 

ruim, e apenas 26% afirma que o curso oferece uma excelente formação sobre as questões de 

gênero. 

 

Outra pergunta foi a respeito de como esses professores(as) de Geografia em formação, avalia o 

SEU nível de preparação profissional para trabalhar as relações entre ciência geográfica e gênero. 

O resultado obtido aponta que 88,3% considera-se com nível de preparação profissional 

satisfatório e regular. O questionamento seguinte trata respeito da atuação dos docentes do curso 

de Licenciatura em Geografia no tocante a inserção de questões de gênero, seja em suas aulas ou 

através de trabalhos, pesquisas, grupos de estudos e projetos; 56,6% dos discentes afirmaram que 

esses profissionais não atendem satisfatoriamente essas questões, pois pouco é trabalhado. Outro 

indicador que aponta para possível contradição e falta de compreensão dos estudos de gênero 

dentro da ciência geográfica no âmbito da formação de professores foi que em questionamentos 

anteriores a maior parte do(a)s entrevistados afirmaram possuir uma boa preparação profissional 

(ou seja, parte considerável dessa preparação vem do curso de graduação em que estudam). 

Portanto, ainda há um longo caminho a ser percorrido, no que desrespeito a inserção de questões 

de gênero na formação profissional desses licenciandos, já que boa parte desses futuros 

profissionais não conseguem formular uma resposta coerente a respeito de como a Geografia pode 

contribuir para as reflexões sobre gênero. 

 

Diante de todos os resultados negativos, muitos discentes responderam de forma coerente a 

pergunta, entendendo que a aula de geografia pode ser utilizada para contribuir sobre as reflexões 

de gênero. Como podemos notar na resposta de um(a) do(a)s discentes do quinto semestre do curso 

de Licenciatura em Geografia analisado: 
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Já que a geografia estuda também relações sociais, suas relações com o espaço, uso e 

ocupação do mesmo, seria interessante perceber como através do tempo as relações de 
gênero também se formaram dentro desse espaço. Quais os impactos dentro da construção, 

configuração e uso desse espaço, levando em consideração as questões de gênero. Qual a 

herança ou marca ainda são presentes dentro das realidades espaciais, quais espaços ainda 

carregam consigo essa característica sexista.(Ex: Região Rural como um ambiente 

altamente machista e sexista) como através do tempo o espaço rural foi na sua maioria 

territorialidade pelo homem como também estudar os movimentos de resistência e luta 

contra essa herança sexista ( Movimentos de Mulheres do campo) Agricultoras que fazendo 

parte ou não de algum movimento resistem e lutam por questões agrárias e de terra. Poderia 

ser discutido em oficinas, minicursos, eventos de visibilidade, trabalhos em disciplinas. 

(Discente do quinto semestre de Geografia) 

 

Diante do exposto, comprova-se que é urgente que o processo de formação de professores de 

Geografia inclua de maneira satisfatória as reflexões sobre as questões de gênero no processo de 

ensino-aprendizagem da ciência geográfica, já que a mesma é um importante elemento didático 

do currículo para a compreensão das relações sociais e suas repercussões na (re)produção dos 

espaços, com vistas à educação geográfica crítica e emancipatória. 

 

Com o intuito de analisar a formação dos professores de Geografia do curso analisado, também 

foram aplicados 07 questionários. Os três questionamentos iniciais eram os mesmos do formulário 

aplicado junto aos discentes. A primeira pergunta era se os professores consideravam que existe 

relação entre conhecimento geográfico e gênero e todos responderam que sim. A pergunta seguinte 

era se consideram importante a Geografia colaborar com as reflexões sobre gênero no âmbito das 

relações sociais que permeiam a (re)produção do espaço e todos consideram importante. O 

próximo questionamento, assim como no questionário do corpo discente, quis saber dos 

professores como avaliam o senso crítico do corpo discente do curso de Licenciatura em Geografia 

no que se refere às discussões de gênero, considerando a estrutura social predominantemente 

sexista e patriarcal que são marcas culturais da região (sertão) onde vivem. 71,4% consideram 

insatisfatória e 28,6% responderam que é regular. 

 

As perguntas seguintes tinham como foco analisar a inserção da temática de gênero no contexto 

da formação e atuação dos professores. O quarto questionamento era: Enquanto professor(a) de 

Geografia em formação, como você avalia o SEU nível de preparação profissional para trabalhar 

as relações entre ciência geográfica e gênero? 57,1% responderam como regular, 28,6% boa e 

14,3% excelente. 

 

A pergunta de número cinco era: Como você, enquanto professor(a) de Geografia, avalia SUA 

ATUAÇÃO docente no tocante a inserção de questões de gênero em suas 

aulas/trabalhos/pesquisas/etc? As duas opções de respostas eram: atende satisfatoriamente ou pode 

melhorar. 100% responderam esta última opção. 

A última pergunta objetivou coletar dos professores sugestões sobre como a docência em 

Geografia pode contribuir para as reflexões sobre gênero? Algumas respostas foram: inserção de 

debates acerca da violência e segregação nas cidades, escola, estatísticas, estudos, 

interdisciplinaridade, garantir o espaço democrático da sala, introdução de autoras mulheres da 

geografia; realização de pesquisas onde as mulheres assumam papéis centrais, eventos, Inclusão 

dessa abordagem em disciplinas especificas 
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A análise dos dados de ambos os questionários aponta, de maneira geral, para uma incompreensão 

e ausência teórica-metodológica de sistematização do trabalho sobre gênero no âmbito da 

profissionalização e atuação docente em Geografia. Entretanto, é possível asseverar também que 

há um pequeno avanço nos campos das intenções e reflexões sobre essa temática dentro do 

currículo da educação geográfica. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As análises aqui realizadas não objetivam encerrar as reflexões acerca da profícua relação entre as 

categorias geográficas de análise da sociedade e gênero, pois várias outras relações 

epistemológicas podem ser realizadas no âmbito da produção do saber geográfico e, portanto, do 

fazer e do ser docente em Geografia. As paisagens, as regiões e os lugares são permeados pelas 

questões sociais e culturais de gênero. 
 

Assim, ratificada a relação entre geografia e gênero, torna-se necessário operar no campo da 

educação geográfica com essa perspectiva de reflexão e análise. Afinal, a docência em Geografia 

comprometida com o desenvolvimento de competências e habilidades do educando para a 

cidadania, não pode se dar fora da análise e constante busca por compreensão dos contextos 

histórico, social, cultural, ambiental, político e econômico enquanto meio para entender os 

diferentes modos de (re)produção espacial. 
 

O conceito de gênero, enquanto categoria científica, ainda é muito recente dentro da construção 

do conhecimento. É um termo ainda cercado de controvérsias e debates, com diferentes definições 

que nem sempre dialogam entre si. Entretanto, essa complexidade não desvalida a necessidade de 

incluí-lo na produção da ciência, pelo contrário, só ratifica a importância de estudos amplos, 

profundos e comprometidos com a para compreendê-lo. É urgente compreender que estudar 

gênero implica dedicar-se a análises de processos sociais (e, portanto, espaciais) amplos que 

definem, discriminam, diferenciam e segregam sujeitos como diferentes. 
 

Se as áreas temáticas de estudos da ciência geográfica envolvem análises tais como cultura, política, 

população (povos/raças/etnias), economia, classes sociais, nacionalidade, religião, sexualidade, 

educação, direitos humanos, ou seja, todas áreas diretamente relacionadas com gênero, é necessário 

frisar que estudar gênero na Geografia exige essas articulações, que implicam ampliação e 

complexificação das reflexões sobre gênero no cerne da ciência geográfica, mas sobretudo, como 

e quais as contribuições desta ciência, enquanto disciplinar escolar que se concretiza pela 

prática/práxis docente, pode verdadeiramente intervir socialmente, ressaltando também que esse 

“modelo” social, estabelecido enquanto norma, também se reproduz no espaço escolar, 
 

Se a formação e a práxis docente em geografia objetiva a educação geográfica (e esta almeja a 

ação crítica, reflexiva e transformadora dos educandos enquanto sujeitos ativos na construção de 

uma sociedade com igualdade de direitos e oportunidades), refletir sobre gênero, que nada mais é 

que o estudo sobre as relações sociais de poder que envolvem mulheres e homens, é condição sine 

qua non para a compreensão espacial e, portanto, constitui-se como elementos para emancipação 

e esperança.  
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