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Resumo:  

O presente estudo tem como objetivo mapear a região do município de Pacoti, no 
Estado do Ceará, Brasil, localizado dentro dos limites legais da Área de Proteção 
Ambiental – APA de Baturité, quanto a sua vulnerabilidade ambiental, visando 
subsidiar a orientação adequada na utilização dos espaços de menor impacto. Dentro 
desta perspectiva as Geotecnologias, como o SIG auxiliado com os dados precisos e 
atualizados a partir do Sensoriamento Remoto, revelaram-se como ferramenta capaz de 
realizar essa integração dos diversos componentes ambientais. Foi utilizada também a 
estrutura lógica de análise e integração denominada AHP - Analystic Hierarchy Process 
ou Processo Analítico Hierárquico, como subsidio para o mapeamento da 
vulnerabilidade ambiental  do município.  Nota-se, que a super utilização da terra é 
característica da região devido suas limitações naturais no que tange principalmente a 
topografia, com declividade superior a 40%, acelerando os processos erosivos durante a 
estação chuvosa. Nesse sentido foi possível constatar que a região da APA de Baturité 
localizada dentro dos limites municipais de Pacoti, é uma região de vulnerabilidade alta 
do ponto de vista ambiental, quando relacionados às condições geoambientais em 
função dos impactos acionados no processo de degradação. O estudo e mapeamento 
dessa área podem contribuir diretamente para o direcionamento de ações que visam o 
desenvolvimento sustentável com base em uma análise integrada dos fatores que 
compõem o cenário ambiental da região, devido sua importância, considerada um 
enclave úmido no semi-árido cearense.     

      
Eixo temático: AVANÇOS NO USO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 
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1. Introdução 

O município de Pacoti está inserido na Área de Proteção Ambiental de Baturité – 
APA de Baturité, instituída 1990 pelo Governo do Estado do Ceará, essa unidade de 
conservação de uso sustentável tem como limite a cota de 600m do maciço. 

A serra de Baturité é considerada um Maciço Residual Cristalino, no qual entre 
os vastos aplainamentos que caracterizam o sertão cearense , surgem como áreas de 
exceção que representam verdadeiras "ilhas" de umidade no contexto geral semi-árido. 
Trata-se de maciços antigos constituídos por rochas metamóficas ou intrusivas 
revestidos primariamente por florestas perenifólicas ou subperenifólicas com 
morfogênese química e evolução associada com os processos de dissecação do relevo, 
(SOUZA, 1998). 

 A ação conjunta de fatores geológicos, geomorfológicos e climatológicos   
associados a sua localização, próxima ao litoral , colocam essa região com um grau de 
incidência pluviométrica elevada entre as demais do Estado do Ceará, exercendo 
também influência direta na temperatura local. 

Devido estas características, a APA de Baturité, (Vide 
Figura 01), obteve nas últimas décadas maior concentração 
demográfica se comparada com os espaços sertanejos que a 
circundam, com isso veio os diferentes tipos de uso e 
ocupação da terra. Esses fatos tem contribuído de forma 
significativa para os processos de degradação, 
comprometimento da biodiversidade e descaracterização da 
paisagem serrana. 

 O município de Pacoti, inserido nos limites da  APA de 
Batuité, através da exploração de suas potencialidades 
naturais teve um crescimento significativo nos seguimentos 
econômicos ligados à hospedagem, ao lazer e artesanato. Não obstante, permanecem as 
atividades agrícolas que utilizam técnicas rudimentares do uso da terra. Quando 
analisadas, essas áreas apresentam vários impactos ambientais, entre os quais podem ser 
citados: o desmatamento indiscriminado, assoreamento de riachos, queimadas, 
contaminação dos recursos hídricos por agrotóxicos dentre outros. 

Nesse contexto o presente trabalho tem como objetivo mapear a região do 
município de Pacoti, localizada dentro dos limites legais da APA de Baturité, quanto a 
sua vulnerabilidade ambiental, levando em consideração a ecodinâmica das paisagens 
proposta por Tricart adaptada por SOUZA (2000), seguindo as categorias de 
sustentabilidade e vulnerabilidade ambiental, considerando a hierarquia espacial 
taxonômica contida na proposta metodológica de BERTRAND (1969) em função das 
ordens de grandeza, os sistemas e subsistemas ambientais. 

O mapeamento da vulnerabilidade visa expor a região como um sistema composto 
por diferentes variáveis que se inter-relacionam entre si e com outros sistemas, para 
tanto as geotecnologias, como o geoprocessamento associado ao sensoriamento remoto, 
possibilitou a descrição e análise integrada de suas interações através da interpretação e 
vetorização de imagem de satélite SPOT 2004, seguida de acompanhamento em campo 
que empregada junto da técnica de estrutura lógica de análise e integração denominada 

Figura 01. Localização da área 
de Estudo 



AHP - Analystic Hierarchy Process ou Processo Analítico Hierárquico desenvolvido 
por Thomas L. Saaty na década de 70, propiciou um mapeamento que  fornece 
informações que subsidiarão nas tomadas de decisão por parte dos órgãos governamentais bem 
como da sociedade civil, na busca de alternativas sustentáveis de uso do solo, complementando 
a atividade turística do município e contribuindo para o direcionamento de ações que visam o 
desenvolvimento com responsabilidade ambiental desta região. 
 
2. Materiais e Métodos  
 

A possibilidade de se detectar o grau de vulnerabilidade de um determinado ambiente 
com o uso dos geossistemas/geofácies em uma determinada categoria do meio serve de base 
para indicar condições favoráveis ou limitantes para o uso dos recursos naturais.  

Sobre a dinâmica ambiental dos sistemas considerou-se os seguintes ambientes 
ecodinâmicos descritos em SOUZA (2000): 

• Ambientes estáveis: potencial erosivo reduzido devido estabilidade 
morfogenética. A cobertura vegetal protege o solo por conta de seu estado 
conservado ou pouco degradado. 

• Ambientes de transição: marcado pela preponderância de processos 
morfogenéticos ou pedogenéticos favorecendo outra condição ao ambiente 
sendo estável ou instável. 

• Ambientes instáveis: evidencia de atividades de elevado poder erosivo 
comprometendo a capacidade produtiva dos recursos naturais e por 
consequência comprometimento do contingente vegetacional. 

Cada um dos ambientes determinados está relacionado ao comportamento sustentável e 
à vulnerabilidade das condições geoambientais em função dos impactos acionados por 
processos de degradação expostos em SOUZA (2000).  

Quanto às categorias qualitativas privilegiou-se o atual potencial dos recursos naturais 
em: 

• Sustentabilidade muito baixa: capacidade produtiva mínima, áreas degradação 
praticamente irreversíveis em função da devastação da vegetação. 

• Sustentabilidade baixa: problemas sérios quanto a capacidade produtiva dos 
recursos naturais, com baixa fertilidade natural, deficiência hídrica. 

• Sustentabilidade moderada: capacidade produtiva razoável, aproveitamento 
satisfatório dos recursos hídricos com possibilidade de uso dos potenciais 
paisagísticos. 

• Sustentabilidade alta: áreas com boa capacidade produtiva mas com limitações 
mitigáveis com tecnologias simples, considerando os recursos hídricos e seu 
escoamento superficial. 

 

Ainda com base no atual potencial dos recursos naturais foram consideras as seguintes 
categorias de vulnerabilidade: 

 

• Vulnerabilidade Baixa: áreas que apresentam características contidas nos 
setores de sustentabilidade alta. 

• Vulnerabilidade Moderada: áreas que apresentam características contidas nos 
ambientes com sustentabilidade moderada. 



• Vulnerabilidade Alta: áreas cujas condições de sustentabilidade se enquadram 
nas categorias de sustentabilidade baixa e muito baixa. 

Para o mapeamento da vulnerabilidade ambiental da área estudada, considerou-se o 
cruzamento de três fatores a declividade, a área legal e a vegetação com o uso e 
ocupação, sendo estes decisivos para a determinação desta vulnerabilidade. 

Cada conjunto de dados foi estabelecido como um projeto com as particularidades 
pertinentes a cada temática destacada a seguir: 

O Modelo Digital do Terreno - MDT gerou a declividade com mapeamento 
composto por classes determinadas com base na sua vulnerabilidade ambiental. 

A Área Legal foi delimitada de acordo com  a espacialização da resolução do 
CONAMA Nº 303, de 20 de março de 2002, que dispõe sobre os parâmetros, definições 
e limites de áreas de preservação permanente – APP. 

As APPs dos Rios e Riachos foram mapeadas a partir da delimitação dos recursos 
hídricos locais, usando o mesmo MDT utilizado na confecção da declividade, gerando 
automaticamente toda a drenagem de acordo com a topografia local. Já os açudes e 
lagos foram mapeados de acordo com a classificação supervisionada realizada na 
confecção do mapeamento de vegetação / uso e ocupação. 

As feições de área legal, declividade e vegetação uso e ocupação foram cruzadas, 
contemplando todos os recursos hídricos locais, possibilitando a realização dos buffers4 
de acordo com as distâncias especificadas pela resolução do CONAMA. Ainda com 
base nesta resolução, foram determinar as APPs dos topos de morro, utilizado um MDT 
de grade retangular no software SPRING 4.3 para delimitar o um terço superior do 
morro, que de acordo com a resolução do CONAMA é considerada área de preservação. 

Com base em uma imagem orbital do satélite SPOT-5 imageada em setembro de 
2004, foi feito o mapeamento da Vegetação / Uso e Ocupação da área de estudo através 
do emprego de técnicas de Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento, de posse destes 
três mapas foi utilizado o método de análise multicriterial passível de integração em 
ambiente SIG denominado AHP (Analystic Hierarchy Process) ou Processo Analítico 
Hierárquico.Essa teoria foi desenvolvida por Thomas L. Saaty na década de 70, e 
definida por ele como reflexo do que parece ser um método natural de funcionamento 
da mente humana. Para composição do mapa foi aplicado três estágios (Vide figura  2). 

 

 
Figura 2. Estágios do Processo AHP 

 
A estruturação da hierarquia conduz a definição da influência mutua entre os eles. 

No topo da hierarquia está a objetivo, definir a vulnerabilidade ambiental. No segundo 
                                                            
4 Buffer é um polígono criado a partir da distância especificada de uma determinada feição. 



nível estão os atributos que irão determinar as classes de vulnerabilidade, compostos 
pelos projetos de Área Legal, Declividade e Vegetação / Uso e Ocupação. No último 
nível estão as feições já mapeadas em cada um dos projetos que compõem o segundo 
nível. (Vide Figura 3) 

 
Figura 3. Hierarquia de Vulnerabilidade Ambiental 
 

A importância relativa entre os elementos que compõem os níveis desta hierarquia 
foi definida a parti da relação entre as evidências, sendo esta relação utilizada como 
input de uma matriz de comparação pareada, que definiu os pesos relativos dos 
elementos de decisão. De acordo com SILVA et al. (2004) a técnica AHP baseia-se 
numa matriz quadrada de n x n, de comparação entre os n critérios, onde as linhas e as 
colunas correspondem aos critérios, sendo o resultado igual à importância relativa do 
critério da linha face ao critério da coluna. 

Os valores de entrada nas matrizes foram obtidos com base na comparação em 
pares dos fatores que influenciam na vulnerabilidade ambiental da área. A partir desta 
comparação se estabeleceu o critério de importância relativa entre os fatores, conforme 
uma escala pré-definida de 1 a 9, onde o valor 1 equivale ao mínimo, e 9 o máximo de 
importância de um fator sobre o outro.  

No Quadro 01 abaixo, as NOTAS e PESOS obtidos, representando o grau de 
influência exercido por cada fator para determinação da vulnerabilidade ambiental. 

 
Matriz de Comparação Pareada dos Projetos 

Projeto NOTA 
Vegetação/Uso e Ocupação 0,5978 
Área Legal 0,2281 
Declividade 0,1741 

 
Matriz de Comparação Pareada dos Atributos dos Projetos 

Projetos de Vegetação Uso e Ocupação PESO 
Desmatamento 0,2876 
Cultivo Anual 0,2106 
Plantio de chuchu 0,1489 
Mata Seca Degradada 0,0984 
Plantio de Bananeira 0,0848 
Mata Seca Parcialmente Degradada 0,0556 
Mata Úmida Degradada 0,0434 
Mata Seca Conservada 0,0315 
Mata úmida Parcialmente Degradada 0,0226 
Mata Úmida Conservada 0,0165 

Projeto de Área Legal PESO 
APP - Rio e Morro 0,5933 
APP - Topo de Morro 0,2452 
APP - Rio 0,1231 
Demais Áreas 0,0384 



Projeto de Declividade PESO 
> 45° 0,5651 
30° - 45° 0,2696 
15° - 30° 0,1260 
< 15° 0,0393 
Quadro 01. Resultado das Matrizes de Comparação Pareada 

 
O cruzamento das informações contidas nos projetos foi realizado pelo formato 

raster,  pois, neste formato cada pixel do projeto resultante será fruto do cruzamento dos 
pixels dos outros três PIs existentes na mesma coordenada x,y. Para tanto foi necessário 
transformar os projetos do formato vetorial para o formato matricial, onde cada pixel 
passou a conter o PESO definido por sua matriz. (Vide Figura 4) 
 
 

 
 
Onde: 
Aij = Pixel resultante do cruzamento entre os    
PI’s; 
n = Número de PI’s utilizados; 
Pk = Peso atribuído à feição dentro do contexto 
de seu PI; 
Nk = Nota atribuída ao PI. 
 
 
Figura 4 Ilustração do processo de cruzamento 
dos PIs 

 
O resultado deste cruzamento é o projeto de Vulnerabilidade Ambiental, fruto da 

análise integrada do ambiente, abordando a região como um sistema composto por 
múltiplas variáveis que se inter-relacionam entre si e com outros sistemas. 

O projeto de Vulnerabilidade Ambiental obteve valores variando entre 0 e 0,3596 
onde 0 representa a ausência e 0,3596 o máximo de vulnerabilidade. Estes valores 
foram divididos em quatro classes distintas de vulnerabilidade, conforme os intervalos 
ilustrados na Tabela 1. 
 
Tabela 1. Intervalos das Classes de Vulnerabilidade 
 

Intervalo Vulnerabilidade Área (ha) % 
0 - 0,042787458 Baixa 918,88 14,88 

0,042787458 - 0,071123454 Moderada 2.413,60 39,10 
0,071123454 - 0,098722602 Alta 1.343,87 21,77 

0,098722602 - 0,3596 Muito Alta 1.497,32 24,25 
 

 A partir destes dados (através da conversão dos dados do formato matricial para o 
vetorial) foi possível calcular a área em hectares de cada uma das classes, bem como 
construir o layout final do mapa de vulnerabilidade ambiental da APA do Maciço de 
Baturité localizada dentro dos limites do município de Pacoti. (Vide Figura 5) 

 
 



 
 

 
Figura 05. Mapa de Vulnerabilidade Ambiental 

 
3. Resultados e Discussões 
 

Considerando o potencial ambiental, as limitações de uso dos recursos naturais, e 
com informações obtidas com a análise do projeto de Declividade, o projeto de Área 
Legal e com o projeto da Vegetação / Uso e Ocupação, através do método AHP para 
determinar a vulnerabilidade ambiental desta região, observando que a maior parte da 
área estudada possui vulnerabilidade alta e muito alta. 

O mapa de vulnerabilidade expõe uma concentração maior destas áreas no centro e 
no norte da área de estudo, nessas áreas prevalece um relevo muito acidentado, sendo 
que na região central se encontram as áreas mais elevadas do município. 

 Já na região norte se destaca a vertente oriental do maciço com declividades 
superiores a 45°, nessa área são comuns as práticas rudimentares de agricultura, como 
desmatamentos e queimadas dando lugar a cultivos anuais. 

O município de Pacoti, através da análise do mapa apresenta um forte desequilíbrio 
ambientais causado pelo desmatamento indiscriminado e por práticas inadequadas de 
cultivo, onde apenas 20,37% da vegetação denominada Mata Úmida não se encontra 
degrada e somente 11% da vegetação de Mata Seca foi classificada como conservada.  

As áreas mais degradas estão localizadas estão entre os distritos de Fátima e Colina, 
e nas proximidades da localidade de Rolador, foram detectadas as maiores incidências 
de desmatamento para realização de cultivos anuais como arroz, milho e feijão.Nas 



proximidades da sede de Pacoti, o plantio de chuchu é a atividade de maior impacto, 
estão localizados principalmente nas planícies alveolares, determinadas como 
superfícies planas de acumulação alúvio-coluvial expostas entre morros e com 
declividades inferiores a 3%, avançado sobre as encostas, destruindo a mata ciliar 
causando assoreamento e provocando a contaminação das águas através dos resíduos 
dos agrotóxicos aplicados no cultivo. 

A declividade, sendo um indicador de vulnerabilidade, destaca-se de modo a 70% da 
área ser classificada como sendo de vulnerabilidade moderada e alta, denotando a forte 
dissecação do relevo desta região, de modo que, quanto mais desprotegido o solo mais 
vulnerável aos efeitos erosivos. Quando a Área Legal, segundo o mapeamento 45,36% 
da área total observada está enquadrada como APP, justificando a necessidade de um 
planejamento que garanta a sustentabilidade desta região. 

O estudo e mapeamento dessa área, expondo os efeitos ambientais do uso e 
ocupação da terra delimitados de acordo com a área legal e considerando a declividade 
natural da região, coloca em discussão a vulnerabilidade ambiental do município 
estudado,  podendo auxiliar em sua gestão através de ações que visam o 
desenvolvimento sustentável dos elementos que compõem o cenário ambiental desta 
região, tendo em vista sua importância sendo considerada um enclave úmido no semi-
árido cearense.          
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