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RESUMO 

 

A demanda por metodologias de avaliação econômica ambiental surge quando o 

sistema econômico criado pelo homem torna-se incompatível com o sistema 

ecológico oferecido pela natureza. Tais metodologias não objetivam dar preço a um 

certo tipo de ambiente e sim mostrar o valor econômico que ele pode oferecer e o 

prejuízo irrecuperável que pode haver caso seja destruído. A área de estudo, a 

microbacia do Rio Batateira, localizada no município de Crato-CE, se enquadra 

nesta perspectiva. Frequentes impactos fluviais, aliados ao comprometimento das 

condições ambientais, mostram-se diretamente ligados à tendência histórico-

espacial de expansão ocupacional da bacia, tendem a agravar a realidade sócio 

espacial. Neste trabalho serão avaliados os passivos ambientais, visando a 

utilização das informações como ferramenta para a conservação dos recursos 

hídricos da microbacia do Rio Batateira, Crato-CE. Para obter os resultados 

referentes ao estudo, foi necessário avaliar a qualidade ambiental através de 

técnicas de geoprocessamento e tratamento de imagens para o diagnóstico de 

degradação dos solos, classes de declividade, características hidrográficas, 

densidade demográfica, densidade de arruamentos, densidade de domicílios. Os 

dados socioeconômicos foram coletados a partir de informações cedidas pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e Instituto de Planejamento do 

Estado do Ceará (IPECE). Na metodologia utilizamos o Método Dose-Resposta no 

qual foi possível demonstrar a influencia das atividades urbanas (dose) sobre a 

qualidade ambiental (resposta) da bacia em estudo. Como resultado, foi possível 

diagnosticar a relação entre a estrutura geomorfológica e a distribuição espacial dos 

diferentes padrões de ocupação identificados. 

 

 

Palavras-chave: Passivos, Rio Batateira, Valoração. 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Demand for environmental economic evaluation methodologies arises when the 

economic system created by man becomes incompatible with the ecological system 

offered by nature. Such methodologies are not intended to give price to a certain type 

of environment, but show the economic value that it can offer and the irrecoverable 

damage that can be destroyed if. The study area, the watershed of the Rio Batateira, 

located in Crato-CE district, falls into this perspective. Frequently river impacts, 

together with the commitment of environmental conditions, show directly linked to 

historical and spatial trend of occupational expansion of the basin, tend to worsen the 

socio-spatial reality. This work will be assessed environmental liabilities, targeting the 

use of information as a tool for conservation of water resources of the watershed of 

the Rio Batateira, Crato-CE. For the results of the study, it was necessary to evaluate 

the environmental quality through geoprocessing techniques and imaging for the 

diagnosis of soil degradation, slope classes, hydrographic features, population 

density, roads density, household density. Socioeconomic data were collected from 

information provided by the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) 

and the Institute of the State of Ceará Planning (IPECE). In the methodology we use 

Dose-Response method in which it was possible to demonstrate the influence of 

urban activities (dose) on environmental quality (response) of the basin under study. 

As a result, it was possible to diagnose the relation between the geomorphology 

structure and the spatial distribution of the different identified occupation patterns. 

 

 

Keywords: Liabilities, Rio Batateira, Value. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A partir do momento em que o homem começou a conviver em grandes 

comunidades, ele transformou a natureza de forma a garantir a própria 

sobrevivência e lhe proporcionar conforto. Com o processo de industrialização, a 

produtividade dos bens materiais e seu consumo se deram de forma bastante 

acelerada. Como esse processo de industrialização desrespeitou a dinâmica dos 

elementos componentes da natureza, a degradação do meio ambiente ocorreu de 

forma acelerada. Esta degradação tem comprometido a qualidade de vida da 

população de várias maneiras, sendo mais perceptível na alteração da qualidade da 

água e do ar, nos ―acidentes‖ ecológicos ligados aos desmatamentos, queimadas, 

etc. (Mendonça, 2007).  

As discussões sobre os impactos ambientais tratam-se de uma questão 

de caráter público, pois tais discussões não se restringem aos elementos A ou B que 

podem chegar a serem extintos em virtude de sua má utilização ou de uma 

utilização excessiva, mas consiste da discussão sobre o fim do sistema que gera e 

mantém a vida no planeta – o meio ambiente.  

Hawken, Lovins e Lovins (1999, p. 9) afirmam que: 

 

Quase toda deterioração social e no ecossistema é produto do emprego 

economicamente dissipador dos recursos humanos e naturais, porém as 

estratégias de produtividade dos recursos podem praticamente deter a 

degradação da biosfera, tornando-a mais rentável para empregar as 

pessoas e, assim, evitar a perda dos sistemas vivos indispensáveis e da 

coesão social. 

 

A sociedade possui um longo histórico de degradação ambiental, 

principalmente no que se refere ao solo, aos recursos hídricos e às florestas. Essa 

atividade de degradação causada pelas ações antrópica está causando sérios 
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declínios nos diversos ecossistemas do planeta, contudo, nos últimos anos, a 

intensificação pela procura de novas fontes de combustíveis de caráter renovável, a 

preservação dos rios de água doce e aumento da temperatura do planeta vêm 

trazendo aos cientistas o desafio de encontrar uma forma de minimizar o processo 

de degradação do meio ambiente e, com isso, reduzir os efeitos deste processo 

sobre a sociedade. 

Com a necessidade de harmonizar o desenvolvimento econômico sem 

comprometer do uso eficiente dos recursos naturais, surge em 1987, o conceito de 

desenvolvimento sustentável, em que a inter-relação das atividades econômicas, o 

meio ambiente e o bem-estar social, tanto para as gerações presentes quanto para 

as futuras, constituem o tripé desse novo paradigma (SOUSA e MOTA, 2006).  

Esta ótica de desenvolvimento é fundamental, pois alerta sobre a 

necessidade de garantir e direcionar políticas públicas coesas com a gestão dos 

ativos ambientais. Isto promove a determinação de valores econômicos aos recursos 

naturais existentes e das funções que os mesmos desempenham para a promoção 

do bem-estar social (SOUSA e MOTA, 2006).  

Cabe ressaltar que o meio ambiente e o meio econômico estão 

diretamente vinculados e devem viver em perfeita harmonia, pois o desequilíbrio 

nessa relação pode ocasionar sérios problemas ambientais e, consequentemente, 

econômicos. 

Marques e Comune (2001, p. 23) afirmam que ―a necessidade de estimar 

valores para os ativos ambientais atende as necessidades de adoção de medidas 

que visem à utilização sustentável do recurso‖. A degradação causada aos recursos 

e serviços naturais pelas ações antrópicas, evidencia que o mercado não é capaz, 

sozinho, de assimilar os impactos causados e assim corrigi-los. Ele necessita de 

outras forças atuando em prol do bem-estar da população.  

De acordo com Ponciano, Souza e Mata (2008, p. 3):  

 

A questão econômica fundamental, não está atrelada apenas a ação de 

produzir e consumir, com alocação dos recursos escassos da sociedade, 

mas sim em utilizar estes recursos de forma a minimizar a depredação dos 

recursos naturais, com o comprometimento da sustentabilidade e a 

deterioração da qualidade do meio ambiente. 
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Diante deste cenário, é importante ressaltar que a água constitui como 

meio de viabilização da ocupação do território, do deslocamento de bens e pessoas 

e, portanto, têm objetivos diretamente ligados às políticas de desenvolvimento 

voltadas para estratégias de sustentabilidade. Assim, torna-se necessária à 

valorização do passivo do recurso ambiental, com forma de asseguram a adequação 

e manutenção de índices adequados de qualidade ambiental e de vida, com 

envolvimento dos agentes econômicos e da sociedade, conforme a teoria do 

desenvolvimento sustentável.  

A Região do Cariri possui a bacia hidrogeológica de maior expressão do 

Estado do Ceará, com as melhores unidades aquíferas armazenadoras, as maiores 

reservas de águas subterrâneas com boa qualidade.  

De acordo com Gomes, Costa e Mesquita (2007, p. 2): 

 

Apesar de possuir excelentes aquíferos, vários fatores vêm contribuindo 

para a degradação acelerada dos recursos hídricos subterrâneos da Região 

do Cariri, tais como: o crescente desmatamento ocorrido na Chapada do 

Araripe, zona de recarga, ocasionando a diminuição da vazão nas fontes 

naturais; a perfuração indiscriminada, a falta de cadastramento, a má 

construção, conservação e manutenção dos poços; a falta de saneamento 

básico e a poluição causada pelas atividades agrícolas e industriais. 

 

O objetivo geral deste trabalho é avaliar os passivos ambientais utilizando 

modelos de avaliação ambiental para o auxilio nas tomadas de decisões e assim 

auxiliar na conservação dos recursos hídricos na microbacia hidrográfica do Rio 

Batateira, Crato-CE. Para tanto, perseguiram-se os objetivos específicos de avaliar a 

qualidade ambiental de acordo com aspectos topográficos e uso ocupação do solo 

local; aplicar ao Método Dose-Resposta geoindicadores que demonstrem a 

influencia das atividades urbanas sobre a qualidade ambiental das unidades 

mapeadas na microbacia hidrográfica Batateiras e por fim, diagnosticar a relação 

entre a estrutura geomorfológica e a distribuição espacial dos diferentes padrões de 

ocupação identificados.  
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Através deste objetivo procura responder o problema de pesquisa: Quais 

as ações e contribuições do Poder Público em relação ao desenvolvimento 

sustentável do meio ambiente do Município de Crato-CE? 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 O Uso Da Água, Disponibilidade E Importância no Contexto Social 

2.1.1 A água e as dimensões da sustentabilidade 

Segundo Begossi (1997), embora o uso de recursos ambientais não tenha 

seu preço reconhecido no mercado, seu valor econômico existe na medida em que, 

seu uso altera o nível de produção e consumo da sociedade. O uso descontrolado 

de água pelo homem nas bacias hidrográficas leva a alterações no ciclo hidrológico. 

No entanto, salvo no caso de grandes empreendimentos de irrigação ou 

hidroelétricos, este poderia satisfazer suas necessidades sem produção de 

mudanças severas no ciclo natural. Essas alterações devem-se também a outras 

ações do homem, como o desmatamento, o uso da terra sem técnicas eficientes de 

controle de erosão e captações para irrigação mal feitas e sem planejamento, que 

perturbam a infiltração da água no solo e diminuem severamente a armazenagem de 

água e a recarga de aquíferos. Nas regiões urbanas, devido a impermeabilização do 

solo, durante as chuvas, o escoamento superficial torna-se maior, com um tempo de 

concentração menor, fato que aumenta a capacidade de carreamento de 

sedimentos, provocando a contaminação e o assoreamento dos cursos d’água, 

inundações e grandes períodos de seca. 

Os temas relacionados a água, recursos hídricos, bacias hidrográficas 

têm sido dos mais destacados pelo histórico movimento preservacionista e 

conservacionista onde, mesmo na atualidade, ganha uma posição de destaque 

quando se trata de discussão de políticas referentes à proteção ambiental. 

Ao tratarmos das heranças ambientais ameaçadas, na lista encontram-se 

a cobertura vegetal do planeta, solo, a biodiversidade a água e o ar. A água é um 

bem vital e está se tornando o grande elemento chave das questões relacionadas ao 

meio ambiental: sua ausência, ou contaminação, leva a redução dos espaços de 
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vida e ocasiona, além de imensos custos humanos, uma perda global de 

produtividade social. 

Segundo Dowbor e Tagnin (2005, p.44): 

 

Ao contrário do petróleo, acerca do qual se dividem (cada vez menos) as 

opiniões sobre as disponibilidades futuras, no caso da agua há poucas 

duvidas quanto à situação cada vez mais dramática que enfrentamos, e 

ainda enfrentaremos. As reservas de água do planeta são constituídas por 

98% de água salgada e 2% de agua doce. Destes 2%, 87% estão 

bloqueados nas calotas polares e nas geleiras, e a maior parte que resta se 

encontra em subterrâneos, na atmosfera e nos organismos vivos. As 

reservas de água útil são, portanto, relativamente limitadas e em muitas 

regiões do mundo se tornaram escassas. 

 

Direcionando o tema para o nordeste brasileiros, os impactos causados 

pela a falta de água no semiárido alcança o sentimento de perda e dor para as 

comunidades atingidas, isto porque a escarces de água repercute sobre economias 

frágeis e pessoas irresistentes as dificuldades produzidas pela a seca. 

Diante do exposto, e segundo Sachs (1993), o conceito de 

sustentabilidade apresenta cinco dimensões: social, econômica, ecológica, 

geográfica e cultural. Esta pluridimensionalidade abordada pelo autor sinaliza as 

diretrizes que devem trazer soluções para o sistema como um todo, interagindo com 

as diferentes demandas quer sejam em aspecto ambiental, social, econômico, 

geográfico ou espaço-territorial, político e cultural.  

De acordo com Silva (1998), muitos autores sugerem que para pensar o 

desenvolvimento sustentável é preciso considerar os aspectos econômicos, 

políticos, sociais, culturais, éticos e ambientais de uma sociedade; é construir 

historicamente um tipo de vida baseado em novos valores, que devem ser 

analisados sob uma ótica local e global, para que se percebem as relações 

fundamentais dos seres humanos entre si, e com a natureza, aqui retratado no caso 

da preservação e disponibilidade de água. 
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2.1.2 A água como um bem econômico 

A crise mundial, caracterizada por um estilo de desenvolvimento 

fundamentado na degradação do meio ambiente e nas injustiças sociais, pode ser 

percebida por meio de indicadores concretos de vulnerabilidade dos sistemas 

naturais. Diante disto é necessário repensar as relações entre o homem e a 

natureza, pois, com a crise ambiental ao qual as comunidades enfrentam, gera-se 

um novo modelo de desenvolvimento e, para conseguir o tão ansiado 

desenvolvimento sustentável, torna-se primordial a conscientização ambiental, 

principalmente no que diz respeito ao recurso mais importante para a humanidade, a 

água.  

A Terra somente é habitável para os seres humanos porque possui um 

dos principais recursos essenciais para a vida, a água. Para pensar em 

desenvolvimento sustentável deve-se priorizar uma conscientização global de 

proteção da água doce em nosso planeta, onde segundo Rebouças (1999, p.1) a 

água doce é um elemento vital para a sobrevivência da humanidade na Terra e 

ainda: 

 

A água doce é elemento essencial ao abastecimento do consumo 

humano e ao desenvolvimento de suas atividades industriais e 

agrícolas e é de importância vital aos ecossistemas – tanto vegetal 

como animal – das terras emersas. 

 

O uso indiscriminado da água causa a diminuição da disponibilidade 

efetiva de água doce para o consumo humano. Dentre as principais formas de mau 

uso, pode-se citar a retirada excessiva e seu consequente desperdício; a poluição e 

contaminação; o desmatamento; e a urbanização. É neste conjunto de fatores que 

determinam a escassez e fazem da água um dos problemas centrais para a 

continuidade do modo de produção da sociedade capitalista, assim gerando o 

aumento na demanda e conduzindo a custos mais elevados, pois torna-se cada vez 

mais difícil captar água doce na quantidade e qualidade necessária ao consumo 

humano. 
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Assim, para que a promoção da gestão eficiente dos recursos hídricos, 

primeiramente é preciso entender que a água é considerado como um bem comum 

ao qual todos tem acesso, ou seja, de modo geral, é entendida como um patrimônio 

comum, um recurso ao qual toda Nação dispõe. No entanto, diante dos problemas 

causados aos recursos hídricos, por essa forma de abordagem, a cada dia torna-se 

mais evidente a necessidade de entender a água como um bem econômico, cuja 

gestão deverá orientar-se por princípios de eficiência econômica, satisfazendo a 

procura sob uma ótica de sustentabilidade. Prova disso é que o princípio 4, da 

Declaração de Dublin, da Conferência Internacional da Água e do Ambiente, 

ocorrida em 1992, declara que ―a água tem valor econômico em todos os seus usos, 

devendo ser reconhecida como um bem econômico‖.  

Sobre o assunto Neutzling (2004, p.16) afirma já existir uma tendência 

para se entender a água enquanto bem econômico, e esse considera: 

 

A sociedade como um conjunto de transações interindividuais de troca de 

bens e de serviços mediante os quais cada indivíduo tenta satisfazer as 

próprias necessidades de modo a otimizar a sua utilidade individual, 

minimizando os custos e maximizando os benefícios. Nesse contexto, o 

parâmetro de definição do valor dos bens (recursos e serviços materiais e 

imateriais) é representado pelo capital financeiro. O valor de um bem é 

determinado pela sua contribuição à criação de um, valor plus para o 

capital. Segundo essa tendência, o mercado representa o mecanismo ideal 

de escolha dos bens e dos serviços a valorizar e a utilizar. A empresa e o 

investimento privado são vistos como o sujeito e o motor principal da 

criação da riqueza e consequentemente do desenvolvimento econômico e 

social de um país. A água, então, deve ser tratada como uma mercadoria 

que se vende e se compra em função do preço de mercado. O mercado da 

água deve ser o mais livre e aberto possível. A água pertenceria a quem 

investisse, a quem arca com os custos para assegurar a captação, a 

depuração, a distribuição, a manutenção, a proteção e a reciclagem. 

Segundo essa tendência, a água da chuva, a água dos rios e dos lagos são, 

in natura, bens comuns. A partir do momento em que existe uma 

intervenção humana e, consequentemente, um custo para transformar estas 

águas em água potável ou em água para irrigação, ela deixa de ser um bem 

comum para se tornar um bem econômico, objeto de trocas e de 

apropriação privada. 
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Assim, entender a água como bem econômico constitui em estabelecer 

valor econômico de modo que passe a apresentar preço de mercado, que atenda 

aos princípios do poluidor-pagador e de disposição para pagar, que correspondem 

ao mesmo que fazer uma opção entre benefícios presentes e custos futuros. 

Diante do exposto, o problema da escassez de água não está relacionado 

somente ao crescimento populacional. Ao contrário, constitui um problema 

decorrente da utilização sem critérios, desconsiderando a possibilidade real de que a 

água venha a faltar, apesar de sua aparente abundância. 

Assim, esse ponto apresenta as leituras que abordam temas relacionados 

a água e a sua importância no contexto social, procurando intercalar o assunto com 

o conceito de sustentabilidade e as dimensões envolvidas com o mesmo. A busca 

pela compreensão de que a água possui valor para as comunidades, bem como 

para a manutenção da vida é essencial. Assim, compreender a importância da água 

para as populações residentes no semiárido brasileiro, possibilita a melhor 

compreensão para o estabelecimento de critérios sustentáveis para a utilização e 

consumo deste recurso natural. 

 

2.2 Valoração dos Recursos Ambientais  

A valoração do meio ambiente trata-se de uma ferramenta complexa, 

devido os bens naturais não possuir um valor econômico de mercado e muito menos 

bens substitutos. Isso faz com que sua mensuração seja complexa.  

De acordo com Nogueira, Medeiros e Arruda (2000, p. 85):  

 

Os métodos de valoração econômica ambiental são técnicas 

específicas para quantificar (em termos monetários) os impactos 

econômicos e sociais de projetos cujos resultados numéricos vão 

permitir uma avaliação mais abrangente. 

 

O maior problema encontrado em relação a quantificação de bens 

ambientais e públicos, visto que a maioria desses bens não é negociada no 
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mercado, é a identificação/estimação de preços ou pesos que possam refletir o valor 

de um certo recurso natural diante a atividade econômica, assim como, os valores 

ecológico e psicológico que expressam o equilíbrio e manutenção dos ecossistemas 

e a identidade dos indivíduos com bens ambientais em estudo. 

Segundo Pugas (2006, p.32), os seus valores necessitam ser medidos e 

expressos em termos monetários, sempre que possível, de forma que possam ser 

comparados na mesma escala de outros bens e serviços comercializados em 

mercados tradicionais. Com a carência de um preço de mercado e de um mercado 

propriamente dito para os bens ambientais, estes originam lacunas no sistema, 

levando ao uso não sustentável dos recursos naturais, o que pode acarretar em 

sérios problemas no bem-estar na geração atual como nas futuras. 

Neste sentido, a determinação do Valor Econômico dos Recursos 

Ambientais (VERA) deve considerar todas as características econômicas e de valor 

dos recursos naturais, além de considerar que esses bens podem ou não estar 

associados a um uso. De acordo com Cardoso (2005) e Motta (2006), estes afirmam 

que o VERA divide-se em Valor de Uso e Valor de Não Uso, como pode ser 

observado na Figura 1 o detalhamento da sua decomposição. 

 

Figura 1- Decomposição do valor econômico de um recurso ambiental. 

 

Fonte: adaptado de Silveira (2011). 
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existência dos bens ambientais. 
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Os usos e não-usos dos recursos ambientais compreendem valores os 

quais precisam ser mensurados para se fazerem opções entre usos e não-usos 

diversos e até mesmos conflitantes, ou seja, quando um tipo de uso ou de não-uso 

exclui, necessariamente, outro tipo de uso ou não-uso (DUBEUX, 1998).  

Marques e Comune (2001) reforçam a importância dos métodos de 

valoração ambiental decorrem não só da necessidade de dimensionar impactos 

ambientais, internacionalizando-os à economia, mas também de evidenciar custos e 

benefícios decorrentes da expansão da atividade humana. 

2.2.1 Os Passivos Ambientais 

Os passivos ambientais se vêm acumulando na microbacia do Rio 

Batateira ao longo de décadas de atividades humanas realizadas, estas com 

descaso diante do meio ambiente e da sua capacidade de resiliência para suportar 

tais agressões, provocando manifestações das mais variadas formas. 

Normalmente, o surgimento dos passivos ambientais dá-se pelo uso de 

uma área, lago, rio, mar e uma série de espaços que compõem nosso meio 

ambiente, inclusive o ar que respiramos, e de alguma forma estão sendo 

prejudicados, ou ainda pelo processo de geração de resíduos de difícil eliminação.  

Apesar de ser um termo abrangente, pode-se definir o passivo ambiental 

como uma obrigação adquirida em decorrência de transações anteriores ou 

presentes, que provocaram ou provocam danos ao meio ambiente ou a terceiro, de 

forma voluntária ou involuntária, os quais deverão ser indenizados através da 

entrega de benefícios econômicos ou prestação de serviços em um momento futuro 

(EPA, 1996; RIBEIRO e LISBOA, 2000; GALDINO et al., 2002; CAMELO, 2011). 

O passivo ambiental insere-se no âmbito social por se tratar de uma 

exigência legal que responsabiliza o autor do dano a reparar ou mitigar prejuízos de 

cunho social ou privado, provocados direta ou indiretamente através das 

externalidades provocadas no meio ambiente (EPA, 1996). 

Para SINGER e SEKIGUCHI (1999) passivos ambientais podem ser 

entendidos como obrigações decorrentes da contaminação ou degradação 

ambiental provocada por determinada atividade sobre o meio ambiente. Todavia, o 
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levantamento do passivo ambiental é uma tarefa complexa já que significa identificar 

e caracterizar os efeitos ambientais adversos, sendo que quanto maior forem esses 

efeitos, maior será o montante do passivo ambiental.  

Segundo a EPA (1996), existem várias técnicas para se estimar um 

passivo ambiental, as quais tem sido desenvolvidas e aplicadas em combinação 

para cada tipo de passivo ambiental: técnicas atuariais, julgamento profissional, 

engenharia de estimação de custos, técnicas de analises para a decisão, 

modelagem, técnicas de cenários e métodos de valoração. 

Conforme resolução CONAMA 001/86, o Passivo Ambiental é qualquer 

modificação das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, 

causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante da atividade humana. 

Representa os danos causados ao meio ambiente gerando uma obrigação, uma 

responsabilidade social com os aspectos ambientais. De acordo com Azevedo, 

Gianluppi e Malafaia (2007, p.84): 

 

A essência do passivo ambiental está no controle e reversão dos impactos 

das atividades econômicas sobre o meio natural, envolvendo, portanto, 

todos os custos das atividades que sejam desenvolvidas nesse sentido, 

podendo os danos ambientais serem relativos a recursos hídricos, à 

atmosfera, ao solo e ao subsolo, perda da biodiversidade, danos à saúde e 

à qualidade de vida, impactos na atividade econômica e, por fim, impactos 

sociais e culturais.  

 

Diante do exposto, mensurar os passivos ambientais envolve variáveis 

complexas. Percebe-se que muitos passivos ambientais não serão reconhecidos, 

quer seja pela falta de técnicas adequadas para identifica-los ou porque não se 

consegue definir com segurança quem gerou efetivamente; ou porque não existe 

tecnologia adequada para recuperar o meio ambiente dos danos provocados; ou 

porque não se pode definir o montante de insumos que seria utilizado para combater 

a degradação. 

Assim, elementos que podem contribuir no entendimento de que os bens 

naturais não possuírem um valor econômico de mercado e muito menos bens 

substitutos para eles, mas estes possuem a sua importância para a manutenção da 
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vida. Através do esquema apresentado por Silveira (2011), os recursos naturais 

podem apresentar os seus valores como sendo de uso e o de não-uso, assim para 

estimar os passivos envolvidos na localidade de estudo, o pesquisador deverá 

analisar uma gama de fatores para a utilização da melhor metodologia para a 

realidade em questão. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Caracterização da Área de Estudo 

No território brasileiro, a Região Nordeste tem sido associada ao flagelo 

da seca. Entretanto no interior do Ceará, existe a Região do Cariri que apresenta 

aspectos distintos do sertão que a rodeia, considerada como um oásis no meio de 

um imenso espaço de semiaridez. Isso sobrevém por causa da existência da 

Chapada do Araripe, que está localizada no alto sertão nordestino brasileiro, na 

confluência das fronteiras dos Estados do Ceará, Pernambuco e Piauí, 

compreendendo, o topo, uma área de 6.500 km² (Figura 2), delimitada 

aproximadamente, pelas coordenadas geográficas 38°30’ e 39°28’ Oeste e 7°05’ e 

7°40’ Sul, onde estão localizadas as duas principais cidades da região do Cariri 

cearense, Juazeiro do Norte e Crato (VERÍSSIMO e AGUIAR, 2005).  

 

Figura 2 – Localização geográfica da Chapada do Araripe. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Atualmente estudos dividem o topo da Chapada do Araripe em dois 

grandes setores: o setor oriental (porção leste) compreende uma altitude que varia 

de 870 a 974 metros, sendo este o ponto culminante. O setor ocidental compreende 

uma superfície de 2.596 km² e está posicionada em cotas um pouco mais baixas, 

entre 750 e 890 metros.  

3.1.1 Os Recursos Hídricos do Cariri 

A Bacia Sedimentar do Araripe apresenta uma diversificação litológica 

caracterizada por sequências alternadas de arenitos, siltitos, calcários, argilitos e 

folhelhos, podendo alcançar uma espessura total da ordem de 1600 metros 

(MONT’ALVERNE, 1996). 

Com base nas características hidrogeológicas, considerando a imprecisão 

dos perfis geológicos de poços perfurados e a pouca profundidade alcançada 

(máxima de 250 m), Mont’alverne (1996) propôs a seguinte divisão hidrogeológica 

para a Bacia do Araripe (ver Figura 3):  

 

 Sistema Aqüífero Superior — representado pelas formações Exu e 

Arajara; 

 Aquiclude Santana — representado pela formação homônima;  

 Sistema Aqüífero Médio — representado pelas formações Rio da 

Batateira, Abaiara e Missão Velha;  

 Aquiclude Brejo Santo — representado pela formação homônima;  

 Sistema Aquífero Inferior — representado pela Formação Mauriti e 

a parte basal da Formação Brejo Santo.  

 

O abastecimento de água da população residente nesta área é feito 

basicamente pela utilização de água subterrânea explorada pelo meio de poços 

tubulares, tendo como principais unidades aquíferas os arenitos das Formações Rio 

da Batateira e Missão Velha, pertencentes ao Sistema Aquífero Médio. 
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Figura 3 – Esquema da infiltração da água precipitada na Chapada do 
Araripe 

 

Fonte: Mont´Alverne et al. (1996). 

 

A recarga dos sistemas aquíferos da sub-bacia do Cariri é, 

predominantemente, originária da infiltração direta da água das chuvas. A descarga 

natural do sistema se faz ao longo do vale do rio Salgado e de seus afluentes, 

garantindo parcialmente o caráter perene de algumas drenagens da região. A 

descarga artificial ocorre principalmente através do bombeamento de poços 

tubulares profundos, totalizando na sub-bacia do Cariri um volume anual explotado 

de 72.333.429,28 m³/ano (COGERH, 2003). 

Brito (2001) afirma que as fontes de maior vazão estão localizadas na 

interface das primeiras formações enquanto que as situadas na segunda formação 

apresentam em maior quantidade. A recarga do sistema hidrológico é feita através 

da infiltração da precipitação no topo da chapada, ao qual a água não volta por via 

de evaporação à atmosfera, se infiltrando através da primeira camada e, quando 

atinge a formação Santana, esta forma um lençol freático.  

Por conta da inclinação da formação Santana, esta água é desviada ao 

lado norte da Chapada do Araripe, e reaparecendo na forma de nascente. Segundo 
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Mont’Alverne et al (1994), no total são 348 fontes catalogadas que emanam da 

Chapada do Araripe, sendo 297 do lado cearense, 43 em Pernambuco e 8 no Piauí. 

3.1.2 Escolha do local da pesquisa: Microbacia Hidrográfica do Rio Batateira 

A partir da concepção implementada pela politica de gestão das águas do 

estado do Ceará, que determina a bacia hidrográfica como unidade de gestão e 

também de resolução de conflitos. A bacia hidrográfica escolhida para a pesquisa foi 

a do rio Batateira, que se encontra no Sertão do Ceará que compõe a rede de 

drenagem da bacia hidrográfica do Rio Salgado.  

A região do Cariri, situada na porção sul do Estado do Ceará, 

compreende 33 municípios. A sede do município do Crato localiza-se na referida 

região, com as seguintes coordenadas geográficas: Latitude (S): 7°14’03‖ e 

Longitude (W): 39°24’34‖, ocupando uma área de 1.117,5 Km2. Limita-se com 

Caririaçu, Farias Brito; Barbalha, Juazeiro do Norte, Nova Olinda, Santana do Cariri 

e ao sul com o Estado de Pernambuco (IPECE, 2012). Seus distritos são: Crato 

(sede), Baixio das Palmeiras, Belmonte, Campo Alegre, Dom Quintino, Monte 

Alverne, Bela Vista, Ponta da Serra, Santa Fé e Santa Rosa (IPECE, 2012). 

A área delimitada para o presente estudo é a microbacia do Rio Batateira 

estando representada na Figura 4, que tem suas nascentes nas fontes perenes que 

surgem a partir do encontro das formações hidrogeologias Exu e Arajara da 

Chapada do Araripe, a uma altitude aproximada de 728m, no município do Crato-

CE. A nascente apresenta como principal coordenadas geográficas: 07º10’58,6’’ de 

Latitude S e 39º22’49,4‖ de Longitude W. Já em coordenadas UTM a localização é: 

448194.431408 X e 9197167.91158 Y. 

De acordo com Magalhães (2006), o Rio Batateira compõe a rede de 

drenagem da microbacia 03, pertencente à sub-bacia hidrográfica do Rio Salgado. 

Sua área de drenagem total corresponde a aproximadamente 1.864,1 Km2, com 

suas nascentes no Crato, este também drena o município de Juazeiro do Norte 

quando recebe a denominação de Salgadinho e depois Rio Salgado. No seu alto 

curso, localizado no município do Crato, a área estudada detalhadamente nessa 

pesquisa, tem uma extensão de aproximadamente 65,68 Km2, valor este 
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correspondente desde a nascente até a confluência do Rio Batateira com o Rio 

Granjeiro (Figura 5).  
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Figura 4 – Microbacia Hidrográfica do Rio Batateiras - MBHRB. 
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Figura 5 – Localização da MBHRB na sede do município de Crato. 

 

 

Fonte: PDM Crato (2009). Adaptado pela autora. 



34 

 

O Rio da Batateira ou ―Itaytera‖ é um nome de origem indígena que 

significa ―águas que correm entre as pedras‖. O seu curso fluvial resulta da junção 

da surgência de duas fontes principais: a Batateira, que lhe dá o nome pelo fato de 

ser a fonte de maior vazão, e a Luanda, no extremo sul do sítio Lameiro, ambas 

localizadas no município do Crato. 

3.1.3 A Fonte Batateira 

Entre as cotas de 650 e 780 metros de altitude da Chapada do Araripe 

jorram 254 fontes que perfazem um conjunto de nascentes da Bacia Hidrográfica do 

rio Salgado. Dentre elas a mais importante é a Fonte da Batateira com uma vazão 

máxima de 398,0 m³/h. A água da fonte possui usos múltiplos, sendo que a 

predominância no passado era para irrigação, mas atualmente o uso esta se 

modificando para abastecimento humano (SOUSA, COSTA & GONÇALVES, 2013). 

De acordo com Mont’Alverne et al (1996), a Fonte Batateira é a que 

possui maior vazão (376 m³/h) embora a vazão registrada pela CPRM em 1999, seja 

de 350 m³/h. Suas águas são utilizadas para consumo humano de moradores 

próximos da nascente, irrigação e lazer, já que, próximo a localidade existem clubes 

recreativos. 

Kemper et. al. (1996), registra um quadro de tendências em termos 

quantitativos dos corpos d´água, ao qual, com o passar do tempo existe uma 

significativa redução da vazão da fonte, conforme demonstrado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Redução da vazão da Fonte Batateira. 

Ano Vazão m³/h 

1854 1490,0 

1920 1296,0 

1980 518,0 

1993 376,0 

Fonte: Kemper et al (1996). 
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A Fonte Batateira teve suas águas alocadas entre 14 sítios existentes em 

1855 (Figura 6). O referido sistema evoluiu posteriormente em um mercado de 

águas. 

 

Figura 6 – Esquema de distribuição das águas da Fonte Batateira. 

 
Fonte: Gonçalves (2001). 

 

De acordo com estudo apresentado por Kemper et al (1996), se estimou 

que, por extrapolação, a fonte desapareceria aproximadamente em 2025. As causas 
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da redução da vazão são desconhecidas, onde provavelmente esteja relacionado 

com contínuo crescimento da área desmatada na chapada, ao qual pode ser um dos 

fatores que contribuem para isto.  

Segundo Sabiá (2000), 80% do desmatamento ocorre fora da área de 

preservação, sendo causado por ações antrópicas, e os 20% restantes estão 

relacionados com fatores meteorológicos e ambientais. Devido ao desmatamento, a 

capacidade de infiltração do solo poderia ter diminuído. 

 

3.2 Metodologia e Procedimentos 

Segundo Silveira (2011), os métodos de valoração econômica do meio 

ambiente são parte do arcabouço teórico da microeconomia do bem-estar e são 

necessários na determinação dos custos e benefícios sociais, quando as decisões 

de investimentos públicos e privados afetam o consumo da população e, portanto, 

seu nível de bem-estar. 

A tarefa de valorar economicamente um recurso ambiental consiste inferir 

em quanto melhorou ou piorou o bem-estar das pessoas devido às mudanças na 

quantidade de bens e serviços ambientais, seja na apropriação por uso ou não.  

Os métodos de valoração ambiental atenderão a este objetivo na medida 

em que forem capazes de captar estas distintas parcelas de valor econômico do 

recurso ambiental (Motta, 1998). Assim, cabe ao analista que avalia a condição do 

recurso natural explicar os valores de importância do bem para a comunidade e o 

grau dos impactos causados pelas atividades desenvolvidas na região estudada. 

3.2.1 Análise dos dados através do Método Dose-Resposta  

Uma gama de trabalhos sobre o tema qualidade ambiental surgiram a 

partir da década de 90. Sachs (1997) apresentou o conceito sobre a forma de cinco 

dimensões: social, econômica, ecológica, geográfica e cultural. Portanto, além de 

um processo dinâmico, o conceito também envolve várias dimensões. E, para 



37 

 

facilitar a compreensão desta sustentabilidade, há a necessidade de desenvolver 

ferramentas que procurem mensurar a sustentabilidade. 

Dahl (1997) afirma que o maior desafio dos indicadores é fornecer um 

retrato da situação de sustentabilidade, de uma maneira simples, apesar da 

incerteza e da complexidade. O autor ainda ressalta as diferenças entre os países 

em questões como a diversidade cultural e os diferentes graus de desenvolvimento 

como importantes fatores na construção dos indicadores. 

O MDR ou método da produtividade marginal, conforme May, Lustosa & 

Vinha (2003), é aplicável quando o recurso ambiental analisado é fator de produção 

ou insumo na produção de algum bem ou serviço comercializado em mercado. 

Através deste método possibilita encontrar a ligação entre uma mudança no 

provimento de um recurso ambiental e a variação na produção de um bem ou 

serviço de mercado, possibilitando ainda a estimação de uma função Dose-

Resposta, que relaciona o dano físico observado com diferentes níveis de qualidade 

do recurso ambiental analisado. 

De acordo com Faria & Nogueira (2004), neste método de avaliação 

ambiental, a abordagem de mercado convencional é utilizada e o preço é obtido a 

partir de mercados reais com valoração dos benefícios relativos as mudanças no 

valor de produção. A combinação de funções distintas representada pela função 

física relacionada à poluição/degradação do ativo ambiental. 

Para a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico - 

OECD (2002), as tomadas de decisões para políticas publicas sobre o meio 

ambiente podem considerar tanto os valores econômicos e não-econômicos do 

recurso natural. Na avaliação ambiental é possível levar em conta não somente a 

valoração econômica, mas, também fatores como o âmbito social, cultural e ético, 

que pode ajudar no esclarecimento das escolhas implícitas nas políticas públicas.  

Baseando-se no Método Dose e Resposta da OECD, para o 

desenvolvimento deste trabalho, utilizará indicadores que possibilite a avaliação da 

atual situação do recurso natural ―água‖ no trecho da microbacia Hidrográfica do Rio 

Batateira, localizado no município de Crato-CE. Neste modelo de metodologia são 

identificadas relações de utilização, poluição e degradação do bem ambiental em 
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suas interações com o sistema ambiental e econômico envolvido diretamente na 

forma dos agentes ambientais relacionados. 

3.2.2 Levantamento e tratamento dos dados coletados 

Um dos recursos naturais mais utilizados pelo homem é a água. Por esse 

motivo, é um dos que mais apresenta impactos em função do uso não planejado. 

Dentre as atividades humanas mais realizadas sobre as bacias hidrográficas, 

podemos citar a agricultura, pastagem para criação de animais bovinos, construção 

de cidades entre outros. Como ocorrem de forma desordenada, tais processos têm 

causado sérios impactos.  

Considerando o modelo proposto da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico - OECD (1993), será organizado um modelo para as 

particularidades desta pesquisa, seguido o Método Dose-Resposta, ao quais serão: 

 

 Indicadores de pressão: representam o fator antrópico (população, 

domicílios, tipos de abastecimento e economia), descrevendo o 

evento da expansão urbana através do adensamento urbano sobre 

áreas com infraestrutura rural; 

 Indicadores de estado: as implicações qualitativas do ambiente, 

ressaltando os principais problemas observados no abastecimento 

de água no município de Crato; 

 Indicadores resposta: ações empreendidas pelo Poder Público 

para atenuar os efeitos do adensamento urbano no abastecimento 

de água no município. 

Com esse contexto, esta pesquisa procura vincular a esfera urbanística, 

com a questão social e com o quadro ambiental, e analisa a dinâmica da região em 

questão com o plano urbano do município de Crato.  

Para tanto, as técnicas de geoprocessamento e tratamento de imagens 

têm contribuído para o diagnóstico de degradação dos solos e tem se tornado 

instrumentos indispensáveis em estudos de análise integrada do meio físico. Essas 
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técnicas têm contribuído para uma análise ambiental com maior eficácia, 

possibilitando a elaboração de diagnósticos aplicáveis a gestão e planejamento de 

bacias hidrográficas (OLIVEIRA, 2011). 

Para a obtenção destes dados, foram utilizadas as técnicas de 

delimitação de bacias hidrográficas, através de ferramentas disponíveis em software 

de Geoprocessamento e Sistemas de Informações Geográficas (SIG). A utilização 

desta técnica facilita o estudo de bacias hidrográficas.  

Os dados para caracterização social, econômica e ambiental do município 

de Crato, especificamente da Microbacia Hidrográfica do Rio Batateira – MBHRB 

(Quadro 1), foram utilizados as seguintes bases de dados disponíveis nos endereços 

eletrônicos descritos abaixo:  

 

Quadro 1 - Variáveis selecionadas e fonte de obtenção de dados 
Dados Fonte 

Área do município (km²) www.ibge.gov.br  

Área total do município www.ibge.gov.br 

Cobertura vegetal www.funceme.br 

Densidade demográfica www.ibge.gov.br 

Esgotamento sanitário por domicílio em 2013 www2.datasus.gov.br 

Evolução do número de domicílios de 1999 a 2013 www2.datasus.gov.br 

Evolução populacional em 1991, 1999, 2007 e 2010 www.ipece.ce.gov.br 

Extensão da rede de água (km) www.cidades.gov.br 

Mapa Unidades de Conservação Estaduais www.mma.gov.br 

Mapa Unidades de Conservação Federais www.mma.gov.br 

População residente em 2010 www.ibge.gov.br 

Quantidade de ligações ativas de água www.cidades.gov.br 

Tipos de abastecimento de água www2.datasus.gov.br 

Uso e ocupação do solo www.funceme.br 

Volume de água consumido (1.000m³/ano) em 1999, 2004, 

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 

www.cidades.gov.br 

Volume de água produzido (1.000m³/ano) em 1999, 2004, 

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 

www.cidades.gov.br 

Volume de água tratada em ETAs (1.000m³/ano) em 1999, 

2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 

www.cidades.gov.br 

Volume de água tratada por simples desinfecção (1.000m³/ano) 

em 1999, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 

www.cidades.gov.br 
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2012 

Volume do Abastecimento e tratamento de água www.cidades.gov.br 

 

Para a análise desses dados foram utilizados os aplicativos Quantum GIS 

Desktop 2.6.0 e Google Earth, ferramentas que possibilitam a espacialização dos 

dados socioeconômicos dos setores censitários do município nas unidades 

mapeadas do geossistema. 

3.2.3 Caracterização da pesquisa 

Este trabalho trata-se de uma pesquisa descritivo-exploratória, uma vez 

que se descreve e explora o tema proposto, a pesquisa possui características 

qualitativas. A pesquisa descritivo-exploratória visa descrever as características de 

um determinado fenômeno proporcionado uma maior familiaridade com o problema 

com vistas a torná-lo explícito. Envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de 

dados.  

A pesquisa qualitativa considera que existe uma relação dinâmica entre o 

mundo real e o sujeito, que não pode ser traduzido em números (não requer a 

utilização de métodos e técnicas estatísticas). A interpretação dos fenômenos e a 

atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. É 

descritiva. A tendência é de analisar os dados indutivamente. (Gil, 2007).  
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4 ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

 

Neste capitulo são apresentados os resultados da pesquisa, a partir da 

análise e observação do fenômeno da expansão urbana e das suas consequências, 

diretas e indiretas. Foram definidos os principais indicadores para as dimensões do 

Método Dose-Resposta, relacionadas ao município de Crato-CE e em particular a 

Microbacia Hidrográfica do Rio Batateira - MBHRB. 

Os dados foram colhidos em órgãos e publicações oficiais durante o 

período de 20/11/2013 a 25/11/2014 e mostram a Microbacia do Rio Batateiras e as 

atividades antrópicas ocorridas ali como integrantes da dinâmica do sertão. Os 

dados coletados em órgãos oficiais são analisados em conjunto com as observações 

diretas no campo da pesquisa. As perspectivas de análise parte do conceito de 

desenvolvimento sustentável a partir do Método Dose-Resposta, discutidas no 

capítulo anterior deste trabalho. 

 

4.1 Indicadores de Pressão 

Os indicadores de Pressão descrevem o evento da expansão urbana 

através do adensamento urbano sobre áreas com infraestrutura rural que ocorre na 

ultima década no município do Crato, mas que sempre provoca desestabilizações 

ambientais e socioeconômicas. 

A formação e o crescimento das cidades brasileiras se deu de forma 

acelerada e desordenada, de acordo como os interesses políticos e econômicos da 

época. Consequentemente, esse aumento populacional nas cidades gerou vários 

problemas sociais, ambientais e econômicos nos centros urbanos comprometendo 

áreas que hoje são consideradas como de preservação ambiental; e a qualidade de 

vida ambiental (MELLO, 2002). 
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Gonçalves (2010) relata que com o crescimento das cidades existe uma 

pressão pela anexação de áreas, antes rurais, para uso urbano. Trata-se, da 

transformação de uso do solo, de rural para urbana. Este processo esconde muito 

mais que a mera mudança de status jurídico, estando entrelaçado como outros 

processos, como por exemplo: a especulação, a propriedade da terra, o direito de 

propriedade e a legislação de regulação do uso do solo. 

As modificações que um empreendimento imobiliário, como um 

loteamento de terras, proporciona no espaço reverberam social, ambiental e 

economicamente em um determinado local. As modificações das condições locais 

(pela metamorfose da terra rural para terra urbana) geram, por conseguinte, 

alterações no preço da terra que se manifestam no espaço, geralmente reforçando a 

exclusão socioespacial (GONÇALVES, 2010, p. 20). 

Historicamente, expansão urbana sobre áreas com infraestrutura rural na 

baixa encosta da Chapada do Araripe, hoje denominada a região como APA 

Chapada do Araripe, ocorreram através da construção de balneários e clubes 

recreativos. 

Segundo afirmação de Menezes (1985) apud Hissa (2006), foi a partir daí, 

que a baixa encosta da Chapada do Araripe (região denominada APA Chapada do 

Araripe), se tornou valorizada, com a penetração da urbanização no campo, sendo 

loteadas para a implantação de granjas, chácaras, casas de veraneio ou moradias 

de pessoas pertencentes à elite da cidade do Crato. 

Um dos motivos para o acesso a este espaço no município aconteceu 

devido a quantidade de fontes naturais, bem como o clima agradável e cobertura 

vegetal, possibilitando os vários tipos de atividades por meio dos vários usos e 

ocupação do solo, e assim a região passa a ser disputada pela elite do município, 

onde os mesmos passaram a formar sociedades para a possibilidade de aquisição 

de glebas (porção de terras), com o objetivo de exploração turística e de lazer 

(Quadro 2).  
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Quadro 2 - Cobertura Vegetal e Uso e Ocupação do Solo da Microbacia Hidrográfica 
do Rio Batateira, Crato-CE 

 Cobertura Vegetal Uso e Ocupação do Solo 

Floresta Nacional do 

Araripe-Apodi 

- Cerrado; 

- Cerradão. 

- Unidade de Conservação. 

APA Chapada do 

Araripe 

- Mata Úmida/SubÚmida; 

- Mata seca; 

- Caatinga. 

- Pecuária extensiva; 

- Agroextrativismo;  

- Agricultura de subsistência;  

- Sítios urbanos;  

- Turismo e Lazer (Balneários). 

Planície fluvial do 

Rio Batateira 

- Mata Seca; 

- Caatinga Arbórea 

antropizada; 

- Mata ciliar degradada. 

- Agropecuária e 

Sítios urbanos (sede do Crato); 

- Extrativismo mineral e vegetal;  

- Pecuária extensiva;  

- Agricultura irrigada (milho, feijão, arroz etc). 

Fonte: Adaptado de FUNCEME (2006). 

 

Assim surge a cultura dos Balneários no sopé da Chapada do Araripe. 

Dentro da MBHRB os pecuaristas, pequenos empresários e funcionários públicos 

formaram a Sociedade do Clube Serrano Atlético Cratense, e adquiriram parte das 

propriedades dos herdeiros do sítio Belmonte, onde construíram esse novo balneário 

privado da região (MENEZES, 1985 apud Hissa, 2006). 

Não muito diferente, os comerciários da cidade, no desejo de copiar o 

estilo de vida da classe mais privilegiada, fundaram o Itaytera Clube, com sede 

construída num terreno localizado no sítio Luanda, nas proximidades da antiga casa 

de força da cidade do Crato, onde está localizada a Fonte Batateira, que 

corresponde a nascente do Rio da Batateira. Essa negociação ocorreu após o 

bancário aposentado Antônio Luiz Barbosa Filho adquirir várias propriedades de 

terra nessa localidade, e, posteriormente, tê-las revendido para a Sociedade do 

Ytaitera Clube. Enquanto, as demais foram compradas pela Associação Atlética 

Banco do Estado do Ceará (AABEC), objetivando a construção da sua sede sócio 

esportiva. Assim, a partir destes acontecimentos é que sucedeu a expansão urbana 

desordenada na baixa encosta da Chapada do Araripe, onde os terrenos passaram 

a ser cada vez mais valorizados e passaram a ser objeto de interesse das empresas 

imobiliárias detentoras do capital (MENEZES, 1985 apud HISSA, 2006). 
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Segundo o mesmo autor, os especuladores imobiliários, após comprarem 

as terras dos herdeiros, fizeram loteamentos no Granjeiro, Lameiro, Belo Horizonte, 

Misericórdia, Luanda, Belmonte, Bocaina e Rosto, alterando a organização espacial 

do pé-de-serra da Chapada do Araripe através da urbanização. Dessa forma, 

assiste-se atualmente, a um conjunto de eventos trágicos a cada período de chuvas, 

que se reproduzem em acidentes de características semelhantes no município do 

Crato (distrito sede) nos vales inundáveis e nas encostas erodíveis, onde estes 

eventos são tratados essencialmente em nível emergencial pelos sistemas de 

defesa civil da cidade, inexistindo, qualquer política pública para equacionamento 

prévio do problema.  

Hoje, nesse espaço, evidencia a segregação espacial reforçada pelo 

poder de compra dos grupos de altos rendimentos, que aos poucos, vão se 

apropriando ilegalmente dos espaços naturais do município, e da Chapada do 

Araripe, como por exemplo, a construção de condomínios residenciais, que foi feita 

numa antiga área de terraço fluvial do Rio Granjeiro, bem próximo à área de encosta 

da chapada. 

Segundo o censo de 2010 (IBGE, 2010), o Município do Crato tem uma 

população total estimada em aproximadamente 121.428 habitantes. Desse total, 

93.192 habitantes (68,53%) residem no Crato (distrito-sede) e 28.236 habitantes 

(22,74 %) distribuem-se entre os nove distritos restantes (Tabela 2).  

 

Tabela 2 - População residente no município de Crato e seus 
distritos – 2010. 

Município e distritos 

População residente recenseada 

Urbana Rural 

Crato (Município) 100.916 20.512 

Baixio das Palmeiras 622 1.806 

Bela Vista 1.042 1.583 

Belmonte 1.194 604 

Campo Alegre 263 1.739 

Crato (distrito-sede) 93.192 - 

Dom Quintino 1.424 1.045 

Monte Alverne 609 1.773 

Ponta da Serra 1.868 7.103 

Santa Fé 473 3.820 

Santa Rosa 229 1.039 

Fonte: IBGE, 2013. Adaptado pela autora. 
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De acordo com o mesmo censo, estão concentrados, na zona urbana, 

100.916 habitantes (83%), enquanto na área rural residem apenas 20.512 habitantes 

(17%), como pode ser observado na Figura 7.  

 

Figura 7 - Concentração populacional, em percentagem, 
nas zonas urbana e rural do município de Crato, no ano de 

2010. 

 

Fonte: IBGE, 2013. Adaptado pela autora. 

 

A Tabela 3 apresenta uma compilação dos dados populacionais da cidade 

extraídas do site do IBGE. 

 

Tabela 3 - Dados do município de Crato segundo o IBGE – 2010. 

Dados da população do município Habitantes/Área 

População total do município 121.428 

População urbana do município 100.916 

População rural do município 20.512 

Área total do município 1.176,467 km²  

Densidade demográfica 103,21 hab/km² 

Fonte: IBGE, 2013. Adaptado pela autora. 

 

Partindo do pressuposto que, quanto maior a densidade demográfica, 

maior será as influencias antrópicas sobre as condições naturais do ambiente, a 

83% 

17% 

Zona Urbana

Zona Rural
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concentração populacional pode vir ocasionar o comprometimento dos recursos 

naturais e da qualidade de vida.  

De acordo com Lombardo (1985): 

A qualidade da vida humana está diretamente relacionada com a 

interferência do homem no meio natural urbano. A natureza humanizada, 

por meio da ocupação do ambiente alcança maior expressão nos espaços 

ocupados pelas cidades, criando um ambiente artificial. 

 

A condição dos recursos naturais de uma região está diretamente 

relacionada a qualidade de vida de uma população. Quando uma população 

apresenta densidade demográfica acentuada às condições naturais do ambiente, 

bem como a qualidade de vida de uma população torna-se prejudicada devido a 

utilização desordenada do meio.  

Quanto à evolução da população urbana e rural, segundo dados do 

Anuário Estatístico do Ceará - IPECE (2012), na Figura 8, pode-se verificar que a 

população urbana apresentou um aumento significativo, onde no ano de 1991 

apresentava o número de 70.280 habitantes, passando a 100.937 habitantes em 

2010, o que representa um crescimento de 30,38% em 19 anos. 

 

Figura 8 – Evolução populacional do Município de 
Crato – 1991/1999/2007/2010. 

 

Fonte: Anuário Estatístico do Ceará – IPECE, 2012. Adaptado 
pela autora. 
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Na encosta da Chapada do Araripe, na área da MBHRB, a ocupação 

residencial se tornou o mais recente desafio para a sobrevivência do Rio Batateira, 

devido esta área possuir uma tendência de crescimento e desenvolvimento do 

município de Crato.  

 
Figura 9 - Eixos de ocupação urbana segundo renda média no perímetro da MBHRB 

 

Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados do IBGE (2010), aplicativo QGIS Desktop 2.6.0, 
aplicativo Google Earth, Fotos do arquivo pessoal (03/10/2014) e pesquisa de campo. 
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                 A especulação imobiliária está levando a ocupação do alto curso do Rio 

Batateira pelas classes de alto rendimento (Figura 9), onde gradualmente os bairros 

rurais, sítios e chácaras dão lugar aos novos loteamentos e condomínios fechados.  

Ainda que a ocupação seja efetuada por essa fatia beneficiada da 

sociedade, não há planejamento nas edificações e na infraestrutura. Tudo é 

construído de acordo com os anseios desse mercado consumidor. As casas e os 

condomínios fechados crescem sem que haja planejamento urbano e nem 

infraestrutura sanitária adequada á nova realidade. 

De acordo com dados do Ministério da Saúde (2013), o índice de 

domicílios com e sem saneamento básico relativo à rede de esgoto, por fossa e a 

céu aberto, a Figura 10 apresenta o tipo de esgotamento sanitário por domicílio no 

município de Crato referente ao ano de 2013. Observa-se que dos 35.591domicílios 

cadastrados 57% possuem rede de esgoto, 32% esgoto por fossa e 11% ainda não 

dispunham de rede de esgoto sendo despejados os resíduos a céu aberto, fato que 

compromete tanto a saúde da população quanto a qualidade ambiental urbana. 

 

Figura 10 - Tipo de esgotamento sanitário por domicílio, 
no município do Crato em 2013 

 

Fonte: Ministério da Saúde - DATASUS | Sistema de Informação da 
Atenção Básica – SIAB, 2013. Adaptado pela autora. 

 

A qualidade ambiental está relacionada à pressão antrópica e, por 

conseguinte ao tipo de uso que esta pressão expõe o solo. À medida que começa a 

assumir uma expansão muito elevada e desordenada, prejudica qualidade de vida 

da própria população. 
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Diante deste cenário, a vegetação nativa vai dando lugar a avenidas e 

ruas secundárias inacabadas. Nesses lugares os processos erosivos estão bem 

presentes e acabam gerando problemas para a própria população local além do 

contraste de modernas construções ocuparem o mesmo espaço das plantações 

locais (Figura 11). Os desmatamentos são uma realidade, deixando os solos 

desnudos e erodidos a fim de se construir ou especular os terrenos que se 

encontram em um setor privilegiado da cidade, pois o clima ali é mais ameno que 

nas demais áreas urbanas.  

 

Figura 11 - O espaço rural com características de urbano 
dividindo o mesmo espaço. 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 03/10/2014. 

 

Dentro da MBHRB, as áreas de maior especulação imobiliária estão 

localizadas nos Distritos de Belmonte e Campo Alegre, concentrando a maior 

quantidade de terrenos de valores elevados bem como as construções de imóveis 

em direção da Chapada do Araripe. 

Outro impacto ambiental causado pelo adensamento urbano através da 

especulação imobiliária é a ocupação de áreas ao longo dos cursos hídricos, mas 

desde o início da formação do distrito-sede, a ocupação da área já conflitava com a 
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preservação de seus recursos hídricos, pois as primeiras construções da cidade 

situadas no terreno que se limitavam com Rio Batateira, tinham os fundos voltados 

para ele, situação que facilita o lançamento do lixo produzido nos quintais dos 

imóveis comerciais e residenciais, e do esgoto sanitário diretamente no curso d´água 

(Figura 12). 

 

Figura 12 - Acúmulo de lixo nas margens fluviais do Rio da 
Batateira, provocando contaminação hídrica superficial e 

subterrânea. 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 03/10/2014. 

 

Estas variáveis de densidade e concentração populacional nas zonas 

urbana e rural, cobertura vegetal e uso ocupação do solo, eixos de ocupação urbana 

segundo renda média, tipo de esgotamento sanitário por domicílio e registro 

fotográfico do espaço rural com características de urbano, registradas e utilizadas 

nesta pesquisa por representarem mudanças significativas na paisagem natural, 

ocasionando prejuízos econômicos e sociais, e apesar de não ser um evento 

desconhecido, é tratado com certa negligencia pelos tomadores de decisão que 

podem de fato modificar as estratégias de convivência com o mercado imobiliário 

predatório. 
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4.2 Indicadores de Estado 

Os Indicadores de Estado retratam as implicações qualitativas do 

ambiente, ressaltando os principais problemas observados para a questão do 

abastecimento de água no município de Crato. Os problemas que podem ser 

gerados para que a população consiga ter acesso à água, não diz respeito somente 

da decorrência da falta de chuva e temperaturas elevadas, mas também como o 

desmatamento e a ocupação irregular de áreas de mananciais contribuem para 

agravar os impactos hídricos. A MBHRB possui 11 fontes naturais, onde a fonte de 

maior vazão e expressividade é a Fonte Batateira que formam o Rio Batateira 

(Figura 13). 

 

Figura 13 – Foto da Fonte Batateira e a localização do curso do Rio Batateira 

 

Fonte: Elaboração do autor a partir do aplicativo QGIS Desktop 2.6.0, aplicativo Google Earth, Fotos 
do arquivo pessoal (10/03/2014). 
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No ano de 2012, foram registradas no município do Crato 32.245 ligações 

ativas de água o que reflete um crescimento de 58% em relação ao ano de 1999 

com 18.680 ligações registradas. Entretanto, mesmo com o aumento de ligações de 

água é possível observar na Tabela 4 que o município não dispõe de Estação de 

Tratamento de Água – ETA’s.  

 

Tabela 4 - Volume do abastecimento e tratamento de água, no município do Crato 
entre os anos de 1999 a 2012 

Ano do 

registro 

dos 

dados 

Quantidade 

de ligações 

ativas de 

água (Lig.) 

Extensão 

da rede 

de água 

(km) 

Vol. de água 

produzido 

(1.000m³/ano) 

Vol. de água 

tratada em 

ETAs 

(1.000m³/ano) 

Vol. de água 

consumido 

(1.000m³/ano) 

Vol. de água 

tratada por 

simples 

desinfecção 

(1.000m³/ano) 

2012 32.245 258,95 8.582,98 0 6.866,39 8.582,98 

2011 30.843 223 8.340,00 0 6.672,00 8.340,00 

2010 29.747 223 8.340,00 0 6.672,00 8.340,00 

2009 27.438 220 8.340,00 0 6.672,00 8.340,00 

2008 26.136 205 8.270,00 0 5.722,00 8.270,00 

2007 24.258 185,91 8.240,00 0 7.020,00 8.240,00 

2006 24.488 185,91 8.012,00 0 6.815,00 8.012,00 

2005 22.883  8.012,00 0  8.012,00 

2004 16.979  7.920,00 0  7.000,00 

1999 18.680 87,61 15.250,14   8.091,29 

Fonte: Ministério das Cidades - SNIS | Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, 2013. 
Adaptado pela autora. 

 

A Organização das Nações Unidas (ONU) considera ideal o consumo 

diário de 110 litros de água por habitante. Entretanto, segundo o Ministério das 

Cidades, em 2010 o município de Crato registrou o consumo médio de 150,54 litros 

diários por pessoa, aproximadamente 27% a mais que o nível recomendado. Já a 

descarga de esgotos é proporcional à população existente, onde a urbanização é 

provavelmente a maior ameaça em termos de poluição na MBHRB, devido aos 

problemas da descarga de esgotos. 

Na Figura 14 pode-se observar que o abastecimento de água do 

município é realizado através da Rede pública/geral que representa 83,5% de 

domicílios atendidos, 13,3% por poço/nascente, e 3,2% por outras formas como o 

abastecimento com água de chuva, carro-pipa, ou apanhada em fonte pública, poço, 
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ou bica. Nos dias atuais, observa-se que os proprietários de terras que detêm o 

direito de uso da água na Fonte Batateira, são principalmente, donos de balneários, 

pequenos proprietários de chácaras, produtores de frutas, pecuaristas, e ainda a 

Sociedade Anônima de Água e Esgoto do Crato (SAAEC).  

Diferentemente do ano de 1855, quando os plantadores de cana-de-

açúcar, que eram maioria, ocupavam as terras ao longo do Rio da Batateira, e 

também tinham os direitos de uso da água para irrigar suas plantações. 

 

Figura 14 - Tipos de abastecimento de água, no município do Crato 
em 2013 

 

Fonte: Ministério da Saúde - DATASUS | Sistema de Informação da Atenção 
Básica – SIAB, 2013. Adaptado pela autora. 
Nota: Outros: domicílio abastecido com água de chuva, carro-pipa, ou 
apanhada em fonte pública, poço, ou bica, fora do domicílio ou peridomicílio. 

 

Em 2009, período mais intenso da urbanização, acentua-se o processo de 

―periferização" da cidade, com o incremento de novos loteamentos e conjuntos 

habitacionais no entorno da Chapada, trazendo assim um significativo aumento pela 

demanda de água no município como pode ser observado na Figura 15.  

 

 

83,5% 

13,3% 

3,2% 

Rede pública/geral de abastecimento de água

Abastecimento de água por poço/nascente

Outras formas de abastecimento de água



54 

 

Figura 15 - Evolução do número de domicílios de acordo com a 
forma de abastecimento de água, no município do Crato entre 

os anos de 1999 a 2013 

 

Fonte: Ministério da Saúde - DATASUS | Sistema de Informação da Atenção 
Básica – SIAB, 2013. Adaptado pela autora. 
Nota: Outros: domicílio abastecido com água de chuva, carro-pipa, ou 
apanhada em fonte pública, poço, ou bica, fora do domicílio ou 
peridomicílio. 

 

Com isso, há um comprometimento no abastecimento de infraestrutura, 

tanto para a população de alta, média e baixa renda. Inicia-se, desta forma, o 

processo inadequado de ocupação das margens do alto, médio e baixo curso do Rio 

Batateiras e sua nascente a Fonte Batateira. 

Enquanto aumenta o contingente de famílias que demandam pelo 

abastecimento de água, dado a forte especulação imobiliária no município, deteriora-

se o serviço público, tanto na qualidade do atendimento quanto, principalmente, na 

capacidade de acompanhar o crescimento da demanda. Na Figura 16 é possível 

observar que há uma tendência crescente no número de ligações ativas na rede 

abastecimento de água do munícipio.  

O abastecimento de água do município no ano de 2013 foi de 28.185 mil 

ligações, contudo em 2019 esse número poderá chegar a 33 mil ligações, o que 

representa um aumento de 14,6% em 6 anos. Portanto, devido ao aumento cada vez 

maior do consumo de água, esta demanda passará a exigir que o município de 

Crato estabeleça políticas públicas para regular o seu uso, bem como a ativação da 

Estação de Tratamento que nunca chegou a entrar em funcionamento. 
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Figura 16 – Projeção do número de domicílios com rede de abastecimento 
ativa. 

 

Fonte: Ministério da Saúde - DATASUS | Sistema de Informação da Atenção Básica – 
SIAB, 2013. Adaptado pela autora. 

 

Outro problema do adensamento urbano é que tanto o abastecimento de 

água quanto à canalização do esgoto nunca estiveram de acordo com o crescimento 

da cidade, e assim foram tomadas medidas que não atendiam todas as áreas da 

cidade, segregando as regiões periféricas, que eram as que mais precisavam, sem 

estrutura adequada consequentemente esses locais sofrem com a falta d’água em 

determinadas épocas do ano. 

 

4.3 Indicadores de Resposta 

Os itens relacionados à dimensão Respostas correspondem às ações 

empreendidas pelo Poder Público para atenuar os efeitos do adensamento urbano 

no abastecimento de água no município. É importante ressaltar que estas iniciativas 

se constituem, muitas vezes, em verdadeiros paliativos, pois não são ações efetivas 

que possam promover a qualidade de vida das pessoas que habitam a região de 

estudo. 

Andrade (1999) relata que para qualquer ação do planejamento municipal, 

o sistema urbano precisa ser analisado sob o enfoque da interação entre os fatores 
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naturais e as ações humanas dirigidas ao uso e ocupação das terras, devendo ainda 

considerar a direção do seu crescimento e a gradativa saturação dos núcleos 

urbanos. 

O Plano Diretor Municipal de Crato - PDM serve como instrumento 

orientador e normativo dos processos de transformação do Município nos aspectos 

políticos, socioeconômicos, físico-ambientais e administrativos. O PDM tem por 

finalidade principal orientar a atuação do poder público e da iniciativa privada, 

prevendo políticas, diretrizes e instrumentos para assegurar o adequado 

ordenamento territorial, a contínua melhoria das políticas sociais e o 

desenvolvimento sustentável do Município, tendo em vista as aspirações da 

população sendo uma de suas diretrizes gerais a Gestão Urbana.  

Entretanto, a região é formada por 03 (três) Unidades de Conservação – 

UC’s, sendo 02 federais e 01 estadual, como pode ser observado na Figura 17. As 

UC’s são regidas por legislações específicas de acordo com as suas finalidades, 

sendo assim, o PDM tem que está em consonância com as leis específicas destas 

áreas, uma vez que o PDM não pode se sobrepor as leis que regem as UC’s. 

Todavia, com o aumento da população e a urbanização, o processo de 

degradação do curso hídrico passa a ser de forma acelerada, com um aumento 

significativo da quantidade de esgotos lançados no Rio Batateira e ocupação de 

áreas de preservação ambiental, bem como das Zonas Especiais Ambientais 

previstas no PDM do município.  

Segundo reportagem no jornal Diário do Nordeste de 25/11/2014, mesmo 

após a formulação de dispositivos legais do governo federal, o plenário da Câmara 

de Vereadores do município de Crato aprovou em sessão ordinária, o Projeto de Lei 

nº 1.211.001/2014, de autoria do Poder Executivo da cidade, que trata da planta 

oficial de zoneamento, uso e ocupação do solo. O referido projeto altera o anexo III 

da Lei Municipal 2.590/2009, mudando o zoneamento da Zona Especial Ambiental 7 

que corresponde ao Parque do Rio Saco e Lobo, para Zona Residencial 3 (Zona 

Residencial de Média Densidade). 
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Figura 17 – Unidades de Conservação e curso do Rio da Batateira próximo ao 
Distrito-sede Crato. 

 

Fonte: Elaboração do autor a partir do aplicativo QGIS Desktop 2.6.0 e aplicativo Google 
Earth. 

 

O Projeto de Lei nº 1.211.001/2014 evidencia a ação do adensamento 

urbano atrelado com a dinâmica do mercado imobiliário gerando novas demandas 

de uso e ocupação do solo, contudo, esta lei municipal desrespeita o Código 

Florestal Brasileiro (Lei 12.727/2012), que estabelece a obrigatoriedade de proteger 

e usar, de forma sustentável, as florestas, consagrando o compromisso do País 

(União, Estados, Distrito Federal e Municípios) com a compatibilização e 

harmonização entre o uso produtivo da terra e a preservação da água, do solo e da 

vegetação, sendo assim, a principal função do Plano Diretor é o de garantir o 

Base Cartográfica: Mapa Bacia do Rio Batateira 
(COGEHR, 2013), na escala 1:60.817; Mapa Hidrográfico 
do Rio Batateira (COGEHR, 2013), na escala 1:52.737; 
Mapa Unidades de Conservação Federais (MMA, 2012), 

na escala 1:3.631.242 
 

Geoprocessamento: Viviane Brito Viana 
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desenvolvimento do município de forma sustentável, para as presentes e futuras 

gerações, por meio de uma gestão democrática e integrada, evitando e corrigindo as 

distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente. 

Diante do aspecto legal, o art. 182, § 2º, da Constituição Federal de 1988 

diz, textualmente, que:  

 

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder 

Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo 

ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o 

bem-estar de seus habitantes.  

§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 

exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano 

diretor.  

 

Portanto, o Plano Diretor é o processo de planejamento e gestão 

integrada eficaz para determinar se a propriedade está ou não cumprindo a sua 

função social. Assim, o Projeto de Lei nº 1.211.001/2014 abre precedente para que 

as praticas insustentáveis chegue até a área da MBHRB e consequentemente 

trazendo sérios prejuízos para a população cratense no abastecimento de água. 

Do ponto de vista físico, compete ao plano diretor distribuir a utilização do 

solo municipal, considerando o território do município como um todo (art. 40, § 2º, do 

Estatuto da Cidade). Isto significa que o planejamento municipal deverá ser 

realizado sobre o território global do município, tanto da área urbana quanto da rural, 

já que o crescimento da cidade sempre se dá em direção à zona rural. 

Entretanto, grande parte da MBHRB está inserida fora da área de 

delimitação do uso e ocupação do solo do Plano Diretor do município de Crato, 

acarretando diversos prejuízos na qualidade ambiental para a comunidade local, já 

que as ações de fiscalização dos órgãos de controle ambiental (Municipal, Estadual 

e Federal) não estão sendo desenvolvidas de forma conjunta. Cabe ressaltar que as 

atividades de uso e ocupação do solo da MBHRB geram diversas formas de 

degradação ambiental, dentre elas podemos citar o desvio das águas das fontes, 
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deposição e acúmulo inadequados do lixo, contaminação dos recursos hídricos, etc., 

ocasionados pela expansão inadequada do adensamento urbano (Quadro 3). 

 

Quadro 3 – Uso e Ocupação do Solo e Degradação Ambiental causada pela 
expansão urbana na Bacia Hidrográfica do Rio Batateira, Crato-CE 

 Uso e Ocupação do Solo Degradação Ambiental pela expansão urbana 

Floresta Nacional 

do Araripe-Apodi 

- Unidade de Conservação.  

APA Chapada do 

Araripe 

- Pecuária extensiva; 

- Agroextrativismo;  

- Agricultura de subsistência; 

- Residências de padrão urbano;  

- Sítios urbanos;  

- Turismo e Lazer (Balneários). 

- Desvio das águas das fontes; 

- Água encanada das fontes; 

- Construções na encosta da Chapada; 

- Queimadas na mata; 

- Deposição e acúmulo inadequados do lixo; 

- Alta vulnerabilidade à poluição e contaminação 

dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. 

Planície fluvial do 

Rio Batateira 

- Agropecuária e 

Sítios urbanos (sede do Crato); 

- Residências e comercio em 

geral; 

- Extrativismo mineral (areia e 

argila) e vegetal;  

- Pecuária extensiva;  

- Agricultura irrigada (milho, feijão, 

arroz etc). 

- Retirada de pedra e areia no leito do rio; 

- Alta vulnerabilidade à poluição e contaminação 

dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. 

- Desmatamentos indiscriminados e queimadas; 

- Aterros para construções; 

- Deposição e acúmulo inadequados de lixo; 

Fonte: Adaptado de FUNCEME (2006) e pesquisa de campo. 

 

Dentro da bacia, a área da APA Chapado do Araripe (Decreto de 04 de 

agosto de 1997) vem sofrendo com o fracionamento indevido de imóveis rurais na 

região para a construção de casas e condomínios luxuosos, principalmente nas 

imediações da estrada de acesso ao bairro do Lameiro (Figura 18). 

A forma de como vem ocorrendo o fracionamento dos imóveis rurais na 

MBHRB vai de encontro com o art. 3o da Lei n.° 6.766/79, que estabelece o 

parcelamento do solo para fins urbanos somente é admitido em zonas urbanas, de 

expansão urbana ou de urbanização específica, assim definidas pelo plano diretor 

ou em lei municipal. A lei do parcelamento excluiu de sua órbita de aplicação os 

loteamentos para fins rurais. Cabe ressaltar que o plano diretor do município do 

Crato comtempla somente o distrito-sede com zona urbana, assim, os imóveis de 
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padronização urbana próximos a encosta da chapada estão construídos em área 

considerada zona rural. 

 

Figura 18 – Residência de característica urbana com lote de tamanho 
10x30m, na área rural da Microbacia Hidrográfica do Rio Batateira. 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 03/10/2014. 

 

Em contraponto a zona urbana, existem as zonas rurais, que são destinadas 

à produção e exploração de bens necessários à alimentação das populações 

existentes nos núcleos urbanos. O art. 4, do Estatuto da Terra, define o imóvel rural 

como: 

 

II - Propriedade Familiar, o imóvel rural que, direta e pessoal mente 

explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de 

trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e econômico, 

com área máxima fixada para cada região e tipo de exploração, e 

eventualmente trabalhado com a ajuda de terceiros; 
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Por fim, chega-se à conclusão que parcelamento para fins urbanos é o que 

se destina à urbanização, edificação e ocupação, com a finalidade de habitação, 

indústria ou comércio, enquanto parcelamento para fins rurais é o que se destina à 

exploração econômica da terra - agrícola, pecuária, extrativa ou agroindustrial. 

Sobre a questão, se um imóvel rural perdeu suas características de 

exploração agrícola, extrativa vegetal, pecuária ou agroindustrial, deverá ele 

obedecer duas condições para o loteamento para fins de sítios de recreio ou núcleos 

urbanos: atender ao art. 53 da Lei n.° 6.766/79 e ser incluído, por lei municipal, em 

zona de expansão urbana. Sem tais condições, o parcelamento será ilegal, incidindo 

sobre os responsáveis as sanções penais do art. 50 da lei anteriormente 

mencionada.  

Dentre os vários problemas existentes dentro da MBHRB referentes a 

legislações vigentes, tendo em vista o descumprimento das Normas de Proteção à 

Mata Atlântica (Lei Nº 11.428/2006) que também se aplica a área em questão desta 

pesquisa, no dia 02/12/2014 o Ministério Público Federal – MPF expede 68 

recomendações à diferentes órgãos do estado do Ceará para que estes tomem 

medidas que venham a solucionar os problemas de uso e ocupação do solo da 

região. 

Os problemas existentes na MBHRB ocorrem devido a falta de 

conscientização dos agentes públicos do município de Crato sobre a importância do 

planejamento enquanto um processo mais eficiente de gestão, encarando o PDM 

apenas como um instrumento para facilitar a obtenção de financiamentos públicos.  

Dentre as recomendações feitas pelo Ministério Público Federal, o 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) deverá concluir 

com urgência o plano de manejo da APA da Chapada do Araripe, bem como a 

delimitação física da Mata Atlântica na Chapada que se encontra sobreposta a APA 

do Araripe. Já para os cartórios de registro de imóveis, ficou recomendado para que 

estes não expeçam o alvará de construção, assim como não realizem o 

fracionamento/averbações e registros sem a observância do tamanho mínimo do 

imóvel rural e também que os projetos aprovados tenham incluído as medidas 

mínimas de saneamento e tratamento de resíduos sólidos dentro da APA. 
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Cabe ressaltar que, o maior problema do adensamento urbano no 

município de Crato é que tanto os abastecimentos de água quanto à canalização do 

esgoto nunca estiveram de acordo com o crescimento da cidade, em que o poder 

público durante vários anos continuam a tomar medidas que não atendam todas as 

regiões do município, segregando as regiões periféricas ao Distrito-sede, onde em 

decorrência da falta de estrutura adequada esses locais sofrem com a falta d’água 

em determinadas épocas do ano.  

Em virtude dessa análise, é possível observar no Quadro 4, a avaliação 

realizada sobre os indicadores de Pressão e Estado na MBHRB e que estas 

atividades estão ocasionando impactos ao meio ambiente, ou seja, passivos 

ambientais devido degradação antrópica nos espaços observados. 

 

Quadro 4 - Identificação dos passivos na MBHRB quanto as dimensões e seus 
indicadores 

Dimensões Indicadores Passivos identificados na MBHRB 

Pressão - Atividades e 

processos urbanos 

que atuam sobre o 

meio ambiente e que 

produzem mudanças 

ambientais 

 

- Demografia 

- Esgotamento sanitário 

- Uso e Ocupação do Solo 

 

 

- Construções na encosta da Chapada; 

- Desmatamentos indiscriminados e 

queimadas; 

- Aterros para construções; 

- Deposição e acúmulo inadequados do 

lixo; 

- Vulnerabilidade à poluição e 

contaminação dos RH superficiais e 

subterrâneos. 

Estado - Condição do 

meio ambiente 

- Volume do abastecimento de água 

- Tratamento de água 

- Evolução nº de domicílios de acordo 

com a forma de abastecimento de água 

- Desvio das águas das fontes; 

- Água encanada das fontes; 

- Inexistência de estação de tratamento 

de esgoto  

 

A partir dos dados observados nos indicadores de pressão e estado, os 

passivos ambientais ocorrem devido as intervenções do homem com o meio através 

de atividades decorrentes do adensamento urbano, assim gerando desmatamentos 

indiscriminados, queimadas, aterros para construções, deposição e acumulo 

inadequado do lixo, bem como o desvio das águas das fontes e a vulnerabilidade 

dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos a poluição. 



63 

 

Diante destes dados os indicadores de resposta buscam as ações 

desenvolvidas pelo poder publico na busca da prevenção dos impactos ambientais 

negativos, tendo como meta corrigir danos ambientais ou conservar os recursos 

naturais. As medidas encontradas sobre controle e preservação ambiental e 

organização do espaço foram o Plano Diretor Municipal de Crato, Código Florestal 

Brasileiro, Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Cidade. Entretanto estas 

medidas dentro da MBHRB diante da cultura local demonstram  

O que se tem até agora diante do Projeto de Lei Municipal nº 

1.211.001/2014 são que estas medidas possuem significâncias ainda pequenas e 

que demonstram tão somente a fragilidade da qualidade ambiental e a dificuldade de 

se atingir níveis satisfatórios de sustentabilidade. A partir destas observações é 

possível afirmar que a situação dos recursos hídricos no município de Crato é 

delicada, necessitando que as instâncias competentes providenciem ações 

direcionadas à busca de soluções para o problema na área da MBHRB, já que esta 

localidade vem sofrendo o intenso processo de adensamento urbano em áreas de 

nascentes, riachos e áreas úmidas em geral, visto que essas áreas garantem 

funções vitais para o abastecimento de água para a população e tem proeminente 

importância socioambiental para o município.  

Dentre os problemas encontrados podemos citar os impactos ocorridos na 

planície fluvial do Rio Batateira, local que a cobertura vegetal foi desmatada para 

fins agropecuários e/ou instalação de sítios urbanos, onde a mata ciliar foi quase 

que totalmente substituída pelas plantações de cana-de-açúcar e culturas de 

subsistência (arroz, feijão, milho etc.), bem como pelas construções decorrentes do 

crescimento urbano. 

Portanto, é de fundamental importância que o município tenha 

conhecimento da estrutura fundiária local e suas tendências de desenvolvimento. 

Partindo desta informação, o município deve escolher, dentre os instrumentos 

oferecidos pelo Estatuto da Cidade, aqueles que mais venham a favorecer a 

inclusão social, criando condições que viabilizem o financiamento do ordenamento 

urbano, bem como o desenvolvimento sustentável para a comunidade local. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Na conceituação de desenvolvimento sustentável se encaixa uma série 

de fatores que se distinguem e ao mesmo tempo se interligam, cada setor possui um 

ponto de vista sobre a sustentabilidade, no entanto pode ser definida sintetizando 

todas as ideias: Desenvolvimento sustentável se trata de ações realizadas para que 

uma atividade abasteça o presente e continue a abastecer as próximas gerações. 

Neste sentido surgem os ambientalistas defendendo o meio ambiente explicando 

sobre os males da poluição, a perdas dos recursos naturais que não são renováveis, 

tais como a água.  

O progresso é inevitável, no entanto é preciso equilibrar o crescimento 

populacional com os requisitos essenciais a continuidade da vida humana com 

qualidade e bem-estar social, esta é a premissa básica que o desenvolvimento 

sustentável deve adotar, com uma visão não limitada sobre as diversas atividades, 

mas com uma visão holística, capaz de resolver problemas com pequenas ações, 

basta as pessoas se conscientizarem de que a sustentabilidade depende de cada 

um. O crescimento é inevitável, é preciso criar uma estrutura para suportá-lo, supri-

lo; de maneira a produzir mais, reciclar mais, conscientizar mais, e consumir menos. 

A população terá que agir menos agressivamente em relação ao meio ambiente, 

pois os recursos naturais são limitados. 

Apesar de existirem algumas repostas por parte dos governantes, estas 

não são suficientes para atenuar todas as ações que chegam a afetar diretamente 

os recursos hídricos da Microbacia Hidrográfica do Rio Batateira, especialmente 

quando estas possam apresentar um caráter de severidade no que se refere ao 

abastecimento de água para a população.  

Tais políticas públicas ainda apresentam-se em níveis embrionários, cuja 

abrangência é pouco expressiva, pois os benefícios sociais não atendem a todos os 

necessitados, seja pela excessiva burocracia, ou pela gestão inadequada do Plano 

Diretor do município de Crato.  
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A falta de informação, de educação ambiental e dos diretos do cidadão 

por parte da população também colabora para agravar o quadro desolador da 

microbacia. É necessário que o poder público e a sociedade civil organizada se 

mobilizem no sentido de reverter o quadro atual de abandono das questões hídricas, 

pois a cada dia a MBHRB apresenta novos sintomas de degradação. Diante deste 

cenário, o trabalho alerta também para a necessidade do envolvimento de todos os 

setores da sociedade responsáveis pelas tomadas de decisão, e não somente das 

áreas que tratam diretamente do assunto, na formulação de diretrizes para regular o 

consumo de água. 

Observou-se que apesar da importância ambiental e socioeconômica dos 

espaços naturais e territoriais locais, essas áreas apresentam níveis consideráveis 

de transformação e antropização ambiental. Isso ocorre principalmente, nas 

unidades ecossistêmicas localizadas próximas à sede da zona de expansão urbana 

do referido município, embora parte dessa área esteja inserida legalmente nas 

Unidades de Conservação da Floresta Nacional do Araripe - FLONA ARARIPE e na 

Área de Proteção Ambiental da Chapada do Araripe – APA do Araripe, ou ainda nas 

áreas de influências desses espaços. 

O Método Dose-Resposta mostrou-se adequado para a análise da 

problemática em foco, tendo em vista que a sistematização e caracterização das 

variáveis permitem uma melhor compreensão das vulnerabilidades as quais a 

população está submetida, constituindo ferramenta útil na gestão adequada deste 

fenômeno, que precisa ter suas consequências minimizadas. A pesquisa utilizou a 

metodologia desenvolvida pela OECD por esta possibilitar uma discursão filosófica 

para as tomadas de decisões, com enfoque não monetário e mais qualitativo, devido 

à temática ambiental envolver numerosos protagonistas, tanto comunidade como 

governo.  

Nesse estudo, constatou-se que as modificações paisagísticas nessas 

áreas são provocadas principalmente pelas intervenções antropogênicas, 

resultantes das formas diferenciadas de uso e ocupação da terra e da exploração 

predatória dos recursos naturais. Tais impactos ambientais têm como 

consequências imediatas a diminuição ou perda da biodiversidade; compactação do 

solo e redução ou perda da sua capacidade de infiltração da água; alteração da 
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drenagem natural do rio; diminuição da vazão das fontes, além da proliferação de 

doenças infectocontagiosas, as quais comprometem a qualidade de vida humana e 

ambiental. 

A partir da constatação desses problemas ambientais, ficou evidente a 

necessidade da adoção de medidas que visem minimizar e/ou reduzir esses 

impactos ambientais.  

Vale enfatizar que, o desenvolvimento de ações voltadas para o 

planejamento ambiental e urbano da área estudada, possa de alguma forma, 

minimizar a ocorrência de impactos ambientais sobre os recursos naturais. Para 

tanto, faz-se necessário orientar o uso e ocupação da terra, através do zoneamento 

ambiental, a fim de que sejam resguardadas as áreas destinadas à preservação 

e/ou conservação ambiental, bem como as áreas de recuperação ambiental. 

Finalmente, salienta-se que nossa área de estudo é detentora de um 

imenso potencial natural que pode ser incorporado ao desenvolvimento econômico 

do município do Crato, tornando-se imprescindível os valores de qualidade de vida 

da população e a gestão integrada dos espaços ambientais e territoriais. 

 

Sugestões para trabalhos futuros 

 

Um trabalho de pesquisa nunca se esgota em si mesmo. Além de 

procurar responder uma indagação, abre caminho para outros trabalhos. Pode-se 

perceber que a análise ambiental da situação local de uma determinada região é 

bastante apropriada para o estudo da conduta inovadora do desenvolvimento 

regional sustentável, devido aos pontos de interseção observados no Método Dose-

Resposta. As limitações aplicadas ao trabalho permitem gerar sugestões para a 

realização de pesquisas futuras, aprofundando o conteúdo tratado e 

complementando-o, por meio de estudos e pesquisas, que possibilitem explorar os 

conceitos e as associações entre atividades antrópicas e as melhores condutas para 

o uso dos recursos naturais. 
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Assim, sugere-se o desenvolvimento de novos estudos teóricos que 

contribuam para solidificar as contribuições apresentadas nessa pesquisa. Como 

sugestões para trabalhos futuros, destacam-se os seguintes temas: 

 

 Pesquisa sobre o Zoneamento Geoambiental, por se tratar de um 

instrumento técnico voltado para o planejamento ambiental, 

proporcionando parâmetros e referências para uma reavaliação 

permanente do processo de planejamento, principalmente dos setores 

agrícola, mineral, dentre outros; 

 Verificação do levantamento fundiário, que possibilitará saber a 

quantidade de terras particulares nas unidades de conservação, a 

situação documental, o tempo da propriedade, o tamanho da área, a 

quantidade de benfeitorias e o valor da propriedade; 

 Estudar a criação de um parque linear ao longo do rio, como 

ferramenta para o controle de futuras cheias e revitalização ambiental; 

e a, 

 Elaboração de um estudo hidrológico e mapeamento de 

vulnerabilidade; 

 

Dada a importância dos temas abordados nessa pesquisa para a gestão 

territorial sustentável da região, recomenda-se, portanto, um maior aprofundamento 

nos temas sugeridos e o maior envolvimento participativo da comunidade local para 

a execução responsável sobre o tema e assim garantir sua qualidade de vida.  
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