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RESUMO

Requalificação do Riacho Tatumundéu:  o  caso  Conjunto  Ceará,  constitui  um trabalho  de

compreensão  das  complexidades  presentes  na  área  através  da  avaliação  dos  impactos

provocados no baixo curso do riacho Tatumundéu, apresentando assim medidas mitigadoras

que possam contribuir no processo de revitalização do sistema fluvial Tatumundéu situado no

bairro conjunto Ceará. O estudo mostra os efeitos provocados na ecologia e paisagem local. O

trabalho busca uma abordagem sistêmica utilizando para isso elementos de compreensão das

dinâmicas de formação dos processos naturais atuantes e dos processos sociais presentes na

área de estudo que contribuíram para modificar o sistema fluvial em questão. Sua importância

consiste na compreensão da paisagem, segundo os reflexos que os usos humanos ocasionaram

no território de que representam o talvegue – a bacia hidrográfica, a eles afluindo produtos

resultantes dessa atividade em locais de relação direta ou indireta com o seu percurso, sendo a

síntese dos processos naturais  com os sociais.  A área estudada delimita o baixo curso do

riacho Tatumundéu no bairro Conjunto Ceará, sem deixar de levar em consideração aspectos

fisiográficos a montante e a jusante desta microbacia. Criando assim, uma área que possibilite

uma melhor drenagem e espaços de lazer adequados.

Palavras-chave: Requalificação Fluvial; Sistema Fluvial; Bacia Hidrográfica.



ABSTRACT

Requalification of the Tatumundéu Creek: the case of Ceará Joint, constituted by a work of

understanding the complexities present in the area of evaluation of the impacts caused in the

low course of the Tatumundéu stream, thus presenting mitigating measures in the process of

revitalization of the Tatumundéu river system located in the Ceará neighborhood . The study

shows the effects on ecology and local landscape. The work seeks a systematic way of using

the elements of understanding the dynamics of formation of the active modes of action and

social efforts present in the study area that contribute to the modification of the fluvial system

in question. Their context has an understanding of the landscape, which has encoder or the

context which encoding or travel in the site of their global travel or site are to route, being the

synthesis of the natural processes with the social ones. The studied area is delimited by the

golf course Tatumundéu in the district Ceará Joint, which allows the installation of a species

of microbacia. Creating an area that allows for better drainage and adequate leisure spaces. 

Keywords: Fluvial requalification; River system; Hydrographic basin.
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1 INTRODUÇÃO

A questão ambiental é uma das grandes preocupações da humanidade na entrada do

terceiro milênio.  A interferência  drástica do homem no meio ambiente tem provocado de

maneira acelerada o desequilíbrio, a redução e até o desaparecimento de ecossistemas. As

sociedades  humanas ainda  estão  estruturadas  sobre um modelo  que se baseia,  em grande

medida,  na destruição do meio ambiente e no consumo predatório de recursos naturais.  A

degradação ambiental tem sido de tal ordem que vem comprometendo a possibilidade das

futuras gerações virem a usufruir desses recursos, e ameaçando o próprio presente provocando

desastres  ecológicos,  contribuindo  para  o  agravamento  das  condições  sociais  e  levando

mesmo a possibilidade de escassez de algumas matérias primas (MERICO et al., 1997; apud

SILVA, 2003). 

Atrelado a isso, a urbanização crescente nas grandes cidades, a falta de infraestrutura e

saneamento básico adequado, tem se constituído como elementos  responsáveis  por graves

alterações nos meios  físicos e biológicos.  Essas alterações frequentemente atingem corpos

hídricos, tais como: lagoas, rios e riachos, localizados nos grandes centros urbanos. 

Essas modificações veem da forte intervenção humana com obras de engenharia que

vem progredindo a partir  do séc.  XVIII  (SARAIVA, 1999),  modificando e regularizando

quase todos os rios de grande, médio e pequeno porte das áreas urbanas das grandes cidades. 

A regularização, construção de diques, eliminação de meandros e ilhas e outras obras

de engenharia foram desenvolvidas para fins diversos, como a navegação, agricultura, defesa

contra as cheias e saúde pública. Os efeitos dos projetos de regularização enérgicos e radicais

levaram  à  artificialização  dos  sistemas  fluviais,  transformando  seu  regime  dinâmico  e

aspectos paisagísticos, alterando e destruindo todo um ecossistema.

Tais  atividades  têm  causado  grandes  impactos  nos  sistemas  aquáticos,  seja  pela

remoção da mata ciliar, pela expansão imobiliária ou canalização das águas. Além disso, os

despejos  de  efluentes  domésticos  e  industriais  causam  profundas  modificações  nesses

ambientes,  pela  introdução  de  grandes  quantidades  de  substâncias  estranhas  ao  sistema,

produzindo  alterações  nas  características  físico-químicas  da  água  e  modificando  as

características biológicas destes ambientes. 

Em  1970,  o  governo  federal  visando  atingir  metas  pré-estabelecidas  no  seu

planejamento  de  reformas,  programava  sua  política  habitacional  através  dos  recursos  do

Banco  Nacional  de  Habitação  –  BNH,  com  objetivos  de  mostrar  um  país  em  franco

desenvolvimento. Nesse período, Fortaleza recebia uma enorme quantidade de famílias que se
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refugiavam na cidade grande fugindo da seca, o único meio de sobreviver aos ditames da

natureza e a omissão do Poder Público.

Os refugiados da seca começaram a se abrigar em áreas isoladas ou mesmo às margens

dos rios, formando favelas, procurando abrigo em comunidades sem condições de recebê-los.

Terminada a seca, a cidade de Fortaleza fica diante de um dilema: o inchaço populacional. 

Com  o  crescente  processo  de  “favelização”  às  margens  dos  principais  rios  de

Fortaleza, entre eles está o rio Maranguapinho, sendo este um dos mais afetados. O Governo

elabora  um projeto  de  construção  de  casas  populares  entre  as  proximidades  da  margem

esquerda do rio Maranguapinho (área chamada Veneza) e linha férrea (limite com Caucaia). 

Após  exaustivos  trabalhos  do  corpo  técnico  do  Estado,  através  da  Companhia  de

Habitação do Estado do Ceará (COHAB) veio à  aprovação do financiamento  pelo  BNH,

sendo  iniciado  o  empreendimento  em  1976  para  a  construção  inicial  de  966  unidades

habitacionais (FIGURA 1).  Tendo os primeiros  moradores  chegados antes da inauguração

oficial, ocupando casas a eles destinadas, muito embora estivesse a primeira etapa do projeto

por  concluir.  Apesar  de  algumas  residências  terem  sido  entregues,  antecipadamente,  a

inauguração oficial só ocorreu no dia 10 de novembro de 1977.

Figura  1:  Fase  inicial  das  obras  de  construção  do  Conjunto  Ceará.  Antiga  planície  de

inundação.

 Fonte: Blogspot, Fortaleza Nobre, 2012.



16

Com  a  construção  do  bairro,  o  Riacho  Tatumundéu,  vertente  esquerda  do

Maranguapinho, nas últimas três décadas tem sofrido sérias alterações, pois sendo alvo de

várias agressões ambientais, desde: aterramento de seus afluentes, lançamento de efluentes

domésticos,  deposição  de  lixo  de  diversas  naturezas,  retirada  de  sua  mata  ciliar  e

regularização do canal fluvial. Ocasionando assim, um processo marcante de assoreamento,

poluição, redução do espelho d’água e descaracterização do sistema fluvial Tatumundéu.

O presente trabalho pretende realizar a requalificação ambiental e morfoestrutural na

microbacia do sistema fluvial Tatumundéu, por meio de estudos, observações e parâmetros

ambientais em toda extensão que abrange parte da área do bairro conjunto Ceará (conj. Ceará

I  e  II),  levando  em  consideração  aspectos  à  montante  e  à  jusante  da  área  em  questão

(microbacia Tatumundéu),  criando assim um ambiente que possibilite recriar o seu estado

natural.
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2 REFERÊNCIAL TEÓRICO 

2.1 Um Breve Histórico sobre Conjuntos Habitacionais no Brasil

A criação  dos  conjuntos  habitacionais  no  Brasil  tratou-se  do  momento  em que  o

Estado brasileiro passa a intervir tanto no processo de produção como no mercado de aluguel,

abandonando a postura de deixar a questão da construção, comercialização, financiamento e

locação habitacional às “livres forças do mercado”, que vigorou até então (BONDUKI, 1994).

Nesse processo,  São Paulo,  especialmente,  sediando a economia cafeeira  e recebendo um

fluxo imigratório intenso, em que, a população da cidade cresceu de 40.000 habitantes em

1886, para 260.000 em 1900 e 580.000 em 1920, apresentava um superdinâmico processo

imobiliário, com forte expansão urbana e uma hipervalorização de glebas, terrenos e prédios.

Em  poucos  anos,  chácaras  de  características  eminentemente  rurais  eram  loteadas  e

transformadas em zona urbana, fortemente ocupada. Assim, além da rentabilidade da locação

habitacional,  o  investimento  imobiliário  garantia  não  só  uma reserva  de  valor,  como um

intenso  processo  de  valorização  (BONDUKI,  1982).  Isto  gerou  uma  intensa  produção

habitacional e, consequentemente, uma supervalorização por parte da iniciativa privada. 

Só em São Paulo,  “em 1920,  apenas  19% dos  prédios  eram habitados  pelos  seus

proprietários, predominando largamente o aluguel como forma básica de acesso a moradia”

(BONDUKI, 1984). Levando em consideração, que boa parte dos prédios ocupados pelos

trabalhadores de baixa renda eram cortiços e, portanto, ocupados por mais de uma família,

conclui-se  que  quase  90%  da  população  da  cidade,  incluindo  quase  a  totalidade  dos

trabalhadores  e  da  classe  média,  era  inquilino,  inexistindo  qualquer  mecanismo  de

financiamento  para  aquisição  da  casa  própria.  Nessa  época,  as  moradias  eram totalmente

precárias, era os chamados rendiers urbanos que diversificavam a estrutura habitacional e o

valor do aluguel para os diferentes seguimentos sociais  e faixas de rendas.  Surgindo uma

gama variada de tipologias que marcaram a paisagem da cidade nas primeiras décadas do

século, quando a moradia operária se localizava próxima à zona industrial. 

Eram  habitações,  onde,  a  maior  parte  das  quais  buscando  economizar  terrenos  e

materiais  através da implantação e da inexistência de recuos frontais  e laterais,  cada qual

destinado a uma capacidade de pagamento do aluguel: 

Do cortiço, moradia operária por excelência, sequência de pequenas moradias

ou cômodos insalubres ao longo de um corredor, sem instalações hidráulicas, aos
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palacetes  padronizados  produzidos  em  série  para  uma  classe  média  que  se

enriquecia,  passando por  soluções  pobres,  mas  decentes  de  casas  geminadas em

vilas  ou  ruas  particulares  que  perfuravam  quarteirões  para  aumentar  o

aproveitamento de um solo caro e disputado pela intensa especulação imobiliária

(BONDUKI, 1994).

Até  então,  o  Estado  não  assumia  a  responsabilidade  de  prover  moradias  nem  a

sociedade  lhe  atribuía  esta  função.  Isso  não  impediu  o  surgimento  de  algumas  poucas

iniciativas  de  produção  estatal,  basicamente  no  Rio  de  Janeiro  e  Recife,  exceções  que

claramente confirmam a regra.

[...] É o caso da construção do provavelmente primeiro grupo de moradias

construídas pelo poder público no Brasil:  120 unidades habitacionais na Avenida

Salvador  de  Sá  (RJ),  em  1906,  pela  prefeitura  do  distrito  federal,  que  se  via

fortemente pressionada pela crise habitacional gerada pela derrubada de milhares de

cortiços  necessária  para  a  abertura  da  Avenida  Central.  Ou  ainda,  o  início  da

construção, pelo governo federal,  da «Vila Proletária Marechal Hermes»,  que foi

parcialmente «abandonada com as obras nos alicerces por quase duas décadas» — o

que dá bem conta da importância que os governos da República Velha davam à

questão —, e a construção em Recife em 1926 de 40 unidades pela Fundação A Casa

Operária (GAP, 1985; VARGAS, 1938; apud BONDUKI 1994, p. 714).

Citra (1926) citado por Bonduki (1994), diz que o relatório da Comissão encarregada

de discutir a questão do problema de habitação no país, julga:

Dever aconselhar a máxima circunspecção na ação direta do poder público na

construção de casas  populares,  procurando incentivar  por todos os meios  ao seu

alcance  a  iniciativa  privada  [...].  Não  haja  ilusões.  No  estado  atual  de  nossa

organização social, política e econômica, a construção de habitações populares pelo

poder público diretamente ou por intermédio de empresas, longe de ser uma solução,

será uma causa do agravamento da crise atual. O simples anúncio de que o poder

público irá construir  alguns milhares de casas  que serão oferecidos por preços e

aluguéis fixos será o bastante para afastar automaticamente os capitais particulares

que anualmente se empregam em construções. (CINTRA, 1926, apud BONDUKI

1994, p. 205)

O  Relatório  trazia  uma  visão  apelativa  de  conceder  favores  ao  setor  privado,  na

perspectiva dela produzir moradias mais baratas e, portanto, alugueis mais baixos, sendo a
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predominante em todo país. Afirmava ainda, que o Governo não poderia produzir casas para o

proletariado, mas estimular os particulares investirem em tal setor, era a lógica que orientava

o Estado Liberal da República Velha. Era dita solução, ideal para receber incentivos do Poder

Público  para  a  construção  das  vilas  operárias  pelos  industriais.  As  vilas  operárias  eram

conjuntos  de casas construídas pelas indústrias para serem alugadas  a baixos  aluguéis ou

mesmo oferecidas gratuitamente a seus operários.

Grande parte das vilas operárias surge em decorrência da necessidade de as

empresas fixarem seus operários nas imediações das suas instalações, mantendo-os

sob seu controle político e ideológico e criando um mercado de trabalho cativo. Tais

necessidades  decorriam  de  aspectos  operacionais  (por  exemplo,  trabalhadores

indispensáveis  à  manutenção  das  máquinas  ou  equipamentos  vitais  ao

funcionamento da indústria), de mercado de trabalho (inexistência de trabalhadores

qualificados ou mesmo de trabalhadores em geral devido à localização das unidades

de produção) ou político-ideológico (manter os seus operários sob controle, evitando

greves ou paralisações,  através  do relacionamento entre a  perda do emprego e o

despejo da casa) (BRLAY, 1982, apud BONDUKI, 1994, p.715).

2.2 Conjuntos Habitacionais no Ceará

Em  vista  do  processo  de  urbanização  iniciado  no  século  XX  pelas  migrações,

constitui-se em um movimento de tímido começo e, se tornou mais visível a partir dos anos de

1930 com o início  efetivo  da industrialização do país,  que fez  com que mais  pessoas  se

sentissem atraídas pelo modo de vida urbano. Sendo esse movimento mais acelerado entre os

anos de 1960 e 1970.  Os problemas causados por  estes  indivíduos em movimento foram

sentidos  nas  principais  cidades  de  diversas  maneiras,  sendo  comum  a  todas  as  cidades,

gerando ou agravando o problema de déficit habitacional.

No Estado do Ceará as secas e a rigidez na mobilidade social no trabalho do campo

sempre foram grandes motivadores da migração intermunicipal, sendo o maior destino destas

migrações a capital do Ceará, Fortaleza. Nunca fora possível absorver toda a mão-de-obra que

chegava, provocando mais problemas sociais, como a formação de favelas e acentuação do

desemprego.

O início da modernização e da industrialização na cidade de Fortaleza, já relevante no

início do século XX, fazia  com que mais  e  mais  migrantes fossem à busca de uma vida
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melhor.  Segundo  dados  do  IBGE,  em  1950,  Fortaleza  contava  com  89.984  habitantes

recenseados, dez anos depois estava com 244.649, o que significa um crescimento de 90,6%

da população, número que pode ter sido acentuado devido às secas de 1951 e 1958. De 1960 a

1970  a  população  recenseada  de  Fortaleza  cresceu  69,5%,  contando  então  com 357.884

habitantes. Para Santiago (1982) um dos motivos principais para evolução dessa migração

seria o desejo de empregar-se com os mais elevados percentuais, 24,5%; em segundo lugar, a

posse da casa própria teve o índice de 18,6%; e por último, o desejo de ascensão social ou de

mudança de “status”, traduzido pela expressão “melhorar de vida”, representou 11,0%. 

Para muitos, Fortaleza seria o lugar para resolução de todos os males, onde parecia ser

possível  inserir-se  dentro  do  mercado  de  trabalho,  o  que  proporcionaria  acesso  a  bens

materiais, julgavam inadquiríveis em sua cidade de origem. E, para muitas dessas famílias ao

chegarem  a  Fortaleza,  quando  não  tinham  parentes  aos  quais  recorrer,  encontravam  um

terreno, que não houvesse quem reivindicasse a propriedade (espaços destinados geralmente à

ruas e praças ou terras pertencentes a União), e lá montavam suas barracas. “Os principais

bairros, que surgiram desta maneira, existentes nas décadas de 40 e 50, entre eles estão o

Cercado do Zé Padre, o Lagamar, Morro do Ouro, Floresta, Monte Castelo, o Arraial Moura

Brasil, sobre o qual se encontra registros já em 1888, e o Pirambu” (JUCA, 2003). 

É  a  partir  da  criação  da  Superintendência  do  Desenvolvimento  do  Nordeste  -

SUDENE, embasada pela concepção de que o problema do Nordeste era a falta de recursos

para  a  Industrialização.  Com a  implantação  deste  órgão  se  solucionaria  o  problema  dos

flagelados da seca,  pois ele  geraria  mais  emprego e movimentaria  a economia da região.

Assim,  foram  destinados  recursos  para  a  criação  de  diversas  indústrias  em  Fortaleza,

favorecendo a criação do Distrito Industrial do Ceará no município de Maracanaú. Entende-se

esta  ação como uma tentativa conjunta entre  a  SUDENE e o Poder  Público que também

objetivava o deslocamento do excedente populacional do centro de Fortaleza para a região

metropolitana.

Quase todos os gêneros de indústria mais que duplicaram de 1960 a 1975, como por

exemplo,  os  gêneros  de  produtos  de minerais  não metálicos,  metalúrgica,  têxtil,  produtos

alimentares,  bebidas,  editorial  e  gráfica.  Embora  tenha  sofrido  críticas,  como foi  visto,  a

criação  da  SUDENE  ajudou  na  absorção  de  uma  parte  da  mão-de-obra  disponível  em

Fortaleza. Tal mão de obra teve o seu deslocamento para o I Distrito Industrial de Maracanaú,

foram criados vários conjuntos habitacionais, como, por exemplo, o Jereissati I, II e III, o

Industrial,  o  Timbó,  o  Pajuçara  e  o  Novo Maracanaú.  Como também,  foram construídos

outros  conjuntos  habitacionais  relativamente  próximos,  localizados  ao  norte  da  cidade  de
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Maracanaú,  tais  como:  o  Aliança,  o  Manoel  Sátiro,  o  Esperança,  o  Novo  Mondubim,  o

Conjunto Habitacional Prefeito José Walter e o Conjunto Ceará.

2.3 Ciclo Hidrológico

O ciclo hidrológico, fenômeno impulsionado pela energia solar associada à gravidade

e rotação e  a  rotação da terra,  pode ser considerado,  em nível  global,  como a circulação

fechada  da  água  entre  a  superfície  terrestre,  envolvendo  os  compartimentos  oceânicos  e

subterrâneos, e a atmosfera (SILVEIRA, 1997). Tal fenômeno pode ser considerado fechado

em escala global, visto que os volumes evaporados em uma dada localidade do planeta não

precipitam no mesmo local, devido à dinâmica atmosférica e os processos de escoamento

terrestre.  O  ciclo  hidrológico  envolve  os  processos  físicos  da  evaporação,  transpiração,

infiltração,  percolação,  escoamento  superficial  e  subsuperficial.  A  Figura  2  ilustra,

esquematicamente, os movimentos e as mudanças do estado da água que traduzem um ciclo

hidrológico.

                

           Figura 2: Representação esquemática do ciclo hidrológico.

   

     Fonte: Teixeira 2000.

Segundo Martins (1976), evaporação é o um conjunto fenômenos de natureza física

que transforma em vapor de água da superfície do solo, dos cursos de água, lagos, mares e



22

reservatórios  em geral.  Já  por  transpiração,  entende-se como a evaporação devida à  ação

fisiológica dos vegetais.  Estes através de suas raízes retiram a água do solo para as suas

atividades metabólicas. Uma parcela dessa água é liberada na atmosfera, sob a forma de vapor

pela superfície das folhas. Assim, denomina-se evapotranspiração a união dos processos de

transpiração e evaporação (MARTINS, 1976).

Segundo  Karmann  (2009),  é  a  partir  de  um  volume  total  de  água  relativamente

constante no sistema da terra, que podemos acompanhar o ciclo hidrológico, inicialmente,

pelo fenômeno de precipitação meteórica. Essa água proveniente da atmosfera que atinge sob

a forma de neblina, chuva, granizo, saraiva, orvalho, geada e neve a superfície do solo. A

precipitação  apresenta  características  como:  o  seu  estado  total,  a  duração  e  distribuição

temporal  e  espacial,  sendo  a  intensidade  da  precipitação  importante  para  o  controle  de

inundação e a erosão do solo (LÉLLIS, 2006). 

Uma  parcela  considerável  da  precipitação  não  atinge  o  solo,  sendo  uma  parte

evaporada durante a própria queda, ou porque ficou retina na vegetação (PINTO, 1976; apud

LÉLLIS, 2006). Conforme o mesmo autor, este processo interfere no balanço hídrico da bacia

hidrográfica, que funciona como um reservatório que armazena uma parcela da precipitação.

Este processo de interceptação funciona como regulador da vazão ao longo do ano que retarde

e reduza os picos de cheias.

 É possível quantificar o sistema físico e hidrológico de uma bacia hidrográfica. A

análise quantitativa é feita a través da equação geral do balanço hídrico, através da expressão

básica (KARMANN, 2009),

P – E – Q (± ∆S) = 0                      (1)

Nesta equação, P corresponde ao volume de água precipitado sobre a área da bacia, E

ao volume que voltou à atmosfera por evaporação e transpiração, e Q ao volume total de água

escoada  pela  bacia,  durante  um  intervalo  de  tempo  (KARMANN,  2009,  p.  190).  O

escoamento total (Q) representa a produção de água pela bacia, que por sua vez, é medida

pela  vazão  no  exutório  durante  o  período  de  monitoramento.  Já  o  termo ∆S  refere-se  a

variações positivas e negativas por causa do armazenamento no interior da bacia. Conforme

este autor, os valores positivos ocorrem quando o escoamento total da bacia é alimentado pela

água  subterrânea  (períodos  de  estiagem),  mas  quando  os  negativos  refletem períodos  de

recarga (épocas de chuvas), quando parte da precipitação sofre infiltração, realimentando a
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água subterrânea, em vez de escoar diretamente na bacia. Logo, para um ciclo hidrológico

completo da bacia, é possível resumir a equação geral do balanço hídrico para:

P = E + Q                        (2)

 Onde Q (vazão total da bacia) representa a soma do escoamento superficial direto da

bacia  suprimido  pela  água  subterrânea  e  E a  água  perdida  por  evapotranspiração

(KARMANN, 2009). Ivo Karmann (2009) define que na maioria das bacias hidrográficas, a

saída do escoamento total  (Q)  ocorre por  meio de um rio principal  que coleta  toda água

produzida pela bacia. A medida de Q constitui um dos objetivos principais da hidrologia das

bacias, baseando-se na construção de um hidrograma, que expressa a variação da vazão em

função do tempo.

2.4 Bacia Hidrográfica

Segundo Coelho Netto (2007, p. 97), “a bacia de drenagem é uma área da superfície

terrestre que drena água,  sedimentos e materiais dissolvidos para uma saída comum, num

determinado ponto de canal fluvial”. Limitada por uma linha topográfica chamada de divisor

de águas ou divisor de drenagem.  Em determinada paisagem pode haver certo número bacias

direcionando sua drenagem para um reservatório final comum, como os oceanos, lagos ou

mesmo um rio (NETTO, 2007). A bacia hidrográfica pode variar de tamanhos, que vão desde

o rio Amazonas até microbacias de alguns metros, conforme o autor:

A bacia  de  drenagem  pode  desenvolver-se  em  diferentes  tamanhos,  que

variam desde a bacia do rio Amazonas até bacias de alguns metros quadrados que

drenam para a cabeça de um pequeno canal erosivo ou, simplesmente, para o eixo de

um fundo de  vale  não-canalizado.  Bacias  de  diferentes  tamanhos  articulam-se  a

partir dos divisores drenagem principais e drenam em direção a um canal, tronco ou

coletor  principal,  constituindo  um  sistema  de  drenagem  hierarquicamente

organizado (NETTO, 2007, p. 98).

As bacias podem, também, ser desmembrada em um número qualquer de sub-bacias

de drenagem, isto se depender do ponto de saída considerando ao longo do seu eixo coletor.

Dentro  dessa  dinâmica  hidráulica,  existem  os  interflúvios  representados  por  zonas

topográficas  ou  curvas  de  níveis  convexas  para  baixo,  indicando  divergência  dos  fluxos

d’água.  Já  as  curvas  de  níveis  côncavas  para  cima,  por  sua  vez,  indicam  a  zona  de
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convergência dos  fluxos d’água ou “fundo de vales”,  onde fluem em direção ao  eixo  de

drenagem da bacia, articulando-se com eixos de drenagens de outras bacias ou sub-bacias

adjacentes. Estes fundos de vales podem ser drenados por canais abertos, constituindo assim,

feições  morfológicas  incisivas,  delimitada  por  bordas  bem  definidas  e  mesuráveis

(MONTGOMERY, DIETRICH, 1989, apud NETTO, 2007). 

2.5 Geomorfologia Fluvial

A geomorfologia fluvial busca estudar os processos e as formas relacionadas com

escoamento dos rios. Estes por sua vez,  constituem-se como agentes mais importantes no

transporte de matéria e energia, levando todo material intemperizado das áreas mais elevadas

paras as mais baixas e dos continentes para o mar, sendo de grande importância principal

entre todos os processos morfogenéticos. 

Christofoletti  (1980)  afirma  que  embora  um  curso  de  água,  mais  ou  menos

caudalosa, desaguando no mar ou num lago, este deva ter uma grandeza para ser um rio.

Porém, este autor diz que é difícil precisar a partir de qual tamanho passa-se utilizar aquela

designação.  Geológica  e  geomorfologicamente  o  termo  rio  aplica-se  a  exclusivamente  a

qualquer curso de água, tais como: arroio, ribeira, ribeiro, riacho e outros.

O fluxo canalizado, por vezes, é empregado para refere-se a canais destituídos de

água, sendo-os canais secos durante a maior parte do ano e atuando maior fluxo de água após

as chuvas, são denominados de rios efêmeros. Os cursos de águas que tem seu funcionamento

durante uma parte do ano, mas tornam-se secos no decorrer de outra, são designados como

intermitente.  E por  fim,  os  rios  denominados  perenes,  são  aqueles  que  drenam água  no

decorrer do ano todo (CHRISTOFOLETTI, 1980).

Em vista disso, todos os acontecimentos que ocorrem em uma bacia de drenagem

repercutem, direta ou indiretamente, nos rios.

As condições climáticas,  a  cobertura vegetal  e a  litologia são fatores  que

controlam a morfogênese das vertentes e, por sua vez, o tipo de carga detrítica a ser

fornecida aos rios. O estudo e a análise dos cursos de água só podem ser realizados

em  função  de  perspectiva  global  do  sistema  hidrográfico  (CHRISTOFOLETTI,

1980, p. 65).
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No que está relacionado ao trabalho dos rios, Christofoletti (1980) distingui o que é

transporte,  erosão e  deposição do material  detrítico.  Para a  percepção deste  estudo,  serão

usadas somente as definições de deposição e planícies de inundação.

A  deposição  da  carga  “detrítica  transportada  pelos  rios  ocorre  quando  há  uma

diminuição da competência ou da capacidade fluvial”. Essa diminuição pode ser causada por

um dos desses três fatores: redução da declividade, redução do volume ou pelo calibre da

carga detrítica (CHRISTOFOLETTI, 1980).  Entre esses vários processos de sedimentação

fluvial, podem surgir planícies de inundação, deltas, cones de dejeção, as playas e bahadas,

restingas fluviais e outras. 

 Já a planície de inundação, também conhecida como várzea, é formada pelas aluviões

e por materiais variados depositados no canal fluvial ou fora dele. Na vazante, o escoamento

está restrito a parcelas do canal fluvial, onde há deposição de parte da carga detrítica com o

progressivo abaixamento do nível das águas que, muitas vezes transbordando por sobre as

margens, inundam as áreas baixas marginais. 

A planície de inundação é a faixa do vale fluvial composta de sedimentos

aluviais,  bordejando o curso de água,  e  periodicamente inundada pelas  águas de

transbordamento proveniente do rio. Embora esta definição seja razoável, a planície

de  inundação  pode  ser  definida  e  delimitada  por  critérios  diversos,  conforme  a

perspectiva e os objetivos dos pesquisadores (CHRISTOFOLETTI, 1980, p. 76).

2.6 Fisiografia Fluvial

Cunha (2007) conceitua toda essa dinâmica fluvial como fisiografia fluvial. Para ele,

os vários tipos de leitos de canais e redes de drenagem são os seguintes:

Leito Fluvial – corresponde ao espaço ocupado pelo escoamento das águas. Segundo Tricart

(1966, apud CUNHA, 2007), em detrimento com a frequência das descargas e topografia dos

canais  fluviais,  os  leitos  podem  assumir  as  seguintes  classificações:  leito  menor,  ou  de

vazante, maior e excepcional (Fig. 2). Delimitar os tipos de leitos, muitas vezes, se constitui

algo não fácil, pela falta de nitidez de seus limites:    

a) Leito menor:  corresponde à parte do canal ocupada pelas águas e cuja frequência

impede o crescimento da vegetação. Esse tipo de leito é delimitado por margens bem
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definidas, sendo a vazante a parte do canal ocupada durante o escoamento das águas

seguindo o talvegue;
b) Leito maior: denominado, também, leito maior periódico ou sazonal, é ocupado pelas

águas do rio regularmente e, pelo menos, uma vez por anos, durante as cheias. O leito

maior excepcional é ocupado durante as grandes cheias no decorrer das enchentes,

sendo  o  escoamento  nesse  tipo  de  leito,  obedecendo  a  intervalos  irregulares  que

podem se estender a algumas dezenas de anos (CUNHA, 2007, P. 214). 

Canal Fluvial – é a fisionomia que o rio exibe ao longo do seu perfil longitudinal é descrita

como retilínea, anastomosada e meândrica, constituindo o chamado padrão dos canais. Essa

geometria do “sistema fluvial resulta do ajuste do canal à sua seção transversal e reflete o

inter-relacionamento entre as várias descargas líquidas, carga sedimentar, declive, largura e

profundidade do canal, velocidade do fluxo e rugosidade do leito” (CUNHA, 2007, p 214):

a) Canais Retilíneos: estes canais naturais são poucos frequentes, representam trechos ou

segmentos  de  canis  curtos,  à  exceção  daqueles  controlados  por  linhas  tectônicas:

linhas de falhas, diáclases ou fraturas. Também, esses canais podem ser localizados

em  planícies  de  restingas,  controlados  pelos  cordões  arenosos  ou  em  planícies

deltaicas.
Um leito rochoso homogêneo que oferece igualdade de resistência à atuação das

águas  define  a  existência  de  um  canal  reto  a  sua  morfologia.  “A  divagação  do

talvegue,  de  uma  margem para  outra,  nos  canais  retos  com leitos  inconsolidados,

origina um perfil transversal com um ponto de maior profundidade e um local mais

raso, de agradação”, gerando bancos ou barras de sedimentos, alternado de um lado

para outro do canal em zonas de acumulação (CUNHA, 2007, P. 215).
b) Canais  anastomosados:  caracterizam-se  por  apresentar  grande  volume  de  carga  de

fundo, confluindo as flutuações de descargas, ocasionam sucessivas ramificações, ou

multiplicidades  de canais  que se subdividem e se reencontram separados por  ilhas

assimétricas e barras arenosas. Essas barras ou bancos de detritos móveis carregados

pelos  cursos  de  águas  que  ficam  submersos  durante  as  cheias.  Estas  podem  se

estabilizar pela de posição de sedimentos mais finos e/ou pela fixação da cobertura

vegetal durante intervalos das enchentes. A presença da vegetação dificulta a erosão e

permite a deposição de sedimentos finos.
c) Canais  meandrantes:  são  descritos  pelas  suas  curvas  sinuosas  harmoniosas  e

semelhantes entre si, encontradas com frequência nas áreas úmidas, possuem um único

canal, fazendo com que transborde suas águas nas épocas de cheias. Estes canais se
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distinguem dos demais padrões pelo valor do índice de sinuosidade igual ou inferior a

1,5. Outros fatores são essenciais para o desenvolvimento de seus meandros: camadas

sedimentares  de  granulação  móvel,  coerentes,  firmes  e  não  soltas;  gradientes

moderadamente baixos; fluxos contínuos e regulares; cargas em suspensão e de fundo

em quantidades mais ou menos equivalentes.
Essa forma, afirma o estado de estabilidade do canal, denunciando certo ajustamento

entre todas as variáveis hidrológicas: declividade,  largura e profundidade do canal, fluxos,

rugosidade do leito, carga sólida e vazão. No entanto, essa estabilidade pode sofrer distúrbios

na região pela atuação do homem (plantio de áreas férteis próximo a meandros).
Todo esse sistema fluvial inter-relaciona a dinâmica entre encostas, vertentes e vales

fluviais, incluindo a calha do rio, permitindo constantes trocas de causa e efeito entre esses

elementos  da  bacia  hidrográfica.  Assim,  havendo  mudanças  na  superfície  do  solo,  nas

encostas  e  vertentes,  haverá  influencias  nos  processos  erosivos  que  poderão  promover

alterações na dinâmica fluvial (CUNHA, GUERRA, 1966).  
Cunha  e Guerra (1966),  afirmam  que  o  vale  fluvial  é  uma  depressão  alongada

(longitudinal) constituída por um ou mais talvegues e duas vertentes com sistema de declive

convergente,  podendo  ser  conceituada,  também,  como  planície  à  beira  do  rio  ou  várzea

(GUERRA, 1966). Vale fluvial pode ser entendido sobe o ponto de vista dos tipos de leito, de

canal e de rede de drenagem. Atividades  humanas desenvolvidas  em algum trecho do rio

podem alterar, de diferentes formas e escalas de intensidade, a dinâmica desse equilíbrio à

exemplo  das  obra  de  engenharia  como:  construções  de  reservatórios  e  canalização,

substituição  da  mata  ciliar  por  terras  cultivadas  e,  por  fim,  o  avanço  do  processo  de

urbanização (aterramentos dos sistema fluvial para construção de casas).

2.7 Requalificação Fluvial em Áreas Urbanas

 O problema das cheias urbanas, agravado pelo próprio processo de urbanização é um

dos  principais  desafios  dos  centros  urbanos.  Os  prejuízos  são  inúmeros  interferindo  nos

setores de habitação,  transporte,  saneamento e saúde pública.  Como forma de mitigar  tais

problemas, a antiga visão de tradicional de projeto de drenagem vem sendo modificada, nas

ultimas  décadas,  por  conceitos  que  buscam  soluções  sistêmicas  ara  a  bacia.  Com  uma

abordagem integrada de manejo sustentável das águas pluviais no espaço urbano, cresce o

interesse pelo processo de requalificação de rio e cursos d’água em todo mundo (VERÓL,

2012). Em bacias muito urbanizadas, além da calha do rio sofrer sérias alterações, ela ainda

perde suas características naturais. 
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O desafio de requalificar os rios urbanos traz a tona uma discussão mais complexa,

que  precisa  focar  na  bacia  como  um  todo,  definindo  os  limites  dessa  requalificação

equilibrando assim o ambiente natural, estabelecendo um estado de referencia, equilibrando o

ambiente natural de forma sistêmica.
Para  Miguez  (2012)  o  conceito  de  Requalificação  Fluvial  Urbana  visa  obter  uma

melhoria  ambiental  dos  cursos  d’água,  considerando  a  possibilidade  de  recuperação  de

atributos relativos à sua qualidade físico-química e hidromorfológica, através da adoção de

uma abordagem integrada. Afirma ainda que “necessário olhar a cidade como um organismo

em constante transformação e, portanto, capaz de modelar-se e adaptar-se, mesmo que apenas

em parte, às demandas de recuperação dos cursos d'água” (MIGUEZ, 2012). 

Benatti  e  Silva  (2017),  em  artigo  publicado  no  Almanaque  Multidisciplinar  de

Pesquisa, buscam debater a questão dos espaços públicos na zona ribeirinha e portuária da

Freguesia de Santa Engrácia,  localizada na cidade de Lisboa-Portuga. Nessa conjuntura, o

estudo mostrou que a frente ribeirinha da freguesia de Santa Engrácia apresentava um espaço

público de qualidade reduzida. E, embora o espaço se encontre degradado e subutilizado, é

notória a apropriação do lugar por parte da população, fator este que leva à explanação de

uma  proposta  de  revitalização  da  área  com o  intuito  de  promover  novas  circunstâncias,

objetivando a fuga da cidade deteriorada e não renovada.

 Nessa perspectiva, Ribeiro (2016) traz como proposta a Reabilitação Urbana como

Estratégia de Requalificação da Zona Ocidental Ribeirinha da Cidade de Belém em Lisboa.

Um quarteirão  com vazios  urbanos,  que  carece  de  zonas  verdes,  já  que  as  existentes  se

encontram  obsoletas  e  degradadas,  de  modo  à  colmatar  as  fragilidades  aí  existentes,  e

possibilitar uma ligação dos vários espaços verdes existentes nessa área, assim como novas

ligações ao rio, e o melhoramento da mesma frente ribeirinha, colocando-a assim como uma

frente mais atrativa e apelativa para o usuário. Assim, para este autor:

A requalificação  urbana é  sobretudo um instrumento para  a  melhoria  das

condições  de  vida  das  populações,  promovendo  a  construção  e  recuperação  de

equipamentos e infraestruturas e a valorização do espaço público com medidas de

dinamização social e económica. Procura a (re) introdução de qualidades urbanas, de

acessibilidade  ou  centralidade  a  uma  determinada  área  (sendo  frequentemente

apelidada de uma política de centralidade urbana). Tendo uma enorme semelhança

com  a  reabilitação  urbana,  pode  ser  compreendida  como  uma  operação  de

intervenção no espaço urbano que tem com objetivo a sua transformação, incluindo

assim ações tão dissemelhantes como a reabilitação do edificado ou mesmo a sua

renovação e a qualificação do espaço público (RIBEIRO, 2016: p. 25).
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 2.8 Geossistema 

Os geossistemas são sistemas naturais,  mas o homem atua neles e estabelece uma

infindável  variedade  de  fatores  de  ordem  sócio-econômica  que,  na  verdade,  constitui  o

verdadeiro motivo ou pelo menos o principal, que leva o geossistema a apresentar formas

diferentes  de  evolução.  Para  Coimbra  (2000)  citada  por  Silva  (2003)  “afirma  que  a

interdisciplinaridade,  doravante,  é  uma vocação necessária  para ciência”.  Essa abordagem

interdisciplinar coaduna com aspectos de análise geoambiental concretizada pela Geografia

Física integrada, que presume o estudo unificado das condições naturais que conduz a uma

percepção do ambiente em que vive o homem e onde se adaptam os demais seres vivos.

Até meados do século XX, a teoria geossistêmica permaneceu pouco difundida, mas

uma série de apropriações em diversos ramos científicos ocorreu a partir de então. 

Ela  propõe  que  os  sistemas  podem  ser  definidos  como  conjunto  de

elementos com variáveis e características diversas, que mantêm relações entre si e

entre o meio ambiente. A análise poderá estar voltada para estrutura desse sistema,

para  seu  comportamento,  para  as  trocas  de  energia,  limites,  ambientes  ou

parâmetros, conforme Gregory (1992) (apud RODRIGUES, 2001).

Na Geografia, sua inserção foi muito maior na área da Geografia física, tendo em vista

que sua abordagem positivista e sua natureza preferencialmente indutiva acabaram por inibir

até mesmo a utilização da Geografia Humana (RODRIGUES, 2001).

Jean Tricart na década de 1977 usou no conceito de Ecologia a teoria sistêmica.

 

A ecologia tem por objetivo o estudo do vários seres vivos em suas relações

mútuas e com o meio ambiente. O homem participa dos ecossistemas em que vive.

Ele  os  modifica  e,  por  sua  vez,  os  ecossistemas  reagem determinando  algumas

adaptações do homem. As interações são permanentes e intensas, qualquer que seja

o nível de desenvolvimento técnico da sociedade humana (JEAN TRICART, 1977:

p.17).

Silva  em  seu  estudo  sobre  Indicadores  Ambientais  do  Complexo  Hídrico

Papicu/Maceió, Fortaleza – CE, faz um paradoxo entre a urbanização crescente nas grandes



30

cidades,  e  a  falta  de infraestrutura de saneamento  básico  adequado,  dentro de uma visão

sistêmica (SILVA, 2003):

[...]  a  falta  de  infraestrutura  de  saneamento  básico  adequada,  tem  se

constituído como elemento responsável  por graves  alterações nos meios  físico  e

biológico.  Essas  alterações  frequentemente  atingem  corpos  hídricos,  tais  como:

lagoas, rios e riachos, localizados nos grandes centros urbanos (SILVA, 2003: p. 95).

 

Estudos ambientais têm mostrado que as condições para diferentes ecossistemas, tanto

o terrestre, o aquático, o animal, o vegetal, como o humano variam segundo as qualidades

biológica, física e química.

Uma colocação básica a respeito dos geossistemas e feita por Sotchava (1977 apud

RODRGUES, 2001) que chama atenção para o fato de que “os geossistemas, embora sejam

considerados  ‘fenômenos  naturais’,  devem ser  estudados  à  luz  dos  fatores  econômicos  e

sociais que influenciam sua estrutura”. Estes podem refletir parâmetros sociais e econômicos

que influenciam importantes conexões em seu interior.
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3 METODOLOGIA

 A Realização desta pesquisa constou das seguintes etapas:

3.1 Obtenção de Base Cartográfica  

A base  cartográfica da  área de  estudo na escala  de 1:  15.000,  foi  obtida junto  ao

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA. 

Para  a  elaboração  do  mapa  hidrográfico  da  microbacia  do  Tatumundéu,  antes  da

construção do bairro conjunto Ceará,  foi  utilizado uma carta  na escala  de 1: 100.000, da

Enciclopédia dos municípios brasileiros, volume IV (IBGE, 1956).

A partir das bases cartográficas foi elaborado mapas georeferenciados de topografia e

hidrografia da microbacia do Tatumundéu, antes e depois da construção do bairro conjunto

Ceará, tendo em vista, o sistema fluvial amontante e ajusante da bacia hidrográfica. 

3.2 Análise de Campo

A análise de campo foi executada, levando em consideração, os seguintes parâmetros:

referencial bibliográfico; visitas a sites institucionais (COGERH, FUNCEME, IBAMA etc) e

registro  de  fotos  em áreas  pontuais.  Buscando  embasamento  teórico  e  metodológico  em

morfometria, padrão de drenagem, geomorfologia fluvial (CRISTOFOLETTI, 1980; LÉLLIS,

2006; CUNHA, 1994; RICCOMINI et al 2009) e aspectos paisagísticos (SARAIVA, 1999;

SANTOS, 1978; JEAN TRICART, 1981, etc). 

Avaliação  dos  impactos  negativos  da  urbanização  sobre  os  recursos  hídricos  no

referido bairro, foi utilizado o método memórias de antigos cidadãos, usado pela pesquisadora

Rita de Cássia Almeida (2001), que retrata, através das memórias dos antigos moradores de

uma determinada região (São Carlos/SP), os diversos usos perdidos pelo rio Monjolinho em

decorrência do impacto negativo a que foi submetido durante a urbanização da cidade. Este

método, também é utilizado na pesquisa, que compõem várias características in lócus, que o

mesmo reconstitui através das memórias dos moradores que habitaram ali por volta da década

de 1978.      
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3.3 Modelo Numérico do Terreno - MNT

Para a confecção de um modelo numérico de terreno foi necessário a criação de um

Triangular Irregular Network (TIN). Para isso foram utilizados os dados de elevação da carta

planoaltimétrica de Fortaleza do Laboratório de Cartografia do Departamento de Geografia da

UFC. A ferramenta utilizada foi  Create TIN From Features (ambiente ArcGiS 9.2), inserida

no menu 3D Analyst. Em seguida o próximo passo foi transformar o TIN para Raster. Dessa

forma, foi utilizada a ferramenta  TIN to Raster do menu 3D Analyst. Com isso obteve-se o

Modelo Numérico do Terreno (MNT), com o qual foram produzidos os mapas de hipsometria,

ou seja, representação altimétrica contínua do terreno e declividade. 

 3.4 Etapa de Laboratório

A elaboração dos mapas topográficos e morfométricos do sistema fluvial Tatumundéu

foram realizadas no Laboratório de Cartografia do Departamento de Geografia da UFC, tendo

como ferramenta o softwares ArcGiS 9.2 ESRI e MicroStation 8.0 Bentley. 

Objetivo desta fase constitui em se realizar a conversão e edição de dados vetoriais;

georeferenciamento  de  fotografias  aéreas  e  imagens  de  satélite;  delimitação  da  bacia  de

drenagem do Tatumundéu.  Desta  forma,  criou-se o  arcabouço primário  necessário  para  a

confecção  de  mapas  temáticos.  Esses  mapas  têm com características  principais  os  dados

cartográficos e de sensoriamento remoto,  que foram utilizados e estão dispostos na tabela

abaixo (Tabela 1).

Tabela 1: Dados cartográficos e de sensoriamento remoto no formato digital.

         ITEM                                                     ESCALA            ANO             FONTE            FORMATO

Mapa da área de estudo                                1: 15.000           2010               Própria                         .dgn

Mapa da microbacia do Tatumundéu          1: 40.000           2010               Própria                         .dgn

Mapa de Compartimentação geológica       1: 80.000           2006          Araújo e Cruz                   .jpg

Carta topográfica do município (Fort.)       1: 100.000       1956                 IBGE                            .jpg

Imagem do Google Earth 5.2                          -                       -                     -                                      .jpg

Fonte: Autor, 2017.
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4  DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

4.1 Caracterização do Riacho Tatumundéu

A área de estudo está inserida na sub-bacia do rio Maranguapinho, afluente do rio

Ceará.  Desta  forma,  é  a  partir  da  construção  do  bairro  Conjunto  Ceará  que  se  pretende

identificar  e  analisar  os  principais  impactos  ambientais  que  promoveram  alterações

morfologia  e  dinâmica  do  sistema  fluvial  Tatumundéu:  a  ocupação  das  margens

(diminuição/ou  alargamento);  poluição  por  efluentes  domiciliares  e  demais  alterações

provocadas pela expansão urbana (CARNEIRO, 2010).

 O  bairro Conjunto Ceará cuja população é de aproximadamente 41.854 habitantes

(DIÁRIO  DO  NORDESTE,  2009)  está  inserido  na  microbacia  do  riacho  Tatumundéu,

Fortaleza-Ce.  Construído  na  década  de  1970,  através  de  implementação  de  políticas

habitacionais vindos de recursos do Banco Nacional de Habitação – BNH, visando assim,

atingir metas que mostravam um país em franco desenvolvimento (PRODECOM, 1999).

Nessa perspectiva, o objeto de estudo encontra-se alinhado na direção SW-NE (3° 42’

e 3° 58’ de latitude Sul e 38° 35’ e 38° 44’ de longitude), sobre tabuleiro costeiro suavemente

ondulado em altitude média ente cotas de 14 a 32m (FIGURA 3). Localmente é representado

por depósito  geológico definido como pertencente à Formação Barreiras.  As temperaturas

atmosféricas chegam entorno de 26º - 28°C (anuais), com clima tropical quente subúmido e

precipitação  média  anual  próxima  dos  1550  mm (IPECE,  2002).  Integra  a  bacia  do  rio

Maranguapinho,  que  se  localiza  a  sudoeste  RMF,  drenando  parte  dos  municípios  de

Maranguape (alto  curso),  Maracanaú (médio curso),  Caucaia e  Fortaleza (parte  do médio

curso e baixo curso), desaguando em seguida no rio Ceará a 5 km do Oceano Atlântico, numa

área de aproximadamente 223, 80km² (ALMEIDA, 2006).

Os aspectos  pedológicos  evidenciados em trechos mediamente  conservados  com a

predominância  de  solo  do  tipo  Argissolos  vermelho-amarelo,  associado  a  uma vegetação

secundária, com resquício de vegetação de tabuleiro costeiro (carnaubal).
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Figura 3: Riacho Tatumundéu com suas vertentes  e  meandros  no estado natural  antes  da

construção do bairro Conjunto Ceará, Fortaleza/CE, à esquerda (1970) e registro

em 2009 (à direita).

      Fontes: IBGE (1972) e Google Earth (2009).

4.2 Proposta de Intervenção

Na busca  de  gerenciar  a  escassez  de  recursos  e  poder  ordenar  as  prioridades  na

distribuição de verbas, os governos federal, estadual e municipal precisam criar projetos que

obtenham qualidades de implementação.

Tais instituições querem garantir que os projetos sob sua responsabilidade obtenham

êxito,  obedecendo  aos  parâmetros  de  custo,  prazo  e  qualidade  desejados.  Para  tanto,  é

fundamental que se tenham projetos bem estruturados.

Na construção de  uma proposta  requalificação da área  de APP (Área  de Proteção

Permanente) do riacho Tatumundéu dois fatores são importantes: temporalidade e processo. O
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primeiro  está  relacionado  com  prazos  e  o  segundo  a  técnica  aplicada  e  características

envolvidas.

Com isso duas perguntas são pertinentes: quais riscos poderão ocorrer na execução do

projeto e que dificuldades poderão ser encontradas? No quesito riscos o que pode o correr?

Pode  ocorrer  um  planejamento  inadequado  em  que  não  se  planejou  os  custos  e  tempo

adequados ao projeto. Em relação às dificuldades encontradas o que pode suceder é uma falha

no agrupamento  das  atividades  coordenadas,  tais  como:  falha  nas  avaliações  econômicas,

financeiras, ambiental e social do projeto. E isso, pode ser devido a não contratação de uma

equipe mista composta por assistentes sociais, biólogos, economistas, engenheiros, geógrafos

e geólogos. Demonstrando assim, a eficácia e os impactos e efetividade do projeto.

Outro  fator  preponderante  é  como  esse  projeto  trará  melhorias  na  qualidade

socioambiental de uma população. E que benefícios econômicos demonstraram para o estado

e o mercado. Assim, os resultados do projeto, sua eficácia e objetivos serão atingidos.

  

4.2.1 Identificação do problema

Considerando o esmorecimento da atividade tectônica pós-reativação do Cretáceo, o

regime  climático  assume  papel  importante  na  dinâmica  dos  processos  geomorfológicos

ocorridos no Ceará e, consequentemente, na formação das planícies fluviais do estado.

Sob o ponto de vista, referente à formação e evolução dos ambientes de deposição

fluvial  como as  planícies  de  inundação,  reside  no  contexto  climático  que  se  estabeleceu,

definindo fases de remoção e deposição, fases de entalhamento e incisão dos depósitos da fase

anterior (MAIA, 2006 apud CARNEIRO, 2010).

Entender tais transformações remonta um ambiente pretérito à construção do bairro

conjunto Ceará.  O comportamento conjunto e integrado dos elementos  clima,  hidrografia,

relevo,  geologia,  biologia,  topografia,  solo  e  homem  que  o  formam  é  visualizar  as

potencialidades  das  relações  existentes.  Nessa  visão,  buscou-se  entender  a  evolução  das

vertentes,  mais  ou  menos  longa,  não  sendo,  consequência  apenas  de  um  processo

morfogenético. Atrelado a essa dinâmica está a ação humana, transformando a morfologia do

relevo  fluvial  em  outra  morfologia  e  alterando  os  seus  constituintes  naturais,  chamada

morfologia urbana. 

O Tatumundéu, sendo um rio intermitente, apresentava um ecossistema dinâmico e

natural (FIGURA 4) que, posteriormente, foi totalmente alterado (retirada de sua mata ciliar,

diminuição de suas margens, regularização do canal principal e eutrofização de seu curso) em
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função  da  construção  do  Bairro  Conjunto  Ceará.  No  baixo  curso,  a  fauna  fluvial  era

abundante: Carás, Piabas, Bagres, Traíras e Pitus e outro mais, tais “peixes se apresentavam

exuberantes e majestosos eram fartas as nossas pescas”, relata um antigo morador local.

Figura 4: Riacho Tatumundéu no seu estado natural antes da construção do bairro conjunto

Ceará, tendo suas margens e curso d’água preservado (década de 1970).

Fonte: Blog Fortaleza Nobre, 2012.

Bertrand  (1968  apud  CARNEIRO,  2010)  define  a  paisagem  como  uma  entidade

global, que possibilita a visão sistêmica numa combinação dinâmica e instável dos elementos

físicos, biológicos e antrópicos.  Segundo o autor,  os geossistemas são sistemas territoriais

naturais.

Dentro  dessa  perspectiva,  a  construção  do  conjunto  habitacional  conjunto  Ceará

criado em 1976, através de políticas públicas, não buscou apoio no Código Florestal de 1965,

devastando suas margens e alterando o seu curso deixando o riacho desprotegido para depois

ser alvo de atores poluidores. O conjunto Ceará com uma dinâmica de uso e ocupação de

aproximadamente 8.669 unidades habitacionais deixou sua marca quando foi implantado o

Sistema de Saneamento de Fortaleza – CAGECE, através do projeto SANEAR, mantendo

uma  unidade  de  manutenção  e  controle  as  chamadas  ETEs  (Estação  de  Tratamento  de

Efluentes).  Isso  fez  com que todo o seu curso fosse  canalizado ou mesmo regularizado,

provocando assim impermeabilização do assoalho fluvial. 
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Atualmente o riacho sofre  um intenso processo de poluição  e  eutrofização de seu

espelho d’água (FIGURA 5). Atrelado a isso, a microbacia do Tatumundéu é responsável por

drenar as águas pluviais  de seis  bairros da Regional V (Genibaú,  conjunto Ceará,  Granja

Portugal, Granja Lisboa,  Bom Jardim e Siqueira).  Para Rocha (1991) é preciso reforçar a

importância das águas fluviais que têm estagnado resíduos sólidos em seu curso, para isso

seria  preciso  tratar  quimicamente  os  dejetos.  É  preciso  acabar,  segundo  ele,  os  espessos

depósitos de lodo. 

                              

                        Figura 5: Riacho Tatumundéu em processo de eutrofização.

      Fonte: Autor, 2012.

4.2.2 Justificativa

Desde  então,  os  grandes  corpos  hídricos  sofrem com o  fenômeno  de  urbanização

intensa de suas margens, ocasionando descaracterização de suas matas ciliares, permitindo

assim a ocorrência da chamada poluição hídrica: assoreamento e eutrofização. 

Esse processo, frequentemente, ocorre nos grandes rios de Fortaleza, tendo como um

dos  mais  afetados  o  rio  Maranguapinho  e  seus  afluentes.  Isso,  sem deixar  de  levar  em

consideração  o  processo  de  uso  e  ocupação  das  suas  margens.  Essa  dinâmica  pode  ser

constatada  no  sistema  fluvial  do  riacho  Tatumundéu  (vertente  esquerda  do  rio

Maranguapinho) no bairro Conjunto Ceará.
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5  OBJETIVOS

5.1 Geral 

Identificar os processos, dinâmicas e alterações no sistema fluvial Tatumundéu atual.

Bem como, propor medidas mitigadoras que previnam impactos adversos no bairro Conjunto

Ceará.

5.2 Específicos

 Observar  o  ambiente  físico  do  bairro  do  Conjunto  Ceará  no  decorrer  da  sua

construção;

 Analisar as formas estruturais que deram dinâmica a construção dos canais e quais

alterações o riacho sofreu; 

 Elaborar  mapas  das  unidades  morfológicas  locais  e  ocupacionais  vinculadas  ao

sistema fluvial do riacho; 

 Relacionar  as  diversas  formas  de  ocupação  com  os  aspectos  topográficos,

caracterizando a influencia da microbacia no processo de urbanização e;

 Propor medidas mitigadoras de requalificação de ambientes fluviais  inseridos em

áreas urbanas.
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6 RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS

 A população  da  R.M.F,  segundo  o  Censo  Demográfico  2000  (IBGE,  2001  apud

SALES, 2004), é de aproximadamente : 2.930.371 habitantes. Destes, 2.849.718 representam

a população urbana e 80.653 representam a população rural, o que corresponde a 39,5% da

população do Estado do Ceará com uma área de 3.805 km². Onde 2.144.402, ou seja, 73,7%

referem-se  aos  que  residem em Fortaleza,  tendo a  bacia  do  Maranguapinho,  concentrado

48,9% da população de Fortaleza, com taxa de urbanização em torno de 98,9%, com uma

densidade  demográfica  de  1.715  hab/km²,  em  quanto  à  cidade  apresenta  densidade

populacional de 6.862.47 hab/km² (SALES, 2004).

No tocante a urbanização intensiva às margens do rio Maranguapinho, que tem sua

planície de inundação parcialmente ocupada por favelas (SALES, 2004), nos últimos anos

tem ocorrido um alto  grau de alteração da sua paisagem natural.  Já  a  planície  fluvial  do

Tatumundéu, não muito diferente a do Maranguapinho, constitui-se em uma bacia com uma

área de aproximadamente 2.444,4 ha que abrange os bairros: Genibaú, Conj. Ceará I e II,

Granja  Portugal,  Granja  Lisboa,  Bom Jardim  e  Siqueira,  com um total  populacional  de

256.256  habitantes  (SALES,  2004),  que  corresponde  11,9%  da  população  de  Fortaleza,

conforme a tabela 2.   

Tabela 2: População e bairros que compõem a área (ha) da microbacia do riacho Tatumundéu

- SER V.     

Localidades                             Pop. (hab)               pop. (%)                    Área/ha            (%)

Bom Jardim                             34.507                     13,5                            253,1                    10

Canidezinho                             29.688                    11,6                            337,5                    14

Conj. Ceará I                           18.779                      7,3                             216,3                     9

Conj. Ceará II                          23.075                      9,0                             174,4                     7

Genibaú                                   39.258                    15,3                             184,4                     8

Granja Lisboa                          49.852                    19,5                             619,4                    25

Granja Portugal                       37.369                    14,6                             362,5                   15

Siqueira                                   23.728                     9,2                              296,8                   12

Total                                       256.256                    100                             2444,4                  100

 Fonte: IBGE, 2000 (SALES, 2004).

.
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É importante nessa discussão, ir além da avaliação das alterações físico-químicas e

biológicas do meio ambiente no espaço físico local, devendo agregar os problemas sociais que

ali ocorrem, pois se trata de uma paisagem fortemente urbana, onde os impactos também são

visíveis.  Comumente  as  cidades  são  construídas  sobre  um  substrato  geomorfológico,  no

entanto, Nir (1983 apud LACERDA, 2005) traz outra abordagem chamada de geomorfologia

antrópica nos sítios urbanos. Esta geomorfologia é constituída de três aspectos determinantes:

período pré-urbano; período de construção; período consolidado.  

No  período  pré-urbano  o  uso  da  terra  é  predominantemente  rural,  com  alguma

atividade de construção. Nesta etapa acontece aumento das vazões máximas, erosão acelerada

e  aumento  da  sedimentação  nas  drenagens  e  corpos  hídricos.  No período  de  construção,

grandes áreas são expostas aos agentes climáticos,  devido à execução de cortes e aterros,

construção de sistema viário, edificações e instalação da rede de drenagem das águas pluviais

e  outros  elementos  da  infraestrutura  urbana.  Mesmo  quando  são  tomadas  medidas

mitigadoras, estas atividades resultam em erosão no sítio em construção e sedimentação a

jusante. O escoamento superficial aumenta e algumas drenagens podem ser eliminadas em

obras de terraplanagem.

No período urbano consolidado, o sitio urbano é marcado por uma nova topografia:

impermeabilização extensiva e drenagem totalmente ou parcialmente artificial, com descarga

fora da área urbana. Nesta fase ocorre aumento de pico de cheia, com inundações a jusante do

sitio urbano e redução da carga de sedimentos das águas drenadas da cidade.

Para Nir (1983) citado por Lacerda (2005) a morfogênese antrópica em áreas urbanas

só é possível em bairros com toda infraestrutura urbana consolidada, em vista daqueles sem

nenhuma. Esse processo morfogenético, nos últimos anos, é facilmente percebido nos bairros

que constituem a bacia do Tatumundéu (FIGURA 6) que apresentam em seu equipamento

urbano, uma zona totalmente pavimentada e consolidada por edificações, gerando assim, um

total engessamento da bacia em questão.    
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Figura 6: Perímetro da área da microbacia do riacho Tatumundéu que abrangem sete bairros

situados nos limites territoriais da SER V. Área de visão longitudinal e plana da bacia.

               Fonte: Autor, 2017.

Essa forma desordenada de infraestrutura, sem considerar as características naturais do

meio,  muitas  vezes  aliado  à  falta  de  um planejamento  urbano  adequado,  pode  ocasionar

inúmeros impactos negativos para a qualidade do meio urbano na área estudada. De acordo

com Amorim (2003): 

Apesar de atingirem o ambiente como um todo, esses impactos se refletem de

maneira acentuada nas áreas urbanas de fundo de vale.  Isto porque estas regiões

possuem características ambientais importantes, tendo influência direta, sob vários

aspectos, nos recursos hídricos que cortam as cidades e o seu entorno. A ocupação

antrópica  inadequada dessas  áreas  gera  uma cadeia de impactos  ambientais,  que
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passa pela impermeabilização do solo, alterações na topografia, erosão das margens

e  assoreamento  dos  cursos  d’água,  perda  das  matas  ciliares,  diminuição  da

biodiversidade, aumento do escoamento superficial, etc. (AMORIM, 2003, p.2).

Amorim (2003) ainda destaca entre os principais efeitos negativos decorrentes desse

processo, foram: as modificações na quantidade e na qualidade dos recursos hídricos, tanto

superficiais como subterrâneos. Estas mudanças acabam acarretando também a degradação da

qualidade de vida da população, trazendo diversos tipos de problemas a serem enfrentados,

tais como: as dificuldades na captação de água adequada para abastecimento, o aumento dos

custos com tratamento de água e esgoto, a escassez de água, as doenças de veiculação hídrica,

etc.

Problemas emblemáticos tais como: enchentes e inundações urbanas, ligados à falta de

planejamento ou à inexistência de um sistema de drenagem adequado; altas taxas de lixo e

sedimentos de construções que são jogados as margens do seu canal principal em épocas que

antecedem a quadra chuvosa; índices pluviométricos variando de 1.000 a mais de 1.500 mm

anuais (COGERH, 2010) e atrelado a isso, as características hidrológicas naturais. 

Esse sistema, que anteriormente, seria ocupada pelos cursos d’águas nas épocas de

cheias passa a ter um novo uso com retirada de toda sua mata ciliar, a construção do conjunto

Ceará. Aliada à ocupação inadequada desse fundo de vale, observa-se também a crescente

impermeabilização  das  áreas  urbanas  e  a  insuficiência  de  áreas  verdes,  tanto  junto  às

edificações, como na forma de um sistema que percorra todo o bairro. As áreas de infiltração

tornaram-se muito reduzidas. 

Aliado  a  isso,  o  sistema  fluvial  dessa  bacia  teve  suas  características  hidrológicas

totalmente modificadas, aumentando o carregamento de sedimentos e assoreando o rio. Todos

esses fatores contribuem para sensível aumento na velocidade e na quantidade do escoamento

superficial  das  águas,  provocando  problemas  na  drenagem urbana  em geral,  tendo  como

resultado, enchentes e inundações (FIGURA 7).
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Figura 7:  Alagamentos provocados por processos de regularização e impermeabilização das ruas

adjacentes ao canal principal no baixo curso do riacho Tatumundéu: A) leito principal do riacho

Tatumundéu; B) margem direita; C) margem esquerda e D) rua transversal ao riacho Tatumundéu.

Foto: Autor/2010.

6.1 Ações de intervenção

Na busca de assegurar, para as atuais e futuras gerações, a necessária disponibilidade

de água,  dentro dos padrões de qualidade aceitáveis aos respectivos usos, é que advém o

projeto  de  intervenção  na  microbacia  do  riacho  Tatumundéu.  O projeto  visa  alcançar  os

objetivos previstos no Art. 2°incisos I, III e IV da Política Nacional de Recursos Hídricos. 

O  planejamento  na  gestão  das  águas  é  um  processo  que  procura  as  melhores

alternativas  de  utilização  dos  recursos  hídricos,  orientando  as  tomadas  de  decisão  e

viabilizando  de  forma  econômico-financeira,  social  e  ambiental.  Nessas  perspectivas,

essencialmente inter-relacionadas, sendo ao mesmo tempo interativos, é que buscamos nesse

projeto, mostrar que mesmo com ciclos hidrológicos vulneráveis e torrenciais a revitalização

da drenagem de uma bacia, pode sim, trazer ótimos resultados sócio – ambientais.

A B

C D
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O planejamento consiste na busca de soluções que tem, principalmente, como objetivo

minimizar conflitos relacionados a: enchentes, diminuição do lençol freático, desmatamento

da mata – ciliar e escassez de água nos grandes centros urbanos, sejam eles existentes ou

potenciais. Tendo em vista os múltiplos interesses dos usuários da água, do poder público e da

sociedade civil organizada, bem como as múltiplas metas a serem alcançadas. Por isso, que a

intervenção na drenagem da microbacia do Riacho Tatumundéu se faz necessária.    

6.1.1 Procedimentos de intervenção na drenagem da microbacia do Tatumundéu. 

O  inchaço  urbano  nas  grandes  cidades  brasileiras  tem  provocado  impactos

significativos na população e meio ambiente. Estes impactos vêm deteriorando a qualidade de

vida  dessas  populações,  devido  ao  o  aumento  frequente  de  inundações,  prejudicando  a

qualidade da água, e aumentando da contingência de material sólido no escoamento pluvial/

fluvial.   

No manual de Planejamento e Drenagem Urbana de Porto Alegre alguns problemas

são  desencadeados  principalmente  pela  forma  como as  cidades  se  desenvolvem:  falta  de

planejamento, controle do uso do solo, ocupação de áreas de risco e sistemas de drenagem

inadequados. Com relação à drenagem urbana, pode-se dizer que existem duas condutas que

tendem a agravar ainda mais a situação: 

 

• Os projetos de drenagem urbana têm como filosofia escoar a água precipitada o

mais rapidamente possível para jusante.  Este critério aumenta em várias ordens de

magnitude a vazão máxima, a freqüência e o nível de inundação de jusante; 

• As áreas ribeirinhas, que o rio utiliza durante os períodos chuvosos como zona de

passagem  da  inundação,  têm  sido  ocupadas  pela  população  com  construções  e

aterros, reduzindo a capacidade de escoamento. A ocupação destas áreas de risco

resulta  em prejuízos  evidentes  quando o  rio  inunda seu  leito  maior  (Manual  de

Drenagem de Porto Alegre, 2014).

 

Para hidrologia, a chamada engenharia hidrológica, é preciso analisar e quantificar a

ocorrência do comportamento da água na bacia hidrográfica. Quantificar a disponibilidade

dos recursos hídricos no tempo e no espaço é um recurso base para o projeto e planejamento

hídrico (TUCCI, 2004).

Outro fator importante é a grande dificuldade e preocupação que as águas superficiais

e subterrâneas usadas no abastecimento humano encontram-se mal distribuídas no semiárido

brasileiro. Atrelado a isso, dois agravantes ocorrem devido a grande demanda populacional
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por  água:  o  excessivo  consumo  dos  recursos  hídricos  sem  que  exista  tempo  para  uma

reposição natural deste recurso; e o alto índice de contaminação dos corpos hídricos, os quais

recebem altas cargas de esgotos urbanos, efluentes industriais, resíduos sólidos e agrotóxicos

que  somados  às  baixas  vazões,  reduzem  a  capacidade  de  recuperação  e  impedem  o

estabelecimento do equilíbrio natural, sendo esse decorrente da ação antrópica.

Assim, o projeto de intervenção na drenagem da microbacia do Tatumundéu propõe-se

a  desenvolver  um planejamento  contínuo  que  envolva  a  coleta,  organização  e  análise

sistematizada das informações coletadas na bacia, por meio de procedimentos e métodos, para

chegar a decisões ou a escolhas acerca das melhores alternativas para o aproveitamento dos

recursos disponíveis. Buscando assim, a capacidade de suporte local, mantendo a qualidade

do ambiente físico, biológico e social (SANTOS, 2004).

Entre os vários trabalhos que são inicializados para o melhoramento das condições de

escoamento das águas ou mesmo da zona ripícola, podem considerar diferentes técnicas e

objetivos de intervenção (SARAIVA, 1999):

 Limitar as intervenções sobre o fundo do leito para aumentar para manter máxima

diversidade dos habitats;

 Utilizar material adequado circulando fora do leito;

 Preservar a integração paisagística do curso de água;

 Ter em conta as consequências a montante e a jusante;

 Evitar a retirar a vegetação fixadora das margens – a preservação da vegetação faz

manter o input de matéria orgânica, que é uma importante fonte de alimentos, evita a

excessiva temperatura e o crescimento excessivo de vegetação aquática;

  Escolher as técnicas mais adequadas e menos danosa para o ambiente;

 Quando possível,  tentar recriar as características morfológicas semelhantes ao leito

antes da escavação, especialmente no caso do substrato morfogenético.

Porém, os problemas na área estudada podem ser minimizados ou até mesmo evitados

se os planejadores e a população em geral aprenderem a observar mais atentamente como a

drenagem natural das águas se processa numa área urbana. Esses conhecimentos podem ser

incorporados desde as atividades preliminares do processo de planejamento urbano, sobretudo

em termos de uso e ocupação do solo, mas também no modo de vida da população. Muitas

vezes,  quando  a  ocupação  do  fundo  de  vale  urbano  ocorre,  a  identificação  do  canal  de

escoamento  do  curso  d’água  é  feita  considerando-se  apenas  o  leito  encaixado  entre  as

margens,  geralmente de fácil  definição.  Mas,  na verdade,  este  canal  corresponde ao leito
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menor do rio, já que existe outro com características próprias que é utilizado para escoamento

das enchentes periódicas, o qual é denominado leito maior do rio ou, popularmente, várzea.

6.2 Atores envolvidos e procedimentos de análise técnica 

O projeto de requalificação do Riacho Tatumundéu contempla um plano urbanístico

que envolva  uma demanda  socioambiental  enorme de  atores  ou  público  alvo,  tais  como:

ribeirinhos,  SEMACE,  prefeitura,  comunidade  local,  CAGECE,  ambientalistas  e  corpo

técnico.  

O projeto tem como perspectiva não só abranger a comunidade do Conjunto Ceará

(aproximadamente 45 mil habitantes), mas também de toda a população que constituem a

bacia do Riacho Tatumundéu (aproximadamente 256 mil habitantes). 

A  bacia  do  Tatumundéu  conta  com  uma  área  de  aproximadamente  2.444,4  ha

abrangendo 7 bairros situados na SER V correspondendo a 11,9% da população de Fortaleza.

Assim, este projeto pretende solucionar o problema das cheias urbanas, agravado pelo próprio

processo de urbanização, é  um dos principais desafios das grandes cidades na atualidade.

Minimizando os prejuízos gerados nos setores de habitação, transporte, saneamento e saúde

pública.

Como forma de mitigação desse grave problema, a visão tradicional do projeto de

drenagem precisa ser modificada por conceitos que busquem soluções sistêmicas para a bacia,

com uma abordagem integrada de manejo sustentável das águas pluviais e planejamento do

espaço urbano. Essas questões contribuem para o crescente interesse na requalificação de rios

e cursos d’água. 

Por  isso,  o  desafio  de  requalificar  riacho  Tatumundéu  traz  uma  discussão  mais

complexa, que precisa focar, não só no riacho em questão, mas também na bacia como um

todo  e  definir  os  limites  desta  requalificação,  estabelecendo  um  estado  de  referência,

equilibrando ambiente natural e construído de forma aceitável e harmônica. Reabilitando o rio

a partir do ponto de vista de uma melhoria ambiental.

6.3 Viabilidade Sócio – Ambiental e Aspectos Geoambientais

Os  aspectos  geoambientais  da  área  de  estudo,  concernente  às  vertentes  que

representam geomorfologicamente a pesquisa que está voltada para a análise de processos e
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formas em questão. Este processo envolve a ação de vários responsáveis tanto pela formação

como pela remoção do material  detrítico que modela do relevo do baixo curso do riacho

Tatumundéu.

     Denotar  importância  dominante  ao  escoamento  pluvial  para  exemplificar  a

morfogênese  do  bairro  conjunto  Ceará,  seria  simples.  Embora  esse  processo  atue  com

predominância  no  relevo  da  RMF.  De  acordo  com  Christofoletti  (1980)  os  processos

morfogenéticos e as formas ganham uma rubrica do conceito de  vertentes:  uma superfície

inclinada,  não horizontal  sem apresentar  qual  quer  conotação genética ou locacional,  que

resulta  da  influência  de  qualquer  processo,  num sentido  amplo,  componente  à  superfície

terrestre externa ou internamente.

Dentro  de  uma  dinâmica  geossistêmica,  a  microbacia  do  riacho  Tatumundéu

caracteriza-se em um complexo geoambiental dinâmico, formado por Glacis Pré-litorâneo ou

mesmo por uma Planície Fluvial. Essas unidades geoambientais têm combinações dinâmicas e

instáveis de elementos físicos, biológicos e antrópicos que, reagindo dialeticamente uns sobre

os  outros,  fazem da  paisagem um conjunto  único  e  indissociável  em constante  evolução

(BERTRAND, 1972), constituída de:

a) Unidade de Paisagem Tabuleiro Pré-Litorâneo:

O trecho urbano que constitui o bairro do conj. Ceará I e II está inserido dentro da

bacia do Tatumundéu sobre a unidade de paisagem de Tabuleiro Pré-Litorâneo (baixo curso

do rio). Esta unidade paisagística é constituída de relevos ondulados e suavemente ondulados,

com baixa declividade de vertentes. Onde o pequeno rio dinamizou formas meandrantes e

anastomosadas até meados de 1976, pelo canal de drenagem principal. 

Esta  unidade  paisagística  se  comporta  como  um  relevo  tabular  com  uma  leve

inclinação para o mar. Os meandros desse riacho confluem com a área de várzea do complexo

hídrico Ceará/ Maranguapinho nas proximidades da Planície Flúvio-Marinha metropolitana

(SALES, 2004). Outro item que fortalece esta afirmativa é o baixo valor das cotas altimétricas

da planície fluvial que não ultrapassam 13 m na área de estudo, com a presença de solos

Argissolos Vermelho e Amarelo (antigo Podzólico Vermelho e Amarelo) e Areas Quartzosas

onde  anteriormente  ocorria  a  presença  de  uma  vegetação  de  porte  arbóreo-arbustiva,

denominada  de  Vegetação  de  Tabuleiro  que  representava  um  complexo  vegetacional

importante de transição entre as zonas mais áridas da Depressão Sertaneja (Caatinga) e a Zona

Litorânea (BRANDÃO, 2001 apud SALES, 2004). 
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Em vista disso, partes significativas das precipitações que ocorrem no município são

drenadas através dos Tabuleiros Pré-Litorâneos para as planícies fluviais que o recortam. De

acordo com Sales (2004), essa dinâmica faz com que o “ecossistema original de Vegetação de

Tabuleiros tenha se desenvolvido dentro dessas características morfoclimáticas sendo de suma

importância para o funcionamento adequado da dinâmica natural da bacia hidrográfica”, e

para a regulação do processo de escoamento e drenagem para a planície fluvial. O que em

função de retirada da cobertura vegetal da área de Tabuleiro representa um estado de total

degradação  da  área  ambiental.  Na  Figura  8  podemos  observar  a  total  transformação  da

paisagem natural do Tabuleiro Pré-Litorâneo em paisagem urbana.

Figura 8: Paisagem natural do Tabuleiro Pré-Litorânea totalmente transformada em paisagem

urbana do Conjunto Ceará nas proximidades do terminal  de ônibus.  Vista  de um topo de

interflúvio em um ponto central bairro, onde observar-se uma suave inclinação de vertente na

direção sul (A) e oeste do bairro (B).

Foto: Autor/2010.

b) Unidade de Paisagem Planície Fluvial: 

Na  área  de  estudo  as  Planícies  Fluviais,  que  anteriormente  comportavam  os

ecossistemas de Mata Ciliar, em conjunto com o ecossistema aquático, é constituída por seus

depósitos Flúvio-Aluvionáres (Quaternário), localizam-se na RMF (onde está situado o baixo

curso do riacho Tatumundéu estudado).  Esta área de grande expressividade recortada pelo

trecho  fluvial  Tatumundéu/Tabuleiros  Pré-Litorâneos  (Glacis  Pré-Litorâneos)  como coloca

Brandão (1995): 

A B
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As planícies  fluviais  são áreas  que abriga  melhores  condições de  solo de

disponibilidades  hídricas,  constituem-se,  portanto,  em  zonas  de  diferenciação

geoambiental no contexto dos sertões semi-áridos. No âmbito da superfície sertaneja

(terrenos  cristalinos),  os  cursos  d’água  forma  depósitos  aluvionares  estreitos,

enquanto  sobre  a  zona  pré-litorânea,  à  medida  que  entalham  os  sedimentos  da

formação  Barreiras,  as  faixas  de  acumulação  tornam-se  mais  expressivas

(BRANDÃO, 1995).

Nesta unidade de paisagem são encontradas áreas de acumulação inundáveis (várzeas)

que podem ser descritas como ambiente de transição entre o meio terrestre e o aquático. Uma

“área úmida” (wetland), podendo estar relacionado às águas doces, salobras ou salgadas (são

os brejos, pântanos e mangues) onde o lençol freático está próximo à superfície e/ou está

coberto por uma lâmina rasa de água, proveniente ou das precipitações do transbordamento do

maior leito com grande possibilidade de saturação.

No baixo curso do riacho Tatumundéu, as áreas de várzeas se apresentam como faixas

constituídas de sedimentos aluvionares (nas proximidades do bairro Genibaú) com grande

capacidade de saturação (alagamento), que margeiam os leitos fluviais (BRANDÃO, 1995).

Essas áreas de acumulação inundáveis se comportam como um plano situado acima dos leitos

onde permanece acima dos níveis das águas, nas estações secas e podendo ser ocupado de

forma  sazonal  nos  períodos  de  maior  precipitação.  Nessa  zona  de  transição  a  cobertura

vegetal  é  denominada  de  mata  ciliar,  ou  mata  de  galeria  que  constitui  a  zona  ripária.

Conforme Lima (2003) citado por Sales (2004):

[...] que inclui a mata ciliar e o conjunto das interações ripárias, constitui o

ecossistema  ripário,  o  qual  desempenha  um  dos  mais  importantes  serviços

ambientais, que é a manutenção dos recursos hídricos, termos de vazão e qualidade

da água,  assim como do ecossistema aquático.  A permanência da integridade do

ecossistema ripário, desta forma, constitui fator crucial para a manutenção da saúde

e  da  resiliência  da  microbacia,  como  unidade  da  paisagem  (LIMA,  2003  apud

SALES, 2004. p: 35)

Atualmente,  as  áreas  de  acumulação  de  várzea  se  resumem  a  resquícios  de

carnaubeiras distribuídas em alguns pontos da área urbana do bairro supracitado (Figura 21),

num  espaço  totalmente  urbanizado,  que  produziu  um  ambiente  fortemente  instável:

Pedogênese praticamente nula; ausência ou extrema rarefação da cobertura vegetal. Tendo em
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vista,  que ali,  anteriormente,  foi  produzida uma vasta  rede de drenagem que favoreceu o

alargamento do vale e a deposição das aluviões recobertas por matas ciliares. 

Figura  9:  Processo  de  uso  e  ocupação  da  Planície  Fluvial  do  baixo  curso  do  riacho

Tatumundéu,  provocando  forte  alteração  na  vegetação  de  Tabuleiro  Pré-litorâneo,  sendo

identificados pontos, onde ainda, existem resquícios dessa vegetação.

Fonte: Google Aerth 5.0 & Autor/2010.

Segundo  Sales  (2004,  p:  35)  a  zona  ripária,  constitui-se  ecologicamente

importante para bacia hidrográfica em desempenhar um controle significativo nos processos

de manutenção da microbacia e dos ecossistemas aquáticos. A relação de importância para o

funcionamento da paisagem em suas funções ecológicas está apresentada nos itens abaixo

Lima (2003 apud SALES, 2004):

 Dinâmica  e  hidráulica  do  canal:  as  forças  entre  os  materiais  do  leito  e  sobre  o

escoamento da água;

 Geração  do  escoamento  direto  produzido  por  uma  dada  chuva:  minimização  do

impacto de picos excepcionais de precipitação em curto período de tempo;
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 Deposição e araste de sedimentos: a erosão das barrancas dos canais chega a ser 30

vezes maior em zonas ripárias desprotegidas de vegetação;

 Aporte  de galhos,  troncos e  resíduos vegetais  para o canal:  dissipação de energia,

criação de micro-habitats para peixes e macrovertebrados, retenção de propálogos, etc;

  Fonte de alimentos para ecossistema aquático;

 Controle de temperatura da água;

 Controle de qualidade da água: filtragem física e biológica de sedimentos e nutrientes;

 Controle sobre a comunicação da macroinvertebrados do riacho ou rio: alteração na

vegetação ripária causa mudança na composição e diversidade de espécies.

Os solos que predominam nessa área são constituídos de neossolos Flúvicos (solos

Aluviais):  poucos  desenvolvidos,  provenientes  de  deposições  fluviais  recentes  e  que

apresentam  apenas  um  horizonte  A  superficial  diferenciado  sobrejacentes  a  camadas

estratigráficas IIC, IIIC...,  as quais normalmente não guardam relação entre si.  Raramente

ocorrem perfis que representam formação de um horizonte (B) insipiente. Estes solos variam

de  moderadamente  profundos  a  muito  profundos,  de  texturas  mais  diversas,  drenagem

comumente imperfeita ou moderada. Em geral são solos de grande potencialidade agrícola

(EMBRAPA, 1973). 

As classificações ecológicas das unidades de paisagem atendem a um apontamento

teórico importante nesse momento, no entanto em vista do acentuado grau de ocupação e de

intervenção do homem na paisagem (SALES, 2004). Estes solos são antropizados, gerando

ausência de horizonte A ou até  mesmo a total  alteração seja  pela  compactação,  remoção,

associação com novas camadas de entulhos, aterramentos e até mesmo pela compactação das

camadas de asfalto, como pode ser demonstrado na figura 10.
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Figura 10: Solos com ausência de horizonte A, completamente alterados pela ação antrópica:

remoção,  aterramento,  pavimentação  e  compactação  pela  cama  de  asfalto  na  área  que

anteriormente percorria a vertente direita do riacho Tatumundéu. 

 Foto: Autor/2010.

6.4 Avaliação Geoambietal do Sistema Fluvial Tatumundéu 

Na tabela  3 estão  dispostos  os  valores  dos  parâmetros  morfométricos  da  bacia  de

drenagem do  riacho  Tatumundéu  na  década  de  1956 (IBGE,  1958)  obtidos  por  meio  de

técnicas de geoprocessamento, carta do Atlas do IBGE e do uso de equações hidrológicas,

detalhadas na seção 3.2.

Tabela 3: Parâmetros morfométricos da bacia de drenagem do riacho Tatumundéu de 1956

(IBGE, 1958), SER V - fortaleza – CE.  

CARACTERÍTICAS FÍSICAS                                                                                VALORES
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Área (Km²)                                                                                                                       22,8 

Perímetro (Km)                                                                                                                0,02 

Coeficiente de compacidade (Kc)                                                                                    1,26

Fator de forma (Kf)                                                                                                          0,23

Comprimento total dos cursos d’água (km)                                                                    22,04

Comprimento do curso principal (Km)                                                                              8.5

Densidade de drenagem (Km/Km²)                                                                                 0,96

Ordem do curso d’água principal                                                                                        4

Na tabela 4 estão dispostos os valores dos parâmetros morfométricos da bacia de

drenagem do riacho Tatumundéu – sistema fluvial atual – obtidos por meio de técnicas de

geoprocessamento e do uso de equações hidrológicas, detalhadas na seção 3.2.

Tabela 4: Parâmetros morfométricos da bacia de drenagem do riacho Tatumundéu atual, SER

V - fortaleza – CE.  

CARACTERÍTICAS FÍSICAS                                                                                VALORES

Área (Km²)                                                                                                                       22,8 

 Perímetro (Km)                                                                                                                0,02 

Coeficiente de compacidade (Kc)                                                                                    1,26

Fator de forma (Kf)                                                                                                          0,20

Comprimento total dos cursos d’água (km)                                                                   18,25

Comprimento do curso principal (Km)                                                                            8.98

Densidade de drenagem (Km/Km²)                                                                                 0,80

Ordem do curso d’água principal                                                                                        4

Através do Modelo Numérico do Terreno (MNT) foi possível gerar o mapa de

hipsometria de declividade. O mapa hipsométrico associado com a hidrografia e o espelho

d’água das  lagoas de abandono permite  a  percepção morfológica do relevo da bacia,  das

nascentes,  das lagoas e do exutório da mesma. Esse mapa mostra o perfil  transversal e a

altitude da microbacia, identificando um fundo de vale na área de estudo (FIGURA 11). Já o

mapa de declividade permite a visualização das áreas mais íngremes da bacia associadas ao
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entalhamento do platô terciário da Formação Barreiras pelos vales dos canais fluviais, que

podem chegar 3 – 8% (declividade suave ondulada) (FIGURA 12). 

Figura 11: Mapa hipsométrico e perfil transversal do relevo da bacia do riacho Tatumundéu, 

situado no território da SER V (Modelo Digital do Terreno – MDT).
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Figura 12: Mapa de declividade da microbacia do riacho Tatumundéu. Adaptado do PDDU.

FORT/2004 – PMF – SEINF – GEOPROCESSAMENTO (Fonte: Gondim, 2004). 
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A tabela 5 mostra o comprime total, o número de cursos d’água e a porcentagem

de ocorrência de cada uma das ordens dos cursos d’água, sendo representado pelo mapa de

hidrografia hierarquizado conforme o sistema de ordenamento fluvial proposto por Strahler

(CHRISTOFOLETTI, 1980), para o sistema fluvial de 1956. 

Tabela 5: Comprimento total e porcentagem de ocorrência de cada uma das ordens dos cursos

d’água conforme hierarquia de Strahler, para o sistema fluvial Tatumundéu de 1956.
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  Ordem          Comprimento (Km)                 N° de cursos de água                    Ocorrência

        1                         13,3                                            9                                              60 %

        2                           3,8                                            3                                              20 %

        3                           6,5                                            2                                             13,3 %

        4                           2,6                                            1                                             6,7 %

   Total                        25,9                                          15                                            100 %

A tabela 6 mostra o comprime total, o número de cursos d’água e a porcentagem de

ocorrência  de cada uma das  ordens  dos  cursos  d’água,  sendo representado pelo  mapa de

hidrografia hierarquizado conforme o sistema de ordenamento fluvial proposto por Strahler

(CHRISTOFOLETTI, 1980), para o sistema fluvial atual. 

Tabela 6: Comprimento total e porcentagem de ocorrência de cada uma das ordens dos cursos

d’água conforme hierarquia de Strahler, para o sistema fluvial Tatumundéu de 2010.

Ordem               Comprimento (Km)               N° de cursos de água                    Ocorrência

           1                   7,04                                          6                                            54,5 %

           2                    9,5                                            2                                            18,2 %

             3                            1,32                                          2                                           18,2 %

           4                    4,79                                          1                                             9,1 %

    Total                             22,65                                         11                                            100 %

A partir desses parâmetros é possível visualizar as transformações que sistema fluvial

sofreu  em  decorrência  da  urbanização  do  bairro  conjunto  Ceará  e  circunvizinhanças  a

montante e a jusante da área estuda. O canal principal da bacia tem altitudes que podem variar



58

de 5 m, na planície de inundação (área do conjunto Ceará) a 33 m na sua nascente (Açude da

Viúva) (FIURA 13). 

Figura 13: Perfil longitudinal do eixo central da microbacia do riacho Tatumundéu, direção S

– N.

7 DISCUSSÃO E RECOMENDAÇÕES
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Para que o projeto de implantação da infraestrutura do bairro tivesse êxito, foi preciso

terraplanar parte dos terraços e planícies fluviais (ou áreas de várzeas) da área que antes se

chamava  Veneza  (segundo  moradores),  para  a  construção  de  quatro  mil  casas.  O  bairro

precisava de uma drenagem adequada para poder solucionar o problema de escoamento das

águas pluviais e amenizar as enchentes que comprometia a estrutura local. 

Devido ao precário sistema de drenagem ao aterramento das vertentes, acrescidos do

descaso do poder público municipal, que colaboraram para uma situação deplorável do bairro,

a situação se agravava ainda mais com a chegada da quadra chuvosa, causando transtorno à

população.  Segundo o PRODECOM (Projeto de Desenvolvimento Comunitário do Conjunto

Ceará): “Enquanto nas zonas altas do bairro, as ruas e avenidas sofreram poucos danos, as

vias públicas das zonas baixas ficaram intransitáveis. Essa destruição forçava a alteração do

itinerário  dos  transportes  coletivos,  prejudicando  os  moradores  das  avenidas  C,  G  e  I”

(PRODECOM, 1999). 

Diante  destas  dificuldades,  em  1986  um  movimento  comunitário  se  levanta  para

reivindicar  melhorias  no  conjunto  habitacional.  Nesse  período  havia  divergências  entre

governo municipal e governo federal que não resolviam os impasses políticos. A prefeitura de

Fortaleza não tinha sustentáculo financeiro para dar andamento às obras do bairro. Só em

1990, quatro anos depois, com a harmonização da prefeitura e governo estadual é que as obras

de  reurbanização  começam a  dar  andamento  no  bairro  conjunto  Ceará.  Desta  forma,  foi

realizada a recuperação de todas as avenidas, refazendo, ampliando e pavimentando todos os

canais do sistema fluvial do bairro (Avenidas C e G).

Aliado  a  esses  parâmetros,  o  processo  urbanístico  do  baixo  curso  do  riacho

Tatumundéu teve o seu sistema de drenagem comprometido devido à construção do bairro

supracitado. Sua fisiografia anastomosada é totalmente alterada e regularizada, constituindo-

se em um único canal retilíneo com uma sinuosidade < 1,04, constatando assim, um grau de

entrelaçamento < 1, constituindo-se em um único canal. Tendo em vista que para haver uma

sinuosidade  alta  (>  1,5),  ou  mesmo  anastomosada/meandrante  o  grau  de  entrelaçamento

precisa ser > 1 (múltiplos canais).

A bacia  de  drenagem do  riacho  Tatumundéu  apresentou,  em momentos  distintos,

configurações geométricas diferentes. Esses aspectos podem ser observados ao se analisar o

coeficiente de compacidade (kc) e o fator de forma (kf) referentes a esta bacia.  Tal bacia

apresentou um kc de 1,26 e kf de 0,23, em relação à hidrografia de 1956 (IBGE, 1958), antes

da construção do bairro conj. Ceará. Já na tabela 5 o kc apresentou o mesmo resultado do

anterior,  entretanto,  o  kf   foi  de  0,20  demonstrando  um  decréscimo  no  resultado.  Um
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coeficiente mínimo igual a unidade corresponderia a uma bacia circular, e para uma bacia

alongada, seu valor significativo é superior a 1. 

Uma bacia será suscetível a enchentes mais acentuadas quando seu valor Kc for mais

próximo da unidade, pois maior será a possibilidade de toda a área da bacia estar contribuindo

de uma só vez, desta forma, bacias circulares são mais propicias à enchentes. Os resultados

apresentaram uma bacia mais alongada que pode proporcionar um percurso de escoamento

mais longo até a seção principal,  amortecendo desta forma as vazões locais.  Levando em

consideração que quase toda a bacia de drenagem está impermeabilizada e,  diminuindo a

capacidade  de  campo pelos  processos  antrópicos,  aumentando  assim o  pico  de  vazão no

hidrograma. 

Em relação ao sistema de drenagem da bacia constituído pelo canal principal e seus

tributários, o riacho Tatumundéu teve uma redução total 27 % no número dos seus cursos

d’água (conforme o sistema de STRAHLER, 1952) em detrimento transição do período de

construção para o de urbanização do local. Outro fator que comprova essa diminuição de

segmentos fluviais é identificado pelo cálculo da densidade de drenagem (Dd). A microbacia

do  riacho  Tatumundéu  apresentou  Dd  0,96  Km/Km²  em 1956  (MAPA 1),  enquanto  que

atualmente sua Dd é de 0,80 Km/Km², com uma redução de 0,16 Km/Km², caracterizada

como uma bacia que não apresenta uma boa drenagem. A Dd pode variar de 0,5 Km/Km²

(para bacias mal drenadas devido a elevada impermeabilidade ou precipitação escassa) a 3,5

Km/Km²  (bacias  excepcionalmente  bem  drenadas  o  correndo  em  áreas  com  elevada

precipitação).

Outro fator preponderante que destaca os impactos ambientais na área de estudo, foi

detectado através da aplicação do geoprocessamento (Modelo Numérico do Terreno – MNT).

Com o MNT foi possível verificar a hipsometria e declividade do relevo da bacia. O MNT

constatou que a planície de inundação/ ou leito maior tem cotas altimétricas que variam de 5 a

13m, e nas partes mais elevadas altitudes que chegam a 37 m. 

No perfil  transversal  e  longitudinal  do  relevo e  no mapa da declividade  podemos

observar uma topografia acentuada, que forma um anfiteatro que drena sete bairros da SER V.

Já no mapa de declividade, a bacia de drenagem apresenta uma topografia suave e ondulada

(0  –  8%),  proporcionando  assim,  um  escoamento  mais  acentuado  para  o  exutório  da

microbacia.

Esses indicadores morfoestruturais mostram alterações ocorridas no corredor fluvial

da paisagem do baixo curso do riacho Tatumundéu. Segundo Meireles (1991) é preciso criar

estudos  geomorfológicos  para  delimitar  a  escala  de  detalhamento  das  unidades  de  relevo
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locais, para depois produzir bases de monitoramento e avaliação dos agentes morfogenéticos

perante as diversas formas de uso do solo. Os impactos ambientais derivados deverão ser

sistematizados de modo a assegurar ações que elevem a diversidade biológica, o manejo das

unidades de conservação e a qualidade ambiental das áreas protegidas, aliadas às necessidades

socioeconômicas e culturais da população (MEIRELES, 1991).

A análise dos padrões da estrutura e distribuição dos corredores fluviais na paisagem

pode fornecer indicações para uma gestão adequada, nomeadamente através da observação e

preservando a zona ripícola do corredor (SARAIVA, 1999). De acordo com Saraiva (1999) a

zona ripícola (no caso dos ecossistemas fluviais) corresponde à zona de transição entre os

sistemas lóticos e os sistemas terrestres adjacentes, influenciada pelos processos fluviais de

inundação periódica, sedimentação e erosão, cuja estrutura e heterogeneidade dependem da

magnitude  e  variabilidade  desses  processos,  nomeadamente  do  regime  hidrológico  e  da

dinâmica geomorfológica. Esta área espacial de transição recebe também a denominação de

zona ripícola – cuja raiz provém do vocábulo latim ripa, que significa margem (SARAIVA,

1999 p. 170). 

A cobertura vegetal existente na zona riparia as margens do riacho Tatumundéu foi ao

longo  dos  anos  totalmente  descaracterizada,  existindo,  atualmente,  algumas  espécies

introduzidas  pelo  homem (FIGURA 14).  A retirada  dessa  vegetação  vem permitindo que

durante o inverno, quando o fluxo de água é mais intenso na calha dos riachos, ocorra uma

intensificação  dos  processos  erosivos,  assoreamento  e  transbordamento  do  leito  desses

mananciais. A existência da cobertura vegetal natural representaria, portanto, um atenuante

desses processos, pois, as raízes, caules e folhas interceptariam a água das chuvas, impedindo

o impacto imediato da água nos solos.

Figura  14:  Cobertura  vegetal  das  margens  do  riacho  Tatumundéu  (trecho  canalizado)

totalmente  descaracterizada,  existindo,  atualmente,  algumas  espécies  introduzidas  pelo
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homem.

 Foto: Autor/2010.

É preciso  um planejamento  contínuo  que  envolva  a  coleta,  organização  e  análise

sistematizada das informações coletadas, por meio de procedimentos e métodos, para chegar a

decisões ou a escolhas acerca das melhores alternativas para o aproveitamento dos recursos

disponíveis.  Buscando  a  capacidade  de  suporte  local,  mantendo a  qualidade  do  ambiente

físico, biológico e social (SANTOS, 2004).

Entre os vários trabalhos que são concluídos para o melhoramento das condições de

escoamento das águas ou mesmo da zona ripícola, podem considerar diferentes técnicas e

objetivos de intervenção (SARAIVA, 1999):

Limitar  as  intervenções  sobre  o  fundo  do  leito  para  aumentar  para  manter  máxima

diversidade dos habitats;

Utilizar material adequado circulando fora do leito;
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Preservar a integração paisagística do curso de água;

Ter em conta as consequências a montante e a jusante;

Evitar a retirar a vegetação fixadora das margens – a preservação da vegetação faz manter

o input de matéria orgânica, que é uma importante fonte de alimentos, evita a excessiva

temperatura e o crescimento excessivo de vegetação aquática;

  Escolher as técnicas mais adequadas e menos danosa para o ambiente;

Quando possível, tentar recriar as características morfológicas semelhantes ao leito antes

da escavação, especialmente no caso do substrato e etc.

Porém, esses  tipos  de problemas na área estudada,  podem ser minimizados ou até

mesmo evitados  se  os  planejadores  e  a  população  em geral  aprenderem a  observar  mais

atentamente  como  a  drenagem  natural  das  águas  se  processa  numa  área  urbana.  Esses

conhecimentos  podem  ser  incorporados  desde  as  atividades  preliminares  do  processo  de

planejamento urbano, sobretudo em termos de uso e ocupação do solo, mas também no modo

de vida da população. Muitas vezes, quando a ocupação do fundo de vale urbano ocorre, a

identificação do canal de escoamento do curso d’água é feita considerando-se apenas o leito

encaixado  entre  as  margens,  geralmente  de  fácil  definição.  Mas,  na  verdade,  este  canal

corresponde ao leito  menor do rio,  já que existe outro com características  próprias que é

utilizado para escoamento das enchentes periódicas, o qual é denominado leito maior do rio

ou, popularmente, várzea.

7.1 Cronograma

 Para  a  determinação  de  prazos  do  projeto  de  requalificação  do  sistema  fluvial

Tatumundéu foi preciso elaborar um cronograma baseado em modelos já em vigor conforme

modelo abaixo (TABELA 7):

Tabela  7:  Cronograma  de  Execução  do  Projeto  de  Requalificação  do  Sistema  Fluvial

Tatumundéu.

Atividades Propostas Trimestre

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6
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Requalificação do sistema

Fluvial

 Elaborar Projeto Básico

Elaborar Projeto Executivo

Licitação

Elaborar Edital

Publicar Edital

Receber Propostas

Avaliar Propostas

Negociar Propostas

Contratação

Assinar Contrato

Publicar Contrato

Execução

Proteção da Área

Desregularização de Margens

Recuperação de Leito Fluvial

Recuperação de Solo

Regeneração Natural

Introdução de Espécies

Encerramento do Projeto
Relatório de Aceite

Encerrar Contrato
   Fonte: modificado de Viana (2015)
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na década de 1970 o governo estadual começou a implantação de 10 mil imóveis na

planície  fluvial  (ou  áreas  de  várzeas)  da  área  que  antes  se  chamava  Veneza,  segundo

moradores, com isto foram preciso terraplanar parte do sistema fluvial Tatumundéu. 

Com a  edificação  do  bairro  precisava-se  de  uma  drenagem  adequada  para  poder

solucionar  o  problema  de  escoamento  das  águas  pluviais  e  amenizar  as  enchentes  que

comprometia a estrutura local. Devido ao precário sistema de drenagem; o aterramento das

vertentes do riacho; acrescidos do descaso do poder público municipal, atrelada a situação de

chuvas intensas da quadra chuvosa, a situação se agravada ainda mais, causando transtorno à

população. Em vista disso, em 1991 o governo municipal aliado ao estadual investe pesado na

reurbanização do bairro.  O riacho Tatumundéu passa  pelo  processo de  reordenamento  ou

regularização para amenizar os problemas de transbordamento do seu leito de vazante para o

leito sazonal.

Nessa  perspectiva,  este  estudo,  constatou  que  o  complexo  hídrico  Tatumundéu

apresenta um quadro bastante comprometedor em relação às condições ambientais adequadas.

Nesse sentido, vários impactos foram identificados no contexto estudado da área, como por

exemplo:  terraplanagem  da  planície  de  inundação  e  terraços  fluviais;  aterramentos  das

vertentes  direita  do  riacho;  redução  em  27  %  do  total  dos  cursos  d’água;  retirada  e

antropização da mata ciliar; regularização do leito de vazante e alteração da paisagem local.

Isso  pode ser  agravado  se  houver  precipitações  convectivas  de  alta  intensidade,  pequena

duração e distribuída numa sub-bacia de 22,8 km² de área.

Por isso,  o estudo tenta apresentar  que o baixo curso do riacho Tatumundéu,  bem

como a jusante e a montante da microbacia (unidade de paisagem de Planície de inundação e

os Tabuleiros Pré-Litorâneos) sofrem alterações que comprometem o escoamento local ou de

toda bacia. Essa capacidade que a bacia do Tatumundéu tem de drenar as águas pluviais de

sete bairros da SER V (importante vertente esquerda do rio Maranguapinho que por sua vez,

compõe  a  malha  de  drenagem  do  complexo  hídrico  Ceará/Maranguape  da  Bacia

Metropolitana). 

Tais problemas podem ser amenizados se aplicarmos melhoramento na zona ripícola

(ou margens),  que podem ser minimizados ou até mesmo evitados se os planejadores e a

população  em  geral  adotarem  o  sistema  de  “requalificação  fluvial”  numa  perspectiva

ambiental,  observando mais  atentamente  como a  drenagem natural  das  águas  se  processa



66

numa área urbana. Esse procedimento pode ser incorporado desde as atividades preliminares

do processo de planejamento urbano e plano diretor municipal da população ribeirinha.
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