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O Semiárido 

 

Na flor e no odor das rosas 

O verde das árvores com a chuva no Sertão 

O branco, o verde e todas as cores da luz do sol 

O semiárido em versos. 

  

Não somente nos espinhos, mas na doçura do canta dos pássaros 

Na leveza da brisa de junho a junho 

Nas festas juninas e na natureza de um povo rico em cultura 

Além do sol e do mar. 

  

A vida resiste, mesmo com a degradação do homem 

As matas se renovam em meio às rochas expostas ao sol 

A terra vive e deseja respeito, manejo e pousio 

A regra é à força da natureza em plena exploração social. 

  

A terra vive 

A terra resiste 

O semiárido é o solo de milhões de brasileiros 

Defenda seu solo, defenda sua natureza. 

 Autor: Epaminondes Pinheiro Machado Neto 



RESUMO 

Estudos que avaliam a vulnerabilidade e o risco de secas são basilares para a gestão e 

ordenamento territorial em municípios afetados por escassez hídrica, principalmente, 

em áreas do semiárido brasileiro, assim como, é necessário aplicação de indicadores em 

escala local que possibilitem identificar as problemáticas existentes em distritos e 

pequenas comunidades. Nesse sentido, a presente pesquisa desenvolveu indicadores de 

vulnerabilidade e risco de seca em escala local tendo como estudo de caso setores 

censitários rurais do município de Milhã – Ceará, com base na capacidade adaptativa, 

susceptibilidade e exposição socioambiental da população em nível de detalhe. Para 

tanto, foram elaborados indicadores adequados à escala de detalhe com dados do censo 

demográfico de 2010 e do censo agropecuária de 2016 do IBGE e validados em trabalho 

de campo com aplicação de entrevistas e análise ambiental do município. Além disso, 

para espacialização dos resultados foi realizado mapeamento dos índices e discussão 

qualiquantitativa dos resultados com base em bibliografias aplicadas ao tema que 

fundamentam a escolha dos indicadores e embasam o trabalho empírico. Dessa forma, 

os resultados obtidos demonstram que a área de estudo possui variação nos aspectos de 

exposição, susceptibilidade e capacidade adaptativa à seca em que, existem distritos 

com baixa concentração económica e setores com maior intensificação de atividades e 

estruturas produtivas elevando à exposição e, em contrapartida, são registrados setores 

com potencial de adaptação elevada por possuírem dados educacionais e sociais 

positivos, com ampla população alfabetizada, assim como, atividades econômicas com 

boas condições de atuação em técnicas e potencial financeiro em detrimento de áreas 

com baixa estruturação e com médias de rendas baixas. Além disso, os principais 

déficits identificados foram nas estruturas hídricas e nas condições de renda da 

população, elevando a vulnerabilidade que é alta em sete setores e média em três áreas 

e, em contrapartida, três setores possuem alto risco e os demais com nível médio com 

apenas três registrando nível baixo, ou seja, todos os indicadores apresentam de forma 

direta que as zonas rurais de Milhã – Ceará necessitam de gestão de secas com 

regulação de leis para o uso da água, construção de adutoras, melhoria nas redes de 

comunicações e criação do conselho de gestão dos recursos hídricos por setores 

censitários, para tal fim, obter melhores ações na redução do risco de desastres de secas. 

 

Palavras-chave: Vulnerabilidade. Risco. Seca. Desastre. Ordenamento Territorial. 



ABSTRACT 

Studies that assess the vulnerability and risk of droughts are fundamental for the 

management and territorial planning in municipalities affected by water scarcity, 

especially in areas of the Brazilian semi-arid region, as well as the application of 

indicators on a local scale that make it possible to identify existing problems in districts 

and small communities. In this sense, the present research developed indicators of 

vulnerability and risk of drought on a local scale, having as a case study rural census 

sectors in the municipality of Milhã - Ceará, based on the adaptive capacity, 

susceptibility and socio-environmental exposure of the population in detail. To this end, 

indicators suitable for the scale of detail were prepared with data from the 2010 

demographic sense and the 2016 agricultural sense of the IBGE and validated in field 

work with the application of interviews and environmental analysis of the municipality. 

In addition, for spatialization of the results, mapping of the indices and qualitative and 

quantitative discussion of the results was carried out based on bibliographies applied to 

the theme that support the choice of indicators and support the empirical work. Thus, 

the results obtained demonstrate that the study area has variation in aspects of exposure, 

susceptibility and adaptive capacity to drought in which there are districts with low 

economic concentration and sectors with greater intensification of activities and 

productive structures, increasing exposure and, in On the other hand, sectors with high 

adaptability potential are recorded because they have positive educational and social 

data, with a large literate population, as well as economic activities with good 

conditions of performance in techniques and financial potential to the detriment of areas 

with low structuring and with average incomes casualties. In addition, the main deficits 

identified were in the water structures and in the income conditions of the population, 

increasing vulnerability, which is high in seven sectors and average in three areas. only 

three registering a low level, that is, all indicators directly show that the rural areas of 

Milhã - Ceará need drought management with regulation of laws for the use of water, 

construction of pipelines, improvement in communication networks and creation of the 

water resources management council by census sectors, for this purpose, obtain better 

actions in reducing the risk of drought disasters. 

 

Keywords: Vulnerability. Risk. Drought. Disaster. Land use planning. 
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 INTRODUÇÃO 1

Todo ser humano está sob risco, seja o indivíduo ou mesmo a sociedade global, 

onde os diferentes fenômenos da natureza e os desastres socioambientais colocam em 

exposição milhares e até mesmo milhões de pessoas na Terra, determinando, desse 

modo, os limites de estudos em grandes populações ou em análise de comunidades 

locais expostas a determinado evento como, por exemplo, secas extremas.  

Desse modo, os riscos são dimensionados em diferentes escalas, partindo do 

global ao local permitindo, assim, visualizar variadas dimensões analíticas de que o 

grau de precisão depende do número de indivíduos avaliados e das metodologias 

utilizadas, onde os estudos em escala de detalhe permitem maior validação na avaliação 

e análise qualitativa dos dados obtidos em trabalhos de campo e avaliação 

socioambiental de determinada sociedade vulnerável ao risco de desastre.  

A partir disso, o risco é uma construção eminentemente social, pois alguém está 

em risco, em todo momento e em todo local o ser humano está sob algum nível de risco, 

seja social, seja econômico, seja tecnológico ou mesmo ambiental, pois a probabilidade 

de ocorrência de um evento desastroso, seja de origem natural ou social, está 

diretamente associada à possibilidade da ocorrência de efeitos danosos ao ser humano. 

Por essa razão, não existe risco zero, compreendendo que, ele é a probabilidade de 

ocorrência do desastre, podendo gerar perdas materiais, ambientais e até de vidas 

humanas. (ALMEIDA, 2011; UNU-EHS, 2016 e CANTOS, 2008).  

 Salienta-se que, um dos principais elementos que compõem o risco é a 

vulnerabilidade, que de acordo com Birkman et al (2013) é um conjunto de fatores 

físicos, ecológicos, sociais,  econômicos, cultural institucional que atingem do global ao 

local no tempo e no espaço de diferentes formas a sociedade.  

Pertinente a isso, a sociedade está sob determinado nível de vulnerabilidade, 

cada indivíduo possui características diferentes, onde os aspectos naturais e sociais estão 

em constante relação. Dessa maneira, os efeitos diretos das ações humanas e as 

respostas da natureza no meio ambiente geram uma relação holística entre os elementos 

socioambientais.  

Consonante, a vulnerabilidade ao risco e os diferentes fenômenos que ameaçam 

a sociedade constantemente, por exemplo, a ocorrência de terremotos, inundações, 

tempestades e entre outros desastres que podem gerar danos aos seres humanos, entre 

eles, o fenômeno da seca que ameaça milhões de pessoas em todo o planeta, a exemplo 

na região Semiárida brasileira.  



As secas são um complexo fenômeno da natureza, perpassa elementos físicos e 

impactos sociais. No Semiárido nordestino é repetitiva e regular atingindo sequências 

prolongadas de 3 a 5 anos ou ausência de precipitação durante o ano afetando a 

sociedade na economia, no uso dos recursos hídricos e entre outras problemáticas 

(OLIVEIRA, 2018a, p. 105).  

No entanto, as populações que vivem em áreas afetadas pelo desastre da seca 

não ficam inertes ao fenômeno, as relações da percepção do risco e as respostas 

constroem ao longo do tempo a capacidade adaptativa da população em elementos 

estruturais e sociais, além de adaptações aos eventos naturais.    

Desse modo, em diferentes áreas do planeta podem ser medidos os níveis de 

risco e de vulnerabilidade entre as sociedades necessitando, para tanto, identificar a 

capacidade adaptativa, a susceptibilidade e a exposição dos grupos afetados por 

desastres para serem elaboradas propostas e estudos de planejamento territorial.  

Para isto, o presente estudo avalia a vulnerabilidade e risco da seca em escala 

local por setores censitários rurais em Milhã – Ceará. A pesquisa possui duas etapas, a 

primeira na avaliação da vulnerabilidade à seca por setores censitários rurais do 

município e a segunda é avaliada a exposição socioambiental ao fenômeno para com a 

agregação dos resultados ser identificado o risco. 

Identifica-se que, não existem estudos voltados à avaliação da vulnerabilidade e 

risco à seca realizada no município de Milhã – Ceará, além disso, ações de gestão do 

risco de desastres de seca não são demandas estipuladas pelos órgãos de gestão 

municipal para regulamentação de políticas públicas de enfrentamento ao desastre. 

Além disso, análise em escala local de avaliação da vulnerabilidade e capacidade 

adaptativa a seca são escassas em teorias voltadas a elaboração de indicadores e 

avaliações para gestão do risco de seca, onde a escala de detalhe ainda é pouco 

trabalhada em áreas rurais em nível de detalhe, principalmente, no Nordeste do Brasil 

sobre a temática do desastre da seca. 

Acredita-se que na área em estudo existem variações nos níveis de 

vulnerabilidade e risco à seca, mesmo com escalas detalhadas, os setores censitários 

necessitam de avaliação local e planejamento territorial detalhado para melhor 

prevenção de desastres. Tem-se como pressuposto que, as áreas rurais de Milhã – Ceará 

é heterogêneo com diferentes potenciais e déficits relacionados à semiaridez que geram 

diferentes graus de capacidade adaptativa, de susceptibilidade e exposição dentro da 

municipalidade.  



Os objetivos da pesquisa são relacionados aos temas apresentados, assim, cada 

finalidade do estudo possui propósitos de avaliação da vulnerabilidade e risco à seca em 

escala local. Dessa forma, são retratados objetivos de revisão bibliográfica e 

contribuição teórica aplicada à gestão de riscos de desastres. 

                   

1.1 Objetivos 

 

Objetivo geral: 

Avaliar a vulnerabilidade e o risco de seca em escala local tendo como estudo de 

caso setores censitários rurais do município de Milhã, Ceará.  

 

Objetivos específicos: 

● Analisar a vulnerabilidade e risco da população à seca nos setores censitários 

rurais do município de Milhã – CE. 

● Criar um banco de dados com base em informações ambientais, sociais e 

econômicas para análise da vulnerabilidade e do risco de seca em escala local no 

município de Milhã - Ceará. 

● Espacializar em nível local a vulnerabilidade e risco à seca dos setores 

censitários de Milhã – Ceará. 

● Apresentar propostas de planejamento e gestão de risco de desastre à seca no 

município de Milhã - Ceará. 

 

1.2 Caracterização da área de estudo 

Na região do Semiárido nordestino encontram-se inúmeras comunidades 

expostas ao fenômeno das secas, sendo o município de Milhã no Estado do Ceará uma 

das diversas áreas que estão presentes nesta região. Sua população é formada por 13086 

pessoas com registro em área urbana de 5.969 habitantes e 7.117 em área rural, 

compondo 54,39% do total dos munícipes (IBGE. 2010). 

As principais características desta municipalidade é o IDH 0,626, sua economia 

é fortemente associada à produção agropecuária com Produto Interno Bruto - PIB de 

90.355 reais, onde 18,37% tem origem na agropecuária e 77,36% serviços. Além disso, 

o clima do município é Tropical Quente Semiárido, com médias pluviométricas de 791 

mm ano e predomínio de vegetação do Bioma Caatinga afetando o modelo de produção 

e as relações socioespaciais existentes em Milhã (IPECE, 2017). 



A partir do exposto, é notório a importância da população rural no contexto 

municipal, assim, a economia, a sociedade e o uso da terra são destaques no contexto de 

zona rural. 

No entanto, não apenas o contexto social ganha destaque, a maior área de Milhã 

está em zonas rurais, portanto, as características naturais e os usos da terra são basilares 

para a formação e caracterização municipal.  

Dessa forma, a contextualização do município perpassa elementos 

socioambientais, não podendo ser resumida a pontos isolados, mas é necessária a 

relação holística entre os componentes humanos e naturais existentes nesta área do 

Semiárido Nordestino.  

A partir disso, as principais produções agrícolas são o feijão e o milho 

demonstrando que atividades são diretamente influenciadas pela necessidade de 

umidade, lideram na produção por estabelecimentos agropecuários (IBGE, 2020). 

 Nesse contexto, as atividades pecuaristas são lideradas pela criação de bovinos, 

principalmente na produção de leite. Assim como as atividades agrícolas, as criações de 

gado e caprinos são dependentes de acesso à água e mecanismos de produção, como por 

exemplo, pastagem (IBGE, 2020). 

 As dimensões produtivas são associadas às características de clima, de solo e de 

vegetação, o qual o contexto de semiaridez exige da população a construção de 

barramentos e de uso de tecnologias como irrigação e fertilização do solo, no entanto, 

essas ferramentas são escassas, na maior parte do município, apenas os açudes ganham 

destaques.   

 Nesse contexto, as diferentes áreas do município possuem realidades distintas, as 

estruturas públicas e a localização de recursos naturais são distribuídas de formas 

desiguais, assim, caracterizando diferentes níveis de vulnerabilidade à seca.  

 Desse modo, as fontes de recursos hídricos mais comuns no município são os 

açudes, no entanto, o açude Jatobá, principal reservatório de abastecimento do 

município, possui baixa capacidade de abastecimento, secando com frequência nos anos 

secos.  

Nesse sentido, o açude Jatobá possui capacidade de 1.070.000 m³, responsável 

pelo abastecimento da sede municipal de Milhã, no entanto, são registrados períodos de 

desabastecimento com secas frequentes do açude, assim, são utilizadas ações de 

abastecimento por carro pipa e adutoras de outras fontes localizadas em municípios 

vizinhos.   



Além disso, existe uma diversidade de corpos d’água no território municipal 

observada por imagem de satélites que será abordada nos tópicos seguintes. Por conta 

da diferença de acesso e dimensão dos açudes, as áreas rurais possuem diferentes 

cenários de acesso à água, entre elas poços, cisternas e principalmente reservas 

superficiais.    

 Dessa forma, as irregularidades variam entre os elementos naturais, as áreas 

próximas ao Rio Capitão-mor que são influenciadas pela sedimentação e deposição do 

rio permitindo a formação de solos profundos e com fertilidade agricultável, no entanto, 

áreas com solos rasos e com predomínio de processos erosivos tendem a menor 

fertilidade e problemas para realização de atividades econômicas.  

 Em contrapartida, a produção de laticínios é a maior atividade econômica 

pecuarista de Milhã, com mais de 26.000 litros em 2020, assim, a criação de bovinos 

possibilita grande produção de leite e aquecimento econômico em todo município, 

contrastando com a oferta de recursos hídricos (IBGE, 2020).   

 Em sua história, o município não difere de outras áreas no Semiárido cearense, 

com a produção pecuarista, principalmente na criação de bovinos, a população iniciou a 

construção de assentamentos humanos e atividades econômicas próximas às áreas de 

influência do Rio Capitão-mor, onde está localizada a sede municipal.  

 Nesse contexto, as áreas rurais ganham importância central na avaliação de 

vulnerabilidade à seca, permitindo com isso, o recorte espacial para análise da 

vulnerabilidade e risco de seca.  

    Além disso, o município possui área de 502,036 km
2
, registra seis distritos e 

núcleos urbanos na sede municipal e nas sedes distritais, porém, a maior parte da 

população e dos domicílios estão localizados em área rural, zoneadas pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística -IBGE com 14 áreas consideradas zonas rurais. 

Assim, como na figura 01, as zonas rurais predominam no município, 

demonstrando a importância dessas áreas e o campo de estudo rico para avaliação da 

vulnerabilidade e para a gestão do risco de desastre da seca.   

Desse modo, o presente estudo possui como área de avaliação da vulnerabilidade 

e risco a seca os 14 setores censitários rurais possibilitando, assim, identificar os 

diferentes níveis de exposição, susceptibilidade e capacidade adaptativa dos setores 

censitários rurais de Milhã – Ceará (Figura 01). 

 



               Figura 1- Localização dos setores censitários rurais de Milhã - Ceará 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 REFERENCIAL TEÓRICO  

O Ordenamento Territorial é necessário para a gestão das ações e relações 

socioambientais, esse termo “se caracteriza pelas múltiplas dimensões (física, cultural, 

política, econômica e social), nas várias escalas geográficas. Reflete as múltiplas facetas 

do “viver” das pessoas no espaço físico (BRASIL, 2005)”. Desse modo, ações de 

planejamento e ordenamento territorial são aplicadas em diferentes temas, entre eles, na 

redução de riscos de desastres de seca. 

Para espacialização dos elementos que compõem o território e suas respectivas 

dinâmicas ambientais e sociais na construção da vulnerabilidade socioambiental e do 

risco a seca é salutar entender as ações da sociedade no espaço atuando na natureza a 

partir da criação de objetos, onde as ações humanas são intensificadas com o avança das 

técnicas ao longo do tempo (SANTOS, 2006). 

Além disso, a totalidade do mundo abrange diferentes escalas dentro do processo 

de totalização, onde cada parte do todo se transforma constantemente no contexto do ser 

humano e da natureza (SANTOS, 2006), da generalização global até as características 

de detalhe local em comunidades e compartimentos territoriais. 

A partir disso, os aspectos do planejamento e ordenamento territorial são 

imprescindíveis, ou seja, de acordo com Haesbaert (2006) planejar uma nova ordem 

para um território perpassa diminuir as desigualdades e proporcionar acesso às redes de 

comunicação, aumentar a democratização, fomentar políticas que atuem para afirmação 

de atividades tradicionais, além de: 

 

(...) trabalhar sempre num des-re-ordenamento que integre múltiplas escalas, 

o que envolve não cair nem no localismo paroquialista nem no globalismo 

generalista, no regionalismo reacionário ou no nacionalismo exacerbado; 

colocam-se assim, no caso brasileiro, pelo menos quatro escalas básicas: a do 

município, a da meso-região, a dos Estados da federação e a da macro-região 

(HAESBAERT, 2006).   
 

Desse modo, ao analisar a vulnerabilidade socioambiental é coerente à 

integração dos diferentes elementos que compõem o território e sua direta relação com o 

espaço, pois ele é um sistema de objeto e ações indissociável, solidário e contraditório 

em contextos únicos de acordo com o período histórico a ser analisado (SANTOS, 

2006).  

A partir do exposto, é fundamental compreender a vulnerabilidade e o risco de 

seca como integrantes dos diferentes elementos que compõem o Espaço Geográfico em 

sua complexidade e totalidade a partir do período a ser analisado. 



Para tanto, um conjunto de referências contribuem pra construção do presente 

estudo, embasado e fundamentado na avaliação da vulnerabilidade e risco a seca em 

Milhã – Ceará em escala local.  

 

2.1 Sistemas ambientais 

As escalas que representam o mundo abrangem diferentes dimensões analíticas e 

de representação, onde cada parte do globo se transforma constantemente no contexto 

do ser humano e da natureza. A partir disso, as mudanças no contexto socioambiental 

podem ser representadas de diferentes formas a depender da dimensão escalar que 

evidenciam o fenômeno estudado.   

 Portanto, o globo terrestre não pode ser observado em sua ampla totalidade por 

um indivíduo, assim, é necessário à fragmentação do todo em partes para melhor 

avaliação da sociedade e do ambiente.  

 Nesse contexto, a visão de mundo é definida por Christofoletti (1999) como a 

forma que vemos e nos relacionamos com a natureza, ou seja, parte das vivências e de 

como convivemos com o nosso entorno, na forma em que cada pessoa observa a 

natureza e como ela é observada no âmbito social, na cultura, com a religião, na 

economia e em todas as relações sociais.  

 Assim, a natureza é concebida de diferentes formas a partir do observador, em 

cada contexto observado pelo cientista. No entanto, são de suma importância os 

procedimentos de estudo utilizados, pois ao longo da história as ciências buscaram 

compreender a natureza de diferentes formas até a organização e aplicação de teorias 

relacionadas aos sistemas naturais.  

A Geografia Física, em conjunto com outras ciências, desenvolveram diferentes 

abordagens ao longo do tempo com foco no reducionismo dos procedimentos adotados, 

separando e catalogando cada área e objeto para realização de leis gerais. As teorias 

reducionistas foram substituídas pela análise integrada dos diferentes componentes do 

espaço, buscando a integração dos variados elementos da natureza de forma holística, 

onde o todo de um sistema que compõe um ambiente deve ser analisado de forma 

integrada, mais do que suas partes de forma isolada (GREGORY, 1992 e 

CHRISTOFFOLETI, 1999).   

Desse modo, o meio ambiente e a natureza não devem ser avaliados sem levar 

em consideração os sujeitos e a sociedade que dão sentido ao significado desses termos, 



assim como, o conjunta das relações historicamente construídas com o ambiente, como, 

por exemplo, a fé, a cultura e outras formas de relações com o contexto de natural, 

assim, esses termos ganham a forma que é compreendida pelos seres humanos em cada 

contexto vivido (PORTO-GONÇALVES, 1989). 

 Em consonância, de acordo com Rodrigues e Silva (2016) o ambiente pode ser 

concebido com relação direta aos sistemas ambientais, considerado como um conjunto 

de elementos bióticos, abióticos e socioeconômicos. Nesse caso, os diversos elementos 

incidem diretamente sobre o ser humano como centro do sistema.   

 Portanto, o meio ambiente possui relação entre os elementos que compõem um 

sistema ambiental, assim como na concepção de natureza, o ser humano realiza e é 

afetado pelas ações geradas dentro do sistema, com reflexos diretos na sociedade e na 

forma de conceber a natureza, muitas vezes, como um recurso que é tido como 

explorável e controlável pelo ser humano. 

 Associado a isso, os estudos da natureza e da sociedade se convergem 

mutuamente, onde os interesses sociais constroem o meio ambiente de forma integrada, 

assim como, as dinâmicas naturais do ambiente afetam o ser humano de forma holística. 

A partir disso, o meio ambiente ganha destaque para o planejamento ambiental, 

sendo o conceito de ambiente ponto de partida. Entretanto, existem inúmeras 

formulações conceituais, em diferentes disciplinas, entre elas, as distinções entre os 

sistemas sociais e ambientais (RODRÍGUEZ E SILVA, 2016). 

Em resposta, às complexidades dos sistemas ambientais e sociais, indo além do 

conceito de meio ambiente, se observa a emergência de caracterizações vinculadas ao 

contexto socioambiental, assim como, Mendonça (2001) destaca a Geografia 

socioambiental em que o termo “sócio” não se desvincula do termo “ambiental”, onde a 

sociedade é parte integrada ao ambiente para compreensão das problemáticas 

ambientais na contemporaneidade. Na concepção desse autor:  

 
(...) um estudo elaborado em conformidade com a geografia socioambiental 

deve emanar de problemáticas em que situações conflituosas, decorrente da 

interação entre a sociedade e a natureza, explicitem degradação de uma ou de 

ambas. A diversidade das problemáticas é que vai demandar um enfoque 

mais centrado na dimensão natural ou mais na dimensão social, atentando 

sempre para o fato de que a meta principal de tais estudos e ações vai na 

direção da busca de soluções do problema, e que este deverá ser abordado a 

partir da interação entre estas duas componentes da realidade (MENDONÇA, 

2001). 

 



No entanto, as distinções conceituais não devem se sobrepor à necessidade de 

análise sistêmica do ambiente com foco na detecção de diferentes unidades ambientais 

que integram distintos níveis escalares (RODRÍGUEZ E SILVA, 2016).   

Assim, não se deve ver o meio ambiente como uma unidade simplificada, mas 

sim, realizar uma análise integradora, considerar os sistemas humanos e abordagem 

multidisciplinar a partir de categorias científicas de ambiente levando em consideração 

a complexidade sistémica a partir dos sistemas ambientais (RODRÍGUEZ E SILVA, 

2016).   

A relação entre os elementos e a busca por uma análise integrada dos elementos 

surge a partir da visão sistêmica que pode ser definida como o conjunto de elementos 

que possuem relações entre si, e que formam uma determinada unidade (RODRÍGUEZ, 

SILVA E CAVALCANTE, 2007). 

Corroborando, Tricart (1977) apresenta que o conceito de sistema é o melhor 

instrumento lógico para análise do ambiente por possibilitar uma atitude dialética capaz 

de ensejar uma atuação eficaz sobre o meio ambiente de forma dinâmica e conjunta. 

No entanto, os sistemas no contexto ambiental devem ser enfocados a partir de 

suas múltiplas totalidades, pois as relações que existem em determinada área são 

variadas, podendo ser estritamente ambientais ou com influências sociais, assim, é 

condizente identificar os sistemas ambientais naturais e humanos (RODRÍGUEZ, 

SILVA E CAVALCANTE, 2007). 

A partir dos autores supracitados, os sistemas ambientais servem ao 

planejamento e gestão do território, por apresentar a possibilidade de integração dos 

elementos que compõem um ambiente complexo em características naturais e 

humanizadas, entretanto, é importante levar em consideração os objetivos e enfoque do 

todo a ser estudado.  

Nesse contexto, as ações sociais atuam no meio ambiente influenciando na 

dinâmica e equilíbrio dos sistemas, atuando na transformação da natureza por meio das 

técnicas, modificando as paisagens através do tempo a partir da cultura, da tecnificação 

e das ações realizadas em determinado tempo e espaço (SANTOS, 2006).  

Portanto, em consideração aos constituintes naturais e das ações sociais no 

ambiente é evidenciada a urgência da utilização de terminologias que integrem esses 

elementos, assim, o conceito de socioambiental é aplicado como ponto de relação entre 

a complexa relação entre sociedade e natureza, indo além do termo meio ambiente. 



Apresenta-se com isso, o exemplo da relação do fenômeno seca, elemento de 

estudo potencialmente natural de fonte climática, mas, entretanto, esse evento climático 

pode ser analisado em sua relação socioambiental.  

 

2.2  Vulnerabilidade e risco à seca 

O risco de seca não depende apenas dos elementos físicos do ambiente ou em 

suas repercussões de intensidade, de duração ou da gravidade, mas também dos 

elementos expostos e de todos os ativos de um ambiente, econômicos, sociais e 

ecológicos, assim como, da vulnerabilidade social e ecológica. Assim, com a ausência 

da precipitação em período de plantio pode ocorrer o colapso na produção e nas 

atividades econômicas e com o baixo escoamento das águas podem ocorrer problemas 

de abastecimento (VOGT et al, 2018). 

Somente a seca não pode delimitar e gerar áreas de risco pela influência 

climática de natureza cíclica, pois só é possível definir uma ameaça quando existem 

sociedades e atividades expostas em uma área, assim como, somente existe o risco de 

seca quando o ser humano ocupa e territorializa locais com potencial de ocorrência de 

eventos adversos, dominando e praticando diferentes atividades com maiores ou 

menores riscos à seca dependendo da cultura e das formas que a população se relaciona 

com o ambiente, corroborando, Cantos (2008) apresenta que:  

 

Si existe una sociedad del riesgo, es porque en la Tierra hay áreas con 

peligros naturales y seres humanos que viven cerca de o directamente em 

ellas, transformando así el medio en territorios de riesgo. En efecto, el 

análisis territorial de la peligrosidad natural y sus efectos en las sociedades 

humanas muestra que, en la superficie terrestre, es posible delimitar unidades 

espaciales que comparten una afección similar de algún episodio natural de 

rango extraordinario. De este modo el riesgo latente en un territorio se 

convierte em un elemento de significación geográfica importantes en el 

análisis de dicho medio. Como se ha señalado, el riesgo llega a adquirir 

significación cultural y determina –condiciona- actuaciones de los seres 

humanos sobre el território orientadas a reducir o minimizar sus efectos 

(CANTOS, 2008). 

 

 A partir da ocupação do território um elemento importante é a adaptação para 

identificar o que pode ser perigoso, pois as extensões dos elementos naturais, dos 

ecossistemas, dependem em parte das mudanças climáticas e da capacidade de 

adaptação dos sistemas afetados. Assim, para entender o grau de perigo ou risco das 

mudanças climáticas e para implementação de avaliações de impactos ambientais, da 

produção de alimentos e da sustentabilidade de um ambiente dependem, em parte, da 



avaliação da capacidade de adaptação a possíveis condições adversas que possam expor 

o território (SMIT et al, 1999). 

 O risco não pode ser mais considerado apenas um processo da natureza, mas 

sim, a relação e interação entre a sociedade e natureza, sendo difícil de identificar os 

elementos que orientam essa relação, pois eles são compostos por diferentes elementos 

e sistemas que se relacionam em diferentes temporalidades e escalas espaciais com 

variadas hierarquias tornando a complexidade como um elemento inerente ao risco 

(VARGAS et al, 2017). 

 Diferentes fenômenos expõem a sociedade, portanto, à vulnerabilidade e o risco 

vão ter relação direta com os elementos ameaçadores distinguindo as estratégias, as 

ações e o modo de identificar as características da área exposta, assim, é basilar 

identificar o risco de seca em sua definição mais ampla, em direta relação com o 

contexto histórico e as características da área em estudo. Desse modo: 

 

Drought risk is defined here as: an emergent property of the human and 

natural system, reflecting the interaction between climate (meteorological 

drought), the hydrological response of the basin (blue-water drought and 

green-water drought) and the vulnerability of the people, ecosystems and 

economies exposed to it. Drought risk reflects two components: the chance 

that a drought hazard will occur and the magnitude of the associated impacts 

(UNESCO, 2016, p. 7). 

 

 Ao definirmos o risco de seca é importante destacar que cada área possui 

diferentes desencadeadores de desastres, ou seja, em relação à seca, gestão hídrica, 

incidência de secas, características ambientais, questões sociais e outras formas de 

intensificação da vulnerabilidade ao risco de desastres. 

 Assim, a região Semiárida do Nordeste brasileiro possui historicamente 

diferentes elementos indicadores de desastres, assim como, o município de Milhã – 

Ceará apresenta elementos socioambientais que possibilitam a avaliação da 

vulnerabilidade e risco de seca, de acordo com as seções anteriores. Nesse caminho, é 

apresentado nas seções seguintes análises teóricas e conceituais mais amplas sobre os 

elementos da vulnerabilidade e risco.  

 

2.3 Risco, vulnerabilidade e relações conceituais 

O risco é uma construção social, subjetiva e multidimensional, associado a 

valores, crenças, sentimentos e normas sociais, que influenciam diretamente a forma de 

entender o risco e o ambiente, assim como, as distintas fontes de risco em determinado 

grupo ou indivíduo (KUHNEN, 2009).  



Desse modo, compreende-se a análise do indivíduo na formação social, suas 

percepções associadas a comunidades e grupos humanos que, em conjunto, formam o 

espaço geográfico, constituindo, com isso, as relações sociais a partir das técnicas e 

ações humanas, transformando o espaço em que vivem e atuando na natureza de 

diferentes formas ao longo do tempo (SANTOS, 2006). 

No entanto, com as transformações realizadas pelo homem sobre a natureza e a 

busca pela constante exploração dos recursos naturais, por meio das técnicas, o ser 

social se desvinculou do meio natural perdendo constantemente a visão de integração 

com a natureza, passando a buscar constantemente controlá-la (SANTOS, 2006 e 

PORTO-GONÇALVES, 1989).  

Paralelamente, o indivíduo compreende e atua sobre a natureza a partir das suas 

percepções culturais e valores sociais vivenciados, pois a percepção é a captação, 

seleção e organização das informações ambientais, orientada para a tomada de decisão 

que torna possível uma ação inteligente dirigida a uma finalidade, permitindo assim, 

atuação e modificação do resultado de suas ações, em conjunto com laços afetivos que 

traduzem juízos de valor associado ao meio ambiente e nas medidas modificadoras que 

empregamos (KUHNEN, 2009). 

Portanto, a formação cultural e social é interna aos grupos sociais, formados a 

partir do tempo, nas transformações do espaço geográfico, marcados nas rugosidades 

criadas a partir de diferentes gerações, em períodos distintos, mas que, se encontram nas 

marcas deixadas pelas ações humanas na natureza ao longo da história, como por 

exemplo, uma barragem de abastecimento hídrico e uma hidroelétrica, que possuem 

usos distintos a depender dos marcos temporais (SANTOS, 2006).  

Diante disso, a relação homem e natureza são diretamente associadas à noção de 

risco que se estabelece como base na dinâmica conflituosa entre o homem e o seu 

ambiente, em um processo de mútua influência, onde as ações executadas pela 

sociedade são manifestadas a partir da relação entre a sociedade e o ambiente em que 

vivem, com vista a aprimorar as defesas contra eventos estressores (SOUSA e 

ZANELLA, 2009). 

No entanto, não existe um nível de risco único, cada sujeito está sob 

determinado grau de risco, assim, para compreensão do risco e de sua avaliação é 

necessário compreender os elementos para compreensão do risco, como por exemplo, a 

vulnerabilidade e a capacidade adaptativa.  



De acordo com UNU-EHS (2016) a vulnerabilidade afeta as pessoas ou sistemas 

vulneráveis aos impactos de riscos naturais e os efeitos de mudanças climáticas 

adversas, assim como, abrangendo as habilidades e capacidades de pessoas ou sistemas 

para lidar e se adaptar a impactos negativos dos riscos naturais, onde o termo 

vulnerabilidade está diretamente associado às sociedades.  

Consonante, temos em Brooks et al (2005) observações sobre os fatores e 

contextos que tornam um sistema vulnerável a um risco, que depende do tipo de sistema 

e de perigo em análise. Pois uma comunidade rural na África com registro de secas não 

possui os mesmos fatores de vulnerabilidade que uma nação industrializada, como por 

exemplo, a Noruega que registra eventos de inundação e terremoto.  

Nesse contexto, o autor supracitado, apresenta que, existem fatores que 

influenciarão em uma ampla variedade de perigos, como desenvolvimento, incluindo 

pobreza, estado de saúde, desigualdade econômica e elementos de governança, entre 

outros, mas, também, existem questões próprias de cada área em estudo que devem ser 

avaliadas.  

Corroborando, Marandola Jr e Hogan (2006), apresentam que se existem riscos 

globais, também existem mecanismos locais que amortecem os impactos ou danos 

reduzindo o perigo, onde cada grupo age de determinada forma diante de um perigo a 

depender das características sociais.  

Além do exposto, todos os autores citados, até o momento, nesse tópico, 

discorrem em suas obras que, os fenômenos que desengatam desastres possuem 

determinada imprevisibilidade, mas, em certos casos, possuem frequência recorrente. 

Assim, a escala espacial é importante para análise das interações e relações entre as 

pessoas, mas a escala temporal é igualmente imprescindível por demonstrar os recursos 

e as formas de resposta aos perigos ao longo do tempo, além da preocupação com 

alternativas futuras a partir do conhecimento da origem do risco e do contexto político e 

social.  

Ao longo do tempo o ser humano transforma os ambientes em que habita, 

adaptando suas necessidades às relações com a natureza, assim, utiliza as técnicas para 

criação e construção de objetos, com fins de realizar suas necessidades no ambiente em 

que vivem. Mas, cada sujeito responde de forma diferente aos riscos, pois a 

vulnerabilidade possui intensa variação entre as pessoas, envolvendo um conjunto de 

fatores que podem diminuir ou aumentar o(s) risco(s), onde o ser humano está exposto 



de diferentes formas, seja social, econômica, política ou em seu ambiente, afetando com 

isso, a capacidade adaptativa da população (ESTEVES, 2011).  

Nesse contexto, os indivíduos e grupos sociais realizam constantemente ações 

sobre o espaço geográfico buscando evitar os danos gerados por desastres. A partir 

disso, com a ocorrência de eventos danosos é possível perceber na adaptação humana 

um elemento da determinação do que pode ser perigoso, pois a extensão de 

ecossistemas, naturais, suprimentos de uso humano e o desenvolvimento sustentável 

estão em perigo, dependendo, em parte, da capacidade de adaptação dos sistemas 

afetados, por exemplo, habitação, alimentação e saúde. Portanto, para avaliar o grau de 

mudanças climáticas é preciso abordar de forma direta a questão da capacidade 

adaptativa em assentamentos humanos, assim como, a probabilidade de adaptação em 

condições climáticas adversas (SMIT et al, 1999). 

Para tanto, é necessário distinguir adaptação de adaptar, pois "adaptar" significa 

tornar mais adequado (ou ajustar-se a algum propósito) alterando (ou modificando). 

"Adaptação" refere-se ao processo de adaptação e à condição de adaptação (Smit et al, 

1999). Ou seja, ambos os processos agem na capacidade adaptativa de um indivíduo ou 

grupo para formulação de medidas que melhorem a defesa contra desastres tanto ao 

longo do tempo na adaptação como nos ajustamentos sociais. 

Dentro do exposto, Sousa e Zanella (2009, p. 51) acrescentam que “os 

ajustamentos integram um conjunto de posturas e de medidas práticas das quais não se 

pode prescindir nos casos de residência em local de risco”, sendo os ajustamentos 

medidas realizadas pela população em resposta a eventos adversos. A ação da 

população, muitas vezes, é advinda da adaptação em resposta à determinada ameaça, 

mas em muitos casos a desigualdades sociais diferenciam a capacidade adaptativa de 

determinados grupos da sociedade, pois: 

 

(...) os processos de territorialização, numa dada localidade, naturalizam as 

desigualdades sociais, as relações assimétricas entre os sujeitos tendem a um 

franco esgarçamento, sendo o desastre um acontecimento crítico que 

potencializa o rompimento da tolerância às injustiças sociais continuamente 

sofridas e cuja face inversa são os privilégios concedidos regularmente a 

outrem (VALENCIO et al, 2009, p. 06). 

 

Existem inúmeras definições de capacidade adaptativa por meio de variadas 

metodologias de avaliação das populações expostas a determinados fenômenos. Em 

referência a seca em ambiente rural Mancal (2016) descreve: 

 



A capacidade adaptativa das comunidades rurais do semiárido é a sua 

habilidade potencial de se reorganizar diante das variações e mudanças e 

situar-se na melhor condição possível dentro das limitações dos recursos 

disponíveis, de modo a garantir a qualidade de vida da população em 

períodos de seca. (MANCAL et al, 2016, p. 260). 

 

No entanto, de acordo com Brooks (2004) a adaptação não ocorre 

instantaneamente, pois a capacidade adaptativa depende crucialmente da escala 

temporal e dos perigos dos quais as populações percebem. A vulnerabilidade depende, 

em parte, das ações antecipatórias ou de planejamento, dependerá dos sistemas de 

adaptação às mudanças climáticas previstos em médio e longo prazo, pois a adaptação 

não é um mecanismo a curto prazo, depende de inúmeros fatores, entre eles a 

antecipação aos perigos. 

A capacidade adaptativa é diretamente associada às ações de planejamento e 

fortalecimentos das estruturas sociais, políticas, econômicas e das relações com o meio 

ambiente para construção de uma cultura de prevenção aos riscos de desastre. A 

adaptação é formulada e apropriada pelos atores sociais que se percebem em risco pela 

iminência de um perigo, muitas vezes, as ações de prevenção são adotadas depois que 

ocorre o desastre.  

Em questão, os desastres são eventos que ocorrem com a efetivação do risco, 

causam danos em diversas estruturas sociais e ambientais por meio de perdas 

econômicas, sociais, ambientais e até de vidas humanas, gerando com isso, 

problemáticas que podem afetar por longo tempo um grupo humano dependendo da 

capacidade de reestruturação e de planos de emergência e de alerta aos perigos naturais 

(GANEM, 2012).  

Corroborando, Rodríguez, Quarantelli e Dynes (2007) apresentam que não existe 

uma definição exata sobre o que é desastre, cada pesquisa deve definir e apresentar 

conceitualmente uma definição adequada às perspectivas de aplicação, mas, deve ser 

levada em consideração a sociedade, pois esse elemento é importante para constituição 

de um desastre.   

As estruturas conceituais apresentadas são interligadas formando uma rede de 

fatores que convergem no ponto de desequilíbrio que é o desastre, seja na avaliação de 

vulnerabilidade para compreensão dos elementos que colocam um grupo ou indivíduo 

em risco, ou mesmo, na capacidade adaptativa gerada com a percepção do risco ou 

ocorrência de um desastre, além de distintos elementos conceituais que atuam 

diretamente na Redução de Risco de Desastre.  



Desse modo, o conceito de risco engloba de forma holística e integrada 

diferentes elementos sociais e naturais formando uma interligação entre os fatores do 

risco, dentre eles, a vulnerabilidade, a susceptibilidade, a capacidade adaptativa e a 

exposição.  

Entretanto, cada fator que constitui o Risco deve ser avaliado e implementado de 

forma associada ao fenômeno em análise, pois cada elemento de ameaça possui 

especificidades próprias, além disso, cada área do planeta possui elementos que podem 

ou não gerar desastres.  

Desse modo, as estruturas que constituem o risco são tão amplas quanto o 

espaço geográfico, por isso, é basilar a formulação das relações entre os elementos 

constituintes da vulnerabilidade e do risco em sua constituição conceitual.   

Para tanto, a identificação, a definição e a conceituação dos elementos das 

estruturas da vulnerabilidade e do risco devem ser realizadas em conjunto, formulando 

com isso, uma análise integrada entre os elementos que compõem os fenômenos 

ameaçadores, pois os sistemas ambientais são integrados em elementos sociais e 

naturais de forma holística.  

Nesse contexto, a partir da figura 2, são identificadas diferentes relações entre os 

componentes do risco, demonstrando ações mútuas entre os elementos, pois cada 

variável possui importância central na identificação do nível de risco de um grupo ou 

indivíduo.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

Figura 2 - Esquema conceitual da vulnerabilidade e do risco 



 

Assim, tendo em vista a complexidade das relações de cada elemento, se faz 

necessário compreender as partes e suas influências na formulação da vulnerabilidade e 

do risco, para com isso, realizar a compreensão desses elementos de forma sistêmica, 

interligada, no campo empírico com aplicação de indicadores e estudo da realidade. 

Em consideração ao que foi exposto, o conceito de vulnerabilidade é central para 

a aferição do risco, podendo ser empregado na avaliação de um grupo ou indivíduo em 

diferentes formas de análises naturais e sociais. 

Dentro disso, as categorias de avaliação da vulnerabilidade são associadas a 

elementos distintos em busca de elucidar o maior número de aspectos da sociedade 

estudada, buscando identificar os elementos que colocam o indivíduo em maior ou 

menor vulnerabilidade à ameaça. Dessa forma, a susceptibilidade, a exposição e a 

capacidade adaptativa indicam o nível de vulnerabilidade.  

Entretanto, o conceito de vulnerabilidade possui diferentes abordagens, das quais 

foram escolhidas definições que corroboram com as categorias supracitadas, tendendo 

aos aspectos de análise sociais e naturais. Para tanto, o quadro 01 demonstra definições 

conceituais importantes para compreensão desse termo.  

 

Quadro  1 - Conceitos de vulnerabilidade 

Conceitos de vulnerabilidade 

Conceito Análise  

Ao integrar as dimensões sociais e ambientais na identificação e análise 

da vulnerabilidade, é pertinente a adoção da terminologia 

vulnerabilidade socioambiental. Essa premissa se justifica porque a 

vulnerabilidade aos riscos ambientais depende de fatores sociais, 

econômicos, tecnológicos, culturais, ambientais e a relação destes com o 

ambiente físico-natural, envolvendo, portanto, a dinâmica social e a 

dinâmica ambiental, esta última, inclusive, quando em estado de 

degradação (ESTEVES, 2011). 

Aspecto da relação entre os 

indicadores sociais e naturais 

que evidenciam a 

vulnerabilidade possibilitam 

o uso do conceito 

Socioambiental. 

(...) relates to social, physical, economic and environmental factors, 

which make people or systems vulnerable to the impacts of natural 

hazards and the adverse effects of climate change or other 

transformation processes. Moreover, the term vulnerability also covers 

the abilities and capacities of people or systems to cope with and adapt 

to the negative impacts of natural hazards. So in a comprehensive sense, 

the term relates to the vulnerability of societies (ARCHER; 

RAHMSTORF, 2011). 

A relação da vulnerabilidade 

na perspectiva social 

associada com eventos que 

podem ter origem em fontes 

naturais que possibilitam a 

aferição da vulnerabilidade 

da sociedade. 



Sensitivity of exposed elements to damaging effects of droughts. 
Composite indicators that include social, economic, environmental 

and/or infrastructural componentes. 
Vulnerability assessments are a key component of any drought risk 

estimation as they support the design of mid- and long-term 

preparedness actions and water resources planning to targeted sectors or 

more sensitive populations. Particularly, interventions to reduce drought 

impacts should be oriented on mitigating the vulnerability of human and 

natural systems (VOGT et al., 2018). 

A Vulnerabilidade em seus 

diferentes níveis pode 

evidenciar como um 

indivíduo ou população estão 

preparados ou não para 

suportar determinado 

fenômeno estressor, como 

por exemplo, as secas de 

origem natural, mas com 

reflexos no social.   

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

A partir do quadro 01 ficam evidenciadas as múltiplas definições do conceito de 

vulnerabilidade, mas, no entanto, para realização dos estudos socioambientais é 

fundamental os critérios de avaliação e os indicadores utilizados, tendo em vista que, é 

notória a relação entre os aspectos sociais e naturais para definição desse termo e para 

sua aplicação empírica na sociedade.  

No entanto, não é possível definir vulnerabilidade sem analisar os elementos 

desse conceito, assim como, em Birkman et al (2013) que apresenta a susceptibilidade e 

a capacidade adaptativa como componentes de avaliação e composição das sociedades 

vulneráveis ao risco.  

Desse modo, a vulnerabilidade deve ser integrada entre seus elementos 

formadores em conjunto ao objeto em estudo para melhor avaliação e aplicação 

conceitual do termo ao fenômeno em análise, Assim, esse conceito é formulado para 

atender desde demandas gerais até ao contexto de eventos de Seca, assim como, 

apresentado no quadro 01.   

A partir do exposto, o conceito de vulnerabilidade é interligado em diferentes 

dimensões formadoras, nesse contexto, para identificação da vulnerabilidade 

socioambiental é necessário apresentar os componentes e os indicadores que 

possibilitam avaliar o nível de vulnerabilidade de um indivíduo ou grupo.  

 Entretanto, para realização da avaliação da vulnerabilidade é basilar a relação 

entre os componentes desse conceito e suas variáveis indicadoras. Assim, baseado em 

Birkmann et al (2013) a susceptibilidade e capacidade adaptativa e com base em 

Rosendo (2014) a exposição são indicadores da vulnerabilidade a seca.  

Para melhor representação conceitual cada termo é definido nos pontos a seguir, 

pois a aplicação empírica das variáveis indicadoras depende da clareza teórica de suas 

definições, nesse sentido, as referencias utilizadas são:  

 Susceptibilidade - Susceptibility is understood as the likelihood of suffering 



harm in the event of a natural hazard process. Thus, susceptibility describes 

structural characteristics and framework conditions of a society (UNU-EHS, 

2016). 

 Capacidade adaptativa - Battharia e Das (2007) descrevem a capacidade 

adaptativa como à medida que determinada entidade pode modificar o impacto 

de um estresse para reduzir sua vulnerabilidade. A vulnerabilidade pode ser 

compreendida como “as características e circunstâncias de uma comunidade, 

sistema ou ambiente que os fazem susceptíveis aos efeitos danosos de uma 

ameaça” (ONU, 2009, p. 34). 

 Exposição - Exposure means that an entity (population, built-up area, 

infrastructure component, environmental area) is exposed to one or more natural 

hazards (earthquakes, cyclones, droughts, floods, and sea level rise) (UNU-EHS, 

2016). 

 Dessa maneira, o estudo teórico é aliado a pratica metodológica para formulação 

de indicadores e varáveis adequadas ao estudo da vulnerabilidade e risco à seca, para 

com isso, serem aplicados na realidade e possibilitarem a avaliação e análise da área em 

estudo em Milhã – Ceará. 

 

2.4 Indicadores e análise estatística  

 Em conjunto, as categorias analíticas são formuladas a partir de indicadores que 

representam os elementos da vulnerabilidade e do risco. Assim, para formulação e 

avaliação de Risco de Desastre são estruturados diferentes indicadores formulados para 

representação estatística matemática dos fenômenos avaliados como aspecto do real. 

 Corroborando, os indicadores possibilitam dimensionar os conceitos de forma 

abstrata e/ou aplicável em um processo operacional, apontando e facilitando a 

operacionalização de demandas sociais, traduzindo a teoria para dimensões analíticas da 

realidade (JANNUZZI, 2014). 

 No entanto, existem propriedades dessa ferramenta analítica basilares para uma 

boa operacionalização de pesquisas sociais. São elas, relevância para agenda político-

social, validação das informações, confiabilidades dos dados, sensibilidade na análise 

dos dados, especificidade a partir do objeto em avaliação, transparência metodológica, 

comunicabilidade dos resultados, periodicidade de atualização das informações e 

comparabilidade dos indicadores com a representação da realidade (JANNUZZI, 2014). 



 A partir do exposto, análises estatísticas aplicadas na representação de 

indicadores sociais devem avaliar diferentes dimensões que validem os dados 

representados e que permitam demonstrar fenômenos sociais, buscando evidenciar 

problemáticas sociais e possibilitar a gestão e planejamento social.  

 Assim, seguindo as propriedades citadas, cada categoria analítica possui uma 

ampla gama de indicadores que perpassam as relações socioambientais e que permitem 

corroborar com a gestão de risco de desastres.  

 Desse modo, serão divididas as categorias analíticas e seus respectivos 

indicadores, assim como, a justificativa de escolha dos elementos e o potencial de 

avaliação e representação da vulnerabilidade e do risco de seca em escala local no 

Semiárido cearense.  

 Para com isso, ser realizada um modelo final de análise do município de Milhã – 

Ceará, onde um modelo é antes de tudo “uma representação de um recorte da realidade, 

que, de acordo com sua função utilitária e por meio do seu modo de expressão, suas 

estruturas e suas igualdades e desigualdades em relação ao seu original, tenta comunicar 

algo sobre o real” (SAYÃO, 2001, P. 86). 

 Possibilitando assim, a elaboração de análises e propostas para a gestão dos 

riscos de desastres da seca, com análise rigorosa de dados coletados em campo e de 

origem em instituições públicas e com aplicação de estatística para representação dos 

dados e informações espaciais.    

 

2.5 Seca como desastre socioambiental no semiárido brasileiro 

O fenômeno da seca é caracterizado por ser de difícil previsibilidade, ocorrendo 

no espaço geográfico de forma lenta e gradual com formas variadas em seus aspectos 

em secas hidrológicas (baixo escoamento de água nos rios e reservatórios), seca edáfica 

(afetando os meios agrícolas), seca social (afetando os meios econômicos) e 

climatológica (baixa frequência pluviométrica, gerando os primeiros fatores para 

ocorrência das outras formas de secas) (CAMPOS e STUDART, 2001). 

 

Assim, se as escala nacional ou regional (região hidrográfica) são essenciais 

para a definição de políticas e execução de avaliações de carácter 

macroscópico, a operacionalização da gestão de secas e a consequente 

aplicação de medidas de mitigação implicam uma avaliação dos problemas a 

um nível local, integrando a gestão de recursos hídricos da região com os 

principais sectores utilizadores e respectivas origens de água e reflectindo, 

ainda, a área de acção das entidades responsáveis. (VIVAS et al, 2010) 

 



A irregularidade das chuvas no Semiárido é uma das causas da seca hidrológica, 

ocasionando colapso nos sistemas hídricos, assim, afetando a população que depende da 

água para uso em atividades econômicas e consumo próprio. As precipitações são 

reguladas por fatores atmosféricos globais, dentre eles os que: 

 

(...) mais diretamente controlam a circulação atmosférica sobre o Nordeste 

estão às temperaturas da superfície do mar sobre os oceanos Atlântico 

Tropical e Pacífico Equatorial. Em função da combinação das condições dos 

oceanos Atlântico e Pacífico, ocorre grande variabilidade interanual dos 

totais pluviométricos sobre o Nordeste e dos quais resulta a alternância de 

anos de seca e de cheias (CGEE, 2012)  

 

Além disso, de acordo com Ferreira e Mello (2005) a Zona de Convergência 

Intertropical – ZCIT é um dos principais reguladores das chuvas no setor norte do 

Nordeste Brasileiro migrando sazonalmente para essa área entre fevereiro e abril e entre 

agosto e outubro se afastando estando diretamente ligada a Temperatura da Superfície 

do Mar (TSM) sobre o oceano Atlântico determinando a posição e intensidade desse 

fenômeno.  

A variação dos fenômenos meteorológicos é ampla e influenciam diferentes 

escalas, global até a escala local, demonstrando difícil previsibilidade e extensão de 

ação no território, mas possibilitando a elaboração de estratégias e constante correlação 

de dados e gestão dos recursos hídricos em escala local pela constância do fenômeno em 

uma linha histórica. 

A seca é considerada um desastre por sua ação destrutiva nos meios físicos, 

sociais, políticos, econômicos, gerando prejuízos em toda a história do Ceará. Este 

evento é agravado por problemas de gestão e políticos. A partir disso podem ser 

identificadas ocorrências de inúmeros eventos desastrosos ao longo da história. 

Desse modo, o atlas brasileiro de desastres naturais, volume Ceará da 

Universidade Federal de Santa Catarina (2013), define que para se configurar o desastre 

da seca é necessária uma interrupção do sistema hidrológico de forma que o fenômeno 

adverso atue sobre um sistema ecológico, econômico, social e cultural vulnerável, sendo 

o fenômeno da seca considerado também um fenômeno social, pois caracteriza uma 

situação de pobreza e estagnação econômica. Além disso, um desastre pode ser 

caracterizado como: 

 

Una seria interrupción en el funcionamento de una comunidad o sociedad que 

ocasiona una gran cantidad de muertes al igual que pérdidas e impactos 

materiales, económicos y ambientales que exceden la capacidad de la 

comunidad o la sociedad afectada para hacer frente a la situación mediante el 

uso de sus propios recursos (ONU, 2009, p. 13 – 14). 



   

Nesse contexto, a utilização do conceito de desastre a partir da reconstituição de 

fatos históricos da seca no Semiárido e a compreensão deste fenômeno como um risco 

eminente reforça o entendimento de que “a necessidade de estudos empíricos da teoria 

da sociedade de risco tem muito a enriquecer-se com esta tradição, enquanto os 

geógrafos podem ampliar o entendimento das implicações dos fenômenos estudados” 

(MARANDOLA JN, HOGAN, 2004, p. 96), a partir dos eventos registrados na 

atualidade, assim como, em suas evidências no espaço temporal.    

Corroborando, Santos (2017) apresenta no livro “Os Sertaniades” diversas 

promessas políticas realizadas com os discursos voltados para o fim das secas, onde 

Don Pedro II promete em 1878 que irá utilizar todo o recurso da coroa para que o povo 

não sofra com a secas, mas neste período ocorre a grande seca de 1877 que deixou 

milhões de mortos.   

Além disso, Santos (2017) destaca que em 1950 Getúlio Vargas apresentava a 

realização de obras de açudagem e elevação na capacidade de armazenamento de água 

no Estado do Ceará. 

Outro importante destaque de Santos (2017) é os discursos políticos voltados a 

dimensionar a solução das secas e prometer a fim dos problemas gerados pelo evento, 

como por exemplo, Juscelino Kubitschek que prometeu ao povo nordestino que não 

ocorreria mais sofrimento com secas, para tanto, construiu o açude Orós, que secou 

posteriormente diante de estiagens. Além disso, em seguida, os governos militares 

pouca fizeram para resolver as calamidades públicas, além de obras emergenciais e 

descaso.    

As ações governamentais no decorrer da história das secas somente passam a ser 

tomadas quando são registrados eventos extremos divulgados em noticiários com o 

advento das tecnologias de comunicação e informação noticiando as grandes secas. 

Destaca-se que, de acordo com Sousa e Zanella (2009) “a ação efetiva de um indivíduo 

no intuito de combater o risco demanda, portanto, que haja um estado prévio de 

sensibilidade e de desejo por mudança, geralmente atingido após certo grau de 

incômodo” a autora continua colocando que: 

 

A ação somente é desencadeada a partir do momento em que é atingido um 

determinado limiar, que pode variar sensivelmente em cada caso, 

dependendo de fatores como, por exemplo, a severidade do risco e o grau de 

exposição às suas consequências, o valor dos bens materiais passíveis de 



perda, traços da personalidade do indivíduo (autocontrole, responsabilidade, 

medo etc.) (SOUSA e ZANELLA, 2009, p. 47). 

 

 A seca de 1904 a 1906 deixou as capitais do Nordeste em situação precária com 

inúmeras pessoas fugindo do desastre. As ações realizadas pela Federação foi à 

realização de obras que empregavam a população por valores reduzidos, a retirada de 

pessoas para trabalho no Estado do Acre, para trabalhar em seringais. Os 

financiamentos públicos eram investidos de forma errada sem estudos. “Em 1906 seria 

criada a "Superintendência de Estudos e Obras Contra os Efeitos das Secas". Em 1907 

Eloy de Souza idealiza e redige o Regulamento da Inspetoria de Obras Contra as Secas, 

futuro DNOCS” (SANTOS, 2017).  

Em virtude dos problemas gerados pelo desastre, o governo lança o Decreto Nº 

7.619, de 21 de Outubro de 1909 que regulamenta as diretrizes de atuação dos “serviços 

de obras contra as secas” e a Inspetoria de Obras Contra a Secas (IOCS). O decreto 

aponta a atuação dos estados e da federação na execução de estudos e obras voltadas a 

atuarem no Nordeste (BRASIL,1909).  

 No entanto, “no Nordeste sertanejo, em 1913 os levantamentos parciais são 

assustadores: somente entre 1877 e 1913, o Governo Federal, por intermédio do IOCS 

estimava que 2 milhões de pessoas tivessem morrido em consequência da miséria nas 

estiagens”(SANTOS, 2017).  

 No entanto, entre inúmeros fatos do período, chama atenção um, que configura 

ações de total extremo, diretamente associado a desastres “os registros de mortes por 

doença, por inanição, os casos de prostituição, antropofagia, assassinatos, suicídios, 

fazem parte da memória dos cearenses, nos períodos de secas, e os jornais de 1915 e 

1916 relatam pormenores, casos assombrosos, como nunca” (SANTOS, 2017). 

Dessa forma, em 1919 a 1921 tem sequência o desastre, com a utilização de 

campos de concentração e êxodo rural que superlotaram as cidades. Tudo volta a se 

repetir “entre 1931 e 1935 os imigrantes que chegam ao Centro-Sul são, na maioria, 

pessoas fugidas do Nordeste. Começava o êxodo em massa, fugindo da região que não 

conseguia atenção governamental adequada e que não via um horizonte tranquilo” 

(SANTOS, 2017, p. 121).  

 

Assim, em um desastre, desalojados e desabrigados têm o par família-casa, 

como elementos de construção da realidade social, dissociado em razão da 

moradia estar destruída ou danificada ou em área considerada de risco. Torna 

se inviabilizado, por questões ditas de “segurança”, o modo como as famílias 

reproduziam-se na casa, “no seu fazer algo”, “por ou com alguém”, “em 

algum lugar do lar”. Isto é, com a desterritorialização, elas precisam tentar 



recriar as práticas associadas ao mundo privado da casa num outro território 

forjado pelos órgãos públicos para a suposta segurança das mesmas: os 

abrigos temporários (VALENCCIO et al, 2009, p. 53). 

 

Desse modo, “a seca de 1941-43 provocou a recriação do "Fundo das Secas", na 

Constituição do Brasil, destacando 3% dos tributos federais para aplicação no Nordeste” 

(SANTOS, 2017, p. 121). Muitas dos eventos extremos ocorridos foram fontes de ações 

emergenciais, sem prolongamento de ações e com inúmeros casos de corrupção.  

Nesse contexto, “o IFOCS foi transformado em Departamento Nacional de 

Obras Contra as Secas (DNOCS), pelo Decreto-Lei 8846 (28.12.1945), com finalidade 

de realizar obras e serviços permanentes, além de atender ações emergenciais” 

(SANTOS, 2017, p. 121), sendo mais um órgão voltado a medidas estruturantes que 

proporcionaram redução dos danos gerados pelas secas seguintes, mas com poucas 

ações efetivamente voltadas a melhoria das condições sociais da população. 

Assim, Santos (2017) apresenta que a seca de 1951 gerou inúmeras perdas 

econômicas em todos os ramos da economia, tendo como respostas medidas de alocação 

de trabalhadores em obras governamentais e uma intensa saída da população com 

destino ao Centro Sul brasileiro. A partir de todo o contexto da época surge o Banco do 

Nordeste do Brasil em 1952 como medida para evitar o desastre econômico da região.  

Além disso, com a seca de 1958 inicia as “frentes de trabalho” que substituem os 

campos de concentração, sendo que: 

 

Até 1910, haviam sido construídos apenas dois açudes públicos. Durante a 

República Velha (1889 a 1930) foram construídos 95 açudes públicos. Na 

seca de 1958 existiam 185 açudes públicos, ou 6,36 bilhões de m3. Itamar de 

Souza somou 6,7 milhões de m3 de água reunidos em mais de 200 açudes e 

barragens públicas, mas - mesmo assim - repetia-se a tragédia com fome, 

miséria, morte dos rebanhos, invasão de cidades e migração em massa. Havia 

a água estocada, mas não a malha para leva-la até as pessoas (SANTOS, 

2017, p. 201).   

 

A partir disso, é criado a lei N
o
 3.692, de 15 de Dezembro de 1959 regulamenta 

a partir do Art 1º criando a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE) que define “os recursos correspondentes a 2% (dois por cento) da renda 

tributária da União serão aplicados preferencialmente em obras de açudagem, irrigação, 

perfuração de poços tubulares e construção de rodovias, na área compreendida no 

Polígono das Sêcas” (BRASIL. 1959), atribui no: 

  

Art 11. Será elaborado pela SUDENE, com a cooperação dos órgãos que 

atuam no Nordeste, um plano de emergência para o combate aos efeitos das 

sêcas e socorro às populações atingidas, durante sua incidência, o qual será 



periòdicamente revisto, de modo que possa ser aplicado imediatamente, 

sempre que fôr necessário (BRASIL. 1959).  

 

No entanto, a SUDENE passa por desmonte no período ditatorial que inicia em 

1964, onde o Nordeste sofre com mais uma seca que inicia no ano anterior em 1963. 

Com isso, a mudança de direção dos órgãos, dos projetos e ações governamentais são 

reduzidas drasticamente, sendo as que foram realizadas de forma inadequada, 

favorecendo minorias oligárquicas (SANTOS, 2017).  

No período militar de acordo com Santos (2017) “a pecuária firmou-se como 

atividade hegemônica, consolidando grandes propriedades e impedindo as mudanças na 

estrutura fundiária regional, ao invés do fortalecimento da produção apropriada e 

socialmente justa no Semiárido”. Segundo o autor ocorreram diversos déficits nas áreas 

rurais do semiárido, influenciaram na porcentagem do PIB – Produto Interno Bruto da 

pecuária no Nordeste. 

Continuando nesse contexto, em 1966 é registrada ocorrência de seca, no 

entanto, não ocorreu divulgação nacional no período, em vista da repressão militar. 

Além disso, o exército atuou em ações com investimento da federação, mas não evitou o 

flagelo da população, sujeita a ações de “frentes de emergência” (SANTOS. 2017).  

Nesse contexto, Santos (2017) continua afirmando que “desde 1950 a 1970, 

teriam migrado 5,7 milhões de pessoas em direção das cidades, caracterizando um 

empobrecimento galopante do setor rural nordestino.”. No ano de 1970 é registrado 

mais uma ocorrência do desastre, intensificando as migrações e em 1976 uma 

ocorrência em todos os estados com menores dimensões.  

 

Nas secas, durante os governos militares, a palavra "fome" era proibida. 

Então, as reportagens de jornais e televisões na Seca de 1979 a 1983 estavam 

proibidas de mencionar a palavra "fome", embora 3,5 milhões de pessoas 

viriam a morrer no período (SANTOS, 2017). 

 

Dentro disso, e a partir de uma análise sociológica, podemos compreender a 

partir de Valencio, Marchezini e Siena (2009) com base em uma visão de resposta 

humanística aos desastres que existe uma diferenciação de grupos, assim como cita os 

autores: 

 

Um aspecto complementar das injustiças ambientais, que os desastres 

revelam, é a compaixão e a solidariedade macroenvolventes com o 

sofrimento dos grupos étnicos de ascendência européia e a indiferença frente 

ao sofrimento social de negros, nordestinos, caboclos, indígenas, migrantes 

precarizados que, no país adentro, vivenciam inundações, enxurradas, 

deslizamentos, secas prolongadas, sem causar comoção social (VALENCCIO 

et al, 2009, p. 08).  



 

Ademais, com ocorrência de secas, uma das principais atividades da economia 

nordestina, a pecuária possuía a maior parte dos rebanhos no Semiárido, praticamente 

dizimado pela seca. “A agricultura há muito não conseguia qualquer resultado e às 

populações desmobilizadas das Frentes de Emergências restava o instinto de saquear 

povoados e lugarejos para mitigar a fome” (SANTOS, 2017). 

 Assim, Santos (2017) segue apresentando um fato que envolve diretamente os 

recursos destinados a ações frente às secas “em cada nova seca seriam necessárias novas 

verbas: esse sempre foi o objetivo da "Indústria da Seca" fomentada pelos próprios 

tecnocratas, com indubitável escopo eleitoreiro” consoante a este fato temos Valencio, 

Marchezini e Siena (2009) apresentando um pensamento correlato:  

 

Se os processos de territorialização, numa dada localidade, naturalizam as 

desigualdades sociais, as relações assimétricas entre os sujeitos tendem a um 

franco esgarçamento, sendo o desastre um acontecimento crítico que 

potencializa o rompimento da tolerância às injustiças sociais continuamente 

sofridas e cuja face inversa são os privilégios concedidos regularmente a 

outrem (VALENCCIO et al, 2009, p. 06).  

 

Dessa forma, “a Grande Seca atingia 84% do território nordestino, envolvendo 

15 milhões de pessoas em 898 municípios, sendo alistadas 700.000 nas Frentes de 

Emergência” (SANTOS, 2017). A seca de 1983 foi na transição do período ditatorial 

para a formação da constituição de 1988, mas em nada alterou as formas de ação diante 

do desastre.     

A partir disso, “no início de 1983, a Grande Seca estendia seus braços sobre 

87% da região nordestina, afligindo 24 milhões de pessoas em 1.126 municípios. Foram 

alistados 2.637.000 trabalhadores nas Frentes de Emergência” (SANTOS, 2017). Esta 

grande seca ocorreu depois de 100 anos da ocorrência da seca de 1877, sendo uma 

importante observação da falta de memória de desastres na história, pois o registro 

histórico é um dos pontos preventivos de fenômenos extremos.  

Antes da grande seca 1983 a 1995 teve registros realizados por órgãos como a  

Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos - FUNCEME, mostrando 

medidas de alerta ao desastre, como por exemplo, estações meteorológicas e pesquisas 

científicas sobre a temática. Estas ações são fundamentais para a mitigação de desastres. 

Assim, “o Governo acreditou e, aceleradamente, construiu o "Canal do Trabalhador", 

com 98 km de extensão, interligando o rio Jaguaribe e o açude Orós ao açude Pacajus, 

que abastece Fortaleza” (SANTOS, 2017).       

 



Entre 1997 a 1999, o Sertão nordestino enfrentou uma das piores secas curtas 

de sua história. Tudo secou: roçados, açudes, bois e homens, de repente. 

Desta vez, como espectro sinistro, atingiu 18 milhões de nordestinos das 

cidades interioranas e mais 10 milhões na zona rural de 1.209 cidades de 9 

estados. Exceto o Maranhão, todos os outros Estados do Nordeste foram 

atingidos. Esta seca estava prevista há mais de um ano, em decorrência do 

fenômeno El Niño, mas, como das vezes anteriores, pouca coisa foi realizada 

para prevenir contra o fenômeno (SANTOS, 2017). 

 

 No entanto, o século XX conclui com mais um evento danoso, que avisa para a 

frequência do fenômeno seca no Nordeste, mas é notória a falta de ações que mitiguem 

os efeitos gerados, assim como, a pouca compreensão que as secas são, antes de natural, 

um evento eminentemente socioambiental, pois atinge diretamente a população 

envolvida, lançando prejuízos financeiros, humanos e em todos os meios de vida do 

Nordeste Semiárido.  

 

A ação governamental na seca de 1998-99 não trouxe quase nada de novo: 

foi uma síntese quase perfeita do comportamento de todo o século 20, a 

saber: 1) reação tardia pressionada pelos governantes locais; 2) riscos de 

perda de controle da situação; 3) pressão dos meios de comunicação, 

formadores de opinião pública; 4) demora na implementação de ações 

emergenciais; 5) destinação dos recursos para ações emergenciais; 6) corte de 

recursos tão logo chegaram as primeiras chuvas (SANTOS, 2017). 

 

A reconstituição histórica realizada nesse tópico, com base em Santos (2017) 

apresenta a história de um fenômeno natural que atinge milhões de nordestinos ao longo 

dos anos, gerando desastres constantes ao longo do tempo, demonstrando as marcas 

desse evento na sociedade do Semiárido do Nordeste brasileiro. 

 Dessa forma, o retrato histórico do contexto das secas no Semiárido nordestino é 

um panorama de compreensão desse fenômeno como um desastre socioambiental que 

atinge de diferentes formas a sociedade e os recursos naturais.  

 Para tanto, o desastre da seca demonstra a constância do risco ao longo do 

tempo, denotando com isso, que a população exposta desenvolve diferentes capacidades 

adaptativas políticas, econômicas e estruturais para diminuir a vulnerabilidade 

socioambiental. 

 Desse modo, o município de Milhã - Ceará se insere nesse contexto e possui 

caráter de dinamicidade e periodicidade das secas. Assim, desde sua emancipação 

política em 1985 o município está inserido nesse contexto histórico. 

 A partir disso, a sociedade que habita essa área do Semiárido nordestino possui 

ao longo do tempo diferentes formas de adaptação à seca, mas também, as diferentes 

áreas e comunidades adquirem diferentes estruturas, fazendo com que, a vulnerabilidade 



a seca seja diferente entre as pessoas, assim como, as estruturas para enfrentamento ao 

risco de desastres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 METODOLOGIA 

 A metodologia perpassa as referências metodológicas e sua importância para 

fundamentação e teorização do estudo para aplicação dos modelos de análise da 

realidade buscando a aplicação do índice de risco à seca.  

 A partir disso, os procedimentos operacionais e a correlação de métodos 

possibilitam evidenciar o caminho de aplicação e elaboração dos indicadores, assim 

como, serve de base para futuras pesquisas, como fonte para elaboração de outros 

estudos sobre indicadores de risco de seca.  

 

3.1 Bases conceituais 

As relações dos sistemas ambientais com base nos aspectos socioambientais na 

conceptualização e avaliação da vulnerabilidade e do risco de seca são basilares para a 

construção teórica e prática do presente estudo.  

 As fontes e análises dos sistemas ambientais possibilitam a compreensão dos 

elementos naturais e sociais englobando as relações holísticas entre os elementos que 

compõem um fenômeno natural e suas implicações sociais, assim como, a seca que gera 

reflexo no ambiente social e na natureza. 

 Desse modo, a análise do fenômeno seca parte da avaliação da extensão e 

intensidade do fenômeno, no potencial de exposição de uma sociedade e do grau de 

vulnerabilidade e risco da população ameaçada.   

A partir disso, as escolhas conceituais são embasadas em diferentes autores e 

teorias, assim, é necessário evidenciar a fundamentação da pesquisa, para tanto, a figura 

03 demonstra os principais conceitos e autores que embasam o estudo.   

Assim, fica claro o contexto socioambiental, possibilitando desse modo, ampliar 

a análise dos aspectos formadores do ambiente, tendo em vista, as diferentes dimensões 

do social e natural.  Além disso, é possível destacar os conceitos de vulnerabilidade e 

risco como bases avaliativas sobre a seca no município de Milhã – Ceará por setores 

censitários. 

 Para tanto, as bases conceituais não são possíveis sem a representação e 

definição do conceito de seca para aplicação do estudo e formulação de categorias 

analíticas que representem a vulnerabilidade e o risco em suas variadas dimensões 

estatísticas e analíticas.  



Dessa forma, para cada base analítica existem categorias para representação dos 

aspectos da realidade estudada, entre elas, a capacidade adaptativa, a susceptibilidade e 

a exposição (Figura 03).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

A partir do exposto, as bases teóricas são operacionalizadas para representação 

da realidade no município em duas fases, primeiro na avaliação da vulnerabilidade e em 

segundo na análise e identificação do risco de seca, ambos, por setores censitários em 

escala de detalhe. 

Nesse ponto, são aplicadas técnicas de avaliação da vulnerabilidade e risco à 

seca para espacialização e análise do tema no município de Milhã – Ceará por setores 

censitários rurais. 

 

Figura 3 – Esquema conceitual 

 

(RODRÍGUEZ e 

SILVA, 2019) 

(PORTO-

GONÇALVES, 1989) 

Sistemas Ambientais 

Meio Ambiente 

Socioambiental 
 

Espaço Geográfico 

Risco 

Seca 

(MENDONÇA, 2001) 

 

(SANTOS, 2006) 

(ALMEIDA, 2011; 

UNU-EHS; 2016 e 

CANTOS, 2008) 

(OLIVEIRA, 2018a e 

CAMPOS e 

STUDART, 2001) 

Representação das relações ambientais de 

forma sistêmica e integrada. 

As representações do termo Meio Ambiente 

e sua contextualização nas relações 

sociedade e natureza. 

O contexto ambiental das relações sociedade 

e natureza  e estudos integrados.  

Compreensão das relações existentes no 

Espaço Geográfico na perspectiva social e 

natural de forma dinâmica.  

O Risco e suas diferentes formações nos 

aspectos sociais e naturais, assim como, sua 

espacialização.  

Representação da definição de seca no 

Semiárido e no contexto geral como 

fenômeno climático. 

Autor Relação com a pesquisa 

Vulnerabilidade 
(BIRKMAN et al, 

2013) 

A vulnerabilidade Socioambiental e seus 

aspectos dimensionais e estatísticos entre 

diferentes indivíduos e grupos. 



3.2 Indicadores e base de dados  

Para realização do estudo e avaliação da vulnerabilidade foram selecionadas 

diferentes referências bibliográficas, onde foi escolhida nesse estudo a associação entre 

o índice risk index da UNU-EHS (2016), o índice DRIB Index - Disaster Risk 

Indicators in Brazil realizado por Almeida et al (2019) e associações de indicadores de 

Rosendo (2014) e Oliveira (2018b) como fontes para aplicação no presente estudo.   

Desse modo, as principais categorias da vulnerabilidade e do risco são ligadas 

aos indicadores que possibilitam dimensionar e retratar a realidade. Assim, 

susceptibilidade, capacidade adaptativa e exposição são as variáveis escolhidas para 

avaliação da vulnerabilidade socioambiental da seca. 

A susceptibilidade representa as características estruturais e naturais que podem 

evidenciar a vulnerabilidade em uma sociedade, assim, conotando relevante fonte de 

análise dos elementos de base governamental, físicos ambientais e estruturais em uma 

comunidade ou indivíduo.  

Portanto, os indicadores associados à susceptibilidade devem adotar critérios que 

evidenciem as características estruturais e físicas do objeto em estudo, apresentando 

relações entre os fatores políticos estruturais e ambientais em busca de revelar as 

problemáticas existentes na área avaliada.    

Aliado na elaboração do índice, temos a capacidade adaptativa, onde a adaptação 

é um processo realizado ao longo do tempo em respostas ao risco, assim, o processo de 

adaptação ocorre com o reconhecimento do risco e requer mudança em relação à 

resposta ao fenômeno com ocorrência de desastres.  

Entre as categorias que são atribuídas para escolha dos indicadores e formulação 

da vulnerabilidade socioambiental a exposição é um importante indicador ligada à área 

ou territórios e todos os elementos de um ambiente que estão expostos a perigos 

naturais, ou seja, é o conjunto de elementos expostos a determinada ameaça.  

  Considerando as definições apresentadas é possível escolher e analisar os 

indicadores de cada categoria da vulnerabilidade e do risco para formulação de índices 

que mostrem o quanto uma sociedade está em vulnerabilidade ao risco de desastre. 

Dessa forma, foram escolhidos critérios analíticos para cada indicador a partir do 

Censo Demográfico de 2010 e do Censo Agropecuário de 2016 por setores censitários 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE como fonte de dados e 

delimitação para a base de espacialização dos resultados em zonas rurais do município 

de Milhã – Ceará. 



Em consonância ao que foi exposto, a figura 04 apresenta o encadeamento 

teórico para formulação dos indicadores e base conceitual na formulação dos índices de 

vulnerabilidade, assim como, para o estudo em riscos de desastres e diferentes formas 

de espacialização e análise do tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

3.2.1 Indicadores  

Para representação da operacionalização do estudo, serão apresentadas as 

categorias, subcategorias e os indicadores utilizados na pesquisa, assim como, a 

motivação da escolha e os cálculos para obtenção dos índices de vulnerabilidade e risco 

à seca.   

 Assim, ficam evidenciados na figura 05 os elementos da vulnerabilidade e suas 

subcategorias que permitem representar e modelar a realidade estudada a partir dos 

elementos físicos e sociais que constroem a vulnerabilidade de uma população. 

 

 

 

 

 

 

World Risk Report 2016 

Vulnerability to Drought, Cyclones end 
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2012 
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2016 
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2013 
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OLIVEIRA, 2018a 

Risco de seca Vulnerabilidade Risco de desastre 

Figura 4 – Esquema teórico de referência do estudo. 



 

 

 
Fonte: Adaptado de UNU-EHS, (2016), e Almeida et al,( 2019). 

 

 Assim, a susceptibilidade, a exposição e a capacidade adaptativa, no modelo 

destacado, evidenciam elementos de cunho socioambiental adequados para analisar o 

desastre da seca no município de Milhã – Ceará em áreas rurais.   

No geral, a pesquisa será realizada em duas etapas, primeiro na avaliação da 

vulnerabilidade e em segundo momento na realização do índice do risco de secas, 

ambas por setores censitários em escala local.  

 

3.2.1.1 Susceptibilidade  

A susceptibilidade é dividida em indicadores que possibilitam evidenciar as 

infraestruturas públicas em resposta à seca, as atividades econômicas e o rendimento 

familiar (quadro 02).  

A partir do quadro 02, cada elemento apresentado será analisado em fontes de 

dados a partir de três subcategorias: as infraestruturas, as atividades econômicas e o 

rendimento econômico familiar. Além disso, serão avaliados 18 indicadores para 

elaboração do índice de susceptibilidade.   

 

 

 

 

Figura 5  –  Vulnerabilidade à seca em escala local 

Indicadores 

Susceptibilidade Capacidade Adaptativa Exposição 

Infraestrutura 

Atividades econômicas 

Rendimento familiar  

 Evento de secas 

População afetada 

Atividades expostas 

Estruturas da vulnerabilidade 

Educação 

Meio Ambiente 

Modo de Vida 

Variáveis exposição 

Vulnerabilidade e risco a seca em escala local 



Quadro  2 – Susceptibilidade 

Susceptibilidade 

Infraestrutura Atividades econômicas Rendimento familiar  

1. Famílias com condições 

inadequadas de abastecimento de 

água e esgoto. 

2. Moradias com 

características inadequadas de 

construção e estrutura. 

3. Famílias sem acesso a 

poços. 

4. Famílias sem acesso a 

cisternas. 

5. Propriedades que não 

utilizam silagem para armazenar 

grãos, forragem e outros 

elementos da produção. 

6. Propriedades que não 

utilizam tratores.  

7. Propriedades rurais que 

não utilizam irrigação. 

8. População que trabalha 

com agricultura e/ou pecuária. 

9. População que 

independe de atividades 

econômicas agropecuárias. 

10. Propriedades que 

relataram perda da produção por 

conta da seca.  

11. Áreas agrícolas 

degradadas. 

 

14. Famílias atendidas por 

programas sociais.  

15. Famílias que vivem 

com menos de um salário 

mínimo. 

16. Famílias com 

rendimento familiar por salários 

mínimos. 

17.  Rendimento familiar 

investido em alimentação. 

18. População de 18 a 60 

anos sem trabalho.  

 

Fonte: Adaptado de Almeida, (2019); UNU-EHS; (2016) e Rosendo, (2014). 

 

3.2.1.2 Capacidade Adaptativa 

Em consonância aos critérios aplicados na susceptibilidade, temos a avaliação da 

capacidade adaptativa para compreender as estruturas de resposta ao risco e como a 

sociedade se prepara no enfrentamento das ameaças em suas bases em três 

subcategorias: educação, meio ambiente e modo de vida. Ademais, corroborando na 

elaboração do índice são utilizados 20 indicadores (Quadro 03).  

 

Quadro  3  –  Capacidade Adaptativa 

Capacidade Adaptativa 

Educação Meio Ambiente Modo de vida 

1. População 

alfabetizada. 

2. Acesso à 

internet. 

3. O produtor sabe 

ler e escrever. 

4. Escolaridade do 

produtor rural (acesso). 

 

5. Controle de 

doenças e/ou parasitas em 

animais. 

6. Uso de 

agrotóxicos. 

7. Estabelecimentos 

com irrigação. 

 

8. Comercialização da produção.  

9. Possui DAP. 

10. DAP – mulher. 

11. Possui vinculo com cooperativas. 

12. Energia elétrica. 

13. Assistência técnica. 

14. Poço tubular profundo não jorrante. 

15. Cisterna para captar água da chuva. 

16. Estabelecimentos com armazéns. 

17. Tratores. 

18. Veículos. 

19. Obteve financiamento. 

20. Renda familiar (R$). 

Fonte: Adaptado de Almeida (2019); UNU-EHS (2016) e Rosendo (2014). 

 



A partir do quadro 03, são caracterizados os indicadores de capacidade 

adaptativa, onde todos os critérios possuem relação com a capacidade de realizar 

medidas que diminuam a vulnerabilidade, dessa forma, as faltas desses elementos 

agravam a vulnerabilidade da sociedade.  

 

3.2.1.3 Exposição 

Os indicadores de susceptibilidade e capacidade adaptativa possibilitam a 

avaliação da vulnerabilidade socioambiental com os aspectos relacionados às 

características da população e do ambiente que associado à exposição possibilita a 

geração do índice de risco integrando valores populacionais e as características do 

fenômeno que coloca em risco a sociedade de uma determinada área. 

Assim, as características do evento, a população afetada e as atividades expostas 

permitem identificar o nível de exposição de uma sociedade a seca com agregação de 

dados de diferentes níveis de análise do fenômeno ameaçador, assim como demonstrado 

no quadro 04.  

Para tanto, os indicadores de exposição foram formulados em três subcategorias 

características da seca, a população afetada e características das atividades expostas que 

agregadas possibilitam evidenciar os elementos expostos.  

Além disso, cada subcategoria e seus indicadores representam as atividades e 

pessoas expostas ao fenômeno da seca, assim como, a possibilidade de representação do 

fenômeno em seus aspectos de frequência, intensidade e influência na sociedade.  

 

Quadro  4  –  Exposição 

Exposição 

Características do evento População afetada Atividades expostas 

1. Índice de Anomalia de Chuvas 

(Média 40 anos). 

2. Índice de Aridez (2019). 

3. Média histórica em 

milímetros. 

4. Solo exposto km
2
. 

5. Habitantes. 

6. Propriedades rurais. 

7. Trabalhadores rurais. 

6. Lavouras temporárias . 

7. Bovinos.  

8. Feijão. 

9. Milho. 

10. Área em processo produtivo. 

11. Rebanho para leite. 

Fonte: Adaptado de Almeida (2019); UNU-EHS (2016) e Rosendo (2014). 

 

Desse modo, os indicadores diferem em fontes de dados, para representação da 

exposição são utilizadas fontes analíticas que representam as estruturas físicas 

ambientais, econômicas e sociais em avaliação, como por exemplo, porcentagem de 



áreas degradadas, áreas de uso e ocupação para agricultura e pecuária e áreas sem uso 

para atividades econômicas com cobertura vegetal em conservação. 

O quadro 04 mostra o encadeamento de subcategorias que possibilitam 

identificar a exposição e corroborar na análise do evento seca e seus aspectos de ação 

direta sobre a sociedade e o ambiente natural, afetados em distintos níveis de influência, 

para com isso, contribuir na avaliação do risco à seca.  

 

3.2.2 Caracterização das variáveis indicadoras  

Dentro da metodologia em discussão é necessário apresentar as características e 

origem dos indicadores e suas variáveis de forma detalhada, mas, é relevante dentro do 

estudo dar ênfase em processos específicos, como, por exemplo, no Índice de Aridez - 

IA, no Índice de Anomalias de Chuvas - IAC, nos cálculos das variáveis ambientais de 

cobertura do solo, nas avaliações econômicas de atividades agropecuaristas e em índices 

políticos sociais. 

Para isso, serão compartimentados tópicos para cada categoria e quadros 

explicativos de representação das variáveis indicadoras com a finalidade de representar 

a função de cada elemento na elaboração dos índices de vulnerabilidade e risco à seca 

em escala local na zona rural de Milhã – Ceará. 

 

3.2.2.1 Índice de Aridez, Índice de Anomalias de Chuvas e variáveis ambientais de 

cobertura do solo 

As metodologias de avaliação do contexto ambiental são amplamente utilizadas 

nos meios científicos para caracterização do ambiente em características da cobertura do 

solo e contextualização climática. 

Em primeiro momento, para caracterização dos aspectos de umidade, 

evapotranspiração e regime de chuvas foi utilizado o Índice de Aridez – IA inicialmente 

elaborado por Thornthwaite (1948) adaptado em Allen et al. (1998) com base na 

equação 01. 

Equação 1  –  Índice de Aridez 

 

 

 

Fonte: Baseado em Allen et al (1998) adaptado de Thornthwaite (1948). 

 



Desse modo os principais cálculos e agregação de dados são formulados a partir 

das razões entre a precipitação - P média anual em milímetros dividida pela 

evapotranspiração - ET0 média anual, em seguida, multiplicada por 100, para gerar o 

resultado do índice (THORNTHWAITE, 1948 apud. ALLEN et al, 1998), que, 

dependendo da variação pode ser classificado em umas das categorias do quadro 05, 

com a classificação do regime de chuvas.  

 

Quadro  5  –  Classificação do Índice de Aridez 

ÍNDICE DE ARIDEZ  CLASSIFICAÇÃO 

IA < 20 ÁRIDO 

20 ≤ IA < 50 SEMI-ÁRIDO 

50 ≤ IA < 65 SUB-ÚMIDO SECO 

65 ≤ IA < 100 SUB-ÚMIDO ÚMIDO 

IA ≥ 100 ÚMIDO 

Fonte: Baseado em UNEP (1992) 

 

A partir disso, a classificação de árido até úmido demonstra uma das 

características da área em avaliação, ou seja, um perfil climático. Mas, além disso, para 

classificação histórica da avaliação do regime de chuvas foi utilizado o Índice de 

Anomalia de Chuvas - IAC para agregar ao contexto da variação da precipitação em 

anomalias positivas e negativas ao longo de 40 anos de dados em milímetros de chuvas 

coletados na estação da FUNCEME em Milhã – Ceará.  

Nesse sentido, foi utilizada a metodologia de Rooy (1965) apud em Freitas 

(2004) para avaliação do IAC do município com dados que representam as anomalias 

positivas superiores a média histórica e as negativas inferiores à média histórica, com 

base nas equações 02 e 03:    

 

 

Fonte: Baseado em Rooy (1965) apud em Freitas (2004) 

 

Fonte: Baseado em Rooy (1965) apud em Freitas (2004) 

Equação 3 – Índice de Anomalia de Chuva - IAC negativo 

Equação 2 – Índice de Anomalia de Chuva – IAC positivo 



 

Assim, o N representa a precipitação observada do ano em que será gerado o 

IAC (mm), N1 é a precipitação média anual da série histórica (mm), M indica a média 

das dez maiores precipitações anuais da série histórica (mm) e o X é a média das dez 

menores precipitações anuais da série histórica (mm). 

As dimensões representadas pelo IAC são fundamentadas com base em Araújo 

et al. (2009), assim, os resultados podem variar em anos extremamente chuvosos até 

anos extremamente secos (Quadro 06). Nesse aspecto, o ano de referência utilizado foi 

2019, para uso no índice de exposição à seca. 

 

Quadro  6 - Classes do Índice de Anomalia de Chuva (IAC) 

  

 

 

 

Fonte: Baseado em Araújo et al. (2009) 

 

Desse modo, é possível fazer uma reconstituição de todos os anos da série 

histórica em suas classificações de IAC para determinar a intensidade de anos com 

anomalias negativas e evidenciar a frequência de anos secos, muito secos e 

extremamente secos para análise da recorrência de eventos de secas.  

Além do exposto, para uma caracterização adequado do ambiente é necessário 

evidenciar a cobertura do solo e as características ambientais da área em estudo, pois, 

em conjunto com os aspectos climáticos temos uma ampla diversidade de elementos 

ambientais.  

Nesse sentido, diferentes elementos são importantes para a caracterização 

ambiental do município e para aplicação nos indicadores de avaliação da 

vulnerabilidade e risco à seca. Assim, cada elemento busca dimensionar o ambiente de 

forma sistêmica para análise da cobertura do solo. 

Portanto, para caracterização do contexto ambiental do município de forma geral 

foi utilizado os elementos da geomorfologia (relevo), os tipos de solos e as 

características da cobertura do solo em vegetação, espelhos d’água e áreas com solos 

expostos, no entanto, apenas os solos expostos entram na avaliação do índice de 

 

 

Índice de anomalia de 

chuvas – IAC 

Faixa do IAC  Classe de Intensidade 

> 4  Extremamente Úmido 

2 a 4  Muito Úmido 

0 a 2  Úmido 

0 a -2  Seco 

-2 a -4  Muito Seco 

 < -4  Extremamente Seco 



exposição, pois é um elemento que destaca a degradação ambiental, por exemplo, o 

desmatamento. 

 

3.2.2.2 Avaliações econômicas de atividades agropecuaristas e indicadores políticos 

sociais. 

A partir da análise de dados sobre a sociedade e atividades econômicas dos 

setores censitários rurais de Milhã – Ceará foi possível indicar os dados da 

vulnerabilidade e risco á seca, em que, cada varável possui determinada importância na 

agregação geral dos indicadores, assim, o quadro 07 demonstra o tipo de informação, as 

fontes de coleta e o uso na elaboração dos indicadores.  

 

Quadro  7  –  Dados indicadores 

Dados indicadores  

Tipo Fonte Importância  Comentário geral 

Exposição  

Habitantes Censo 

Demográfico, 

2010. 

Contingente populacional 

exposto dentro de cada setor 

censitário. 

É utilizado para caracterização 

demográfica e identificação do 

número de pessoas investigadas. 

Propriedades 

rurais   Milho Área em processo produtivo IAC (Média 40 anos) IA (2019) Média hístórica milímetros Solo exposto km2 

Censo 

Agropecuário, 

2016. 

Estabelecimentos agrícolas e 

produtores rurais expostos. 

É utilizado para caracterização das 

áreas produtivas na economia rural e 

produção agrícola. 

Trabalhadores 

rurais 

Censo 

Agropecuário, 

2016. 

População que depende da 

economia rural. 

É utilizado pra avaliação da 

população que mora e/ou trabalha no 

segmento da agropecuária. 

Lavouras 

temporárias  bovinos Feijão Milho Área em processo produtivo IAC (Média 40 anos) IA (2019) Média hístórica milímetros Solo exposto km2 

 

Censo 

Agropecuário, 

2016. 

Número de propriedades 

com lavouras plantadas no 

período chuvoso. 

Apresenta maior exposição à seca 

pela dependência da chuva e dos 

recursos hídricos. 

Rebanho para 

leite 

Censo 

Agropecuário, 

2016. 

Bovinos utilizados para 

produção de leite. 

Maior produção pecuarista do 

município dependente de condições 

ambientais (entre elas a chuva). 

Bovinos Censo 

Agropecuário, 

2016. 

Total de bovinos para 

atividades pecuaristas.  

Altamente exposto à seca pela 

dependência de recursos hídricos.  

Feijão Censo 

Agropecuário, 

2016. 

Produção agrícola, 

principalmente no período 

chuvoso. 

Altamente dependente da 

precipitação e frequência das chuvas. 

Área em 

processo 

produtivo  IA (2019) Média hístórica milímetros Solo exposto km2 

 

Censo 

Agropecuário, 

2016. 

Diferentes tipos de 

produções e atividades 

econômicas realizadas nos 

estabelecimentos rurais. 

Conjunto de atividades econômicas 

expostas em área rural por setores 

censitários.  

IAC (Média 

40 anos) 

FUNCEME Frequência de anomalias 

positivas e negativas de 

chuvas em 40 anos. 

Avaliar o comportamento da 

precipitação da chuva e os períodos 

de ocorrência de secas 

meteorológicas.  

IA ano 2019 FUNCEME Avaliar a condição climática 

de semiaridez do município.  

Analisar o contexto de precipitação, 

evapotranspiração e umidade no 

município para caracterização 

climática.  

Solo exposto Sensoriamento Identificar as áreas sem Quantificar em quilômetros 



em Km
2
 remoto no 

ArcGis e 

Spring. 

cobertura vegetal e de solo 

exposto.  

quadrados as áreas em estado de 

degradação ambiental com a 

supressão de vegetação. 

Capacidade Adaptativa  

População 

alfabetizada 

Censo 

Demográfico, 

2010. 

A necessidade de acesso aos 

meios informativos e sociais 

da linguagem escrita.  

População com condições de acesso a 

meios de comunicação escrita. 

Acesso à 

internet 

Agropecuário, 

2016. 

A possibilidade de compras 

e acesso a informação que 

possam melhorar a estrutura 

educacional e social da 

população.  

Comunicação por meios digitais e 

acesso a informação e conteúdos da 

internet. 

O produtor 

sabe ler e 

escrever 

Agropecuário, 

2016. 

A importância de o produtor 

rural ter condições de 

comunicação escrita.  

A população rural e o acesso aos 

meios escritos de comunicação 

social.  

Escolaridade 

do produtor 

rural (acesso) 

Agropecuário, 

2016. 

Quanto maior a escolaridade 

maior a possibilidade de 

conhecimentos científicos e 

formais.  

Condições de acesso às informações 

e conhecimentos normatizados.  

Comercializaç

ão da 

produção  

Agropecuário, 

2016. 

Condições de excedente da 

produção, ou seja, para 

consumo próprio e obtenção 

de renda extra.  

Produtores que possuem excedentes 

da produção que vendem e obtém 

recursos financeiros. 

Possui DAP 

Agropecuário, 

2016. 

Possibilidade de crédito com 

condições de juros especiais 

destinadas a produção da 

agricultura familiar e 

subsistência das famílias.  

Acesso a crédito rural da agricultura 

familiar. 

DAP - mulher 

Agropecuário, 

2016. 

Fortalecimento familiar e 

igualdade de gênero no meio 

rural.  

Acesso a crédito e informações 

destinadas as produtoras rurais. 

Possui 

vinculo 

cooperativas 

Agropecuário, 

2016. 

Relação social e 

comunicação da população. 

Acesso aos meios de crédito e 

serviços cooperativistas.  

Energia 

elétrica 

Agropecuário, 

2016. 

Recursos técnicas de 

produção no campo. 

Recurso básico para acesso a 

tecnologias e outras ferramentas.  

Assistência 

técnica 

Agropecuário, 

2016. 

Informações para produção 

rural.  

Acesso aos meios de consultoria e 

melhoria da produção no campo. 

Poço tubular 

profundo não 

jorrante 

Agropecuário, 

2016. 

Sistema de captação de água 

subterrânea para 

abastecimento humano e de 

uso em atividade 

pecuaristas.  

Importante para complemento no 

abastecimento hídrico de uso em 

atividades de forma emergencial e/ou 

primária.   

Cisterna para 

captura de 

água da chuva 

Agropecuário, 

2016. 

Sistema de captação de água 

das chuvas para uso humano 

e/ou em pequenas atividades 

econômicas e domiciliares.  

Auxilia no abastecimento humano de 

forma emergencial com auxílio do 

uso de carros pipa.  

Estabelecimen

tos com 

armazéns 

Agropecuário, 

2016. 

Armazenamento de grãos 

para consumo e venda 

durante o ano em períodos 

de baixa produção. 

Manutenção da produção em áreas 

conservadas e uso para abastecimento 

de demandas econômicas em 

períodos secos.  

Tratores 

Agropecuário, 

2016. 

Equipamento para produção 

agrícola em atividades 

econômicas e melhoria 

técnica da produção.  

Demostra o desenvolvimento técnico 

e econômico dos produtores para 

atividades agropecuaristas.  

Veículos 

Agropecuário, 

2016. 

Modo de transporte e 

desenvolvimento econômico 

social com melhores 

condições de transporte. 

O uso de carros, motos e caminhões 

servem de transporte de pessoas 

mercadorias e demais formas de 

locomoção.  



Obteve 

financiamento 

Agropecuário, 

2016. 

Acesso aos sistemas 

financeiros e rendimento 

social e económico em 

emergências.  

Desenvolvimento social e económico 

com acesso a crédito.  

Renda 

familiar (R$) 

Censo 

Demográfico, 

2010. 

Nível de vida e possibilidade 

de compra e manutenção 

financeira familiar.  

Aspecto social e económico familiar.  

Controle de 

doenças e/ou 

parasitas em 

animais 

Censo 

Agropecuário, 

2016. 

Acesso aos recursos de 

contenção de doenças na 

pecuária.  

Condições de recursos para 

manutenção do rebanho e demais 

atividades rurais.  

Uso de 

agrotóxicos 

Censo 

Agropecuário, 

2016. 

Nível de técnicas para 

produção agrícola (relativo 

às condições financeiras de 

aquisição e aplicação). 

Nível de relação com as culturas 

agrícolas e uso de diferentes formas 

de controle de pragas e doenças na 

agricultura.  

Estabelecimen

tos com 

irrigação 

Censo 

Agropecuário, 

2016. 

Acesso aos recursos de 

produção agrícola em todos 

os períodos do ano com 

irrigação.  

Condições de manutenção da 

produção em períodos secos.  

Susceptibilidade 

Estabelecimen

tos sem 

disponibilidad

e permanente 

de água em 

todo o ano.  

Censo 

Agropecuário, 

2016. 

Diminui as condições de 

atividades econômicas com 

a falta de água e gera 

problemas de infraestrutura.    

Demonstra a necessidade de 

identificar as demandas hídricas e os 

déficits da população.  

Sem rede de 

comunicação 

e ou energia 

elétrica. 

Censo 

Agropecuário, 

2016. 

Dificulta as relações sociais 

e econômicas, assim como, 

em caso de emergência ter 

acesso a serviços técnicos e 

de assistência.  

Os usos de redes de comunicações e 

de infraestruturas modernas 

necessitam de energia elétrica e redes 

de comunicações como telefones e 

internet.  

Sem poços 

Censo 

Agropecuário, 

2016. 

Estrutura de coleta de água 

para abastecimentos 

diversos.  

A falta de poços demonstra 

fragilidade ou falta de condições 

diversificadas para obtenção de água.  

Sem cisternas 

Censo 

Agropecuário, 

2016. 

Estrutura de coleta de água 

para abastecimentos 

diversos.  

A falta de cisternas demonstra 

fragilidade ou falta de condições 

diversificadas para obtenção e/ou 

armazenamento de água.  

Sem armazéns 

Censo 

Agropecuário, 

2016. 

Necessário para 

armazenamento de grãos da 

colheita do período das 

chuvas.  

Indispensável no município por ter 

grande quantidade de plantações 

temporárias e para manutenção da 

alimentação das famílias.  

Sem tratores 

Censo 

Agropecuário, 

2016. 

Condições estruturais e de 

suporte nas atividades 

agrícolas. 

O uso de tecnologias e equipamentos 

possibilita melhor desempenho na 

produção agrícola, sem essas 

condições, a população demonstra 

menor aptidão para lidar com danos 

causados por desastres.    

Sem irrigação 

Censo 

Agropecuário, 

2016. 

Demonstra a capacidade de 

produção no período seco e 

de acesso a recursos hídricos 

para áreas irrigadas. 

As falta de irrigação demonstra baixa 

aptidão para produzir em períodos 

secos e lidar com desastres.  

Trabalhadores 

rurais  

Censo 

Agropecuário, 

2016. 

População que depende 

diretamente da renda 

agrícola.  

Com a ocorrência de desastres de 

secas os primeiros afetados são 

aqueles que possuem sua renda 

diretamente da produção agrícola.  

Despesas com 

funcionários 

Censo 

Agropecuário, 

2016, para 

Demonstra as condições de 

renda para pagamento de 

mão de obra em atividades 

Com a ocorrência de desastres de 

secas os recursos financeiros para 

pagamento dos trabalhadores rurais 



todo o 

município. 

agrícolas. são diretamente afetados.  

Áreas 

degradadas 

Sensoriamento 

Remoto. 

Demonstra condições 

inadequadas para produção e 

rendimento em áreas rurais.  

Perda no valor do solo e áreas com 

dificuldade para manejo e produção 

agrícola.  

Áreas sem 

condições de 

uso para 

agricultura 

e/ou pecuária 

(Há) 

Censo 

Agropecuário, 

2016. 

Áreas degradadas e outros 

usos do solo que não 

possibilitam a produção 

agrícola diminuem as 

condições d lidar com secas.  

Áreas com dificuldade ou sem 

condições para manejo e produção 

agrícola.  

Propriedades 

com menos de 

1 há 

Censo 

Agropecuário, 

2016, para 

todo o 

município. 

População com menores 

condições no uso do solo e 

produção econômica. 

São diretamente afetadas por não 

possuírem área para produção em 

escala comercial.  

Rendimento 

familiar 

Censo 

Demográfico, 

2010. 

População com melhores e 

piores rendimentos por 

salários mínimos.  

Demonstra o poder de compra e a 

capacidade de se restabelecer 

financeiramente com a ocorrência de 

desastres. 

Empregados 

em 

agroindústrias 

Censo 

Agropecuário, 

2016, para 

todo o 

município. 

Demonstra a capacidade da 

agroindústria para empregar 

a população em área rural e 

atividades relacionadas com 

a agropecuária.  

São as primeiras atividades afetadas 

com a ocorrência de desastres de 

secas.  

População 

rural sem 

trabalho 

Censo 

Agropecuário, 

2016, para 

todo o 

município. 

População sem condições de 

renda permanente no 

trabalho.  

São os primeiros a serem afetados 

com a ocorrência de desastres.  

População 

com mais de 

60 anos 

chefes de 

família 

Censo 

Demográfico, 

2010. 

Condições de renda advinda 

da população idosa sem 

atuação direta no mercado 

de trabalho, novamente 

aposentados.  

Demonstra o poder aquisitivo 

relacionado com o sistema de 

previdência social e fragilidade em 

condições de saúde e outros fatores 

relacionados com a idade.  

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

3.2.3 Cálculos e modelos de avaliação 

Para avaliação da vulnerabilidade e do risco à seca são aplicados cálculos das 

variáveis e formulados métodos para ponderação estatística dos indicadores, com a 

finalidade de representação espacial das informações e elaboração dos índices.  

Dessa forma, em primeiro momento, cada variável indicadora foi calculada 

separadamente, para tanto, foi utilizada a equação 04, nesse caso, o número de 

informações foi fracionada para normalização geral dos dados com a finalidade de 

reduzir as distorções entre os valores.  



 

Equação 4 – Ponderação dos dados indicadores 

  

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Oliveira (2018b). 

 

Assim, a equação 04 representa N
1,2 e 3

 indicadores avaliados e 1/3 representa a 

fração do número de indicadores, com isso, a proporção geral dos dados é ponderada e 

fracionada em um universo homogêneo possibilitando o segundo calculo das variáveis 

agregadas.   

Em segundo momento, com os resultados de cada indicador, foi possível agregar 

os dados utilizando a equação 05, ou seja, cada indicador foi multiplicado pela fração 

geral dos dados, assim, possibilitando a redução de distorções entre os dados para 

geração do resultado total das variáveis em número inteiro.  

 

Equação 5 – Ponderação dos dados variáveis parte 1 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Oliveira (2018b). 

 

 A partir disso, com a equação 05 é realizada a análise agregada dos dados dos 

indicadores e das variáveis dos indicadores (população exposta, atividades econômicas 

expostas e características ambientai), ou seja, V
1, 2 e 3

 representa o número de variáveis, 

assim, cada variável é calculada para geração do resultado bruto de exposição em 

números inteiros.     

Nesse sentido, no terceiro momento, os resultados foram distribuídos dentro do 

universo dos dados para ponderação entre 0 a 1, assim, a equação 06 foi utilizada, em 

que, os maiores valores foram ponderados em relação aos menores resultados, portanto, 

o calculo de cada variável foi utilizada para nivelar os resultados em muito baixa 0 – 

0,2, baixa 0,2 – 0,4, média 0,4 – 0,6, alta 0,6 - 0,8 e muito alta 0,8 - 1. 

 

Equação 6 – Ponderação dos dados variáveis parte 2 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Oliveira (2018b). 



 

Dessa forma, a equação 06 possibilita o resultado da variação da exposição em 

níveis definidos em zero muito baixo até um muito alto, esse modelo possibilita definir 

a situação de cada setor censitário, pois 1+ representa a base de calculo para variação de 

zero, N variável avaliada, M maior número da base de calculo e 1/ fração de N e M. A 

partir disso, os valores são transformados em níveis analíticos para a pesquisa. 

Ao final, com o resultado de cada categoria indicadora, é realizada a média 

simples entre o resultado de susceptibilidade e capacidade adaptativa para geração do 

índice de vulnerabilidade à seca, para em seguida, ser gerado o índice de risco à seca 

com a multiplicação da vulnerabilidade pela exposição, em números inteiros, com isso, 

é aplicada a equação 06 que possibilita a normalização dos dados entre 0 a 1.  

 

3.2.4 Base de dados 

 Os bancos de dados e os procedimentos de coleta de informações partiram do 

pressuposto de cada fase de análise da pesquisa, seja com dados secundários ou em 

coleta de conteúdos em campo.  

 Dentro do exposto, são utilizados dados de bancos de informações públicas, 

principalmente, do censo demográfico de 2010 e do censo agropecuário de 2016 ambos 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.  

 A partir disso, são notórias as diferentes bases de dados, por isso, cada fonte de 

informações possui diferentes origens e períodos de coleta, nesse caso, o censo 

agropecuário de 2016 é utilizado para análise de propriedades rurais do município, 

representando base importante para análise da economia agrícola e das atividades 

especificas dos produtores rurais, agregando de forma salutar aos indicadores voltados a 

avaliação de áreas rurais. 

 Em contrapartida, o censo demográfico de 2010 é uma base de dados relevante 

sobre a demografia e análise da população que habita o município de Milhã, no entanto, 

possui data de coleta das informações em 2010, mas, ainda é a principal fonte de coleta 

geral e oficial sobre questões sociais por setores censitários.   

 Além do exposto, serão utilizados dados de avaliação espacial em Sistemas de 

Informações Geográfica – SIG para caracterização de elementos físicos geográficos, 

assim como, serão realizadas avaliações de dados coletados em trabalho de campo para 

execução da análise da vulnerabilidade e do risco de seca local.  



Para isso, o retrato quantitativo do estudo são representados em mapas em escala 

grande, entre 1:200.000 e 1:50.000 em recorte municipal e distrital, com a finalidade de 

avaliação e localização da vulnerabilidade e risco. 

Assim, os diferentes elementos são analisados espacialmente, gerando produtos 

cartográficos com diferentes resultados e formas de representação escalar, com dados 

primários e secundários para, ao final do estudo, serem obtidos os índices de 

vulnerabilidade e risco de seca.   

A partir disso, os dados obtidos para avaliação dos indicadores de 

vulnerabilidade e risco são calculados, armazenados em tabelas e atribuídos à 

ferramenta do ArcMap. Assim, cada indicador é processado, mapeado e espacializado 

por setores censitários, onde os indicadores de exposição, de capacidade adaptativa e de 

susceptibilidade são mapeados e identificados os níveis de vulnerabilidade e risco de 

seca.   

Desse modo, os dados coletados são armazenados em ambiente de Sistema de 

Informações Geográficas – SIG, principalmente, os software ArcMap versão 10.6 e 

Spring versão 5.2.1. Assim, cada indicador é atribuído em formato compatível ao 

mapeamento nas ferramentas de geoprocessamento.    

Pelo exposto, é realizado mapeamento local da vulnerabilidade e risco à seca por 

setores censitários. Desse modo, os dados são distribuídos em gradação de cores em 

avaliação por quantis, permitindo assim, a dimensão dos dados em classes niveladas 

entre muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. 

Além da vulnerabilidade e do risco, é realizada a espacialização de informações 

de características do uso da terra em análise supervisionada de imagens de satélite no 

programa Spring versão 5.2.1. 

Para isso, são analisadas as áreas por pixel em processamento digital, 

espacializando os pontos que representam áreas degradadas e áreas com vegetação em 

boas condições de conservação.  

Além disso, é realizado mapeamento ambiental e político administrativo, assim, 

com base em bancos de dados em instituições públicas, como por exemplo, IBGE, 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, Fundação Cearense de 

Meteorologia e Recursos Hídricos - FUNCEME e Instituto de Pesquisa e Estratégia 

Econômica do Ceará - IPECE serão mapeados aspectos geológicos, de solo e de 

caracterização ambiental da área de estudo.   



Agregando ao trabalho, é realizado mapeamento geomorfológico da área em 

estudo com base em informações altimétricas coletados em SRTM, assim, serão 

recortados os recursos hídricos e o relevo do município de Milhã – Ceará, os 

procedimentos serão realizados no ArcMap 10.6 com a ferramenta de hidrologia. 

As etapas de espacialização estão representadas no quadro 08, em que, cada 

passo de mapeamento gera produtos cartográficos em datum Sirgas 2000, em projeção 

Universal Transversa de Mercator– UTM, zona 24 sul representam de forma adequado 

o Estado do Ceará em zona equatorial.  

 

Quadro  8  –  Elementos espacializados 
Elementos especializados 

Mapa político 

administrativo. 
Mapeamento da área de estudo a partir da delimitação político administrativa 

do município de Milhã – Ceará e de dados políticos, sociais e econômicos. 

Cobertura da terra. Por meio de imagem Landsat 8 - sensor OLI, data julho de 2018, serão 

recortados dados de vegetação, solo exposto e recursos hídricos, para 

agregação de dados na análise de exposição. 

Caracterização 

ambiental. 
Serão mapeados, por meio de dados secundários, os aspectos naturais de 

geologia, solos, hidrologia e geomorfologia, os dois últimos temas com uso 

de imagem Shuttle Radar Topography Mission – SRTM, zona 24 sul, 

objetivando análise ambiental no município de Milhã – Ceará.    

Mapas de exposição, 

capacidade adaptativa e 

susceptibilidade. 

Mapeamento dos índices de exposição, capacidade adaptativa e 

susceptibilidade. 

Mapas de 

vulnerabilidade. 
Mapa de vulnerabilidade temático a partir de gradação de cores em níveis de 

muito alta a muito baixa vulnerabilidade.   

Mapas de risco Mapa de risco temático a partir de gradação de cores em níveis de muito alto 

a muito baixo risco.   

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

3.2.5 Trabalho de campo 

Para melhor representação da realidade foram realizados dois campos de estudo 

no município de Milhã – Ceará. Desse modo, cada campo possui especificidade e 

contribuem de forma direta na construção do estudo, o 1º campo contribui para o 

reconhecimento e análise política institucional e o 2º campo para caracterização física e 

verificação de dados produzidos em gabinete por sensoriamento remoto.  

Em cada campo foram realizadas análises política, econômica e física natural da 

área em estudo, com a finalidade de auxílio na discussão dos dados secundários e na 

classificação supervisionada da cobertura da terra do município. 

Assim, a validação em campo e realização de possíveis correções da análise 

gabinete contribui para melhoria na execução e representação dos elementos avaliados, 

ou seja, áreas de uso para agropecuária, área sem uso e áreas degradadas e conservadas.  



Nesse caso, o presente estudo utiliza a cobertura da terra a partir das atividades 

realizadas no município, dos aspectos da vegetação, das características de solo exposto e 

de áreas sem atividades econômicas de origem agrícola ativa, além de elementos 

observáveis e classificáveis no estudo a partir de bancos de dados secundários e na 

coleta de informações em campo. 

Portanto, a realização de campo para representação da cobertura da terra 

contribui para validação dos indicadores e avaliação qualitativa entre o modelo e a 

realidade avaliada.  

A partir do que foi exposto, é produzido um banco de dados em sistema SIG dos 

setores censitários de Milhã – Ceará com a finalidade de aplicação no estudo de forma 

integrada com base em diferentes frentes de trabalho em campo, em análise de dados 

públicos, em avaliações laboratoriais com segmentos de informações secundárias e 

primárias, desse modo, dando robustez aos indicadores de vulnerabilidade e risco de 

seca para aplicação da metodologia na área de estudo de acordo com a figura 06. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

Figura 6  –  Metodologia 



 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Caracterização ambiental  

O município de Milhã – Ceará é constituído por diferentes características 

ambientais, desse modo, para identificação e análise ambiental é fundamental relacionar 

variáveis que se agregam e compartimentam os diferentes constituintes ambientais.  

A partir disso, as características do relevo do município foram avaliadas e 

observadas em campo e em software de geoprocessamento, com identificação de 

diferentes formas geomorfológicas, das quais, as principais definições estão no quadro 

9.  

 

Quadro  9 – Principais características geomorfológicas de Milhã - Ceará 
Principais características geomorfológicas de Milhã - Ceará 

Planícies fluviais: Representam típicas formas de deposição fluvial, com material de natureza aluvial 

transversalmente, podem ser observadas nestas planícies, setores bem homogêneos e claramente 

identificados: a vazante- compreende basicamente o talvegue e o leito menor do rio, podendo ser 

submetido a cheias periódicas (SOUSA et al, 1979). 

Depressão sertaneja: Compreende a maior área no Estado, com baixa declividade 100 – 350 m, possui 

superfície intensamente aplainada, intensa ação erosiva, predomínio da vegetação de caatinga. Esta 

compartimentação possui clima semiárido, com chuvas irregulares em média 800 mm ano, concentradas 

nos primeiros meses, possui grande diversidade de solos, em sua maioria rasos (SOUSA et al, 1979). 

Cristas residuais: São formas disseminadas pela depressão sertaneja que efetivam os efeitos seletivos de 

trabalho erosivo no decorrer da história geológica recente da região. São geralmente áreas despidas de 

solo ou de vegetação e quando a pedogêneses é efetiva, conduz à formação de solos litólicos, recobertos 

por uma caatinga de porte arbustivo (SOUSA et al, 1979).  

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Sousa et al, 1979. 

 

Dessa forma, foi registrada baixa altimetria no município com variação entre 

167 a 386 metros com concentração na parte sudoeste e oeste da área avaliada com 

predomínio de cristas residuais de origem cristalina nos pontos de maior altitude e na 

maior parte do município depressão sertaneja e registro de planícies fluviais com relevo 

menos elevado (figura 7).  

A partir da figura 7, fica evidenciada a variação do relevo no município de Milhã 

– Ceará que é relacionado com o registro de uso e ocupação em áreas de planície de 

inundação com construção de açudes, plantação de pastos, construção de residências 

próximas a recursos hídricos e principalmente para a pecuária.   

 

 

 



Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

Desse modo, a figura 8 mostra a planície de inundação do Rio Capitão Mor, 

maior rio do município, demonstrando diversos usos e características do relevo com 

área plana de inundação e ao fundo uma crista residual, assim como, a plantação de 

capim para alimentação animal.  

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

Figura 7  –  Modelo digital de elevação de Milhã - Ceará 

Figura 8  –  Planície do Rio Capitão Mor e crista residual em Milhã - Ceará 



 A partir disso, na figura 8, podem ser observados solos com substrato profundo e 

com bom desenvolvimento por conta da influência da deposição de sedimentos 

apresentando características de fertilidade com registro de intensa ocupação humana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021).  

 

  

 A figura 9 mostra áreas com relevo com pouca ondulação, áreas com baixa 

variação altimétrica com registro de morros formados pelos processos de erosão, 

constatando a principal forma de relevo e paisagem estando presente em todo o 

município com diferentes usos dependendo da localização geográfica das estradas, das 

áreas com maior fertilidade dos solos e dos centros urbanos. 

Em conjunto com o relevo, os solos apresentam intensa variação no contexto 

municipal com presença de solos argilosos com substrato bem definida e horizonte A, 

luvissolos com horizonte A e boa profundidade, neossolos litólicos com horizonte B 

pouco desenvolvidos e com presença de substrato rochoso e planossolos apresentando 

pouca profundidade com horizonte B (figura 10) (DOS SANTOS, 2018). 

 

Figura 9  –  Depressão sertaneja em Milhã - Ceará 



 Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

Dessa forma, as características do solo influenciam no uso para atividades 

agrícolas, assim como o relevo, os solos são importantes fontes de equilíbrio nas 

atividades produtivas rurais. Dessa forma, as principais atividades em toda área de 

estudo é a pecuária extensiva e a agricultura temporária, conforme a figura 11.  

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

Figura 10  –  Mapa de solos do município de Milhã - Ceará 

Figura 11  –  Uso do solo para agricultura em Milhã - Ceará 



  

A partir da figura 11, temos como exemplo o maneja de uso e cobertura do solo 

para plantação de milho, em contexto de solo exposto e de área com a manutenção da 

cobertura vegetal seca para alimentação de gado por meio de pastagem.  

As áreas produtivas do município são diretamente influenciadas pela pecuária, 

assim, em todo o município foi observada áreas de produção com rebanhos de bovinos, 

com predominância de desmatamento e uso de pastagem nas margens dos açudes e dos 

rios com plantação de capins e pastos para alimentação dos animais (figura 12). 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

  

A partir disso, o uso da atividade produtiva pecuária é associado com o 

desmatamento da vegetação produzindo diferentes níveis de degradação, onde solos 

rasos intensificam os processos de erosão e solos profundos perdem o substrato 

superficial diminuindo a produtividade.  

 

Os impactos das atividades antrópicas no semiárido podem ser sintetizadas 

na: degradação generalizada dos ecossistemas; perdas da biodiversidade 

animal e vegetal; erosão dos solos; assoreamento dos mananciais e perda da 

resiliência. Como resultados: extensas áreas do semiárido podem ser vistas 

como severamente degradadas; exacerbação dos impactos advindos das 

mudanças climáticas e a desertificação compondo a paisagem (Crispim et al, 

2012).   

 

A partir disso, a figura 13 representa áreas com pouca cobertura vegetal, onde 

ocorrem processos de erosão e solos com presença de materiais rochosos superficiais, 

ou seja, neossolos com pouca profundidade. 

 

 

Figura 12  –  Uso do solo para pecuária em Milhã - Ceará 



 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

Nesse sentido, os processos de desmatamento e atividades econômicas como a 

pecuária extensiva utilizam os solos de forma desordenada, retirando o substrato vegetal 

do solo e expondo as rochas aos processos de erosão, dessa forma, os neossolos ganham 

destaque sendo encontrados em grandes áreas do município de Milhã, assim como, na 

figura 14.  

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

Além disso, mesmo em áreas com registro de vegetação arbustivas isoladas são 

notórias as marcas do uso inadequado do solo, onde áreas íngremes são desmatadas e 

expostas aos processos de intemperismo.  

 

 

Figura 13 - Solo exposto e área com processo de erosão em Milhã - Ceará 

Figura 14  –  Solos e rochas expostas em Milhã - Ceará 



 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

Assim como as áreas com solos expostos, existem também pontos com 

vegetação arbórea com boa cobertura dos solos, mas ganham destaque as áreas com 

relevo íngreme, pois o uso do solo nessas características é dificultado, assim como, em 

áreas com relevo plano necessitam de uso adequado e manejos específicos para a 

pecuária, exemplo disso é a figura 15.  

No entanto, ocorrem registros de pontos com uso e ocupação diversos, existindo 

exemplos de áreas com manutenção da vegetação, como na figura 15, e pontos com 

solos totalmente expostos com rochas expostas, processos de erosão avançados e 

queimadas, figura 16.  

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

 Desse modo, o contexto ambiental no município é variado, existem pontos com 

cobertura vegetal ao lado de áreas totalmente desmatadas, assim, fica registrado ações 

 

 

Figura 15  –  Cobertura do solo pela vegetação em Milhã - Ceará 

Figura 16 – Áreas com vegetação e degradação dos solos em Milhã - Ceará 



extensivas sem equilíbrio e manejo do solo. Outra questão é o uso de queimadas para 

retirada da vegetação desmatada prejudicando a fertilização do solo com a retirada de 

matéria orgânica demonstradas na figura 16. Nesse sentido: 

 
Ressalta-se que a erosão constitui-se uma das principais formas de 

degradação do solo, uma vez que promove consequências danosas sobre o 

solo. Entretanto, ela está vinculada a outros processos degradacionais. Entre 

estes está a retirada da cobertura vegetal ampliando os efeitos processos 

erosivos naturais (CRISPIM et al, 2012).   

 

   Consonante ao que foi exposto, foram identificadas planícies fluviais com 

intensa ocupação de açudes com melhor fertilidade do solo, por isso, são áreas 

intensamente utilizadas para atividades agrícolas e ocupação humana.  

A partir dessas informações, o mapa do município de Milhã foi analisado com 

uso de imagens de satélites e foi realizada a compartimentação dos recursos hídricos, da 

vegetação e dos solos expostos, onde as observações de campo foram constatadas em 

áreas degradadas em contexto de uso dos recursos naturais de forma desordenada, 

principalmente, na proximidade das áreas urbanas e com acesso às estradas principais 

de ligação entre as sedes distritais e municipal.  

A partir da coleta de dados em campo, foi possível elaborar o mapa de cobertura 

do solo do município de Milhã – Ceará em três aspectos espaciais, cobertura da 

vegetação, solos totalmente expostos e áreas com recursos hídricos. Assim, foi possível 

analisar as condições ambientais do município e observar o contexto de origem das 

principais problemáticas ambientais que intensificam a vulnerabilidade à seca na área 

em estudo (figura 17).  

Dentro do exposto, as áreas com incidência de recursos hídricos de origem 

artificiais, como os açudes, são intensamente ocupadas por residências e concentram a 

maior porcentagem de solos expostos, por conta disso, são pontos com potencial de 

erosão e degradação ambiental. 

Em contrapartida, as áreas com relevos mais elevados e de difícil acesso são 

pontos com menor degradação da vegetação, mas sem acesso para construções de 

residências e açudes pela ocorrência de encostas com declividade acentuada. 

 

 

 

 



 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

Nesse sentido, as áreas com solos próximos aos rios e açudes com processos de 

deposição são intensamente utilizados, assim, as margens do Rio Capitão Mor possuem 

intenso uso e ocupação com registro de áreas com solo exposto e constantes atividades 

pecuaristas.  

Portanto, as análises do contexto ambiental são diretamente associadas ao 

modelo de produção agrícola do município que é a pecuária extensiva, assim, as 

atividades econômicas são observadas pela concentração de sítios e fazendas, atuando, 

principalmente, na produção de derivados de leite.  

Todos os distritos do município de Milhã – Ceará possuem aspectos de 

degradação ambiental associados ao uso do solo, no entanto, os impactos e a intensidade 

dos processos são distintos entre os setores do município em que os fatores ambientais e 

sociais de cunho econômicos contribuem para a intensidade do uso e ocupação do solo, 

pois áreas com maior disponibilidade de recursos naturais e acesso às áreas urbanas 

possuem maior nível de degradação e ocupação humana. 

Assim sendo, foi identificado que os setores próximos às sedes distritais e 

municipais possuem maior concentração de áreas construídas e intensificação da 

Figura 17  –  Cobertura do solo em área rural de Milhã - Ceará 



produção agrária dos setores rurais de Milhã – Ceará. Além disso, as estradas possuem 

direta relação com a ocupação de comunidades rurais e concentração de atividades 

econômicas em áreas isoladas, em que, a construção de estradas possibilita o acesso das 

áreas distantes da sede municipal, mas apenas as estradas de ligação entre a sede 

municipal e as sedes distritais possuem relevância na concentração populacional e de 

degradação ambiental no entorno.  

Portanto, as estradas possibilitam o dinamismo na economia e concentram faixas 

de uso do solo com degradação intensa da vegetação com áreas sem cobertura vegetal 

expressiva. Por sua vez, esse fato independe do tipo de solo e das características 

naturais, pois em todos os pontos com acesso a estradas principais foram identificadas 

ocupações humanas expressivas no contexto rural, e, com elas, rastros de degradação 

ambiental.  

As estradas e as sedes urbanas são pontos de atração econômica no município e 

influenciam na ocupação humana, assim como, a produção pecuária e os recursos 

naturais são fontes de uso do solo, que em muitos casos, é realizada a partir da 

exploração e da degradação ambiental.  

 

4.2 Características climáticas e hídricas 

O município de Milhã – Ceará está localizado no Sertão do Nordeste brasileiro, 

possui clima semiárido com característica de concentração das chuvas entre os meses de 

fevereiro a maio e irregularidade nas precipitações entre junho a janeiro. 

Assim, essa característica fica evidenciada a partir da análise de dados 

pluviométricos de 1980 a 2019 uma série de 40 anos de dados registrados na estação da 

FUNCEME na sede municipal de Milhã-Ce, que obteve média pluviométrica de 692,9 

mm. 

Aliado ao contexto de incidências de chuvas, temos os dados de temperatura, 

evapotranspiração e pluviometria que juntos geram o Índice de Aridez - IA 

demonstrando o nível de aridez de uma área, que para a área de estudo, no ano de 2019, 

obteve o valor de 0,42, resultado consonante ao dado gerado pela FUNCEME com base 

na média histórica com nível de 0,37, ambos os dados demonstrando que as 

características de semiaridez são as predominantes na área pesquisada.  

A partir disso, a distribuição das médias históricas entre os meses que compõem 

um ano tem o registro de concentração das chuvas em cinco meses e escassez em 



setembro a novembro, com baixos registros em agosto e dezembro, demonstrando 

assim, no gráfico 01, que os meses de janeiro a junho são os mais chuvosos. 

  

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na FUNCEME (2022). 

 

Dessa forma, é observado que as chuvas se concentram entre janeiro a junho, 

assim, com a ocorrência de pouca precipitação nesses meses ocorrerá risco de seca para 

os demais períodos de julho a dezembro, esse fato, serve como alerta para ocorrência de 

secas ao longo do ano com implementação de ações emergenciais.  

 Aliado a isso, é registrado na área de estudo que os 10 anos com menores 

registros de chuvas da série histórica obteve nos cinco meses iniciais chuvas escassas e 

índices de anomalia de chuvas negativos evidenciando que secas extremas possuem 

ponto de atenção nos meses iniciais e que podem ser estendidas por anos como 2012 á 

2013, 1991 à 1993, 1981 à 1983 e 2017 a 2018, que registraram extremos climáticos de 

seca na série histórica.   

Dessa forma, aliado as médias históricas temos o Índice de Anomalias de 

Chuvas – IAC que possibilita evidenciar anos secos e chuvosos a partir de anomalias 

positivas e negativas em que evidências de índices negativos demonstram engates para 

desastres, assim como, a frequência de eventos extremos de seca durante os anos 

avaliados de 1980 a 2019 servem como um demonstrativo do comportamento temporal 

das secas na área em estudo (Tabela 01). 
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Gráfico  1 –  Média histórica por mês em milímetros 
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Tabela 1  –  As 10 menores médias pluviométricas 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na FUNCEME (2022). 
 

Nesse sentido, foram identificados 14 anos com anomalias positivas acima da 

média histórica e 26 anos com anomalias negativas abaixo da média, com evidências de 

anos muito secos com IAC -5 em 2012 e extremos climáticos de chuvas com mais de 

1200 mm média do ano de 1985 (Gráfico 02). 

 Dessa forma, a partir do gráfico 02, fica claro que a maior frequência de anos 

secos evidencia o risco eminente de anomalias negativas gerando o desastre da seca 

aliado a vulnerabilidade da população e do ambiente, por isso, o IAC é um elemento da 

exposição à seca a partir das características históricas e frequência do fenômeno em 

Milhã-Ce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na FUNCEME (2022). 

Tabela 01: As 10 menores médias pluviométricas 

Número 10º  9º  8º  7º  6º  5º  4º  3º  2º  1º  

Ano 2017 2013 2018 1991 1981 1983 1998 2015 1993 2012 

Janeiro 56 8 50 64,8 48 9 97,4 3 8,5 101 

Fevereiro 164,7 60 33,9 43 53 132,5 0 79 137 20 

Março 166 82 120 108,8 304 249,5 140,5 130 27 9 

Abril 58 108,3 191,5 65,5 10 8 80 38 42,4 11 

Maio 56 111,3 82 185,7 15 0 35,6 26,5 127,4 29 

Junho 0 76 0 26,2 35 0 17 55,5 11 0 

Julho 32 12 0 0 0 0 0 33 0 0 

Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Setembro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Outubro 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 

Novembro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dezembro 0 67 22 0 0 0 0 0 0 9 

IAC -1,7   -1,7 -2 -2,1 -2,4 -3,1 -3,4 -3,5 -3,6 -5,5 

Média 532,7 524,6 499,4 494 465 399 378,5 365 353,3 179 

Gráfico  2  –  Índice de Anomalia de Chuvas (IAC) 

 



 

A partir do gráfico 02, fica evidenciada a diferença entre os indicadores de seca 

a partir das curvas que possuem variações expressivas entre os anos demonstrando 

irregularidade das chuvas com registro predominante de períodos secos e muito secos 

intercalados por anomalias úmidas e extremamente úmidas, com destaque para os anos 

de 2012 a 2019 todos com anomalias negativas.  

As variações entre as mínimas e máximas dos anos com anomalias 

extremamente úmidas e extremamente secas são expressivas com valores de 1229,9 mm 

e de 179 mm evidenciando parâmetros para o limiar de desastres iniciados com os 

extremos de seca (Gráfico 03).  

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na FUNCEME (2022). 

 

A partir do gráfico 03, fica evidenciada a variação entre as máximas e mínimas 

da serie histórica de 40 anos demonstrando a irregularidade pluviométrica ao longo do 

tempo, em que, as características climáticas afetam diretamente os sistemas hídricos que 

em anos secos perdem a capacidade de atender as atividades realizadas pela população, 

como por exemplo, a agricultura.  

Dessa forma, muitos estabelecimentos rurais ficam sem condições de 

abastecimento hídrico ao longo do ano, entre eles, no município de Milhã, onde foi 

identificado que 745 das propriedades não possuem disponibilidade de água 

permanente, ou seja, 43% do total necessitam de ações mitigadoras como carro pipa e 

uso de cisternas para abastecimento hídrico.  

Assim, além dos açudes, muitos proprietários rurais possuem acesso a cisternas 

como principal meio de armazenamento de água, no entanto, as mesmas não possuem a 

capacidade de manutenção anual da água tendo a necessidade de abastecimento, além 

1229,9 1167,3 1120,5 1083,5 1061,8 1035,5 979,3 932 929 919,8 

179 
353,3 365 378,5 399 465 494 499,4 524,6 532,7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 menores 10 maiores10 Maiores 10 Menores 

Gráfico  3 – As 10 maiores e menores precipitações anuais 

(Máximas e mínimas) 
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disso, os poços são identificados em poucas áreas que possuem condições geológicas de 

manutenção da água no subterrâneo, principalmente em falhas geológicas com poços 

fissurais ou poços profundos (gráfico 04).  

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no IBGE (2022). 

 

A partir do gráfico 04, as cisternas estão distribuídas em todo o município, mas, 

ainda são registrados 30% das propriedades sem uso dessas tecnologias, assim como, os 

poços estão concentrados em poucas áreas com apenas 14% das propriedades com 

poços convencionais, além disso, existem somente quatro poços profundos jorrantes e 

185 sem registro de água jorrante, ou seja, poucos estabelecimentos rurais possuem 

condições ambientais ou financeiras para instalação dessa ferramenta.   

Além disso, os rios existentes na área de estudo são predominantemente 

intermitentes com fluxo hídrico apenas no período chuvoso, no entanto, muitos cursos 

d’água são utilizados para construção de barramentos e captação hídrica em açudes, 

distribuídos em todos os setores censitários.  

Nesse sentido, ás propriedades com registro de rios ou riachos é de 761 

estabelecimentos, ou seja, 44% do total, no entanto, apenas 348 possuem suas margens 

protegidas por mata ciliar e 413 não são protegidas, evidenciando com isso, a 

necessidade de ações educativas e fiscalizações para proteção das fontes hídricas 

(gráfico 05). 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no IBGE (2022). 
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Gráfico  5 –  Existência de rio ou riacho 

Gráfico  4 – Acesso a poços e/ou cisternas 

 



  

Associado aos recursos hídricos, temos os reservatórios superficiais principal 

fonte de abastecimento e uso em demandas econômicas, nesse aspecto, todos os setores 

registram barramentos, no entanto, as dimensões das áreas cobertas variam 

consideravelmente em todo o município, desde pequenos, médios e grandes espelhos 

d’água. 

A partir do exposto, a relação entre as características climáticas e os recursos 

hídricos é direta com dependência da precipitação e manutenção das chuvas ao longo do 

tempo para abastecimento de reservatórios, assim como, no acesso aos meios de 

captação de água e distribuição desse recurso para a população. 

 

4.3 Atividades econômicas e características sociais  

O município de Milhã-Ceará possui especificidades ambientais relacionadas aos 

aspectos climáticos, geomorfológicos, vegetacionais e de solos, mas, a cobertura do solo 

apresenta ligação entre esses elementos com os usos realizados pela sociedade e pelas 

ações implementadas no território pela população, assim, os aspectos económicos e as 

características sociais são basilares para compreensão da vulnerabilidade e risco à seca. 

Nesse sentido, os elementos presentes em áreas rurais são diferentes dos 

encontrados em centros urbanos, nesse caso, é necessária a apropriação de dados do 

censo agropecuário que evidenciam os aspectos sociais, da economia e da população 

rural. 

 Aliado a isso, são analisados dados de produção agrícola, densidade 

populacional, áreas destinadas à produção agrícola e demarcações do quantitativo de 

equipamentos e força de trabalho utilizadas nos estabelecimentos agropecuaristas ou de 

agricultura familiar.  

Assim, o município de Milhã possui 1745 estabelecimentos rurais reconhecidos 

pelo IBGE no censo agropecuário de 2016, determinando umas das fontes de dados para 

a avaliação da vulnerabilidade e risco à seca no município, demarcando também, a base 

de informação para análise das características da economia agrícola.   

 

4.3.1 Reconhecimento político administrativo 

O contexto político administrativo do município de Milhã – Ceará perpassa 

diferentes áreas, entre elas, o recorte territorial formado pela divisão político 



administrativa em distritos com partes rurais, comunidades rurais, sedes distritais 

urbanas e sede municipal urbana (figura 18).  

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

Além disso, as diretrizes legislativas e estruturais demandam análises em 

diferentes escalas a partir da legislação municipal, projetos de atuação político 

administrativo dentro do município, políticas externas de origem federal e estadual e 

ações da participação cívica social com normas e regulação da população por meio de 

sindicatos e associações comunitárias.  

Dessa forma, com investigação em campo, foram evidenciados diferentes 

aspectos de atuação política relacionadas às secas e ações para ajustamento e medidas 

de atuação que reduzem a vulnerabilidade da população ao fenômeno da seca, assim 

como, a distribuição irregular de diferentes frentes de atuação político social e 

administrativa no município.  

Nesse propósito, foram observadas em atuação política administrativa municipal 

fontes de recursos financeiros implementados em estruturas públicas como poços, 

cisternas, açudes, carros pipas, estradas e transporte de água.  

Figura 18 – Divisão político administrativa de Milhã – Ceará 



A partir disso, o registro em placas de obras públicas, documentos, entrevista 

com a população e no perfil de origem das políticas atuantes do município foi possível 

identificar diversidade na origem dos recursos aplicados em estruturas de redução da 

vulnerabilidade à seca.  

A partir disso, foi identificado que a atuação federal trabalha em conjunto com 

políticas estaduais e municipais em conjunto com ações sindicais, associações e 

organizações não governamentais.  

Dessa forma, foi possível identificar as estruturas públicas e atuação em âmbito 

rural das políticas associadas à escassez hídrica de Milhã – Ceará, em trabalho de 

campo e análise documental, entrevista com representantes do setor administrativo, 

sindical, representação comunitária e em registros físicos como placas de obras, cartazes 

informativos e no perfil das obras encontradas na área de estudo.  Assim, o quadro 10 

evidencia os principais registros políticos encontrados no município para redução da 

vulnerabilidade à seca.    

 

Quadro  10 – Ações político administrativo e sociais de redução da vulnerabilidade a 

seca em Milhã – Ceará 

Ações político administrativo e sociais de redução da vulnerabilidade a seca em Milhã – Ceará 

Estruturais 

Nome Origem Perfil 

Cisternas ONG e recurso público 

(Federal)  

Distribuição regular no município, cisternas de 

placas, com origem da Articulação do Semiárido 

brasileiro – ASA e do governo federal.  

Poços Recursos privados, municipal 

com relação estadual e federal.  

Distribuição irregular no município, restritos em 

poços construídos com recursos privados e recursos 

públicos.  

Carros pipas Recurso federal e estadual Distribuição regular para abastecimento de cisternas.  

Açudes Recurso privado de construção 

espontânea pela população e 

açudes públicos com 

construção regulada. 

Distribuição regular de açudes de origem privada e 

irregular de açudes de origem pública. 

Estradas Origem pública municipal Distribuição regular com qualidade irregular, 

finalidade de transporte e circulação de recursos 

hídricos, de pessoas e cargas.  

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 
 

 Todas as estruturas foram avaliadas em campo a partir da observação e diálogo 

com representantes políticos e população, dessa forma, foi possível identificar as 

estruturas mais relevantes na redução da vulnerabilidade à seca no município.  

 Desse modo, as estruturas físicas são importantes para fortalecimento da 

capacidade adaptativa à seca da população, onde fatores como escolas, postos de saúde 

e outras ações de origem legislativa foram identificadas no estudo.  



 Portanto, foi observado que as escolas de origem estadual são restritas às áreas 

urbanas, assim como, as escolas de administração municipal são distribuídas nas sedes 

urbanas, constatando que, as áreas rurais distantes das áreas urbanizadas dependem de 

transporte e deslocamento para acesso aos centros de ensino (figura 18).   

 Consonante ao que foi exposto, os postos de saúde estão localizados nas sedes 

municipais, no entanto, existem redes de saúde com agentes comunitários do município 

para visitação e atuação nas áreas rurais, mas o acesso direto da população demanda 

deslocamento para as sedes urbanas por conto da inexistência de postos de saúde em 

zonas rurais afastadas das sedes distritais e municipal.  

 

4.3.2 Sociedade e distribuição populacional  

O município de Milhã possui base de dados em demonstrativos da população 

rural em diferentes fontes, banco de dados municipal, secretarias institucionais, no 

entanto, para o recorte de setores censitários os bancos de informações do censo 

demográfico de 2010 e o censo agropecuário de 2017 do IBGE são os mais aplicáveis 

para análise setorial, deixando as primeiras fontes como base para validação e 

verificação da validade das informações, aliadas a trabalhos de campo.    

Dito isso, em primeiro momento, é apresentada a composição geral da população 

rural centrada, principalmente, nos produtores e estabelecimentos rurais. Nesse sentido, 

será aplicado dados do censo demográfico de 2010 em consonância aos dados do censo 

agropecuário de 2016.   

A população estimada pelo IBGE das áreas rurais analisadas no presente estudo 

é de 8070 habitantes, a partir dos dados de 2010 e o número de estabelecimentos 

avaliados é de 1420, ou seja, das 1745 propriedades existentes 276 estão localizadas em 

setores considerados urbanos pelo censo demográfico de 2010.   

Assim, cada setor censitário possui uma população estimada em relação aos 

dados do censo de 2010 e as propriedades rurais do censo de 2017, mas, cada base de 

dados é avaliada separadamente dentro de indicadores específicos, ou seja, dados 

agrícolas censo agropecuário, já os dados sociais censo demográfico.  

Dessa forma, a população do município está distribuída de forma distinta entre 

os setores, quatro setores concentram 42% da população, demonstrando maior 

concentração, três concentram 22%, outros três registram 17% e os demais quatro 

setores registram 19% dos habitantes.  



A partir da figura 20 é observada variação expressiva da população entre os 

setores demonstrando exposições diferentes, no entanto, a população não está 

distribuída apenas em estabelecimentos agropecuários, existem diferentes tipos de 

habitações em vilas e residências dentro de propriedades rurais, por esse motivo, as 

áreas mais habitadas não possuem necessariamente o maior número de propriedades 

consideradas pelo censo agropecuário (Figura 19).  

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

Por esse motivo, ambas as categorias devem ser avaliadas separadamente, pois 

as propriedades produtivas são basilares para as áreas rurais e sofrem efetivamente com 

a seca, assim como, a população que vive no campo, mas não possuem propriedades, 

pois mais de uma família pode morar e utilizar o mesmo estabelecimento, além disso, 

existem grupos de trabalhadores que não possuem a propriedade da terra que devem ser 

levados em consideração na exposição à seca.  

Desse modo, a figura 20 demonstra variação evidente entre as áreas mais 

populosas e os setores com maior concentração de propriedades rurais demonstrando 

que as terras produtivas estão concentradas em zonas com menor quantidade de 

habitantes.  

Figura 19  –  Distribuição da população de Milhã - Ceará 



 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

Nesse sentido, fica evidenciada que a população do município de Milhã habita 

comunidades rurais isoladas e propriedades rurais, essa característica é observada em 

trabalho de campo, pois são constantes os vilarejos e áreas extensas de vegetação e 

campos, com concentração de comunidades próximas às principais estradas de ligação 

aos distritos e a sede municipal.    

Por conta disso, existe uma discrepância em relação a variação de habitantes e 

estabelecimentos agropecuaristas, no entanto, apenas um se destoa de forma expressiva, 

existe uma área com 9 estabelecimentos rurais e uma média de população entre 600 e 

900 habitantes (Figuras 19 e 20), isso é justificado pela existência de comunidades ao 

lado da rodovia de ligação entre a sede municipal e o distrito de Baixa Verde, nesse 

caso a população vive em comunidades e não possuem área de estabelecimentos 

agrários.  

No entanto, essa consideração não implica na desvalorização das referências 

agrárias, pois esses elementos são correlacionados com a densidade demográficos para 

geração do indicador de exposição. Nesse sentido, ambas as variáveis possibilitam uma 

Figura 20  –  Distribuição dos estabelecimentos agrícolas de Milhã - Ceará 



amostragem válida para demonstrar os elementos expostos à seca, pois todos os objetos 

e ações implementados no espaço influenciam na dinâmica do todo.  

Aliado as características de distribuição populacional, a diversidade de gênero na 

produção e chefia de estabelecimentos rurais é baixa, com apenas 12% dos 

estabelecimentos com produtora rural do sexo feminino e 88% com o produtor rural do 

sexo masculino, nesse ponto existe uma expressa desigualdade em relação ao destaque 

do significado de produtor (a) rural, pois em estabelecimentos de produção familiar 

todos atuam diretamente na geração de renda e alimentação no núcleo familiar (gráfico 

06).  

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no IBGE (2022). 

 

A partir do exposto, os dados populacionais e de estabelecimentos agropecuários 

devem ser associados ao modo de vida dos produtores rurais, por eles atuarem 

diretamente na economia agrícola, mas também, é importante avaliar os habitantes em 

geral dos setores censitários, pois eles influenciam na dinâmica social rural estando 

diretamente ligados ao meio em que vivem. 

Desse modo, a relação entre os habitantes produtores rurais e os moradores de 

comunidades dispersas é fundamental para avaliação da vulnerabilidade e risco à seca, 

pelo fato de que muitos são trabalhadores rurais e dependem da economia agrícola. 

Para tanto, a educação é um dos fatores de avaliação, assim, os habitantes 

alfabetizados são grupos que possibilitam melhor adaptação aos fenômenos adversos de 

seca, seja com ações de planejamento, de acesso ao conhecimento, de formas de 

proteção e de manejo das secas ou na facilidade de comunicação por meios escritos.  

A partir disso, dos 8070 habitantes registrados pelo IBGE nos setores rurais de 

Milhã - Ceará 5611, ou seja, 70% são alfabetizados e 2459 correspondendo a 30% que 

88% 

12% 

Homem

Mulher

Gráfico  6  – Sexo do (a) produtor (a) rural 



não possuem habilidade de leitura, demonstrando nível elevado de habitantes sem a 

capacidade de ler informações para lidar com a seca ou medidas escritas de manejo e 

proteção dos efeitos gerados por desastres.  

Além disso, o nível de formação é importante para as formas de atuação da 

população no ambiente rural e na produção agrícola, assim, quanto maior a instrução do 

produtor rural melhor sua capacidade de atuação frente às atividades agrícolas e na 

atuação de adaptação aos desastres com implementação de medidas de redução de 

danos.  

Nesse sentido, o gráfico 07 mostra que a maior parcela dos produtores rurais 

possui ensino equivalente ao nível primário e fundamental, seguido pela população com 

equivalência ao ensino médio completo, no entanto, os níveis de graduação e pós-

graduação são ínfimos, demonstrando pouco acesso aos cursos de graduação que 

poderiam auxiliar nas áreas da agropecuária (veterinária, agronomia, geografia e etc) ou 

ensino técnico nas áreas agrícolas, por isso, é necessário ampliação do acesso ao ensino 

técnico e superior em áreas rurais com atuação das universidades públicas e das 

secretarias relacionadas com a educação, o meio ambiente e a agricultura (Gráfico 07).  

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no IBGE (2022). 

 

Assim, fica evidenciado a necessidade de ações para alfabetização da população,  

fator esse fundamental para a capacidade de adaptação, em que as bases educacionais 

são primordiais para adaptação aos desastres e aplicação de medidas de avaliação dos 

riscos, fortalecimento de ações de comunicação e elaboração de estruturas para redução 

do risco. 
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Gráfico  7 – Nível de escolaridade produtor rural 



Aliado ao contexto educacional, temos as condições de moradia, nesse aspecto, 

as propriedades rurais são ponto de análise na segurança da economia rural e familiar, 

pois a maior parte da produção agrícola é utilizada para consumo próprio, desse modo, 

244 produtores não possuem área própria e utiliza terras de terceiros, 246 são ocupantes 

das terras, assim, sem direitos a propriedade, portanto, sem direitos regularizados sobre 

a área de atuação agrícola e com maior exposição aos desastres (gráfico 08). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no IBGE (2022). 

 

Aliada ao estudo das propriedades, os estabelecimentos com pessoas ocupadas 

em 2017 é importante registro das condições de emprego e rendimento rural na 

economia, pois a população sem propriedade que vive em comunidades rurais atuam 

diretamente como trabalhadores rurais. Desse modo, foram registrados 3647 

trabalhadores rurais ocupados distribuídos nos 1745 estabelecimentos rurais, assim, 

existe uma atuação importante da empregabilidade da população rural em todos os 

setores censitários, no entanto, de 8070 habitantes, apenas 45% registraram ocupação 

em atividades agropecuaristas.  

 

Quadro  11 – Estabelecimentos com pessoal ocupado no período no ano de 2017 

Quadro 11 - Estabelecimentos com pessoal ocupado no período de referência do ano de 2017 

Estabelecimentos Total de trabalhadores 

   1 745     3 647  

Fonte: Elaborado pelo autor com base no IBGE (2022). 

 

A população atuante em atividades agrícolas é sensivelmente exposta à seca por 

atuarem diretamente com atividades que necessitam de recursos hídricos e do uso do 

solo para produção, diferentemente de pessoas que atuam em outras áreas da economia.  
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Gráfico  8 – Ocupação das propriedades rurais 
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Outro fator importante é a capacidade de locomoção da população, seja para 

acesso aos serviços públicos em áreas urbanas ou seja para indicar as condições sociais 

do produtor rural, assim sendo, o quantitativo de propriedades com automóveis foi de 

14 com caminhões, quatro com utilitários, que servem para transporte e cargas de 

mercadorias, 28 registraram automóveis e no geral a maior quantidade foi o uso de 

motocicletas com 322 veículos em 286 propriedades rurais. 

   

Quadro  12 – Veículos 
Veículos 

Caminhões Utilitários Automóveis Motocicletas 

Estabelecim

entos 
Quantid

ade 

Estabelecim

entos 

Quantid

ade 

Estabelecim

entos 

Quantid

ade 

Estabelecim

entos 

Quantida

des 

    14      16      4      4      28      32     286     322 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no IBGE (2022). 

 

Dentro disso, apenas 22% dos estabelecimentos possuem algum tipo de 

transporte próprio, demonstrando desigualdade no acesso aos recursos de locomoção de 

mercadorias e de pessoas entre os estabelecimentos nos quais, de todos os veículos, 

86% são motocicletas com menores condições de transporte de mercadorias e auxílio 

direto na produção rural.  

Aliado às características populacionais e do modo de vida rural, temos o registro 

de Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP que é responsável pelo registro de 

agricultores familiares, que possibilita financiamento no Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF apresentando no município de 

Milhã o registro de 1161 estabelecimentos com agricultura familiar, fato que possibilita 

acesso a linhas de créditos e demonstra a dimensão desse segmento no município 

(gráfico 09). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no IBGE (2022). 

Gráfico  9 – Produtor possui DAP 



A partir disso, fica evidenciado que em todos os setores existe uma grande 

participação da agricultura familiar na economia dos estabelecimentos agropecuaristas, 

demonstrando a importância do setor para a sobrevivência das famílias, ou seja, 61% 

das áreas produtivas de Milhã atuam para manutenção da própria renda e alimentação.  

Esse aspecto torna-se positivo pelo potencial da agricultura familiar, por 

possibilitar melhor distribuição das terras e vinculação maior da população na produção 

para finalidade de consumo próprio, mas deve-se implementar linhas de créditos e dar 

assistência pública para diversificação da produção e qualificação dos agricultores.  

Associado ao que foi exposto, temos a identificação do acesso à internet como 

um indicador de acessibilidade de informação e integração da população rural e 

ampliação de informação e comunicação, nas quais apenas 29% das propriedades rurais 

possuem acesso, entre dispositivos móveis e banda larga, e 71% não possuem acesso, 

evidenciando assim, a necessidade de ampliação de sinal de telefonia e redes de 

transmissão e mecanismos que permitam a população rural poder adquirir produtos de 

telecomunicações em geral (gráfico 10).   

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no IBGE (2022). 

 

Além disso, outro fator alarmante que impossibilita o acesso às tecnologias e 

melhorias nas técnicas é a disponibilidade de energia elétrica nas propriedades rurais, 

nos quais 16% dos estabelecimentos não possuem energia elétrica, denotando um grave 

problema, pois esse serviço deveria estar universalizado em todo o município, porém, 

no entanto, existe uma larga parcela da população sem eletricidade (gráfico 11). 
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Gráfico  10 – Acesso á internet 

 



 

 Fonte: Elaborado pelo autor com base no IBGE (2022). 

 

Associado ao que foi apresentado, temos as atividades econômicas que 

dependem diretamente do contexto social vigente e das estruturas existentes do 

município, onde todos os elementos indicadores da vulnerabilidade e risco de seca estão 

interligados no contexto geral de Milhã, porém, separados entre os setores censitários de 

forma desigual e irregular.  

 

4.3.3 Economia agrícola  

O município de Milhã-Ceará possui variadas atividades econômicas, mas a que 

mais se destaca em zonas rurais são as produções agropecuaristas de criação animal e 

produção vegetal temporária, assim, a economia agrícola é fortemente afetada pelas 

tecnologias empregadas e sua expressão entre os setores censitários municipais se 

manifesta de formas distintas, com produção de laticínios, economia de subsistência e 

de comercialização da produção.  

As atividades pecuaristas são divididas em quatro tipos predominantes, criação 

de bovinos, caprinos, suínos e ovinos, pelas quais as atividades ligadas à produção e 

comercialização são destinadas a diferentes usos, entre eles, a produção de leite e corte. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no IBGE (2022). 

16% 

84% 

Não

Sim

540 

112 

731 

1094 

0

200

400

600

800

1000

1200

Ovinos Caprinos Suínos Bovinos

Gráfico  11 – Energia elétrica existente 

Gráfico  12 – Criação de animais  

 



 

O Gráfico 12 demonstra a intensa participação da criação de bovinos na 

economia agropecuarista do município presente em todos os setores censitários, tendo 

43% do rebanho destinado à produção de laticínios, demonstrando a dimensão dessa 

atividade para as famílias, principalmente, para comercialização e consumo próprio.  

Além disso, as demais produções provenientes do rebanho são distribuídas de 

forma concentrada em alguns produtores as quais não são destaques em todos os setores 

censitários, com exceção da criação de suínos que apresenta registro em 11 setores.  

A partir do exposto, é necessário relacionar a forma de produção e os 

investimentos demandados na produção pecuarista em equipamentos utilizados, 

medidas de manejo e uso do solo, assim como, aspectos da produção, nível de atuação 

para consumo próprio e comercialização.   

Dessa forma, para as atividades agropecuaristas são identificados que 1263 

estabelecimentos agrícolas utilizam algum tipo de controle de parasitas ou doenças nos 

animais e 316 não fazem uso de nenhum tipo de ação para prevenir ou controlar 

doenças na criação animal. 

Assim, fica evidenciado que na maioria dos setores existe algum tipo de 

prevenção, no entanto, as áreas com maior concentração de animais possuem destaque 

nos aspectos preventivos de doenças em que é preocupante a existência de propriedades 

sem uso de ações de controle de doenças ou parasitas, demonstrando a necessidade de 

atuação profissional para assistência agrícola nessas localidades. 

Aliado ao controle de doenças tem a suplementação animal, ou seja, formas de 

aprimorar a alimentação do rebanho como, por exemplo, ração e sal mineral. Nesse 

aspecto, 134 estabelecimentos fazem uso de suplementação e 238 não utilizam, 

demonstrando uso em todos os setores de algum tipo de melhoria na alimentação do 

rebanho.  

A partir do exposto, a pecuária ganha destaque pela intensa presença em todos 

os setores censitários, essa atividade é fundamental para os estabelecimentos rurais, 

demandando assim, ações que tornem essa atividade mais consistente e equipada para 

resposta à seca, pois ao mesmo tempo ela é uma das mais vulneráveis ao fenômeno, 

tornando-se um indicador de exposição á seca. 

No mesmo caminho temos a agricultura, principalmente, as culturas realizadas 

nos períodos chuvosos, como as plantações temporárias, estando exposta ao fenômeno 

de forma direta pela necessidade de demanda hídrica. 



A partir disso, 1274 estabelecimentos possuem lavouras temporárias e apenas 

um com registro de lavoura permanente, assim, todos os setores do município possuem 

atividades agrícolas durante o período chuvoso, mas, sem produção no período seco. 

Desse modo, os armazéns de conservação e manutenção de grãos são 

fundamentais, no entanto, eles estão concentrados em poucos setores e distantes entre as 

áreas produtivas, estando restritos e sem disponibilidade para acesso a todos os 

agricultores. Existem apenas 37 estabelecimentos com o registro de 39 armazéns, assim 

como no quadro 12, com capacidade total de 496800 kg. 

 

Quadro  13 – Armazéns convencionais e estruturais 

Armazéns convencionais e estruturais 

Estabelecimentos Número Capacidade (kg) 

37 39 496 800 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no IBGE (2022). 

 

A partir disso, é recomendada a construção e distribuição de armazéns ou silos 

públicos ou cooperados para melhoria da manutenção da armazenagem da produção e 

manutenção das vendas e consumo em todo o ano para redução da vulnerabilidade e 

exposição dessa atividade à seca. 

Aliado ao que foi exposto, temos o registro de poucas áreas irrigadas, apenas 42 

estabelecimentos, 2% do total possui irrigação com pouca dimensão entre os setores 

censitários, demonstrando a necessidade de ação no planejamento e uso dos recursos 

hídricos para melhor distribuição de mecanismos de uso da água na agricultura, como 

por exemplo, tubulações de distribuição da água ou financiamentos com essa finalidade. 

Nesse ponto, 352 estabelecimentos tiveram algum tipo de financiamento ou 

empréstimos para usos diversos e apenas 144 obtiveram recursos de origem do 

PRONAF com a finalidade de uso na terra e na produção agrícola, evidenciando pouco 

financeirização e escassa distribuição de acesso aos investimentos bancários que 

poderiam melhorar a produção local (gráfico 13).  

 

 

 

 

 



 

 Fonte: Elaborado pelo autor com base no IBGE (2022). 

 

A implementação de assistência técnica e o incentivo aos produtores rurais é 

fundamental para a diversificação das atividades agrícolas, pois são registradas no 

município poucas propriedades rurais com auxílio especializado, apenas 10 

estabelecimentos apontaram algum tipo de orientação, demonstrando assim, uma 

barreira para a expansão agrícola rural.   

Nesse sentido, as principais produções realizadas são as culturas de milho e 

feijão executadas de forma sazonal no período de chuvas, em contrapartida, as 

atividades com maior registro são pecuaristas com a criação bovina para laticínios e 

produção de ovos. Além disso, existem outras demandas que poderiam ser aproveitadas 

com auxílio especializado e investimentos financeiros em melhoramento das técnicas.   

O gráfico 14 demonstra as produções com maior destaque no município, entre 

elas, o plantio de milho e feijão e a criação de bovinos e suínos estão distribuídas em 

todos os setores censitários, já a produção de ovos e as outras atividades são localizadas 

de forma concentrada em poucos setores, por isso, a exposição da produção a seca é 

intensa e preocupante pela falta de opções para geração de renda e dependência de 

poucas alternativas.   

 

Gráfico  14 – Principais atividades econômicas por estabelecimento 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no IBGE (2022). 
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A partir das atividades econômicas e do uso do solo para implementação de 

plantio e pastagem, é possível correlacionar as aplicações de adubagem e agrotóxicos 

com o nível de atuação dos agricultores diante da produção, no entanto, os diferentes 

tipos de aplicações podem gerar indicadores distintos, por exemplo, adubação natural 

em contrapartida a de agrotóxicos.  

Assim, do total de estabelecimentos, 549 já utilizaram agrotóxicos, em 

contrapartida, o uso desses materiais devem ter cuidados específicos para o tipo de 

produção e receber assistência técnica para manipulação, contradizendo assim, com os 

dados de acesso à orientação técnica, pois apenas 10 propriedades destacaram possuir 

esse serviço.  

Desse modo, o uso de agrotóxico está presente em todos os setores de Milhã, 

demonstrando a necessidade de orientação especializada e ações de alerta para os riscos 

dos usos de elementos químicos e como utilizar corretamente (gráfico 15).  

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no IBGE (2022). 

 

Em contrapartida, a utilização de adubação orgânica é pouco aplicada estando 

concentrada em poucos setores com registro em apenas 184 propriedades, 

demonstrando a disseminação de agrotóxicos e a baixa frequência de práticas 

sustentáveis.  

 A partir do exposto, os setores censitários rurais de Milhã possuem pouca 

variedade de produção agrícola e diferenciação na dimensão das atividades econômicas, 

mas, no geral, todos apresentam uso da produção para consumo familiar, 1588 

estabelecimentos 91% do total produzem para consumo próprio, se diferenciando das 

157 propriedades 9% do total que comercializam a produção na qual, apenas quatro 

setores censitários concentram 97 dos estabelecimentos que comercializam a produção, 
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Gráfico  15 – Uso de agrotóxicos 
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mostrando a desigualdade na condição de venda e geração de recursos a partir das 

atividades produtivas (gráfico 16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor com base no IBGE (2022). 

 

Dessa forma, o contexto agrícola de Milhã perpassa a produção familiar, no 

entanto, são poucas as culturas e atividades econômicas realizadas e baixa 

comercialização da produção, mas, com grande potencial que deve ser fortalecido com a 

capacitação da população para melhor uso do solo e difusão de assistência técnica para 

estabelecimentos com agricultura familiar, incentivando o uso de diferentes atividades 

agrícolas e melhorias no manejo da produção. 

Aliado a isso, investimentos em tecnologia e mecanização da produção são 

formas de ampliar a atuação dos produtores rurais e dinamizar a economia, seja em 

equipamentos próprios ou em fortalecimento de cooperativas que possibilitem o uso 

conjunto de tecnologias agrícolas, como por exemplo, o uso de tratores que é pouco 

disseminado no município, pois apenas 27 propriedades possuem esse equipamento com 

36 máquinas distribuídas em apenas 2% dos estabelecimentos (quadro 14).   

 

Quadro  14 – Tratores existentes nos estabelecimentos 

Tratores existentes nos estabelecimentos 

Estabelecimentos Quantidade 

    27      36  

Fonte: Elaborado pelo autor com base no IBGE (2022). 

 

Além de equipamentos agrícolas o acesso à irrigação é limitado com apenas 41 

estabelecimentos, registrando uso dessa técnica para manutenção das culturas agrícolas 

ao longo dos períodos secos, correspondendo a 65 hectares de áreas com a manutenção 

Gráfico 16 – Destino da produção 



de atividades permanentes para produção, demonstrando melhor condições de 

capacidade adaptativa à seca.  

Nesse caso, apenas 2% das propriedades utilizam sistemas de irrigação, 

necessitando melhorias na distribuição de recursos hídricos e acesso á tecnologia. Dessa 

forma, ações comunitárias e uso compartilhado de reservas hídricas por meio de 

sindicatos, associações comunitárias e outras formas de uso coletivo de tecnologias e 

recursos poderiam atuar no fortalecimento da população frente às adversidades 

climáticas da seca.   

Em relação às cooperativas, sindicatos e organizações comunitárias existe uma 

baixa frequência de adesão ou acesso a cooperativas, mas são registrados 485 

proprietários vinculados a sindicatos e 345 em associações de moradores, demonstrando 

união social e capacidade de organização desse grupo frente a desastres (gráfico 17).  

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no IBGE (2022). 

  

Nesse contexto, fica evidenciada a necessidade de ampliação das ações 

comunitárias organizadas, pois dos 8070, apenas 10% dos proprietários rurais possuem 

associação coletiva que ampliaria as ações de fortalecimento social, econômico e de 

práticas agrícolas frente a eventos de seca extrema.  

Nesse sentido, as áreas rurais de Milhã necessitam de medidas que fortaleçam a 

capacidade adaptativa diante de desastres, entre eles, à seca, pois são registrados pontos 

de exposição e susceptibilidades que aumentam expressivamente o risco de colapso 

social, ambiental e econômico com a ocorrência de secas prolongadas.  

 Assim, a partir do todo evidenciado é basilar retratar a variação e fragmentação 

da vulnerabilidade e risco à seca por setores de Milhã – Ceará, evidenciando a 

capacidade adaptativa, a susceptibilidade e a exposição do município em escala local. 
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Gráfico 17 – Associação a cooperativa e/ou a entidade de classe 



 

4.4 Resultado dos índices  

A partir dos tópicos anteriores e com base na análise dos indicadores, é 

apresentado nessa secção os índices de exposição, susceptibilidade e capacidade 

adaptativa com descrição e análise das principais variáveis e distribuição espacial dos 

resultados. 

Em seguida, são apresentados os indicadores de vulnerabilidade e risco à seca 

juntamente com a espacialização dos resultados e a contextualização dos dados por 

setores censitários. 

 

4.4.1 Exposição à seca 

A exposição à seca representa os elementos que estão diretamente em risco 

dentro de um universo, no caso, os fatores analisados nos setores censitários de Milhã 

foram à população, as atividades econômicas e as características do evento.  

Em primeiro momento, foi analisada a população exposta à seca em número de 

habitantes, a quantidade de propriedades rurais e a população que trabalha em 

atividades rurais.  

Nesse sentido, os setores que se destacaram foram aqueles que tiveram maior 

quantidade de habitantes, por exemplo, o setor três foi considerado muito exposto pelo 

fato de ter uma grande população e ser o oitavo em população que trabalha em 

atividades rurais. Além disso, o número de propriedades rurais foi o sétimo em 

quantitativo de estabelecimentos agrícolas. Por isso, esse setor teve a maior exposição 

da população exposta à seca. 

Em segunda posição, o setor dois esteve próximo à média de todos os elementos 

avaliados que, no geral, demonstra um grande contingente de elementos expostos à 

seca, na variação dos dados o equilíbrio entre os fatores de população, estabelecimentos 

agrícolas e trabalhadores rurais foi predominante para ele ser o segundo mais exposto.  

Em seguida, o setor nove foi o terceiro no nível de exposição da população, pois 

o contingente de habitantes elevou o valor geral dos dados agregados tornando esse 

setor muito exposto.  

No geral, o contingente populacional ganha destaque na variação geral dos 

resultados, no entanto, a média entre os valores corrobora na ponderação dos resultados, 

equilibrando os índices de população exposta, assim como, a agregação de dados e 

ponderação aritmética possibilitaram evidenciar que os setores com baixa exposição 



foram os setores sete e nove, pois apresentaram a menor variação na ponderação dos 

dados, ou seja, média no número de habitantes, das propriedades agrícolas e do número 

de trabalhadores rurais.  

Esse fato demonstra que os setores mais expostos podem apresentar um dado 

que eleva a exposição ou o conjunto total dos elementos expostos serem elevados em 

consideração ao agregado geral dos dados, o mesmo princípio serve para baixa 

exposição, por exemplo, o setor oito possui valor médio nos dados de estabelecimentos 

rurais, um pico no número de trabalhadores rurais, porém, baixo número de habitantes, 

assim, apresentando valores baixos no contexto geral. Já o setor 13, possui zero 

trabalhador rural, mas um contingente populacional mediano, ficando em 11º na 

variação de exposição, ou seja, baixa exposição.   

Nesse sentido, os demais setores obtiveram exposição média demonstrando um 

contingente geral de elementos expostos representativo, desse modo, é necessária 

atenção para atender as necessidades das populações mais expostas e aprimorar as 

medidas de enfretamento ao desastre da seca (gráfico 18).   

 

Gráfico  18 – Variação dos indicadores de população exposta à seca entre os setores 

censitários 

 Fonte: Elaborado pelo autor com dados do IBGE (2022). 

 

Aliada a população temos as atividades econômicas que apresentaram o mesmo 

comportamento na variação dos dados com a agregação e ponderação das varáveis, 

assim, o conjunto geral das atividades expostas demonstrou quais áreas e segmentos 

estão com maior e menor exposição.  
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O setor um possui a maior exposição das atividades econômicas, pois ele registra 

o maior número de lavouras temporárias, de áreas em processo produtivo e é o segundo 

em rebanho para produção de leite, além disso, está na média entre as outras variáveis, 

assim, o conjunto dos dados o coloca como muito exposto.  

Em seguida, o setor dois possui a segunda maior exposição, também muito 

exposto, pois registra na média geral dos dados muitos elementos em exposição, ou 

seja, a análise geral ponderada entre os elementos avaliados coloca essa área como 

exposta pelo conjunto dos elementos existentes.   

Assim, as demais áreas possuem menor presença de elementos ou na ponderação 

dos dados apresentou resultados menos expressivas nas principais variáveis 

econômicas, a saber, rebanho para produção de leite, bovinos e área produtiva, por 

exemplo, o setor nove é o maior produtor de feijão, no entanto, possui pouca produção 

nos demais elementos, assim, registrando exposição baixa.  

O setor 13 é o menos exposto, pois possui poucos elementos produtivos nas 

áreas agrícolas e pecuarista, assim, apresentando baixa exposição, assim como, o setor 

quatro que possui menor desempenho produtivo em comparação com as outras áreas.  

Além disso, nos indicadores de exposição das atividades econômicas existe uma 

intensa proximidade entre os valores de áreas em processo produtivo, pois seis setores 

estão entre 100 e 140 propriedades com produção ativa. Nesse sentido, existem muitos 

setores com níveis de atividades econômicas expostas que colocam muitas áreas em alta 

e muito alta exposição á seca (gráfico 19).  

 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do IBGE (2022). 
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Todas as atividades econômicas e a populacional estão diretamente relacionadas 

às características do fenômeno ameaçador, ou seja, às dimensões climáticas da seca 

afetam diretamente todos os setores, além disso, por ser uma área de escala grande os 

fatores de frequência das chuvas e de secas são uniformes, ou seja, ao avaliarmos o 

município de Milhã – Ceará é possível uniformizar os dados para todos os setores 

censitários. 

Aliadas na avaliação das características do ambiente, as áreas com solo exposto 

são importantes para caracterização do contexto de degradação ambiental, ou seja, 

quanto mais degradado o solo maior será a exposição ambiental e influenciará na 

avaliação dos indicadores.   

Nesse sentido, os resultados de IAC, de IA e da porcentagem das áreas expostas 

á seca são base para o índice de exposição ambiental, os dois primeiros já foram 

analisados nos tópicos anteriores, já em relação ao solo exposto foi avaliada a 

percentagem de área por setores censitários em quilômetros quadrados para geração do 

índice, gráfico 20.  

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do IBGE (2022). 

 

Nesse aspecto e em relação ao gráfico 20, é notório que o setor seis possui a 

maior dimensão de área degradada em solo exposto, seguido pelos setores 14 e 11 e 

apresentando relativa similaridade entre os setores um, dois, sete, oito e nove, em que, 

os demais apresentam variações pequenas e registram pouca área exposta comparada 

aos outros setores.  

Além disso, salienta-se que, a relação entre tamanho do setor e área com solo 

exposto é diretamente proporcional, assim, quanto maior o setor foi registrado maior 

área de solo exposto.  
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Por isso, a relação entre os elementos ponderados entre os aspectos climáticos 

gerais para o município e de área com solo exposto foram satisfatórios, pois com a 

correlação entre os dados e agregação dos valores para análise das características do 

evento e sua dimensão na área de estudo evidenciou a intensidade das secas ao longo 

dos anos e a incidência de área sem cobertura vegetal.     

A partir do que foram expostos, os dados foram avaliados e aplicados à análise 

estatística, gerando os resultados de exposição por setores censitários rurais de Milhã – 

Ceará, assim, cada setor foi normalizado entre 0 a 1 em nível de exposição á seca, o 

menor valor representa 0  e o maior valor 1 em relação ao grau de exposição e aos dados 

anteriormente apresentados.  

Nesse sentido, a espacialização da exposição à seca por distritos evidenciou que 

cinco distritos estão em nível muito alto de exposição, necessitando de ações para 

fortalecimento e reconhecimento dos potenciais de produção e da população dessas 

áreas para formação de pessoas, manejo agrícola e gestão ambiental, assim como, 

aplicar sistemas de alerta de seca por meio dos índices de IA e IAC para alerta e 

monitoramento de secas.  

Além disso, três setores apresentaram alta exposição estando exposto em todos 

os elementos avaliados e com grande potencial de perdas econômicas e do bem-estar da 

população com a ocorrência de secas extremas.  

Desse modo, um setor apresentou média exposição e dois com baixa exposição, 

também necessitando de fortalecimento dos sistemas de alerta e ampliação das 

atividades econômicas de forma sustentável e aplicada nas atividades agropecuaristas, 

assim como, os três setores que registraram muito baixa exposição, pouco expostos, 

mas, registrando poucas atividades econômicas, demostrando a urgência de melhorar o 

nível de vida da população.  

No geral, o município de Milhã apresenta exposição alta, principalmente nas 

áreas próximas a sede municipal e a sede distrital de Carnaubinha, os dois maiores 

centros urbanos, desse modo, a relação espacial demonstra que existem áreas com alta 

exposição à seca necessitando urgentemente de ações para fortalecimento dos elementos 

expostos no município, figura 21.     

 

 

 

 



 

  

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

Nesse aspecto, a figura 21 representa a espacialização da exposição dos setores 

censitários, evidenciando que a maior área do município está altamente exposta, ou seja, 

possuem um conjunto de atividades e estruturas que intensificam a exposição. 

Em contrapartida, as áreas menos expostas possuem menor quantitativo de 

atividades econômicas e maior distância das áreas urbanas apresentando atenção em 

relação aos dados sociais que são evidenciados pela susceptibilidade e capacidade 

adaptativa nos tópicos seguintes.  

 

4.4.2 Capacidade Adaptativa à seca 

A partir dos critérios metodológicos, a avaliação da capacidade adaptativa 

perpassa três aspectos, relembrando, educação, meio ambiente e modo de vida visto que  

os dados são interligados dentro dos diferentes indicadores que possibilitam identificar 

o grau de adaptação ao longo do tempo da população exposta à seca. 

Assim, fica perceptível que os critérios de exposição são negativos para a 

população em relação à seca, pois, quanto mais exposto pior, em contrapartida, a 

Figura 21 – Exposição à seca por setores censitários rurais de Milhã - Ceará 



capacidade adaptativa é positiva, ou seja, quanto mais adaptado na educação, no meio 

ambiente e no modo de vida melhor é a resposta da sociedade frente aos fenômenos 

adversos.  

Nesse aspecto, a educação é um critério importante no índice de capacidade 

adaptativa, com a alfabetização e a escolaridade da população de Milhã – Ceará sendo 

destaque no universo de dados educacionais, pois, os maiores contingentes numéricos 

circundam esses dois aspectos. Em seguida, o acesso às redes de comunicações via 

internet é uma ferramenta com baixa distribuição, assim como, a população de 

produtores rurais alfabetizados e com acesso aos sistemas normativos de educação. 

A partir disso, o setor três apresenta a maior taxa agregada de índices positivos na 

educação, em conjunto com o setor sete, representam os melhores dados de 

alfabetização e acesso ao ensino normatizado, além disso, registram boas médias em 

alfabetização dos produtores rurais e acesso á internet (gráfico 21).  

Em contrapartida, os setores um, treze e catorze possuem os piores indicadores, 

estando com baixa frequência de índices na educação, com o setor catorze em pior 

situação, necessitando de atuação na alfabetização e escolarização da população rural.  

Nesse contexto, o setor 10 apresenta média entre os indicadores estando em 

equilíbrio na educação, assim como, o setor 11, porém, necessitam de atenção nos 

aspectos gerais para universalizar a população alfabetizada. Dessa forma, os demais 

setores possuem variações entre os dados com um dos indicadores elevando as médias e 

apresentado bons resultados agregados (gráfico 21).  

 

 Fonte: Elaborado pelo autor com dados do IBGE (2022). 
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indicadores, totalizando 14, necessitando assim, focar a análise em aspectos 

multifacetados, como o uso de técnicas agrícolas, até a média do rendimento familiar 

por residência.   

Por isso, diferentes dados se sobressaem em quantidade numérica, em detrimento 

de dados com baixa frequência, como por exemplo, o rendimento familiar é maior do 

que o número de tratores, mas, a ponderação dos dados agregam os valores e 

possibilitam identificar o grau geral da sociedade investigada, com a proporção devida 

aos elementos avaliados.  

Portanto, o setor seis possui ampla variação de elementos positivos no modo de 

vida para fortalecimento da capacidade adaptativa. Em todos os indicadores possuem 

valores entre os melhores, entre eles, a renda média da população é a maior, fazendo 

com que ele possua os melhores resultados.  

Nesse aspecto, os setores dois e três acompanham com boas condições de vida, a 

qual a renda é predominante para os bons resultados, porém, em todos os indicadores 

existem valores dentro das médias gerais, tornando o resultado dos dados ponderados 

positivos (gráfico 22).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do IBGE (2022). 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Comercialização da produção 6 20 0 8 20 32 25 0 0 14 0 7 4 1

Possui DAP 110 90 56 27 90 97 62 59 56 56 85 35 4 73

DAP - mulher 1 0 0 0 0 1 1 8 0 0 44 0 0 7

Possui vinculo cooperativas 48 7 25 13 24 29 29 17 19 12 12 9 1 23

Energia elétrica 140 106 77 46 121 129 98 89 93 75 147 62 8 105

Assistência ténica 0 0 0 0 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0

Poço tubular profundo não jorrante 14 18 7 4 8 21 16 11 10 10 25 12 1 18

Cisterna para captura de água da chuva 124 69 53 43 98 119 86 88 83 68 124 35 5 97

Estabelecimentos com armazéns 0 14 0 0 10 6 0 0 0 1 0 1 0 0

Tratores 2 2 6 2 2 8 1 0 4 4 3 4 0 10
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Gráfico 22 – Indicadores de modo de vida 



Assim, os indicadores com bom modo de vida possuem variação entre os dados 

positivos em alguns indicadores e outros negativos, necessitando de avaliação dos 

aspectos de estrutura agrícola na difusão da DAP e melhoria nas técnicas com uso de 

tratores, por exemplo. Além disso, ampliação da renda universal entre as famílias e 

universalização da instalação de energia.  

Por isso, o setor 13 possui a pior situação no modo de vida, pois não possui 

elementos de vários aspectos, como, sem tratores, pouca comercialização de produtos, 

baixa presença de cooperativados e renda entre as piores do município. Em seguida, os 

setores quatro e doze possuem baixa renda e médias baixas nos demais elementos 

avaliados (gráfica 22).  

A partir do exposto, fica evidenciada a expressividade dos indicadores do modo 

de vida na composição da capacidade adaptativa, com características em longo prazo de 

formação estrutural e econômica da população, mas, além da sociedade e suas 

características, temos a relação com o meio ambiente que apresenta aspectos das 

práticas agrícolas e as formas de atuação socioambiental.  

Nesse aspecto, foi registrado que o setor seis possui homogeneização dos dados 

e regularidade em todos os indicadores avaliados apresentando, de modo geral, as 

melhores condições de atuação no ambiente. Em seguida, o setor um, onze, sete e dois 

também possuem boas condições de atuação no meio ambiente com acesso homogêneo 

entre os elementos avaliados. 

Além disso, os demais setores se destacaram em indicadores específicos, mas 

não tiveram média na agregação dos dados, ficando em nível médio nas condições 

relacionadas ao meio ambiente. Assim, os setores com piores condições possuem 

indicadores com pouca ocorrência ou baixa frequência nos dados gerais deixando os 

índices baixos.  

Dessa forma, nos indicadores de meio ambiente ocorreu uma expressiva atuação 

das médias gerações dos dados, em que áreas com muitas ações e condições de atuação 

no meio ambiente foram avaliadas como bem estruturadas em detrimento de áreas que 

dependem de poucos elementos de ação no meio ambiente, seja no controle de doenças 

nos animais, na agricultura, nos recursos hídricos ou na preservação ambiental com o 

Cadastro Ambiental Rural – CAR (Gráfico 23). 



  

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do IBGE (2022). 

 

A partir do exposto, com a agregação e avaliação estatística dos dados foi 

realizado o índice de capacidade adaptativa à seca por setores censitários rurais, em 

evidência, cada aspecto analisado contribui de forma positiva na análise de adaptação.  

Pelo pressuposto, foram analisados, por meio de proporção, os dados de cada 

indicador e realizado avaliação da espacialização dos índices por setores os quais os 

resultados de capacidade adaptativa são muito bons nas áreas três, dois, seis e sete com 

valores positivos refletindo a capacidade de resposta diante de eventos de secas 

extremas.  

Assim, os valores entre 0,8 a 1 demonstram que essas áreas possuem os 

melhores desempenhos em educação, meio ambiente e modo de vida no contexto geral 

dos dados, cada um dos setores com os melhores níveis de adaptação possuem pontos 

positivos, mas, necessitam de ações que potencializem os níveis de capacidade 

adaptativa. 

Nesse sentido, melhorias em infraestrutura, ações educacionais e potencialização 

da renda familiar são alternativas, além de acesso ao crédito agrícola e assistência 

técnica podem melhorar as condições dos setores rurais.  

Dessa forma, os setores com condições médias de capacidade adaptativa 

necessitam de equilíbrio entre os indicadores, pois existem áreas com bons 

desempenhos e outras com pontos negativos, por exemplo, acesso ao crédito, uso de 

irrigação, acesso aos recursos hídricos e melhorias na relação com o meio ambiente. 
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Além disso, os setores com baixíssimas capacidade adaptativa devem ser 

atendidos com melhores estruturas públicas e potencialização das ações de produção e 

economia para as famílias poderem ter desenvolvimento sustentável, ampliação do CAR 

e melhoria nas práticas agrícolas. 

Desse modo, os setores oito, dez e treze são críticos, com poucas condições de 

respostas a eventos de secas extremas, podendo entrar em colapso com facilidade sem 

ações rápidas de respostas aos problemas gerados por estiagens e secas prolongadas 

(figura 22).  

 

Figura 22 – Capacidade adaptativa à seca por setores censitários rurais de Milhã - Ceará 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

A partir disso, fica evidenciada a concentração das melhores condições de 

capacidade adaptativa em quatro setores, com a existência de três setores críticos e mais 

três com baixo nível de adaptação, restando outros quatro com resultado mediano.  

Desse modo, as condições registradas são heterogêneas, demonstrando a 

variação e má distribuição de recursos dentro do município em escala de detalhe, assim, 



são necessárias diversas ações públicas de gestão da vulnerabilidade e fortalecimento 

das estruturas em áreas rurais por setores censitários.  

 

4.4.3 Susceptibilidade à seca 

A susceptibilidade parte, em princípio, dos déficits de infraestrutura, nas 

atividades econômicas e no rendimento da produção familiar, todos demonstrando 

problemáticas para lidar com desastres.  Nesse ponto, cada indicador permite identificar 

níveis sociais, econômicos e ambientais de forma interligada, por exemplo, as estruturas 

como os poços são utilizadas por comunidades e as agroindústrias empregam os 

habitantes locais.  

Nesse sentido, as infraestruturas são analisadas em sete fatores: estabelecimentos 

sem condições de abastecimento hídrico em todo o ano, indisponibilidade de internet, 

falta de energia elétrica, falta de poços, falta de cisternas, falta de armazéns e 

propriedades sem tratores, cada um com importância na agregação dos dados para gerar 

os resultados finais.  

Desse modo, cada setor censitário possui níveis distintos de susceptibilidade na 

infraestrutura, o setor dois possui as piores condições de infraestrutura nas residências, 

sem acesso às redes de comunicações por falta de internet, telefone ou energia elétrica 

com os piores resultados nesse aspecto seguido pelo setor um, no entanto, as demais 

áreas não obtiveram quantitativo elevado nesse quesito.  

A partir disso, os setores um, dois e seis obtiveram, no contexto geral, dados 

desfavoráveis na maior parte dos elementos avaliados, assim, obtendo muito alta 

susceptibilidade, com fragilidade em abastecimento hídrico, nas técnicas de 

armazenamento de grãos e produção agrícola (Gráfico 24).  

Em seguida, os setores três e onze registraram problemas em abastecimento 

hídrico e resultados medianos nas técnicas de produção, e vista disso, nos dados 

agregados ficaram com alta susceptibilidade, com pontos negativos em irrigação e no 

acesso à água.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do IBGE (2022). 

 

Por consequência, os demais setores registraram baixa suscetibilidade nos 

setores sete, oito, nove, treze e quatorze  muito baixa no setor quatro, todos registrando 

nos resultados medianos com poucas variações que elevassem os dados (Gráfico 24).  

Dessa forma, o gráfico 24 demonstra a variação entre o resultado bruto dos 

elementos avaliados, que os fatores de abastecimento hídrico devem ser melhorados 

para diminuir a susceptibilidade dos setores, assim como, melhorar as redes de 

comunicações com instalação de torres de acesso ao sinal de celular e internet nas áreas 

mais distantes da sede municipal.  

De acordo com o que foram apresentadas, as atividades econômicas tiveram 

variação nos fatores de susceptibilidade, assim, o número de trabalhadores rurais e áreas 

degradadas foram utilizados para todas as áreas de forma que, o número de pessoas que 

dependem da agropecuária foi elevado nos setores um e dois demostrando a demanda 

por renda da agricultura e pecuária. 

Outros fatores utilizados foram as áreas degradadas com solo exposto em que os 

setores seis, quatorze, onze e sete ficaram com o maior quantitativo de áreas com solo 

exposto. Assim como, as áreas sem condições de uso para agropecuária de acordo com 

os proprietários das terras pelo censo agropecuário do IBGE, nesse caso, os setores 

Abastecimento hídrico  

Técnicas para produção 

Gráfico  24 – Infraestrutura 



cinco e um registraram a maior área por hectares degradada e os setores treze e dez 

completam as piores condições nesse quesito, registrando assim, mais de 200 hectares 

por setor considerado sem condições de produção (Gráfico 25).  

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do IBGE (2022). 

 

Além das informações apresentadas, para geração do índice, foram utilizados 

dados de todo o município divididos pelo quantitativo de setores, ou seja, nos elementos 

de propriedades que pagaram algum tipo de salário aos seus funcionários foi registrado 

que a média por setores é de 21 propriedades com esse tipo de despesa, com o total de 

297 para todas o setores rurais de Milhã - CE.  

Nesse aspecto, para avaliação dos elementos da renda e produção por setores foi 

necessário a utilização de dados que englobam todo o município, apresentando 

diferentes resultados, foi identificado que existem, em média, oito propriedades por 

setores com propriedade medindo menos de um hectares, nove pessoas empregadas em 

agroindústrias e que o município possui uma média de doze pessoas desempregadas por 

setores rurais. 

Desse modo, os dados foram agregados ao indicar final em conjunto com a 

avaliação do rendimento por famílias e as residências com chefe de família com mais de 

60 anos (Gráfico 26).   

Nesse sentido, os dados demonstram como os setores censitários estão 

susceptíveis a seca, com isso, o rendimento familiar e a produção rural, juntos, 

demonstram as condições da estrutura financeira das propriedades e dos habitantes de 

zonas rurais, com diversas problemáticas de baixa renda média e dependência da 

população aposentada pra manutenção das famílias (Gráfico 26).  

 

Gráfico 25 – Atividades econômicas na agropecuária 



 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do IBGE (2022). 

 

Nesse sentido, é possível elaborar o mapeamento da susceptibilidade no 

município de Milhã – Ceará, evidenciando que os setores um, dois e seis obtiveram, no 

contexto geral, dados desfavoráveis na maior parte dos elementos avaliados, assim, 

obtendo muito alta susceptibilidade, com fragilidade em abastecimento hídrico, nas 

técnicas de armazenamento, no contingente de trabalhadores rurais nas áreas degradas e 

no rendimento familiar. (Figura 23).  

Em seguida, os setores três e onze possuem alta susceptibilidade, registrando 

valores elevados em rendimento familiar, trabalhadores rurais e medianos nos demais 

fatores avaliados, com o conjunto agregado tornam esses setores em situação grave.  

Por consequência, os demais setores registraram baixa suscetibilidade nos 

setores sete, oito, nove, treze e quatorze  muito baixa no setor quatro, todos registrando 

nos resultados medianos com poucas variações que elevassem os dados (Figura 23).  

Nesse sentido, a figura 23 demonstra que diferentes setores possuem grave 

situação de susceptibilidades com elevados indicadores que estão distribuídos em todo o 

município, assim, demonstrando que são emergenciais ações de identificação dos 

trabalhadores rurais e das áreas com infraestrutura hídrica insuficiente para manutenção 

da agropecuária, para que assim, possam ser aplicadas medidas de compartilhamento no 

uso da água de poços, estruturação de abastecimento hídrico com adutoras rurais e 

fortalecimento da renda da população com ações de educação empresarial, agrícola e no 

comércio.  

 

 

 

 

 

Gráfico  26 – Rendimento por famílias 



Figura 23 – Susceptibilidade à seca por censitários rurais de Milhã – Ceará 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

4.5 Vulnerabilidade à seca 

A partir dos dados de capacidade adaptativa e susceptibilidade, foi realizada a 

multiplicação dos indicadores por setor censitário para identificação da vulnerabilidade 

e espacialização e de como essa problemática afeta as diferentes áreas de Milhã - CE. 

Desse modo, foram identificados que dez setores censitários rurais estão em alta e 

muito alta vulnerabilidade, resultado gravíssimo e de alerta para desastres. Por isso, é 

necessário elencar os principais temas que elevaram esse resultado.  

 Os setores um, dois, seis e onze possuem os piores resultados em susceptibilidade 

e os setores oito, dez e treze são críticos na capacidade adaptativa, conotando um dos 

motivos para a ampla distribuição da vulnerabilidade, ou seja, a junção entre os déficits 

de adaptabilidade e das áreas susceptíveis á seca proporcionaram dados de alta e muito 

alta vulnerabilidade nessas áreas.  

O setor três possui elevada capacidade adaptativa, reduzindo, assim, sua 

vulnerabilidade, já o setor sete possui ótima adaptabilidade e demonstra ser pouco 

susceptível.  



Os demais setores ficaram na média dos resultados com pontos de alerta em 

variáveis específicas para cada setor, no entanto, no indicador de vulnerabilidade se 

tornam áreas de transição para evitar a piora nos dados e investir para redução das 

problemáticas (Figura 24). 

 

 

 

Nesse contexto, os dados são alarmantes, pois todos os setores estão distribuídos 

de forma heterogênea, ou seja, em todo o município, demonstrando a complexidade do 

problema das secas e condições da população em lidar com esse evento climático. 

Assim, os principais elementos que apresentaram fragilidade no município foram 

o abastecimento hídrico, as técnicas de armazenamento, o contingente de trabalhadores 

rurais, as áreas degradas e o rendimento familiar, todos relacionados com as condições 

de vida e capacidade de investimento financeiro.  

Desse modo, ações aplicadas à gestão de pessoas com cursos para formação 

técnica e financiamento bancário para as atividades agrícolas, em conjunto com ações 

de acompanhamento especializado das secretárias de agricultura e obras em cada 

distrito auxiliariam para o desenvolvimento local e redução de desastres.  

Figura 24 – Vulnerabilidade à seca por censitários rurais de Milhã – Ceará 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 



 

4.6 Risco à seca 

O índice de risco é extraído da multiplicação da exposição pela vulnerabilidade, 

desse modo, o resultado apresentado nos tópicos anteriores é agregado às discussões do 

risco de seca por setores censitários rurais de Milhã – Ceará.  

A partir disso, os setores um, dois e onze possuem altos níveis de risco por 

obterem dados elevados de exposição e vulnerabilidade, com grande influência no 

primeiro setor com registro de dados expressivos em ambos os indicadores, com graves 

registros em todos os elementos.   

Em contrapartida, os setores cinco, quatro, três e sete possuem baixo risco, os 

dados de baixa vulnerabilidade com os setores e registros medianos e de baixa 

exposição colocaram essas áreas com pouco risco de colapso à seca (Figura 25). 

 

Figura 25 – Risco à seca por censitários rurais de Milhã – Ceará 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

Entretanto, o que chama a atenção na figura 25 são os setores entre dados 

medianos de risco, nesse aspecto, a maior parte ficou entre alta ou baixa vulnerabilidade 



e exposição, ou seja, em parte dos indicadores foram registrados valores graves e de 

alerta.  

Por esse motivo, sete setores estão em atenção para o risco de seca com três 

setores em estado de alerta e quatro com condições de estabilidade. No entanto, são 

necessários sistemas de aletas e gestão para todas as áreas do município e ações para 

melhorar as condições de produção na agropecuária, do modo de vida da população e na 

relação com o ambiente, buscado solucionar as problemáticas das áreas com elevado 

risco de secas.  

 

4.7 Propostas de planejamento e gestão de risco de desastres à seca  

  A partir dos aspectos avaliados em distribuição hídrica e condições econômicas 

na agropecuária nas zonas rurais de Milhã – Ceará foi identificado que o contexto 

ambiental e o uso dos recursos naturais pela população devem ser analisados nas formas 

de manejo e nas estruturas utilizadas para lidar com o risco de seca. 

Nesse sentido, é necessário aplicar recursos na construção de reservatórios 

hídricos nas microbacias hidrográficas do município em conjunto com a construção de 

adutoras para levar água até as propriedades de menores áreas, para tanto, é indicado à 

criação de um conselho com produtores rurais e demais interessados para organização e 

gestão do uso da água por setores censitários do município.  

Assim, serão utilizados os açudes de maior capacidade hídrica para ampliar a 

distribuição da água em conjunto com a reforma, ampliação ou construção dos 

reservatórios que tenha capacidade de atender as necessidades de abastecimento.  

Dessa forma, é indicada a utilização da declividade do relevo para aplicação das 

medidas de adutoras e construção de tanques públicos entre as propriedades para coleta 

de água, em conjunto, com a criação de um plano de uso da água do município baseado 

na Política Nacional de Recursos Hídricos (1997) que discorre sobre a necessidade de 

que cada município deve aplicar medidas e planos locais para aplicação da lei.  

Além disso, o Rio Capitão Mor é uma importante área de aplicação de medidas 

para açudagem, poços e distribuição da água nos setores um e dois com maior risco de 

secas e nas áreas do entorno por possuir a maior vazão de água de Milhã – Ceará. 

Além disso, ações políticas com a criação e aplicação da lei do uso e gestão da 

água no município possibilitará que a população se planeje na execução de atividades 

econômicas em diferentes níveis. 



Nesse sentido, ações para geração de emprego e investimentos em micro 

empreendedores rurais devem ser incentivadas com condições de crédito rural e apoio 

da secretaria de agricultura e recursos hídricos em projetos de capacitação e 

acompanhamento dos setores censitários com auxílio do corpo técnico disponível.  

Além do mais, ações de fiscalização ambiental, cursos de uso no solo, visitas 

técnicas e abertura do cadastro de empreendedores rurais municipais para verificar a 

capacidade de produção de cada localidade em criação de bovinos, aves, suínos e entre 

outros animais e na produção de vegetais.  Assim como, investimentos na criação de 

associações e ou organizações públicas e privadas para melhor distribuição e venda dos 

produtos locais para ampliar a oferta de mercadorias dos produtores rurais.  

A partir disso, é imprescindível o uso de sistemas de informações. Para tanto, a 

identificação de áreas sem acesso ou conhecimento dos meios de comunicação via 

internet pode ser minimizado com a prestação de cursos de informática para os 

moradores em áreas rurais. 

Outra questão é a criação de um sistema virtual onde os produtores informariam a 

situação da propriedade sobre o uso e disponibilidade d’água e o nível dos reservatórios, 

assim como, condições produtivas da propriedade, para que assim, obtenham um 

sistema de alerta do risco de desastre de secas. 

Assim, em conjunto com os dados enviados pela população é necessário 

identificar o nível dos reservatórios e as medidas de precipitação durante o período 

chuvoso como forma de alerta para secas hidrológicas.  

Nesse aspecto, as ações realizadas para fortalecimento da população frente à 

problemática das secas é um direito a cidadania, pois a gestão pública deve ser voltada 

para a sociedade e prevenção de desastres com a prevenção de danos por meio da 

ocorrência de secas extremas em busca de melhorar a vida da população rural (Figura 

26).  

 

 

 

 

 

 

 



Figura 26 – Esquema de gestão e planejamento do risco de secas em Milhã –Ceará 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 CONSIDERAÇÕES  

O presente estudo evidenciou a necessidade da análise e avaliação de risco às secas 

em escala local para gestão de desastres, utilizando os setores censitários do município 

de Milhã – Ceará como área de aplicação da pesquisa.  

Nesse sentido, ficaram evidenciadas que avaliações de risco em escala local 

permitem maior precisão nos resultados e qualidade na aplicação de indicadores de 

riscos, pois possibilitam o uso de dados próximos a realidade vivida pelas comunidades. 

Assim, foi evidenciado que apenas a avaliação de dados ambientais não é suficiente 

para identificar áreas de risco de secas, pois existe a necessidade de interligação do 

fenômeno natural com os impactos gerados na sociedade.  

Desse modo, é imprescindível ações para redução do risco de desastres de secas em 

diferentes esferas, sociais, econômicas e ambientais. Por isso, não são suficientes 

medidas estruturais em uma área se a população não possuir condições de atuar no 

mercado econômico local.    

As ações políticas na elaboração de leis, formulação de grupos para fiscalização e 

deliberação de medidas para aplicação de medidas públicas nas áreas afetadas por secas 

são necessárias para melhorar a distribuição de recursos e na busca pela igualdade na 

aplicação das ações que visem à redução de desastres.  

A partir disso, as estimativas futuras são de que as áreas com níveis de médio risco 

de secas podem evoluir para altos níveis ao longo dos anos caso não sejam elaboradas 

medidas para melhorar os indicadores desses setores com dados medianos. Assim como, 

as localidades com níveis elevados de risco tendem a continuar em situação 

desfavorável se não forem realizadas ações profundas nas formas de lidar com as secas 

ao longo do tempo, com medidas que envolvam as propriedades rurais, as comunidades, 

as empresas e a gestão pública de forma conjunta.    

Além disso, os setores com baixo nível de risco devem ser observados como áreas 

em processo de estabilidade nas condições de lidar com os desastres, no entanto, não 

devem ser subestimadas, ou seja, os indicadores com piores resultados devem ser 

melhorados para redução dos riscos de forma sustentável ao longo do tempo.  

A partir do exposto, foram evidenciados diferentes aspectos do risco de secas em 

escala local demonstrando que os setores censitários são áreas adequadas para estudos 



futuros e que a presente metodologia pode ser aplicada em outras áreas com as devidas 

adequações aos dados.  

Desse modo, os mapeamentos elaborados demonstram que o risco de seca é 

distribuído de forma heterogênea no espaço municipal, podendo assim, serem 

evidenciados diferentes aspectos da área de estudo, demonstrando que a escala local 

deve ser valorizadas nos estudos na área de geoprocessamento.  

Em síntese, a presente pesquisa obteve como resultado a metodologia no uso de 

indicadores para avaliação de risco de seca em escala local demostrando que os setores 

censitários são adequados para identificação e nivelamento de dados estatísticos 

servindo como um documento de gestão de secas e para futuras pesquisas.  
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Figura 28 – Crista residual 

 
Fonte: Autor, 2022 

 

 

Figura 29 – Depressão sertaneja e crista residual 
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Figura 27 – Cristas residuais e áreas com relevo ondulado 
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Figura 30 – Depressão sertaneja, relevos ondulados e cristas residuais 

Figura 31 – Pecuária em Milhã - Ceará  

 


