
   

Mercator - Revista de Geografia da UFC

E-ISSN: 1984-2201

edantas@ufc.br

Universidade Federal do Ceará

Brasil

Pinho Pacheco, Ana Paula

GEOTECNOLOGIAS APLICADAS NO DIAGNÓSTICO GEOAMBIENTAL DA MATA CILIAR DE

CARNAÚBA NO MÉDIO ACARAÚ/CE

Mercator - Revista de Geografia da UFC, vol. 6, núm. 11, 2007, p. 119

Universidade Federal do Ceará

Fortaleza, Brasil

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273620627014

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2736
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273620627014
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=273620627014
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=2736&numero=20627
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273620627014
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2736
http://www.redalyc.org


Mercator - Revista de Geografia da UFC, ano 06, número 11, 2007

119

GEOTECNOLOGIAS APLICADAS NO DIAGNÓSTICO GEOAMBIENTAL
DA MATA CILIAR DE CARNAÚBA NO MÉDIO ACARAÚ/CE

Msc. Ana Paula Pinho Pacheco
Mestrado em Geografia/UFC

Este trabalho utilizou a bacia hidrográfica como unidade de planejamento, por entender que ela
apresenta uniforme ação dos agentes naturais e ação humana. O setor médio do rio Acaraú caracteriza-se
com limitações geoambientais naturais, com  predominância de rochas do embasamento cristalino, que
refletem um conjunto de fatores morfogenéticos determinantes da evolução do modelado, influenciados
inicialmente pelos fatores naturais que apresentam o relevo como resultante.   Ali, os fatores hidroclimáticos
apresentam-se com temperatura média em torno de 25ºC a 28°C propiciando intensa evapotranspiração
e, conseqüentemente, balanço hídrico anual deficitário. O relevo predominantemente suave ondulado,
desenvolve solos rasos e pedregosos, com cobertura vegetal representativa de caatinga, e nos leitos dos
rios, a mata ciliar com abundante espécies de carnaúba, ambas degradadas em  face da ação humana com
o uso secular das atividades  agroextrativista. Ressalta-se, que a proteção da mata ciliar é de extrema
importância para a boa condição dos recursos hídricos. Deste modo, a pesquisa preconizou o objetivo de
diagnosticar a dinâmica geoambiental do médio Acaraú, enfatizando a mata ciliar de carnaúba (Copernicia
prunifera (Mil.) H. E. Moore), auxiliados por uso de técnicas de geoprocessamento. Foram realizados os
seguintes procedimentos metodológicos: levantamento bibliográfico, análise de imagens de satélites,
elaboração de mapas temáticos, trabalhos de campo.  Por meio da análise integrada resultou em cinco
sistemas ambientais: 1) planícies fluviais, terraço e planícies de inundação sazonal; 2) depressão sertaneja
aplainada; 3) depressão sertaneja dissecada; 4) maciços residuais da serra da Meruoca e Mucuripe; 5)
vertentes e cristas dissecadas. Tais sistemas caracterizam-se por sua vegetação adaptada ao contexto da
paisagem, onde a formação caducifólia, com fisionomia arbóreo-arbustiva (degradada), é incapaz de
oferecer proteção aos solos contra os efeitos erosivos.  As condições das comunidades potenciais da
vegetação de carnaúba somam-se aos demais componentes ambientais, fornecendo subsídios de manejo
que conduzam ao uso sustentável, propiciando melhor qualidade de vida para a população local.
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