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Orientador: João Roberto Façanha de Almeida 

O  crescente  número  de  inundações  e  seus  riscos  gerados  relacionam-se  com  a

vulnerabilidade  ambiental.  Assim a frequência  de inundações  para uma determinada

área  devido  a  alguns  parâmetros  e  variáveis  explicam  a  ocorrência  desses  eventos

adversos, com isso é possível  identificar as relações entre vulnerabilidade e ambiente,

possibilitando ao poder público a tomada de decisões acerca desses eventos de ordem

hídrica, no que diz respeito a uma drenagem urbana bem planejada. Nesse sentido, este

trabalho  objetiva-se  verificar  a  vulnerabilidade  e  susceptibilidade  aos  riscos  de

inundação na Bacia do Riacho Pajeú na cidade de Fortaleza, e propor uma medida de

intervenção.  Concluiu-se que a maior  parte  da superfície  em torno do Riacho Pajeú

encontra-se  impermeabilizada,  a  infraestrutura  da  drenagem  urbana  encontra-se

ineficiente, aliadas à educação ambiental gerando inundações. Ainda, vale ressaltar que

um Projeto  de  Intervenção,  bem como  um Termo  de  referência  faz-se  presente  no

trabalho a fim de fornecer aspectos mais realistas para representar o terreno da área em

estudo.

Palavras-chave: Vulnerabilidade; drenagem urbana; educação ambiental.
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The  growing  number  of  floodings  and  the  risks  they  cause  relate  with  ambiental

vulnerability.  Therefore  the  frequency  of  floodings  in  a  given  area  due  to  some

parameters  and variables  explain  the incidence  of such events  thus it  is  possible  to

identify the relations between vulnerability and environment, making it possible for the

public power the decision-making about these critical events concerning a well-planned

urban drainage. In this regard, this work has the objective of verifying the vulnerability

and susceptibility of the Pajeú Stream River Basin in the city of Fortaleza to the risks of

floodings and proposing an intervention measure. In conclusion, it was found that most

of  the  surface  around  Pajeú  Stream  is  impermeabilized,  the  urban  drainage

infrastructure is inefficient and together with a lack of environmental education these

elements  cause  floodings.  Finally,  it  is  important  to  highlight  that  an  Intervention

Project  and  a  Term  Of  Reference  are  part  of  this  work  to  bring  a  more  realistic

representation of the soil in the studied area.

Keywords: vulnerability; urban drainage; environmental education.

1. INTRODUÇÃO

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A  urbanização  e  o  crescimento  populacional  têm  acarretado  aumento  da

superfície impermeabilizada, bem como adensamento populacional, causando diversos

problemas,  como alagamentos,  inundações  e  danos  diversos  humanos  e  financeiros.

Segundo Fontes (2003), o processo de urbanização traz profundas modificações no uso

do solo, que por sua vez causam marcas permanentes nas respostas hidrológicas das

áreas urbanizadas, apresentando os efeitos mais notáveis no aumento do escoamento

superficial  e  na  diminuição  da  infiltração,  o  que  tem  como  consequência  direta  a
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ocorrência de inundações urbanas.

 A capital cearense possui longo histórico de eventos adversos relacionados às

chuvas, embora, Fortaleza tenha uma quadra chuvosa bem definida que ocorre entre os

meses de janeiro a maio,  o município tem-se mostrado frágil  quando diz  respeito  à

problemática das chuvas, pois concentra pontos de alagamento recorrentes. De acordo

com a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (COGERH) e Fundação Cearense de

Meteorologia  e  Recursos  Hídricos  (FUNCEME) o município  de Fortaleza  apresenta

uma pluviometria  média anual  de 1487,5 mm (TABELA 1), concentrada nos meses

chuvosos, o que tende a agravar os pontos de alagamento e inundação. 

Tabela 1 – Dados pluviométricos de Fortaleza dos últimos 10 anos.

PLUVIOMETRIA DE FORTALEZA

ANO MM

2007 1385.2

2008 1712.5

2009 2218.9

2010 952.9

2011 2269.2

2012 1258.8

2013 801.2

2014 1154.1

2015 1577.8

              2016 * 1544.0

MÉDIA 1487.5
                        Fonte: Adaptado da COGERH e FUNCEME(2016)
*Dados até outubro de 2016.
O processo de inundação é um evento drástico capaz de gerar inúmeros danos ao

ser humano, propriedades e meio ambiente. Sendo assim se faz obrigatório um estudo

de inundação e gestão de riscos e a elaboração de um Plano de Ações Emergenciais.

Neste contexto a identificação de áreas de vulnerabilidade ambiental específicas surge

como uma importante ação da prevenção dos eventos causados por chuvas intensas.

De acordo com Tagliani (2003) vulnerabilidade ambiental como uma maior ou

menor susceptibilidade que um ambiente qualquer apresenta a um potencial  impacto

negativo  provocado por  ações  antrópicas.  Para  Deschamps  (2004) a  vulnerabilidade

encontra-se  diretamente  relacionada  com  grupos  vulneráveis  (populações)  que,  por

determinadas contingências, são menos propensas a uma resposta positiva quando da

ocorrência de algum evento adverso.
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Quando provocamos  uma perturbação,  a  resposta  do  meio  pode ser  bastante

diferente em função das características locais naturais e humanas, ou seja, cada fração

de território tem uma condição intrínseca que, em interação com o tipo e magnitude do

evento  que induzimos,  resulta  numa grandeza  de  efeitos  adversos.  A essa  condição

chamamos  de  vulnerabilidade  (MMA,  2007).  Pompeo  (2000)  destaca  as  obras  de

drenagem  inadequadas  como  um  dos  fatores  das  enchentes  provocadas  pela

urbanização.

A Bacia do Pajeú está inserida na Bacia da Vertente Marítima, tendo o Riacho

Pajeú sua nascente, hoje aterrada para implantação de edifícios sobre o leito natural.

Situa-se no quarteirão formado pelas ruas Silvia Paulet, José Vilar, Bárbara de Alencar

e Dona Alexandrina. Com cerca de 5 km de extensão, escoa em galerias, canal a céu

aberto e, pequenos trechos em leito natural, desaguando na Praia Formosa 

De acordo com Demes e Mota (2013) a preservação da paisagem natural das

margens do curso d'água do Riacho Pajeú, quando este ainda se chamava Marajaik (rio

das  palmeiras)  e  escoava  solto  entre  os  catolés  sofreu  progressivas  alterações,

contribuindo também para o assoreamento e o estrangulamento não só do Riacho Pajeú,

mas de toda a rede hídrica de Fortaleza.  Esse processo compromete a drenagem nas

bacias  urbanas,  promovendo  uma  das  principais  vulnerabilidades  ambientais  –  as

inundações. O Riacho Pajeú sofreu os mais diversos tipos de impactos relacionados ao

processo  urbanístico,  desde  sua  canalização  em  alguns  trechos  até  poluição  e

degradação.

 Este trabalho justifica-se pelo crescente número de inundações e seus riscos

gerados,  onde  se  percebe  que  as  inundações  relacionam-se  com  a  vulnerabilidade

ambiental.  Assim  a  frequência  de  inundações  para  uma  determinada  área  devido  a

alguns parâmetros e variáveis explicam a ocorrência de tais eventos adversos, com isso

é possível  identificar  as relações  entre  vulnerabilidade  e ambiente,  possibilitando ao

poder público a tomada de decisões acerca desses eventos de ordem hídrica, no que diz

respeito a uma drenagem urbana bem planejada.



16

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo Geral

Verificar a vulnerabilidade e susceptibilidade aos riscos de inundação na Bacia

do Riacho Pajeú na cidade de Fortaleza-CE, e propor uma medida de intervenção.

1.2.2 Objetivos Específicos

 Caracterizar a Bacia do Riacho Pajeú;

 Verificar os pontos de inundações na área da Bacia do Riacho Pajeú; 

 Estabelecer  a  relação  entre  drenagem  urbana  e  os  cenários  de  risco  de
escoamentos;

 Analisar a importância da drenagem urbana em áreas susceptíveis a inundações.

 Propor um projeto de intervenção

 Elaborar termo de referência

1.3 Estrutura da Monografia

A Monografia está dividida em 4 capítulos. No capítulo 1 faz-se uma menção

geral ao trabalho, destacando os objetivos e a justificativa da pesquisa. No capítulo 2 é

apresentado o embasamento  teórico  a  respeito  da vulnerabilidade,  suas  implicações;

bem como a drenagem urbana em sua definição. No capítulo 3 está descrito os materiais

e métodos adotados para elaboração do trabalho, trazendo a caracterização da área de

estudo. Os capítulos 4 e 5 trazem o Projeto de Intervenção e o Termo de Referência

respectivamente.  No  capítulo  6  está  descrita  a  conclusão  e  considerações  finais  do

estudo.
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2. REVISÃO DA LITERATURA

Neste  tópico  traçaremos  as  considerações  teóricas  sobre  drenagem  urbana,

conceito de vulnerabilidade e demais suportes que embasarão o trabalho.

2.1  Drenagem Urbana

A drenagem urbana envolve a rede coletora de água e resíduos sólidos devido à

precipitação sobre as superfícies urbanas, o seu tratamento e o retorno aos rios (TUCCI,

2003).

Segundo Cardoso Neto (1998), drenagem é o termo empregado na designação

das instalações destinadas a escoar o excesso de água, seja na zona rural, em rodovias,

na zona ou na malha urbana. A drenagem urbana não se limita aos aspectos técnicos

impostos à engenharia, compreende o conjunto de todas as medidas a serem tomadas

que  visem  à  redução  dos  riscos  e  prejuízos  decorrentes  de  inundações  as  quais  a

sociedade está sujeita.

A drenagem urbana tem seu sistema definido em:

 Na fonte;

 Microdrenagem e

 Macrodrenagem.

Que  também  são  classificações  das  medidas  de  controle  estruturais  de

escoamento de acordo com sua ação.

Segundo  Canholi  (2005),  a  drenagem  urbana  na  fonte  possui  pequenas

dimensões  e  são localizados  próximos aos  locais  onde os  escoamentos  são gerados,

assim se tem um melhor aproveitamento do sistema de condução do fluxo a jusante.

O sistema de macrodrenagem é constituído, em geral, por estruturas de maiores

dimensões, projetado para cheias cujo período de retorno deve estar próximo de 100

anos (SILVA FILHO, 2014).  Consistindo ainda nos sistemas coletores  de diferentes
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sistemas de microdrenagem.

A microdrenagem urbana envolve o sistema de condutos pluviais ou canais a

nível de loteamento ou rede primária urbana (TUCCI et al. 1995). Ainda de acordo com

TUCCI  et  al. (1995)  os  principais  elementos  utilizados  no dimensionamento  de um

sistema pluvial são:

 Meios fios ou guias;

 Galerias;

 Bocas coletoras;

 Sarjetas;

 Poços de visita;

 Trecho de galeria;

 Estações de bombeamento;

 Condutos forçados;

 Sarjetões;

 Tubos de ligação;

Um fator muito importante na drenagem urbana é o tempo de retorno (T), que é

o  período  de  tempo  médio  que  um determinado  evento  hidrológico  é  igualado  ou

superado pelo menos uma vez. (TUCCI et al., 1995).

De  acordo  com  o  Manual  de  Drenagem  Urbana,  desenvolvido  pelo

Departamento  de  Esgotos  Pluviais  da  Prefeitura  Municipal  de  Porto  Alegre  (DEP,

2005), no estudo de planejamento do controle da drenagem urbana de uma bacia, são

recomendadas as seguintes etapas de desenvolvimento:

 Caracterização da bacia;

 Definição dos cenários de planejamento;

 Escolha do risco da precipitação de projetos;

 Determinação da precipitação de projeto;

 Simulação dos cenários de planejamento com modelo hidrológico;

 Seleção de alternativas para controle;

 Simulação das alternativas de controle;

 Avaliação qualidade da água;

 Avaliação econômica;
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 Seleção da alternativa.

2.2 Vulnerabilidade

2.2.1 Considerações Gerais

Derivada  do Latim,  do verbo vulnerare,  quer  dizer  “provocar  um dano,  uma

injúria”.

Vulnerabilidade é um termo utilizado frequentemente e interdisciplinar, aplicado

no  sentido  de  desastre  e  perigo.  Conceitualmente  vulnerabilidade  é  a  qualidade  de

vulnerável,  que é  estar  susceptível  de ser  exposto a  danos devido à  sua  fragilidade

(http://conceito.de/vulnerabilidade#ixzz37unHKTP0). Esta condição pode ser aplicada a

um ser, grupo e ambiente, ligada inclusive à cultura, saúde, educação e ao social. Em

2005,  a  Declaração  Universal  de  Bioética  e  Direitos  do  Homem reconheceu  a

vulnerabilidade como um princípio ético.

A vulnerabilidade pode ainda ter algumas subdivisões, tais como:

 Vulnerabilidade natural;

 Vulnerabilidade ambiental;

 Vulnerabilidade humana;

 Vulnerabilidade social;

 Vulnerabilidade socioambiental;

 Dentre outras.

Uma vez que é a vulnerabilidade que determina o grau do risco.

Metzger  et  al.  (2006)  e  Schoter  et  al. (2004)  relacionaram  o  conceito  de

vulnerabilidade  ao  grau  de  susceptibilidade  de  um  sistema  aos  efeitos  negativos

provenientes  de  mudanças  globais.  Li  et  al. (2006)  relacionaram  vulnerabilidade  a

características  do  meio  físico  e  biótico  (declividade,  altitude,  temperatura,  aridez,

vegetação, solo), à exposição a fontes de pressão ambiental (densidade populacional,

uso  da  terra)  e  à  ocorrência  de  impactos  ambientais  (erosão  hídrica)  em uma  área

montanhosa. Para Lima  et al. (2000), a vulnerabilidade de um geossistema é avaliada
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analisando-se características  dos meios  físicos  (solo,  rocha,  relevo,  clima e recursos

hídricos), biótico (tipo de vegetação) e antrópico (uso e ocupação do solo), que tornam o

relevo mais  ou menos instável  ou sujeito  a  processos  erosivos.  Tixier  et  al. (2005)

relacionaram vulnerabilidade ao grau de exposição de pessoas e ambientes naturais a

pressões  (gases  tóxicos,  lançamento  de  efluentes  etc.)  que  partem  de  uma  unidade

industrial,  considerando  características  do  ambiente  (densidade  populacional,  uso  e

ocupação do solo).

Para  Tran  et  al. (2002)  a  vulnerabilidade  de  uma  bacia  está  relacionada  à

exposição e a pressões (densidade populacional, densidade de rodovias, uso e ocupação

do solo) e a impactos ambientais potenciais (poluição por ozônio), em uma análise de

123 bacias hidrográficas nos Estados Unidos, considerando indicadores provenientes de

um  atlas  ecológico.  Zielinski  (2002)  propôs  uma  análise  de  vulnerabilidade  pela

avaliação  da  área  impermeabilizada  de  microbacias  hidrográficas,  relacionando  esse

conceito a uma característica do meio (pavimentação do solo). Villa e McLeod (2002),

por sua vez, relacionaram a vulnerabilidade a processos intrínsecos que ocorrem em um

sistema,  decorrente  do  seu  grau  de  conservação  (característica  biótica  do  meio)  e

resiliência  ou  capacidade  de  recuperação  após  um dano,  e  a  processos  extrínsecos,

relacionados à exposição a pressões ambientais atuais e futuras. 

Observa-se que o conceito de vulnerabilidade se refere a questões ambientais,

entretanto não se verifica consenso em seu significado. Mendonça (2010) ao tratar a

vulnerabilidade socioambiental urbana, expõe que a mesma evidencia a heterogeneidade

espacial  dos  riscos,  relevando  as  diferenciações  socioespaciais  de  cada  parcela  da

sociedade e a complexidade do espaço urbano.

Segundo  Ministério  do  Meio  Ambiente  (2007)  Vulnerabilidade  pode  ser

definido como grau de suscetibilidade em que um componente do meio, de um conjunto

de componentes ou de uma paisagem apresentam em resposta a uma ação, atividade ou

fenômeno.  Enquanto,  Risco  é  definido  como  estimativa  de  danos  ou  prejuízos

potenciais;  podendo  ser  calculado  em  função  da  probabilidade  de  ocorrência  e  da

intensidade de suas consequências.

             2.2.2 Risco
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Na sua origem,  a palavra  risco nos  é  apresentada pelo dicionário  HOUAISS

(2001) da seguinte forma: “francês risque (sXVI) ‘perigo, inconveniente mais ou menos

previsível’,  tomado  do italiano  risco,  var.  rischio  (sXIII),  que  exprimem em direito

marítimo o ‘perigo ligado a um empreendimento’ e na tradição militar a ‘sorte ou má

sorte de um soldado; do latim medieval risicum/riscum, não raro associado a fortuna; a

acepção de risco ‘traço’ poderia derivar dos traços escritos nos eventuais contratos”. O

mesmo  dicionário  também  define  a  palavra  risco  como:”  probabilidade  de  perigo,

geralmente com ameaça física para o homem e/ou para o meio ambiente”.

Entende  por  riscos  ambientais  a  situação  de  probabilidade  de  um  evento

ambiental  danoso  atue  sobre  uma  população  e  seus  bens  materiais  e  imateriais

reconhecidamente vulneráveis, causando danos e prejuízos. (ISDR, 2004). 

2.3 Sistema Atmosférico de Fortaleza

Em Fortaleza o principal sistema atmosférico que atua sobre o tempo e clima é a

Zona de Convergência Intertropical – ZCIT, atuando de modo mais expressivo a partir

de  meados  do  verão  e  atinge  sua  posição  mais  meridional  no  outono.  Quando  as

temperaturas  se  elevam  no  Atlântico  Sul,  a  ZCIT  se  desloca  para  porções  mais

meridionais  e  se  posiciona  nas  áreas  onde  as  águas  encontram  se  mais  aquecidas

(FERREIRA  et.al.,  2005).  De  acordo  com Zanella  (2006),  outros  sistemas  também

podem ser importantes na ocorrência de chuvas para a cidade de Fortaleza. São eles: 

 Os Vórtices Ciclônicos de Ar Superior (VCAS), responsáveis por chuvas na pré-

estação chuvosa, se estendendo até março;

 As linhas  de instabilidade,  que  geram chuvas  principalmente  em fevereiro  e

março; 

 Os Complexos  Convectivos  de  Mesoescala,  que  atuam no  período  chuvoso,

ocorrendo de forma isolada e em alguns casos, ocasionando chuvas extremas; 

 O sistema de brisas que ocasionam chuvas na área costeira. 

Esse  conjunto  de  sistemas  leva  a  uma  maior  concentração  temporal  da  taxa
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pluviométrica de Fortaleza no primeiro semestre do ano (em especial de janeiro a maio),

ocorrendo chuvas diárias concentradas em áreas específicas que ocasionam alagamentos

e inundações.

O  intervalo  de  tempo  para  que  uma  dada  chuva  de  intensidade  e  duração

definidas  seja  igualada  ou  superada  é  denominado  período de  retorno ou tempo  de

recorrência (DNIT).

A chuva intensa é caracterizada por sua intensidade (I), duração (D) e frequência

(F) de ocorrência,  podendo ser representada  por equações denominadas  IDF. Vários

autores reportam a forma da equação abaixo como a mais utilizada em representar as

relações  IDF  de  chuvas  intensas  (CAMPOS,  2009,  VILELLA  e  MATTOS,  1975,

PONCE, 1989).

i=
K .T m

(t+ t0 )
n

Onde:

i representa a intensidade da precipitação (mm/h)

T denota o tempo de retorno (anos)

 t a duração da chuva (minutos)

 K, m, t 0, n são parâmetros da equação obtidos empiricamente para cada localidade

A Equação: 

i=
2345,29.T 0,173

(t+28,31 )
0,904

representa a equação de chuvas intensas para Fortaleza desenvolvida com base em 30

anos  de  registros  pluviográficos  contínuos  (1970  a  1999)  segundo  a  metodologia

apresentada e representada no gráfico 1, onde foi traçada a curva IDF.
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Gráfico 1 - Curva de intensidade-duração-frequência de chuvas proposta para a estação
climatológica da UFC em Fortaleza- CE
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Fonte: (Adaptado, 2013)

Percebe-se ainda que os principais desastres naturais que ocorrem em Fortaleza

são  de  origem  hidrológica  e  isto  se  confirma  nas  séries  históricas  da  FUNCEME.

Zanella,  Sales  e  Abreu  (2009)  identificaram  que  entre  os  anos  de  1974  e  2006,

ocorreram 115 episódios pluviais concentrados (> a 60 mm/24h) e que apenas 3 anos

não registraram esses tipos de episódios pluviais concentrados.

A relação  entre  taxa  pluviométrica  e  eventos  adversos  hídricos  intensos,  tais

como inundação, enchentes e alagamentos,  pode ser visualizada na tabela 2, logo, é

possível observar que nos anos mais chuvosos existe uma tendência a um número maior

de eventos intensos.
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Tabela 2 - Pluviometria e eventos adversos hídricos intensos

ANO TOTAL PLUVIOMÉTRICO EVENTOS ADVERSOS
HÍDRICOS INTENSOS

ANO TOTAL PLUVIOMÉTRICO EVENTOS ADVERSOS
HÍDRICOS INTENSOS

1974 2751,3 9 1995 2143,5 6
1975 1813,3 2 1996 1708,2 4
1976 1489,8 4 1997 1143,3 0
1977 2019,9 3 1998 1012,4 0
1978 1557,1 6 1999 1346,6 0
1979 1190,6 3 2000 1673,2 1
1980 1216,0 4 2001 1554,5 4
1981 1086,4 4 2002 1742,0 5
1982 1051,4 2 2003 2208,4 5

1983 955,2 1 2004 1991,1 8
1984 2029,3 5 2005 1132,4 3
1985 2836 8 2006 1316,7 2
1986 2456,7 4 2007 1392,4 2
1987 1259,7 3 2008 1428,0 5
1988 1862,1 6 2009 2218,9 9
1989 1862,5 3 2010 952,9 1
1990 978,1 1 2011 2458,9 11
1991 1548,7 3 2012 1256,7 3
1992 1088,8 1 2013 738,9 1
1993 1042,7 3 2014 1053,5 2
1994 2379,6 2 2015 1491,9 * 3
Fonte: Adaptado de FUNCEME e Defesa Civil de Fortaleza (2015)

* Pluviometria total até a data de 28/12/2015

De  acordo  com  a  Defesa  Civil  de  Fortaleza,  os  pontos  de  inundações  e

alagamentos  diminuíram em 60% nos últimos dois anos,  ressaltando que estes  anos

apresentaram períodos de estiagem significativos, como podemos perceber no gráfico 2,

onde há uma redução de precipitação embora não seja estatística.

Gráfico 2 – Precipitação anual de Fortaleza (2007-2016)
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3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Caracterização da Bacia do Riacho Pajeú

Fortaleza  possui  três  grandes  bacias  hidrográficas,  Vertente  Marítima,

Maranguapinho e Cocó, como mostra a figura 1. Segundo o Plano Diretor de Drenagem

Urbana da Região Metropolitana de Fortaleza – PDD/RMF (1978), a bacia do riacho

Pajeú é integrante da bacia hidrográfica da vertente marítima (Figura 1). Esta última

corresponde à  faixa  de  dunas  situadas  entre  as  bacias  do  Ceará  e  a  do  Cocó,  cuja

topografia favorece a drenagem para o mar, seja diretamente ou através de pequenos

riachos. Sua área de contribuição é de 34,54 km.

Figura 1 - BACIAS HIDROGRÁFICAS DE FORTALEZA

Fonte:  BENTO (2011)

No século  XV,  os  europeus  aqui  chegaram,  encontraram amplos  campos  de

brancas dunas e provavelmente megadunas – os ―lençóis fortalezenses‖ – recobrindo a

planície litorânea, se deslocando da praia do Futuro em direção à Beira Mar, à Avenida

Leste-Oeste, à Barra do Ceará. Incontáveis lagoas e baixios úmidos interconectados por

córregos pontilhavam a área, de norte a sul e de leste a oeste. Resquícios de falésias
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antigas  se  exibiam aqui  e  ali,  na  Leste  Oeste,  no  Bairro  Cocó.  Frondosa  cobertura

vegetal  colonizava  a  retaguarda  das  dunas  e  a  zona  costeira.  Inúmeros  riachos

dissecavam o front marítimo sem qualquer cerimônia, com manguezais coroando suas

vertentes marítimas – dentre estes, destacava-se, em pleno core central, o riacho Pajeú

(SALES, 2006).

Historicamente, o Riacho Pajeú, é onde se iniciou o assentamento da cidade de

Fortaleza.  Embora  seu  valor  histórico,  o  riacho  encontra-se  em  condições  de

degradação,  uma  vez  que  existem  soterramento,  canalização  e  inúmeras  ligações

clandestinas de esgoto sanitário, além do desvio de seu curso natural. Tem sua nascente

atualmente aterrada,  além de continuar  sofrendo intervenções  causadas pelo homem,

tem seu deságue na Praia Formosa, possuindo aproximadamente 5km de extensão. Sua

foz fica no “Poço da Draga”, onde atualmente existe o estaleiro Industrial  Naval do

Ceará. A canalização do riacho foi efetuada em 1918, pela antiga “Diretoria de Obras

Públicas”.

Possuindo  uma  densidade  populacional  relativamente  alta  implicando  numa

ocupação generalizada da área, com invasões, inclusive, nos caminhos preferenciais das

águas  e  concorre  para  que  na  vertente  marítima,  se  encontre  os  maiores  conflitos

urbanização/meio  ambiente,  com  suas  indesejáveis  consequências  em  termos  de

drenagem.

De acordo com o Pano Diretor a Bacia do riacho Pajeú foi dividida e 6 sub-

bacias:

 Sub-bacia A – 3.1

 Sub-bacia A – 3.2

 Sub-bacia A – 3.3

 Sub-bacia A – 3.4

 Sub-bacia A – 3.5

 Sub-bacia A – 3.6
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Figura 2 - Bacia Hidrográfica do Riacho Pajeú

 Fonte: Silva Filho (2014)

Em seu  extremo  norte  está  situada  a  Rua  Eduardo  Salgado,  bairro  Aldeota,

latitude 3°44’02.0”S e longitude 38°30’29.2”W, em seu extremo sul encontra-se a Rua

Tomás Acioli, bairro Joaquim Távora, latitude 3°44’40.5”S e longitude 38°30’36.3”W,

no  extremo  Oeste  está  a  Rua  João  Cordeiro,  bairro  Centro,  latitude  3°44’04.9”S  e

longitude  38°30’57.9”W, no extremo leste  encontra-se a  Avenida  Barão  de Studart,

bairro  Joaquim  Távora,  latitude  3°44’33.6”S  e  longitude  38°30’33.1”W.  (SILVA

FILHO, 2014)

Quanto à geologia encontra-se a formação barreiras e depósitos litorâneos e o

solo predominante é argissolos. (IPECE, 2009).

Tabela 3 – Características físicas da Bacia do Riacho Pajeú

Parâmetros Dados - Unidade
Área 0,960 Km²

Perímetro 4.221,75 m
Coeficiente de compacidade 1,21 Adimensional

Fator de forma 0,99 Adimensional
Elevação máxima 23,28 m
Elevação mínima 18,43 m

Comprimento do riacho 1.180,33 m
Declividade do riacho 0,41 %

Declividade média da bacia 2,26 %
                    Fonte: Adaptado de Silva Filho (2014) 
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Figura 3 - TALVEGUE DO RIACHO PAJEÚ

Fonte: http://imgs.opovo.com.br/app/noticia_132346504881/2013/03/02/3014548/Caminho-do-riacho-pajeu.jpg
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3.2 Conhecimento da Problemática

Figura 4 – Situação atual do riacho Pajeú

Fonte: Cecília Andrade 

Figura 5 - Planta de drenagem da Bacia do Pajeú
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              Fonte: Fortaleza. A administração Lúcio Alcântara. Marco 1979/maio 1982

Figura 6 – Trajeto do Riacho Pajeú

Fonte: Autor – Google Maps/adaptado (2016)

LEGENDA:

Riacho Pajeú - trecho 01 canalizado Riacho Pajeú - trecho 02 a céu aberto
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Riacho Pajeú - trecho 03 a céu aberto

Riacho tributário a céu aberto

Riacho tributário canalizado

Riacho Pajeú - trecho 01 a céu aberto

Riacho Pajeú - trecho 04 canalizado

Riacho Pajeú - trecho 05 a céu aberto

Riacho Pajeú - trecho 06 a céu aberto

Riacho Pajeú - trecho 06 canalizado

Riacho Pajeú - trecho 07 a céu aberto

Riacho Pajeú - trecho 07 canalizado

Riacho Pajeú - trecho 08 a céu aberto

Line 14

Riacho Pajeú - trecho 09 a céu aberto

Parque Pajeú - trecho 10 a céu aberto

Line 17

Riacho Pajeú - trecho 11 canalizado

Riacho Pajeú - trecho 12 a céu aberto

Line 20

Riacho Pajeú - trecho 13 a céu aberto

Riacho Pajeú - trecho 13 canalizado

Riacho Pajeú - trecho 14 a céu aberto

Line 24

Riacho Pajeú - trecho 15 a céu aberto

Riacho Pajeú - trecho 15 canalizado

Riacho Pajeú - trecho 16 a céu aberto

Riacho Pajeú - trecho 17 canalizado

TRAJETO NATURAL

TRECHO FOZ/POÇO DA DRAGA

TRECHO CENTRO

TRECHO ALDEOTA

Silva  (2004)  identifica  na  figura  7,  geograficamente  os  pontos  críticos

vulneráveis a eventos de ordem hídrica, coincidindo na bacia do Pajeú. 

                             Figura 7 - Pontos Críticos / Bacia do Riacho Pajeú
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Fonte: Silva, 2004
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A questão dos  pontos  críticos  está  intimamente  relacionada com a drenagem

urbana, uma vez que, as obras de macro-drenagem realizadas pela administração nos

anos de 1979 e 1982,  no Riacho Pajeú compreendiam a canalização “do tipo canal

aberto em pedra arrumada e canal fechado em concreto armado” (FORTALEZA, 1982),

o que equivale à cerca de 70% da extensão das margens do corpo hídrico desmatado,

impermeabilizado e retificado, já que seu leito original foi modificado. 

A Bacia do Riacho Pajeú compõe o sistema de macrodrenagem.

Para Canholi (2005) nos projetos de drenagem, o parâmetro mais importante a

considerar  é a  vazão de projeto,  ou seja,  o  pico  do escoamento  superficial  da água

associado a uma precipitação crítica e a determinado risco.

A figura 8 traz a planta de drenagem da Bacia do Riacho Pajeú. 

Figura 8 – Drenagem do Riacho Pajeú

              Fonte: Demes & Mota (2013)

De acordo com Silva Filho (2014) os equipamentos de microdrenagem da Bacia 

do Riacho Pajeú apresentam alguns problemas:

 Falta de manutenção 
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 Obstrução da guia por acúmulo de resíduos sólidos 

 Assoreamento

 Seção reduzida por argamassa de cimento  

Gráfico 3 - Bocas de lobo do sistema de microdrenagem da Bacia do Riacho Pajeú

                            Fonte: Silva Filho (2014)

Ainda de acordo com Silva Filho (2014) O sistema de drenagem, especialmente

a  microdrenagem,  sofre  interferências  em  basicamente  todos  os  seus  elementos

constituintes.  As bocas  de  lobo são  obstruídas  por  sedimentos,  plásticos,  folhagens,

restos de móveis e materiais de construção e outros elementos levados pelo arraste nas

sarjetas  ou  lançados  de  forma  equivocada  por  parte  da  população.  Algumas  estão

encobertas pela camada asfáltica, outras tiveram partes da abertura das guias reduzidas,

o que demonstra a ineficiência do poder público em relação à fiscalização e manutenção

das obras de drenagem. 

As figuras 9 e 10 mostram a situação real dos locais (ruas/avenidas) localizadas

na Bacia do Riacho Pajeú durante a quadra chuvosa onde os pontos de alagamentos são

intrafegáveis  e  constantes  nesse período.  As vias  ficam totalmente  alagadas  com as

chuvas e cheias do riacho, devido à ação do homem, bem como às condições atuais do

riacho Pajeú.
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Figura 9 - Ponto de Alagamento na Bacia do Riacho Pajeú

Fonte: http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/mobilidadeurbana/ambientalista-indica-que-
alagamentos-na-av-heraclito-graca-se-devem-a-antigo-riacho/
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Figura 10 - Ponto de Alagamento na Bacia do Riacho Pajeú

Fonte: http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/mobilidadeurbana/ambientalista-indica-que-
alagamentos-na-av-heraclito-graca-se-devem-a-antigo-riacho/

4. PROJETO DE INTERVENÇÃO

4.1 Identificação do problema 

As virtudes e os defeitos dos cursos d’água, de acordo com Saraiva (1999), são,

nada  mais,  que  os  reflexos  das  ações  antrópicas  diretas  ou  indiretas  sobre  a  bacia

hidrográfica, sua área de influência se estendendo por onde permeia seu escoamento. 

A Proposta de Intervenção apresentada abrange a região da Bacia do Riacho

Pajeú, localizada no município de Fortaleza-CE.

O  Projeto  de  Intervenção  proposto  visa  a  Educação  Ambiental  de  toda  a

sociedade  da  Bacia,  contribuindo  para  a  maior  racionalidade  e  eficiência  da

infraestrutura de drenagem urbana do local, uma vez que há uma estreita relação entre a

fragilidade  ambiental  e  a  vulnerabilidade  urbana  gerada  pela  educação  ambiental

mínima. 
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Este projeto de intervenção é parte integrante e está vinculado ao Trabalho de

Conclusão de Curso da Especialização em  Elaboração e Gerenciamento De Projetos

Para  A Gestão  Municipal  De Recursos  Hídricos,  ofertado  pelo  Instituto  Federal  do

Ceará em parceria com a Agência Nacional de Águas.

Desta maneira, seria possível o financiamento da qualificação ambiental local e

ampliação da melhoria dos equipamentos de drenagem urbana pelo poder público.

 As  ações  financiadas  pelo  Projeto  de  Intervenção  devem  ser  de  interesse

público, debatidas e geridas de maneira democrática.

4.2 Justificativa 

A  preservação  dos  recursos  hídricos  é  importante  para  a  ocupação  urbana,

principalmente em áreas de Bacias, pois a água das chuvas infiltra-se em seu entorno

com facilidade, o que reduz os riscos de enchentes e os custos com obras de drenagem.

Em ALVIM (2003),  afirmamos que o planejamento e a gestão integrada dos

recursos hídricos são essenciais para o desenvolvimento da sociedade humana e fator de

manutenção dos ecossistemas.

A região da Bacia do Riacho Pajeú apresenta grande vulnerabilidade ambiental

devido ineficiência da drenagem urbana causada pela quantidade exorbitante lançada ao

ar livre, o que impede o escoamento das águas natural e artificialmente. Descompassos

entre  sociedade,  estrutura  urbana  e  seu  entorno  contribuem  para  o  acirramento  de

contrastes no meio ambiente.

A motivação desse projeto surgiu após a identificação de que o acúmulo de lixo

na Bacia do Riacho Pajeú vem gerando entupimento nas galerias, o que intensifica a

amplitude das áreas de alagamento, pois obstrui a livre circulação das águas na Bacia.

A necessidade deste projeto mostrou-se, porque a Educação Ambiental deve ser

compreendida  como  um  processo  de  formação  da  sociedade,  bem  como  seu

desenvolvimento de consciência ambiental, tanto em relação a seus aspectos biológicos

quanto sociais e econômicos, gerando assim mudanças de hábitos no que diz respeito ao
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lixo lançado de forma irregular.

É importante também ressaltar que o Riacho Pajeú abriga grande importância

histórica, uma vez que a cidade de Fortaleza surgiu também às suas margens.

4.3 Objetivo 

Sensibilizar  a  comunidade  para  a  importância  de  atividades  voltadas  para

sustentabilidade ambiental e para os problemas ambientais causados pelo lixo na Bacia

do Riacho Pajeú. Chamar a atenção para a degradação da Bacia concomitante a ações de

educação ambiental para a população que carece de orientação quanto às consequências

da poluição nos ecossistemas de Recursos Hídricos, pelos resíduos sólidos. 

4.3.1 Objetivos Específicos

• Ampliar a provisão da educação ambiental; 

• Contribuir para a qualificação do espaço público e áreas verdes; 

• Colaborar para a eficiência dos equipamentos de drenagem urbana;

• Auxiliar a mobilidade ativa e fluxos urbanos locais;

• Favorecer minimização de alagamentos e enchentes.

4.4 Ações de intervenção 

Após observação das áreas e levantamento de dados, bem como identificar as

responsabilidades  individuais  e  sociais  e  em consonância  com  o  plano  de  ação  as

atividades de intervenção são:

 Sensibilização da sociedade civil e do poder público sobre os problemas

locais referentes ao acúmulo de lixo;

 Identificar os equipamentos de drenagem urbana com suas respectivas

localidades;
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 Realização de oficinas sobre poluição e vulnerabilidade para a sociedade

da Bacia;

 Implantar e incentivar a coleta seletiva do lixo;

 Promover debates com a participação da sociedade e poder público;

 Implantação de jardins de chuva;

 Reforma de passeios públicos e sistema viário com vistas à melhoria de

drenagem superficial;

 Qualificação do espaço público;

 Regular a adoção de soluções que contribuam para a drenagem de águas

pluviais;

 Regular mecanismos para implementar a Educação Ambiental;

 Recuperação da mata ciliar, através da limpeza do riacho com retirada de

entulho e plantio.

Em sua totalidade, o projeto de intervenção de Educação Ambiental na Bacia do

Riacho  Pajeú  contribuirá  para  a  conquista  de  uma  área  socialmente  justa  e

ambientalmente  correta.  Atendendo  às  exigências  dos  organismos  internacionais,  a

inclusão da educação ambiental  como componente obrigatório dessas propostas vem

contribuindo para  conscientização  das  pessoas  quanto  a  importância  das  tecnologias

implantadas e da sua participação na conservação do meio ambiente (SANTOS, 2004).

Após  a  efetivação  de  projeto  de  intervenção  urbana,  será  possível  discutir

soluções e estratégias urbanas com base em experiência prática na cidade de Fortaleza,

de  modo  que  o  esforço  social  de  transformação  da  Bacia  contribua  também  para

avanços no restante do Município de Fortaleza.

4.5 Atores envolvidos 

Grupos de gestão paritários formados por membros do governo e da sociedade: 

 Entidades acadêmicas;

 Empresários atuante na região da Bacia;
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 ONGs;

 Secretaria municipal do meio ambiente;

 Secretaria Executiva Regional atuante da região da Bacia;

 Sociedade civil em geral.

4.6 Recursos necessários 

4.6.1 Material

 Cartilhas/folders

 Lixeiras

 Materiais de consumo

4.6.2 Humano

 Comunidade da área do Riacho Pajeú

 Voluntários

 Comunidades escolares e acadêmicas

4.7 Orçamento 

                              Tabela 4 - Orçamento projeto de intervenção

RECURSO VALOR (R$) QUANTIDADE TOTAL

ALUGUEL DE VEÍCULOS 4000 3 12000

MATERIAL GRÁFICO 4000  4000

LOCAÇÃO DE CAÇAMBA COM 
MÃO DE OBRA 1200 1 1200

RETIRADA DE ENTULHO 1200 1 1200

PLANTIO (MATERIAL E MÃO 
DE OBRA) 5700  5700

CUSTO TOTAL   24100
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4.8 Viabilidade 

A viabilização  de  projeto  de  intervenção  urbana  se  dará  pela  articulação  da

atuação de poder público à incorporação da sociedade, efetivada por agentes privados,

que por sua vez mantem-se no entorno da Bacia através dos seus comércios. 

No que diz respeito ao poder público, o programa de intervenções também será

definido  por  projeto  de  lei,  assegurando  a  continuidade  de  projeto.  Além  disso,  o

financiamento de projeto advém de recuperação da mais-valia urbana, estruturada em

torno da revisão de parâmetros  de uso e ocupação do solo propostos por legislação

atual.

4.9 Riscos e Dificuldades 

Segundo Serrano e Rodriguez (1993) o conflito é um encontro entre duas ou

mais linhas de força, com direções convergentes, mas em sentidos opostos, resultando

deste encontro a necessidade de uma gestão eficaz da situação, de modo a ser retirado

algo positivo dela.  

Na execução do projeto não será imune às dificuldades, uma vez que as ações

envolvem sujeitos e interesses diferentes. Assim a gestão de conflitos é uma ferramenta

imprescindível para que as metas e objetivos propostos sejam alcançados, diante dos

riscos e dificuldades que venham acontecer, tais como:

 Degradação da Bacia do Riacho Pajeú;

 Resistência da sociedade civil e do poder público;

 Inexistência de conscientização ambiental;

 Dificuldade de entendimento/percepção da comunidade;

 Vocabulário técnico inadequado para o público;

 Mobilização da comunidade para os eventos;

 Alinhamento da disponibilidade dos representantes das partes 
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interessadas;

 Não concordância para execução das intervenções/manutenção.

4.10 Cronograma

                                                 Tabela 5 - Cronograma do projeto de intervenção

CRONOGRAMA (2018)
ATIVIDADE AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

COLETA E ANÁLISE DE DADOS      

ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO      

ELABORAÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO      

MOBILIZAÇÃO SOCIAL      

REUNIÕES      

LIMPEZA DO RIACHO      
IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE 
DRENAGEM INEFICIENTE E/OU INOPERANTE      

RECUPERAÇÃO DA MATA CILIAR      

OFICINAS      



43

4.11 Gestão, acompanhamento e avaliação

 Detalhamento dos projetos;

 Gestão do financiamento;

 Articular as empresas executoras;

 Secretariar o conselho gestor.
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5. TERMO DE REFERÊNCIA

5.1 Objeto 

O presente  termo  de  referência  tem  como  objeto  a  propostas  de  projeto  de

intervenção em educação ambiental na área da Bacia do Riacho Pajeú, de acordo com as

instruções, exigências e condições estabelecidas pelo arcabouço legal e em resoluções

ou regulamentos emitidos pelos órgãos ou entidades fiscalizadores de meio ambiente e

recursos hídricos.

5.2 Justificativa 

O artigo 225 da Constituição Brasileira estabelece que todos os brasileiros têm

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como um bem de uso comum do

povo  e  essencial  à  qualidade  de  vida  saudável,  impondo-se  ao  poder  público  e  à

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. As

Bacias Hidrográficas e as áreas que a circundam devem fazer parte desse meio ambiente

equilibrado, entretanto se há desequilíbrio humano, haverá um desequilíbrio ambiental,

que por sua vez deve ser minimizado e/ou corrigido.

A Educação Ambiental é uma mobilização ao enfrentamento de alagamento e

enchentes  na  área  da  Bacia  do Riacho Pajeú,  tendo como pressuposto  a  Drenagem

Urbana.  Pelo  método  qualitativo  com  caráter  de  pesquisa,  tendo  a  educação  como

propulsora  da  participação,  mobilização  e  controle  social  do  meio  ambiente  e  da

drenagem urbana.

5.3 Fundamentação legal 

A Lei 9.433/97 instituiu a Política Nacional de  Recursos Hídricos e consignou

por meio da noção de gestão integrada, o plano de recursos hídricos, no âmbito nacional



45

e estadual. Trata-se de uma gestão pública colegiada para um conjunto de microbacias,

onde se prevalecem os interesses da coletividade sobre o particular, pelos Comitês de

Bacias Hidrográficas. 

Também a Resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) nº

98 de  2009,  estabeleceu  os  princípios,  fundamentos  e  diretrizes  para  a  educação,  o

desenvolvimento de capacidades,  a mobilização social  e a informação para a Gestão

Integrada de Recursos Hídricos no Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos

Hídricos (SINGREH).

A  Lei  11.445,  considera  drenagem  e  manejo  das  águas  pluviais  urbanas  o

conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana

de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões

de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas.

As  ações  em educação  ambiental  voltadas  para  a  drenagem urbana  deverão

observar legalmente, também o Plano Diretor Participativo do Município de Fortaleza, o

Código de Obras e Postura e a Política Ambiental do Município, devendo apresentar

diretrizes gerais para a manutenção do sistema de drenagem urbana, assim como para a

sua adaptação, objetivando suprir as necessidades do município, reduzindo as áreas de

alagamento, inundação e enchentes.

Por fim e de suma importância a Lei 12305/10, que institui a Política Nacional

de Resíduos Sólidos (PNRS).

5.4 Estimativa de custos 

Para implementação do projeto, compreendendo-se todos os serviços, compras,

pagamentos em geral estima-se o valor total de R$ 24100,00 (Vinte e quatro mil e cem

reais), com previsão de repasse de acordo com o seguinte cronograma de desembolso:

RECURSO VALOR (R$) QUANTIDADE TOTAL

ALUGUEL DE VEÍCULOS 4000 3 12000

MATERIAL GRÁFICO 4000  4000
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA COM 
MÃO DE OBRA 1200 1 1200
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RETIRADA DE ENTULHO 1200 1 1200
PLANTIO (MATERIAL E MÃO DE 
OBRA) 5700  5700

CUSTO TOTAL   
24.100,0

0

5.5 Critérios de julgamento 

As propostas de Projeto de Intervenção devem ser orientadas pelos princípios,

diretrizes e objetivos específicos estruturadores da política de desenvolvimento e meio

ambiente do município de Fortaleza. Além disso, devem estar alinhadas às Metas de

Interesse Público. Vale lembrar que futuras discussões sobre as propostas de projeto de

intervenção urbana deverão  levar  em consideração o Diagnóstico  Socioterritorial  de

Projeto de Intervenção. As propostas aqui apresentadas serão julgadas de acordo legal e

com foco em dois eixos:

 Meio Ambiente

 Drenagem urbana

A pontuação  das  propostas  técnicas  será  efetuada  em conformidade  com os

fatores de avaliação técnica e critérios definidos no Quadro de Pontuação, conforme

descrito abaixo: 

PT = CP + PTM + EL + ET, onde:

 PT = Pontuação Técnica 

CP = Conhecimento do Problema 

PTM = Plano de Trabalho e Metodologia 

EL = Experiência da Licitante

 ET = Equipe Técnica
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5.6 Prazo, local e condições de entrega 

O trabalho deverá ser realizado por toda a equipe de profissionais necessários,

em um período previsto de 05 (cinco) meses, considerando-se o prazo de elaboração e

análise dos produtos e a articulação com os atores-chave necessária para a realização

dos mesmos.

Os serviços serão executados em local disponibilizado pela Secretaria do Meio

Ambiente do Município de Fortaleza, bem como na área da Bacia do Riacho Pajeú, de

acordo  com  a  necessidade  de  espaços  e  instalações  necessárias  à  execução  dos

trabalhos,  ficando  a  contratada  obrigada  a  se  fazer  presente  na  Sede  da  Secretaria,

sempre que a supervisão dos trabalhos considerar necessário.

Os produtos  deverão ser  apresentados  em língua portuguesa,  com linguagem

clara e objetiva, fazendo referência às atividades realizadas e ao cronograma, de acordo

com este Termo de Referência,  de maneira que a execução das atividades possa ser

avaliada. Os produtos deverão ser submetidos para aprovação, em meio eletrônico e em

formato editável, necessários para permitir futuras utilizações e alterações. O consultor

deverá apresentar uma versão preliminar dos produtos às equipes técnicas demandantes

do trabalho para avaliação, com a possibilidade de serem solicitadas complementações

ou ajustes. A CONTRATADA deverá assegurar que os documentos estejam legíveis,

prontamente identificáveis e com revisão atualizada e identificada. 

5.7 Obrigação das partes 

5.7.1 DA CONTRATADA

 • Executar os serviços, conforme o disposto neste Termo de Referência; 

•  Zelar  pela  qualidade  dos  serviços  prestados,  buscando  alcançar  eficiência,

efetividade e economicidade; 

•  Responsabilizar-se  pela  contratação  e  pagamento  do  pessoal  necessário  à
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realização das atividades inerentes ao objeto do contrato; 

• Demonstrar que possui a estrutura necessária para a execução do serviço, em

equipamentos e mão-de-obra;

• Prestar contas.

5.7.2. DA CONTRATANTE

• Realizar o acompanhamento e avaliação das atividades por intermédio de um

Gestor nomeado; 

• Depositar os recursos, na conta específica em nome da CONTRATADA, de

acordo com o cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho aprovado ou

comunicar  a  CONTRATADA,  quando  houver  parecer  desfavorável  à  liberação  do

pagamento, com o motivo da atividade não executada ou em desacordo com a descrição

contida no contrato.

5.8 Acompanhamento e fiscalização 

A supervisão dos trabalhos será realizada pela Secretaria do Meio Ambiente do

Município  de  Fortaleza,  por  meio  das  equipes  Fiscalização  e  Monitoramento,

responsáveis pela promoção de políticas relacionadas à gestão de educação ambiental e

de cada uma das metas de trabalho proposto.

5.9 Pagamento 

O pagamento  será  efetuado pelo  empreendedor  no fim da  execução  de cada

etapa do contrato, conforme tabela a seguir, em parcelas calculadas a partir do valor

estipulado neste termo de referência,  mediante apresentação de nota fiscal/fatura,  no
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prazo de até 10 dias úteis, contados a partir da data do atesto dos serviços efetivamente

prestados.

ETAPA DESCRIÇÃO PERCENTUAL

1ª Entrega do Relatório Final 60%

2ª Aprovação do Relatório Final 40%

O pagamento deverá ser efetuado por transferência bancária para a contratada. O

empreendedor  disporá do prazo de cinco dias  úteis  para proceder  ao atesto  da nota

fiscal/fatura apresentada.

5.10 Sanções 

A Comissão de Avaliação do Termo de Parceria,  ao tomar  conhecimento  de

qualquer  irregularidade  ou  ilegalidade  na  utilização  de  recursos  ou  bens  de  origem

pública, dará imediata ciência ao Tribunal de Contas respectivo e ao Ministério Público,

sob pena de responsabilidade solidária.
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6. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Os impactos das precipitações aliados à ação antrópica constituem-se como um

dos problemas da bacia do Riacho Pajeú, dadas às consequências geradas pelos eventos

hídricos, relacionadas às inundações e alagamentos urbanos. 

As margens do Riacho Pajeú constituem-se em áreas vulneráveis às inundações,

entretanto elas são extremamente ocupadas e a pressão humana contribui pra uma maior

problema hídrico, que são os alagamentos em torno da bacia. 

Deve-se considerar que a maior parte da superfície em torno do Riacho Pajeú

encontra-se impermeabilizada, devido à construção de casas, edifícios, asfaltos, praças,

entre outros, diminuindo assim a infiltração das águas pluviais, gerando aumento no

escoamento  superficial  e  ocasionando  problemas  de  ordem  hídrica.  Além  disso,  a

infraestrutura da drenagem urbana na Bacia do Riacho Pajeú encontra-se ineficiente,

aliada  à  educação  ambiental  que  gera  entupimento  das  galerias  devido  ao  lixo

acumulado nas ruas.

No período da quadra chuvosa em Fortaleza, percebe-se inúmeros impactos na

Bacia do Riacho Pajeú evidenciando a falta de estrutura da drenagem urbana frente aos

eventos pluviométricos.

De acordo com o estudo realizado, as características do quadro natural da Bacia

do  Riacho  Pajeú,  associadas  ao  processo  de  ocupação,  impermeabilização  do  solo,

coincidindo com os meses de maiores precipitações quando o ZCIT atua com maior

intensidade  no  norte  do  nordeste  brasileiro,  percebe-se  um  aumento  nos  eventos

adversos de ordem hídrica.

Um dos fatores que intensificam amplitude da área dos alagamentos é resultado

do acúmulo de resíduos sólidos nas galerias pluviais e de drenagem, obstruindo assim a

livre circulação das águas, gerando pontos de inundações, bem como alagamentos.

Esse  estudo  possibilitou  evidenciar  que  existe  uma  estreita  relação  entre
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fragilidade  ambiental  e  vulnerabilidade  urbana  e  com  base  nas  considerações

apresentadas  evidencia-se  que  para  a  ocorrência  de  um  evento  adverso  de  ordem

hídrica, faz-se necessária a combinação de fatores, tais como um ambiente susceptível a

manifestação de um fenômeno, que é o caso do Riacho Pajeú, um segundo fator é o

contexto vulnerável, como ocorre a na Bacia do mesmo riacho com sua condição de

impermeabilidade. A aliança entre esses fatores constituem elevada vulnerabilidade.

Diante disso, destaca-se a importância desse estudo a fim de gerar embasamento

aos tomadores de decisão, bem como planejadores e assim contribuir para uma melhor

organização, planejamento e melhoria do ambiente urbano da Bacia do Riacho Pajeú no

que diz respeito a drenagem urbana.

Nesses termos, esse estudo é essencial para uma abordagem que busque analisar

a sociedade da Bacia do Riacho Pajeú e o meio ambiente, visando o entendimento da

problemática existente em torno dos eventos hídricos, bem como a criação de propostas

aplicáveis a fim de minimizar o problema, dentro de uma gestão integrada.

Por fim, destaca-se a possibilidade da aplicação desse estudo da área a fim de

proporcionar  uma  melhor  implicação  em  relação  à  drenagem  urbana  da  bacia,  no

sentido de buscar soluções ou minimização dos impactos causados nas áreas abrangidas

pelos recursos hídricos, afetando suas potencialidades e peculiaridades. Uma vez que

com uma drenagem urbana bem planejada é de suma importância e necessária nas áreas

vulneráveis à inundações e alagamentos, ao passo que busca medidas que ponham fim

aos impactos causados negativamente na Bacia do Riacho Pajeú, tanto para a sociedade

quanto aos Recursos Hídricos.
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