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ANÁLISE GEOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ

Msc. Francisco Cleiton da  Rocha
biofcr@yahoo.com.br

                                                                   PRODEMA UFC

A presente pesquisa preconiza a análise geoambiental do município de Viçosa do Ceará inserido na
Área de Proteção Ambiental da Serra da Ibiapaba. Procura-se identificar os principais problemas, limitações,
potencialidades e propor medidas que possam contribuir para o melhor conhecimento da paisagem, seus
componentes e sua dinâmica, com vistas à exploração sustentável dos recursos naturais renováveis e a
mitigação dos impactos ambientais. O município, com uma área de 1.312 km², apresenta condições
edafo-climáticas de exceção dentro do contexto semi-árido cearense. Presentemente, o quadro
geoambiental do município caracteriza-se por indícios avançados de degradação dos recursos naturais,
principalmente da cobertura vegetal, em face de uma maior produção agrícola, desmatamentos, queimadas,
extrativismo vegetal, ocupações irregulares e a recente atividade turística. Já o quadro socioeconômico
caracteriza-se por: a) O IDM (Índice de Desenvolvimento Municipal) do município de Viçosa do Ceará,
ano 2004, em 20, 80, que o coloca no 113º lugar entre os 184 municípios do Estado, segundo os trinta
indicadores analisados nos quatro grupos considerados; b) o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano)
do município de Viçosa do Ceará, ano 2000, corresponde ao valor de 0, 593, considerado médio
desenvolvimento humano, que coloca no 158º lugar entre os 184 municípios do Estado do Ceará. A
pesquisa foi desenvolvida tendo como referencial teórico os estudos de Bertalanffy (1969), Tricart (1977),
Ibama (1998), Oliveira et al. (1998), Oliveira et al. (1999), Oliveira e Printz (2000), Fernandes et al.

(2002), Oliveira (2002), Oliveira et al. (2003), Oliveira e Carrasco (2003) e Souza e Oliveira (2003,2006).
A pesquisa foi desenvolvida com base na proposta teórico-metodológica sistêmica de Oliveira e Printz
(2000) e obedeceu a uma seqüência sistemática em quatro fases fundamentais: (1) Fase de Análise -
onde foram realizados os levantamentos bibliográficos, socioeconômicos, e geocartográficos e análise
dos componentes que integram o sistema geoambiental; (2) Fase de Agregação – consistiu na agregação
das unidades de relevo com as classes de solos para a elaboração do Mapa Morfopedológico do município
de Viçosa do Ceará (CE); (3) Fase de Integração - esta fase consistiu na integração dos diversos
parâmetros ambientais de forma sistêmica e holística que resultou na elaboração do Mapa dos Sistemas
Ambientais. Em seguida, foi caracterizado o estado de conservação da cobertura vegetal do município de
acordo com os estudos de Bezerra (in Ceará, 2006) bem como o uso e ocupação da terra; e (4) Fase de
Exequibilidade - consistiu na elaboração de propostas e estratégias para manejo dos sistemas ambientais
que favoreçam o desenvolvimento sustentável.
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