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RESUMO – O presente estudo trata das transformações socioespaciais no Baixo Jaguaribe, 

procurando demonstrar as implicações na dinâmica fluvial e em áreas do entorno do rio, ao longo do 

tempo. Assim, percebeu-se, que as ações antrópicas improcedentes têm contribuído para mudar as 

feições do lugar, ocasionando também mudanças na qualidade de vida da população. A metodologia 

adotada é a qualitativa, cuja a estratégia de investigação se deu através da análise multitemporal de 

imagens de satélite em pontos escolhidos e denominados de (P1), (P2) com o auxílio do software 

“Google Earth Pro”. Foram realizadas investigações de campo para verificar se havia correlação entre 

as imagens e o que fora observado, além da produção de um acervo fotográfico. A análise dos dados 

permite afirmar que se caminha para uma situação quase que de irreversibilidade nas zonas estudadas. 

Verificou-se que o rio Jaguaribe em seu baixo curso se encontra bastante soterrado remetendo a uma 

indicação de que o rio chegou próximo a sua capacidade de suporte. Concluiu-se que qualquer 

projeção futura para o Baixo Jaguaribe, perpassa por uma complexa teia de estudos interdisciplinares 

que envolva o comprometimento de toda a sociedade, visando o bem comum de todos.  

 

ABSTRACT - The present study deals with the socio-spatial transformations in Baixo Jaguaribe, 

trying to demonstrate the implications in the river dynamics and in areas surrounding the river, over 

time. It was noticed that the unfounded anthropic actions have contributed to change the features of 

the place, also causing changes in the quality of life of the population. The methodology adopted is 

qualitative, whose research strategy was through multitemporal analysis of satellite images at chosen 

points and called (P1), (P2) with the aid of the software "Google Earth Pro". Field investigations were 

carried out to verify whether there was a correlation between the images and what had been observed, 

in addition to the production of a photographic collection. Data analysis allows us to affirm that one 

is moving towards a situation almost irreversibility in the studied areas. It was found that the Jaguaribe 

River in its low course is quite buried referring to an indication that the river came close to its support 

capacity. It was concluded that any future projection for The Low Jaguaribe, permeates a complex 

web of interdisciplinary studies that involves the commitment of the whole society, aiming at the 

common good of all. 
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INTRODUÇÃO  

 

Os rios exercem importante papel na evolução física do planeta, contribuindo para a definição 

da modelagem do relevo, haja vista que através do contínuo trabalho de transporte e deposição de 

sedimentos que ocorrem do alto curso para o baixo curso, acabam ao longo do tempo por definir 

novas feições geomorfológicas, promovendo o aparecimento de ambientes naturais de deposição 

como as planícies (MAIA; CAVALCANTE, 2004). 

Historicamente, foram nessas áreas que se apresentam com características planas e mais 

próximas dos cursos de água que as primeiras ocupações humanas ocorreram, dada a facilidade de 

construção e acesso, bem como por tais espaços serem dotados de mecanismos que atendessem aos 

usos múltiplos de água de que a sociedade necessita (GIL, 2017). 

Nesse contexto, deu-se a ocupação territorial no Baixo Jaguaribe, região situada no setor E/NE 

do Estado do Ceará cuja a principal característica segundo Maia e Cavalcante (2006), é encontrar-se 

inserida em um vale no nível de aproximadamente 30 m de altitude em quase toda extensão, 

circundada por relevos mais elevados na margem direita – “Chapada do Apodi” e esquerda – 

“depósitos fluviais Tércio-Quaternários da Formação Faceira”.  

Costa (2009) pontua que a partir dessa planície aluvial se deu a apropriação espacial do Baixo 

Jaguaribe, marcada pela ocorrência de sucessivos ciclos econômicos que perpassaram desde a 

interiorização da criação de gado, em que a paisagem sertaneja pontilhada por fazendas deu origem 

as primeiras vilas, distritos e cidades próximas ao curso do rio até o vertiginoso emprego da 

agricultura empresarial de frutas voltada para a exportação, fato que inseriu a área no contexto de 

modernização e internacionalização da economia. 

Segundo Andrade (2016) as atividades socioeconômicas não planejadas que ocorram dentro 

de qualquer bacia hidrográfica influenciam direta ou indiretamente na dinâmica dos rios. Assim, no 

baixo vale do rio Jaguaribe isso não é diferente, pois as transformações socioespaciais ao longo do 

tempo trouxeram implicações significativas na dinâmica fluvial e em áreas do entorno do rio que se 

apresentam com a fisionomia bastante alterada, culminando com o desmatamento da mata ciliar, o 

aumento das áreas de solo exposto e a potencialização da erosão de margens. Essa última, embora 

sendo um fenômeno natural, acaba por ser maximizada por atividades antrópicas, cujo o resultado é 

o aumento da carga de sedimentos carreados para a calha do rio, desencadeando a aceleração do 

processo de assoreamento no canal fluvial do rio Jaguaribe, problema verificado nos pontos 

pesquisados.                  
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 Assim, esse trabalho consiste em analisar através do enfoque interdisciplinar como os 

impactos socioambientais têm contribuído para acelerar o assoreamento no baixo curso do rio 

Jaguaribe e suas implicações na dinâmica fluvial, através de um estudo qualitativo baseado na análise 

multitemporal de imagens de satélite e trabalho de campo. A pesquisa se justifica pela relevância 

atual da temática, pelo exíguo referencial teórico encontrado para o tema, pretendendo ainda, auxiliar 

na solução de problemas naquele recorte espacial, uma vez que a prosseguir os efeitos do binômio 

erosão-assoreamento, projeta-se a possibilidade de retorno de inundações na área de estudo mesmo 

após a construção do açude Castanhão que visava a promover o controle de cheias, entre outras 

funções.           

 Estruturalmente o artigo se apresenta organizado em cinco partes, iniciando com essa seção 

introdutória que menciona a contextualização, a problemática do estudo, os objetivos da pesquisa, 

bem como a sua respectiva justificativa. Na sequência serão apresentados os seguintes capítulos: o 

Baixo Jaguaribe como sub-bacia hidrográfica no contexto da grande bacia do Jaguaribe, os 

procedimentos metodológicos utilizados, os resultados obtidos e, finalizando o trabalho com as 

conclusões necessárias. 

O BAIXO JAGUARIBE COMO SUB-BACIA HIDROGRÁFICA DA GRANDE BACIA DO 

JAGUARIBE 

A sub-bacia hidrográfica do Baixo Jaguaribe tem uma área de drenagem de 6.875 km², 

correspondente a 4,64% do território cearense, sendo o rio Palhano o principal afluente do Jaguaribe 

nesse trecho. Nessa região, o rio Jaguaribe é perenizado pelos açudes do Médio e Alto Jaguaribe, bem 

como das bacias dos rios Salgado e Banabuiú. Essa bacia apresenta uma capacidade de acumulação 

de águas superficiais de 25.050.893 milhões de m³, tendo um único açude o Santo Antônio de Russas 

gerenciado pela COGERH. A oferta hídrica gerada pelos sistemas aquíferos da bacia, são: Bacia 

sedimentar Potiguar, Aluviões Cristalino e Dunas (COGERH, 2020).    

 De acordo com Andrade (2016), o baixo curso do Jaguaribe apresenta sinuosidade que varia 

de 1,2 para montante a 1,5 nas intermediações da sua foz, já a largura das margens plenas do canal 

varia entre 150-400 m. Não fugindo da realidade da maioria dos rios do Nordeste, o rio Jaguaribe 

apresenta trechos controlados por reservatórios artificiais de pequeno, médio e grande porte, a 

exemplo do Açude Orós (2 bilhões de m³) situado no alto curso e o Açude Castanhão (6,7 bilhões de 

m³) que fica situado no médio curso, cujo os reflexos dessas intervenções são sentidos rio abaixo.  

 A região do Baixo Jaguaribe é formada parcialmente pelos municípios de Tabuleiro do Norte, 
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Morada Nova e Ibicuitinga e integralmente pelos municípios de Limoeiro do Norte, Quixeré, Russas, 

Jaguaruana, Palhano, Itaiçaba, Aracati, Fortim e Icapuí, conforme figura 1 abaixo.  

 

Figura 1 – Extensão da bacia, rio principal, rios tributários e municípios (COGERH, 2020) 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS          

 O presente estudo apresenta como escala de abrangência um trecho do rio Jaguaribe, situado 

no seu baixo curso. Visando a alcançar os objetivos, a pesquisa ancorou-se nos conceitos contidos 

nas teorias sistêmicas, geossistemas e ecodinâmica para a partir delas, compreender os diferentes 

condicionantes que direta e indiretamente atuam nos processos de assoreamento na área estudada. 

 Para melhor execução, a investigação foi desenvolvida e estruturada nas seguintes etapas: 

caracterização da área de estudo por meio de pesquisas bibliográficas, trabalho de campo e de 

gabinete (as duas últimas ocorreram de forma simultânea).  

 

Caracterização da área de estudo 

 

No que se refere ao processo de revisão de literatura, foram utilizadas como referência obras 

de autores que discutem a dinâmica fluvial em ambientes semiáridos, que dentre tantos destacamos 

os trabalhos de Andrade (2016), Andrade e Maia (2019), Cavalcante e Cunha (2012), Costa (2009), 
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Maia e Cavalcante (2004, 2006) e Queiroz (2018). Paralelamente, foram compulsadas produções que 

tratam de temas transversais, como a visão dialética sobre problemas ambientais, análise sistêmica, 

geossistemas, ecodinâmica e relações ambiente-sociedade baseados nos ensinamentos de Gil (2017), 

Philippi Jr. et al (2000), Rodriguez et al (2017) e Santos (2006), além de consultas a portais na internet 

de importantes instituições, com o intuito de complementar e enriquecer o estudo, que se trata de uma 

pesquisa eminentemente qualitativa.         

 A pesquisa procurou se deter na análise do assoreamento no baixo curso do rio Jaguaribe no 

trecho que apresenta uma extensão de 19,5 km, contando a partir das imediações da comunidade de 

Arraial no município de Limoeiro do Norte/CE (Lat. 5⁰05’39.65’’S Long. 38⁰05’01.93’’O) até áreas 

adjacentes a comunidade de Timbaúba, já no município de Russas/CE (Lat. 4°58'45.26"S Long. 

37°57'56.50"O) conforme figura 2.  

 

Figura 2 – Localização geográfica da área de estudo – adaptado Andrade e Maia (2019) 

 

Etapas de Campo e Gabinete         

 Nessas etapas foram levantados dados (imagens de satélite) através da plataforma Google 

Earth Pro nos períodos de 16 de julho de 2002 a 18 de julho de 2018 em pontos escolhidos e 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Limoeiro_do_Norte
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denominados de (P1) e (P2) localizados no intervalo entre os pontos de ancoragem na comunidade 

de Arraial e comunidade de Timbaúba, associados a investigações de campo utilizando recursos como 

máquina fotográfica, receptor GPS Garmim Etrex 10 com o intuito de comprovar a hipótese do 

assoreamento induzido por ações antrópicas.        

 Associando-se o material obtido por meio de imagens de satélites com as observações e 

imagens atuais feitas in loco através de fotografias recentes, é possível apontar que os impactos 

socioambientais têm relação direta na aceleração do assoreamento e na mudança na dinâmica fluvial 

da área de estudo, cujos os resultados serão apresentados no capítulo a seguir.   

            

 RESULTADOS OBTIDOS         

 A análise multitemporal de imagens de satélite juntamente com as investigações realizadas 

em campo evidenciam uma evolução do assoreamento no baixo curso do rio Jaguaribe nos pontos 

(P1) e (P2) situados na margem esquerda do rio. Há nos dois pontos estudados um grau considerado 

de erosão, transporte e deposição de materiais, que ao longo do tempo tem contribuído para acelerar 

o assoreamento nos respectivos trechos do Baixo Jaguaribe, com diferentes níveis de degradação e 

particularidades em cada ponto observado.           

 O ponto (P1) com coordenadas Lat. 5⁰02’42.91’’S e Long. 38⁰03’28.00’’O, localizado na 

calha do rio Jaguaribe nas imediações do Ramal de Flores no município de Russas/CE, apresenta uma 

altitude de 24 m e talvez seja dos pontos analisados o que mais contribuiu para o assoreamento desse 

curso d’água. A área próxima a (P1) é uma zona de transição entre a planície e os depósitos fluviais 

Tércio-Quaternários da Formação Faceira com declividade bastante acentuada da ordem de 71 m. 

Ressalta-se que a declividade por si só não é fator determinante para ocorrência de erosão acelerada, 

porém quando associada as ausências de cobertura vegetal e de práticas conservacionistas – condições 

verificadas no entorno de (P1) - ela tende a aparecer, modificando a  fisionomia e a dinâmica natural 

da paisagem no tempo e no espaço conforme figura 3. 
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Figura 3 – Evolução do assoreamento em (P1) – Anos 2002 e 2018 (Google Earth Pro,2020) 

 Comparando-se as imagens do ponto (P1) no intervalo de tempo de 16 anos, verifica-se que 

há uma redução da mata ciliar, alargamento das margens do rio, menor sinuosidade do talvegue, 

expansão imobiliária acompanhando o trajeto do rio e aumento de banco de areia empurrando o fluxo 

do canal fluvial para a margem direita. 

 Já o ponto (P2) de coordenadas Lat. 5⁰05’39.65’’S e Long. 38⁰05’01.93’’O, localizado no 

canal do rio Jaguaribe próximo ao Sítio Arraial no município de Limoeiro do Norte/CE, apresenta 

uma altitude de 27 m, possui grande concentração de sedimentos carreados das partes mais altas do 

relevo e alargamento das margens do rio para além do seu trajeto normal. A área próxima a (P2) é 

também uma zona de transição entre a planície e a Formação Faceira com declividade de 42 m, menos 

acentuada do que a observada em (P1). Suas feições se encontram muito alteradas com ausência quase 

que total da cobertura vegetal - ver figura 4 a seguir. 

 

Figura 4 - – Evolução do assoreamento em (P2) – Anos 2002 e 2018 (Google Earth Pro,2020) 
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 A comparação das imagens obtidas do ponto (P2) entre os anos de 2002 a 2018 revelam que 

neste intervalo de tempo ocorreu intensa redução da mata ciliar com o surgimento de áreas desnudas 

que favoreceram a intensificação dos processos de erosão-assoreamento, alargamento das margens 

do rio e aumento de banco de areia impactando no direcionamento do fluxo do canal fluvial. 

 De acordo com Cavalcante e Cunha (2012), em virtude da escassez hídrica no semiárido 

brasileiro, o uso da terra nesse espaço é feito pensando na proximidade dos mananciais naturais e 

artificiais, tanto para a sobrevivência quanto para a exploração econômica. Por sua vez, essa condição 

necessária de contiguidade entre as áreas produtivas e os cursos de água acabam por condicionar o 

desenvolvimento de atividades antrópicas nas áreas de APP dos rios, descaracterizando-as e 

favorecendo o aumento dos processos erosivos seguidos de assoreamento, fatos verificados nos 

pontos de monitoramento (P1) e (P2). 

Na mesma linha Andrade e Maia (2019) estabelecem que a inclusão das atividades humanas 

nas áreas de APP dos rios semiáridos tem contribuído para metamorfosear suas paisagens, além de 

romper com o equilíbrio ambiental. Assim, nos trechos estudados (P1) e (P2), as áreas de APP do rio 

Jaguaribe se encontram transfiguradas (ver figura 5) pela irrigação de capim para forragem, currais 

de criação, mangas para dessedentação animal, extração irregular de areia, ampliação da 

carcinicultura para exportação e expansão imobiliária, dentre outras atividades que necessitam ser 

reordenadas para que se restabeleça o equilíbrio ambiental na área estudo. 

 

Figura 5 – Degradação em APP do rio Jaguaribe em área próxima a (P1). Ao fundo visão panorâmica do rio – Autoria 

própria (2020) 
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CONCLUSÕES 

 

 O Baixo Vale do Jaguaribe, como já explicitado, vem sofrendo ao longo do tempo 

intervenções antrópicas improcedentes que estão no limiar de promover alterações irreversíveis na 

dinâmica de suas paisagens. 

Assim, qualquer projeção futura para o Baixo Jaguaribe perpassa por uma complexa teia de 

estudos interdisciplinares que envolva o comprometimento de toda a sociedade, visando ao bem 

comum de todos. Diante do agudo cenário de degradação e da ausência de ferramentas momentâneas 

para compreendê-lo, projetam-se novas atividades em campo para a compreensão mais adequada dos 

processos erosivos acelerados no Baixo Jaguaribe, buscando quantificar a massa de sedimentos 

aportada no rio, mensurar quais os impactos dela na dinâmica fluvial - se houve mudança do canal 

fluvial, a partir de quando ela ocorreu e projetar variações futuras da calha do rio, identificar novos 

pontos de tensão e degradação rio abaixo, avaliar se existe relação do estágio atual de assoreamento 

do rio Jaguaribe com a ocorrência de inundações no trecho estudado, com o intuito de complementar 

o estudo. 

Por fim, espera-se que esse artigo contribua para balizar estudos na região que almejem um 

novo modelo de tratamento do espaço. Recomenda-se que nos pontos (P1), (P2) e em áreas do entorno 

sejam adotadas práticas conservacionistas, tais como contenção de erosão, descompactação e 

fertilização do solo, controle do regime hídrico na bacia, preservação e reflorestamento da mata ciliar, 

entre outras, através de uma gestão racional que incorpore a ciência como concretizadora de tais 

práticas. 
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