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RESUMO 

 

O processo de desertificação vem avançando gradualmente ao longo dos anos 

em vários municípios do semiárido brasileiro. Vários esforços vêm sendo feitos 

no sentido de diagnosticar essas áreas e procurar as melhores formas de 

mitigação desse problema. A presente pesquisa foi desenvolvida no município 

de Parambu- CE, localizado na região sudoeste do estado do Ceará, em região 

periférica ao núcleo de desertificação dos Inhamuns. O objetivo geral foi 

Realizar uma compartimentação dos sistemas ambientais do município de 

Parambu, estabelecendo, por meio de indicadores, o grau de suscetibilidade à 

degradação ambiental/desertificação dos variados compartimentos 

encontrados. Para realização da pesquisa, o método utilizado foi a análise 

ambiental integrada, à luz das teorias geossistêmica e ecodinâmica. Dessa 

forma, foram realizados estudos setoriais e integrados do ambiente, de forma a 

delimitar, através de indicadores biogeofísicos (IGBDs), índices de 

suscetibilidade à degradação ambiental / desertificação, do ambiente no recorte 

estudado. A partir da metodologia adotada, foram delimitados oito sistemas 

ambientais, sendo eles: Sertão de Cana Brava; Sertão do Puiú; Sertão de 

Cococi; Planície Ribeirinha; Reverso Imediato do Planalto da Ibiapaba; Reverso 

Seco do Planalto da Ibiapaba; Cristas Residuais e Agrupamentos de 

Inselbergs; e Tabuleiros Interiores. O sistema ambiental Cristas Residuais e 

Agrupamentos de Inselbergs, apresentou um índice de suscetibilidade à 

degradação ambiental/ desertificação muito alto; o Sertão do Puiú apresentou 

alta suscetibilidade; Sertão de Cana Brava apresentou moderada 

suscetibilidade; o Sertão de Cococi, baixa; o Reverso Imediato, e o Reverso 

Seco do Planalto da Ibiapaba apresentaram ambos, muito baixa 

suscetibilidade. 

Palavras chave: Desertificação. Degradação. Indicadores. Sistemas 

Ambientais 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The desertification process is gradually increasing over the years in several 

municipalities in the Brazilian semiarid region. Several efforts have been made 

to diagnose these areas and look for the best ways to mitigate this problem. 

This research was developed in Parambu- CE, located in the southwestern 

region of the state of Ceará, in the peripheral region to the core of 

desertification Inhamuns. The general objective was to perform a partitioning of 

environmental systems in the municipality of Parambu, establishing, through 

indicators, the degree of susceptibility to environmental degradation / 

desertification of various compartments found. To conduct the survey, the 

method used was the integrated environmental analysis in the light of 

geosystemic and ecodynamics theories. Thus, sector and integrated 

environmental studies were conducted in order to delimit, by biogeophysical 

indicators (IGBDs), indexes of susceptibility to environmental degradation rates 

/ desertification, on the studied environment. According to the methodology 

adopted, eight environmental systems were defined, namely: Hinterland Cana 

Brava; Hinterland Puiu; Hinterland of Cococi; Riverine Plain; Reverse Instant 

Plateau Ibiapaba; Reverse Dry Plateau Ibiapaba; Ridges Residuals and 

Inselbergs Groupings; Trays and Interior. The environmental system Ridges 

Waste and Inselbergs Groupings, showed a susceptibility index to 

environmental degradation / desertification very high; the Hinterland Puiu 

showed high susceptibility; Hinterland Cana Brava showed moderate 

susceptibility; the Hinterland of Cococi, low; Reverse Immediate and the 

Reverso Seco Ibiapaba Plateau presented both very low susceptibility. 

Keywords: Desertification. Degradation. Indicators.  Environmental Systems 
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1 INTRODUÇÃO 

A desertificação é um fenômeno de natureza essencialmente 

sistêmica. Não é possível entender esse processo a partir de uma perspectiva 

unidimensional. Dessa forma, pensar o problema da desertificação 

corresponde um esforço muito maior do que pensar uma mera mudança 

climática.  

O próprio termo desertificação não sugere meramente uma mudança 

de clima, mas sim uma mudança de ambiente, sugerindo que este está 

tendendo para uma paisagem desértica. A desertificação é por essência uma 

mudança ambiental. Os estudos ambientais, em virtude de sua natureza 

complexa, requerem uma análise integrada.  

O presente estudo visa a uma avaliação do Município de Parambu – 

Ceará – Brasil, a luz da teoria geossistêmica, no intuito de chegar, por via de 

indicadores, ao grau de suscetibilidade ao processo de degradação 

ambiental/desertificação das diferentes unidades geoambientais do município. 

Esta pesquisa tem como objetivo Geral: Realizar uma 

compartimentação dos sistemas ambientais do município de Parambu, 

estabelecendo, por meio de indicadores, o grau de suscetibilidade à 

degradação ambiental/desertificação dos variados compartimentos 

encontrados. 

Os objetivos específicos são: realizar um diagnóstico ambiental do 

Município; mapear os sistemas ambientais que compõem a área de estudo; 

identificar as tipologias de uso dos recursos naturais desta área; apontar os 

sistemas ambientais mais acometidos pela degradação ambiental; verificar, 

dentro da compartimentação geoambiental, a existência de ambientes que 

caracterizem maior suscetibilidade à desertificação, apontando, Por meio de 

indicadores, os índices de suscetibilidade ao processo de degradação 

ambiental / desertificação. 
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A pesquisa teve como motivações o fato de que existem poucos 

trabalhos que tratem do Município de Parambu no ponto de vista ambiental, 

assim como a escassez de investigações que tratem do estabelecimento de 

parâmetros para avaliação da suscetibilidade à desertificação no município 

foco de análise. 

Desse modo, esta investigação objetiva fornecer um estudo mais 

detalhado sobre as características ambientais do Município, assim como 

estabelecer um diagnóstico sobre a suscetibilidade ao processo de degradação 

ambiental/desertificação, de modo a subsidiar a melhor gestão e conservação 

dos recursos naturais; estabelecendo indicadores para a suscetibilidade ao 

processo de degradação/desertificação. 
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2. METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS TÉCNICOS  

2.1 Teoria Sistêmica 

A análise sistêmica ganha cada dia mais destaque em diversas 

áreas do conhecimento, com bastante notoriedade nas áreas ambientais em 

decorrência de sua vasta aplicabilidade para o estudo do meio, no entanto, 

essa forma de pensar o meio não é tão recente como se pensa. 

Os gregos antigos no século VI a.C. já realizavam análises 

integradas não só no que se refere as ciências ambientais, mas em todas as 

esferas do saber, sem fazer muitas vezes a distinção entre ciência e religião. O 

pensamento grego era tão interdisciplinar que por vezes se quer existia a 

própria “disciplinaridade” Ciências como Geografia, Física, Biologia, Geologia, 

eram pensadas dentro de uma integralidade sem uma separação formal entre 

cada uma delas. Ainda que boa parte das ciências modernas tenha raízes 

dentro do período renascentista, os próprios filósofos e artistas desta época 

que antecederam Descartes tinham a preocupação de entender a ciência como 

um todo. (ANDERY et al 2001). 

O pensamento Cartesiano teve origem relativamente recente, do 

ponto de vista da história do pensamento científico, tendo como marco inicial a 

obra “Discurso do Método” (1637), de René Descartes. A idéia de que para 

entender o todo seria necessária uma fragmentação da partes ganha a ciência 

de modo tão intenso que essa forma de análise é largamente utilizada até os 

dias modernos. (ANDERY et al 2001). 

O pensamento sistêmico dentro ciência moderna veio ser retomado 

no início do século passado, tendo como marco a obra Teoria Geral dos 

Sistemas do biólogo Ludwig Van Bertalanffy (1975). 

Essa abordagem de análise entende que o todo não corresponde 

meramente ao somatório das partes, mas sim à síntese entre elas.  

Entendendo as relações de conectividade funcionalidade e interdependência. 
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A teoria Sistêmica, ai invés de fazer a divisão de uma unidade 

complexa em partes, realiza uma organização do sistema em outros sistemas 

que podem ser hierarquicamente inferiores ou superiores. 

A teoria hierárquica fornece um quadro conveniente para subdividir e 
examinar situações complexas ou gradientes consideráveis, mas ela 
é mais do que apenas uma classificação útil em categorias 
ordenadas. É uma abordagem holística para entender e lidar com 
situações complexas, além de uma alternativa à abordagem 
reducionista de buscar de respostas considerando os problemas em 
uma análise de nível inferior. (AHL & ALLEN, 1996 apud ODUM e 
BARRETT 2007 p.6). 

Segundo Odum & Barrett (2007), Uma das conseqüências 

importantes da organização hierárquica é que, na medida em que os 

componentes ou subconjuntos se combinam para produzir um todo funcional 

maior, emergem novas propriedades que não existiam no nível inferior e que 

não podem ser previstas com base no estudo dos componentes desse nível ou 

unidade. Essas propriedades são chamadas de propriedades emergentes ou 

não redutíveis. 

Desta forma, entendendo que cada nível de sistemas hierárquicos 

possui algumas características que não podem ser compreendidas a partir das 

características do sistema hierárquico inferior, o pesquisador pode começar a 

análise de um determinado nível do sistema, sem estudar minuciosamente 

seus componentes. (ODUM & BARRETT 2007) 

2.2 Análise ambiental integrada 

Duas contribuições teóricas foram fundamentais para o início dos 

estudos ambientais integrados: o conceito de ecossistema e o conceito de 

paisagem.  (ROSS, 2009) 

No que se refere ao desenvolvimento dos estudos de paisagem 

(ROUGERIE 1969; MATEO 1998; APUD RODRIGUEZ et. al 2007) destacam 

que as primeiras idéias físico-geográficas sobre a interação dos fenômenos 

naturais e as primeiras formulações da paisagem como noção científica 

ocorreram por volta de 1850 a 1920. 
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O conceito de Ecossistema foi proposto por Tansley em 1935. 

Neste, já se fala em uma unidade composta pelos seres vivos e o ambiente. 

(ODUM & BARRETT 2007). 

A noção de paisagem ecológica foi introduzida por Troll no final dos 

anos de 1930. Esse conceito, juntamente com o conceito de ecossistema 

foram, a base para a criação do conceito de geossistema. (ROSS, 2009) 

No decorrer do desenvolvimento histórico da análise ambiental 

integrada, várias formas de análises do meio se distinguiram. No âmbito da 

Geografia Física, duas forma de análise do ambiente aferiram destaque: a 

teoria Geosistêmica  e a Ecodinâmica. 

Segundo Sousa e Oliveira (2011), o geossitema é um sistema 

geográfico natural ligado a um território e deriva das relações mútuas entre os 

componentes do potencial ecológico e da exploração biológica, e destes com a 

ação antrópica. 

Para Shothava (1978) apud Ross (2009), os geossistemas são uma 

classe peculiar de sistemas dinâmicos abertos e hierarquicamente 

organizados, sendo a hierarquia de construção a mais importante feição dos 

geossistemas. Segundo o mesmo autor, este conceito não se confunde com o 

conceito de ecossistema. Para ele o ecossistema entende o ambiente a partir 

de suas conexões com os organismos, sendo portanto um conceito biológico, 

já os Geossistemas: 

Abrangem complexos biológicos, são policêntricos, e não tomam um 
único elemento ou um único componente da natureza como 
referência, envolvendo a totalidade dos componentes naturais na 
perspectiva de suas conexões, inter-relações de dependências 
mútuas e de seus aspectos funcionais, sendo de espectro mais amplo 
do que a concepção ecossistêmica. (SHOTHAVA, 1978 apud ROSS, 
2009 p.24).  

O conceito de unidades ecodinâmicas é integrado ao conceito de 

ecossistemas e se caracteriza por diferenciar a dinâmica de diversos setores 

do meio ambiente. A caracterização dos ambientes se dá em relação ao 

balanço da moforgênese sobre a pedogênese. (TRICART, 1977). 
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Levando em consideração os processos atuantes (TRICART, 1977) 

dividiu em três meios morfodinâmicos: os meios estáveis, os meios intergrades, 

e os meios fortemente instáveis. 

Fazendo uma adaptação metodológica dessa teoria para as 

condições ambientais do semi-árido Souza & Oliveira (2011) fazem a divisão a 

seguir delineada.  

Meios Estáveis  

 Cobertura vegetal suficientemente densa ou fechada para impedir 

eficazmente ações associadas com a morfogênese mecânica;  

 Dissecação moderada do relevo, sem maiores incisões fluviais, sem 

solapamentos vigorosos dos cursos d’água e vertentes de lenta 

evolução;  

 Regiões tectonicamente calmas desde longos tempos e ausência de 

manifestações vulcânicas e sismicidade capazes de desencadear 

paroxismos morfodinâmicos de aspectos catastróficos;  

 Nítida predominância da pedogênese em face da baixa capacidade das 

ações pluviais e eólicas de remover e transportar materiais;  

  Solos maturos e espessos em equilíbrio natural com os demais 

componentes naturais;  

 Recobrimento vegetal primário pouco alterado ou em franca 

recuperação, evoluindo para condições similares às originais.  

 

Meios de Transição ou “Intergrades”  

Apresentam características de transição entre os meios estáveis e 

os meios fortemente instáveis, marcando a passagem gradual entre eles. 

Conforme Tricart, não existe nenhum corte, mas a presença de um contínuo 

para marcar a transição entre estabilidade e instabilidade. Admite que a 

caracterização desses meios depende da interferência permanente da 

morfogênese, exercendo-se de maneira concorrente sobre um mesmo espaço. 

Assim, o balanço pode favorecer uma ou outra: predominando a pedogênese, 

passa-se aos meios estáveis; preponderando a morfogênese, os meios tendem 

à instabilidade.  
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Meios Fortemente Instáveis  

 Este têm características opostas aos meios estáveis e a morfogênese é 

o elemento predominante da dinâmica natural.  

 Cobertura vegetal ausente ou muito aberta para impedir manifestações 

da morfogênese mecânica.  

 Geodinâmica interna muito instável intervindo através de ações 

variadas, como, por exemplo, o vulcanismo através de corrida de lavas 

ou de chuvas de cinzas que têm efeitos imediatos catastróficos sobre o 

ambiente.  

 Relevos fortemente dissecados e com classes de declives muito altas 

que impedem a intensificação dos processos pedogenéticos.  

 Presença de solos muito rasos ou de chãos pedregosos.  

 Condições bioclimáticas agressivas.  

 Áreas submetidas a processos de desertificação.  

 

No que concerne às análises integradas do ambiente no âmbito da 

Geografia, ainda que o desenvolvimento de cada uma das teorias citadas a 

pouco tenha se dado em rumos paralelos, existe uma confluência de ideias 

entre cada uma delas, pelo fato de tratarem do mesmo objeto de estudo (a 

natureza) e sob a mesma luz metodológica (a Teoria Sistêmica). Desta forma, 

existe intensiva compatibilidade, quando não uma complementaridade 

metodológica entre elas. 

O presente estudo assume como base teórica central a Teoria 

Geossistêmica, no entanto, se apoiando de forma complementar na 

Ecodinâmica. 

Para a análise do ambiente de forma integrada foram utilizados os 

seguintes autores: Tricart (1997); Bertrand (1972); Sotchava (1977); Bertalanffy 

(1975); Souza (2000) Souza et. al. (2006); Souza & Oliveira (2002, 2011); 

Oliveira (2011). 
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2.3 Município Como Recorte De Estudo 

Ao se escolher determinado recorte espacial para a realização de 

um estudo ambiental, sempre se há de deparar algum nível de arbitrariedade. 

Nos casos de uma bacia hidrográfica, uma unidade geomorfológica, um 

município, seja qual for a delimitação, haverá sempre pontos positivos e 

negativos em cada um, e qualquer que seja a delimitação escolhida, sempre 

haverá elementos que deverão ser entendidos em ultrapasse à delimitação 

realizada. 

O recorte utilizado na presente pesquisa é o recorte do Município de 

Parambu. Do ponto de vista ambiental, o recorte municipal pode ser menos 

adequado do que de uma bacia hidrográfica, no entanto, se optou por este, em 

decorrência da carência de estudos sobre as características ambientais desse 

Município.  

Podem-se destacar algumas vantagens deste recorte, em com 

relação aos demais. O recorte municipal possibilita maior facilidade para tratar 

as informações obtidas por via de dados secundários, uma vez que a 

delimitação espacial dos dados segue a lógica dos territórios oficiais. Em outras 

formas de delimitação de uma área, não se sabe ao certo até onde se pode 

usar um dado oficial uma vez que uma unidade geomorfológica, ou uma bacia 

hidrográfica, podem, ao mesmo tempo em que contemplam mais de um 

município, não abranger a totalidade de nenhum deles, dificultando o 

tratamento dos dados. 

Outra vantagem do citado recorte é a facilidade da aplicabilidade 

deste estudo pelos órgãos municipais, uma vez que a análise não deixa 

nenhum vazio no âmbito do território municipal. 

2.4 Operacionalização Técnica 

O desenvolvimento metodológico do presente trabalho realiza-se 

com origem a partir de uma divisão prática entre campo, laboratório, e 

gabinete.  
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2.4.1 Levantamento Bibliográfico 

O levantamento bibliográfico constituiu a fase primeira da pesquisa, 

concedendo base para o desenvolvimento das demais etapas, apesar de 

possuir uma fase inteira da pesquisa destinada a si, houve continuidade em 

seu desenvolvimento durante os demais seguimentos da investigação. 

Para o desenvolvimento da pesquisa foi consultada uma série de 

bibliografias, bastante variadas, haja vista a necessidade de privilegiar o 

caráter multidisciplinar do objeto de estudo em questão. Para isso, recorreu-se 

a uma série de artigos, livros, teses, dissertações e monografias. 

Foram também realizadas consultas junto a órgãos públicos como 

FUNCEME, COPAN, CPRM, Prefeitura de Parambu, Secretaria de Recursos 

Hídricos e Secretaria de Cultura de Parambu, a fim de colher dados que 

auxiliassem no desenvolvimento da investigação. 

2.4.2 Levantamento Geocartográfico 

Para a realização do mapeamento temático da área, foram utilizados 

os seguintes materiais: 

 Mapa de Exploratório/Reconhecimento de Solos do Estado do Ceará em 

escala de 1: 600.000 (1972).  

 Mapa geológico do projeto RADAMBRASIL em escala de 1: 1.000.000 

(BRASIL, 1981).  

 Mapa Exploratório de Solos do projeto RADAMBRASIL em escala de 1: 

1.000.000 (BRASIL, 1981).  

 Mapa geomorfológico do projeto RADAMBRASIL em escala de 1: 

1.000.000 (BRASIL, 1981).  

 Atlas do Ceará (IPLANCE, 1997). 

 Mapa geológico do Ceará em escala de 1: 500.000 (CPRM, 2003).  

 Compartimentação Geoambiental do Ceará em escala de 1:600.000 

(SOUZA, 2007).  
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 Limite Municipal do IBGE (2007). 

 Folha Sistemática Parambu, Superintendência do Desenvolvimento do 

Nordeste – SUDENE.  – 1967. 

 Mosaico de imagens de satélite RAPIDEYE (2011). 

 Mosaico de Imagens de satélite LANDSAT (2015). 

Para confecção do mapa geológico reportou-se a base da CPRM 

(2003, 2014). Para além da base supracitada foi utilizado, para a análise do 

ambiente, o Mapa Geológico do Projeto RADAMBRASIL – Folha 

Jaguaribe/Natal(1981). 

A fim de elaborar o mapa geomorfológico, foi realizada a 

sobreposição do Modelo Digital de Elevação (MDE) do terreno, das curvas de 

nível e da geologia do Município. Na classificação das feições geomorfológicas 

e elaboração do texto referente a geomorfologia, tomou-se como base os 

trabalhos de Souza (2000) Souza et. al. (2006); Souza & Oliveira (2002, 2011); 

Oliveira (2011). 

O mapa de vegetação foi elaborado a partir da base disponibilizada 

pelo IPLANCE (1997), e alterado com base em observações realizadas em 

campo. Onde foram observados os padrões fisionômicos da vegetação e foram 

coletadas informações sobre as espécies junto aos moradores da área. 

O mapa de solos foi sistematizado com suporte na Base do Mapa 

Exploratório/Reconhecimento de Solos do Estado do Ceará, e do Mapa 

Exploratório de Solos do Projeto RADAMBRASIL – Folha Jaguaribe/Natal 

(1982). E atualizados de acordo com o atual Sistema Brasileiro de 

Classificação de Solos (EMBRAPA 2006). 

O mapa de uso e ocupação do solo foi adotado do Projeto Mata 

Branca (CEARÁ 2013). O mesmo foi confeccionado a partir de técnicas de 

sensoriamento remoto, onde se delimitou qual o tipo de uso existe em uma 

determinada área a partir do padrão de pixels existente em cada setor da 

imagem de satélite. A imagem utilizada fora a imagem do satélite CBERS2 e 
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foram utilizas imagens do satélite  QUICKIBIRD com resolução espacial de 60 

cm no intuito de auxiliar  análise. 

As médias de temperatura foram calculadas com apoio do software 

CRIATEP cujos os valores mensais foram calculados com base nos dados de 

latitude, longitude e altitude. 

As isoietas foram confeccionadas mediante tabulação de séries 

históricas de 23 anos, de 1963 a 1985, de um posto pluviométrico de cada uma 

das seguintes cidades: Parambu, Tauá, Aiuaba, Pio IX, Crateús, 

independência, Novo Oriente, Bocaina, Valença, São Miguel, Pimenteiras, e 

Aroases. O período foi escolhido a fim de buscar a maior série histórica, sem 

falhas, comum aos postos de cada cidade citada acima. 

 Foram inseridas as médias pluviométricas de cada posto no 

software Surf, de modo a gerar as isoietas de precipitação correspondentes à 

normal climatológica, onde a espacialização das isoietas se deu pelo Método 

da Krigagen. 

 Por intermédio dos dados de precipitação e evopotranpiração 

potencial, foi calculado o índice de aridez de cada posto pluviométrico, segundo 

a metodologia de Thornthwaite (1948). Foram geradas as isolinhas de índice 

de aridez, gerando um mapa primário de zonação climática. Sobrepondo a 

espacialização dos dados climáticos com o mapa de vegetação, seguindo os 

critérios adotados por Souza et al (1992) apud Conti (1995) e BANCO DO 

NORDESTE DO BASIL (2005), chegou-se a um mapa final da zonação 

climática do Município sob análise. 

  

2.4.3 Compartimentação dos Sistemas ambientais  

Partindo das análises setoriais que foram realizadas para 

caracterização do município, realizando uma compreensão sistêmica destes 

componentes, foi realizada uma compartimentação dos sistemas ambientais 

(ou geossistemas) do município. 
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Apesar de os sistemas ambientais constituírem enquanto fruto da 

interação dos diversos componentes que formam o ambiente, a base de 

delimitação dos sistemas ambientais é de natureza geomorfológica, uma vez 

que esta sintetiza o conjunto dos componentes geoambientais. (SOUZA, 2007). 

Essa delimitação, além de ser menos arbitrária do que as demais 

tem um viés fundamentalmente prático uma vez que os limites do relevo e as 

feições do modelado são possíveis de um determinação mais precisa; o que 

tornou mais objetivo o mapeamento dos sistemas ambientais. (SOUZA, 2007). 

Souza (2007), destaca, ainda, que  

[...] a compartimentação geomorfológica é parte de uma 
herança evolutiva natural quarternária. Desse modo, cada 
compartimento tem aspectos próprios de drenagem superficial, 
arranjamentos de solos e padrões fisionômicos da vegetação. O uso 
e a ocupação da terra tem também características muito específicas. 
(SOUZA 2007 p.128). 

Após a compartimentação e caracterização de cada um dos 

sistemas ambientais, foram elaborados quadros sinópticos para cada 

compartimento. Dentro de cada quadro foi realizada uma breve caracterização 

dos componentes naturais, foram indicados, as principais potencialidades, 

limitações, a ecodinâmica, e os riscos de ocupação. 

As potencialidades destacadas são as características naturais que 

em via de regra se configuram enquanto favoráveis para as atividades de 

exploração sustentável do ambiente. Já as limitações são as características 

que na maior parte dos casos, favorece maior fragilidade ao ambiente, ou 

dificuldade de uso. 

A ecodinâmica de cada ambiente foi proposta com base nas 

características geomorfológicas do terreno, associadas ao tipo de cobertura 

vegetal predominante.  

Os riscos de ocupação foram propostos com base na vulnerabilidade 

do ambiente a possíveis tipos de uso / ocupação destas áreas. 

 

2.4.4 Indicadores biogeofísicos de desertificação (IGBD) 
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Os indicadores biofísicos de desertificação (IGBD), levantados serão 

os sistematizados por Oliveira (2011, 2012) e Costa (2014). Esses índices 

levam em consideração alguns parâmetros, como geologia, geomorfologia, 

vegetação, cobertura vegetal (estratificação), cobertura vegetal natural, solos, 

erosão e condições climáticas. Os indicadores foram organizados 

pressupondo-se que os maiores valores correspondem às melhores 

potencialidades para a conservação ambiental. Desse modo, resultará que o 

maior valor do índice biofísico de desertificação (IGBD) atribuído a determinada 

unidade geoambiental indicará menor estado de conservação. (OLIVEIRA 

2011). 

Metodologia de análise será realizada por intermédio da utilização 

de Sistema de Informações Geográficas (SIG) e técnicas de campo (OLIVEIRA 

2011). 

Os indicadores de suscetibilidade a desertificação adotados para a 

pesquisa encontram-se sistematizados no quadro seguinte: 
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Quadro 1 - indicadores biogeofísicos de desertificação 

• Geologia ( Litotipos / Permeabilidade ) – IGBD1 V.I. V.I. 

Coberturas não coesas  (5) 

    Depósitos terciários ou capeamentos de arenito  (4) 

        Rochas sedimentares (3) 

            Rochas ígneas  (2) 

                Rochas metamórficas   (1) 

• Geomorfologia (Declividade / topográfico) – IGBD2  Faixa  V.I. 

Plano  0 - 3 %  (5) 

    Suave ondulado  3 - 8 %  (4) 

        Ondulado  8 - 15 % (3) 

            Fortemente ondulado  15 - 45 %  (2) 

                Montanhoso  > 45 %  (1) 

• Cobertura Vegetal (Estratificação) - IGBD3  Faixa V.I. 

Estrato arbóreo  + 5 m  (5) 

    Estrato arbóreo médio-alto  3 - 5 m  (4) 

        Estrato arbustivo médio 1 - 3 m  (3) 

            Estrato arbustivo baixo  0,5 - 1m  (2) 

                Pastos / cultivos / sem vegetação   (1) 

• Cobertura Vegetal (Percentual de Ocupação)– IGBD4   Faixa V.I. 

Alto  > 75 %  (5) 

    Médio-alto  54 - 75 %  (4) 

        Médio  32 - 53 %  (3) 

           Médio-baixo  10 - 31 %  (2) 

               Inferior a  10% < 10 %  (1) 

• Solos ( Espessura ) – IGBD5   Faixa V.I. 

Muito profundos  > 200 cm  (5) 

    Profundos  100 - 200 cm  (4) 

        Moderadamente rasos  50 - 100 cm  (3) 

            Raso  25 - 50 cm  (2) 

                Muito rasos e afloramentos rochosos Sem solo < 25 cm  (1) 

• Solos (Erosão) – IGBD6   Faixa V.I. 

Baixa susceptibilidade   (5) 

    Erosão em sulcos   (4) 

        Erosão com ravinas  Profundidade < 100 cm  (3) 

            Ravinas/voçorocas  100 - 200 cm  (2) 

               Voçorocas  Profundidade > 200 cm  (1) 

• Zonação Climática – IGBD7   Faixa V.I. 

Zona sub-úmida e  úmida Índice de aridez superior a 
0,65 

(5) 

    Zona sub-úmida seca Índice de aridez entre  
0,50 e 0,65 

(4) 

        Zona semi-árida Índice de aridez entre 0,20 
e 0,50  

(3) 

            Zona árida  Índice de aridez entre 0,0 
e 0,20 

(2) 

                Zona hiper-árida   Índice de aridez inferior a 
0,05  

(1) 

Fonte: Oliveira (2011) e Costa (2014) 
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Figura 1: Fluxograma metodológico 

 

Adaptado de Costa (2014) e Souza e Oliveira (2011) 
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3. O PROCESSO DE DESERTIFICAÇÃO NO SEMIÁRIDO NORDESTINO 

 

No contexto atual de variadas mudanças no ambiente terrestre, 

debate-se acerca de qual o papel da ação humana nas mudanças climáticas 

ocorrentes no globo, assim como as principais causas e consequências destas. 

Dentre essas mudanças, uma das que merece maior notoriedade é o processo 

de desertificação. Enquanto outros processos chegam a ser debatidos se 

realmente existem ou não, o processo de desertificação vem causando uma 

série de impactos pontuais e areolares em diversas regiões do planeta. 

O problema da desertificação não é um fenômeno pertinente apenas 

à sociedade atual. Relatos históricos evidenciam esse problema em pelo 

menos três regiões do Mundo em tempos já bastante pretéritos: Mediterrâneo, 

Mesopotâmia, e Loess Chineses. (DREGNER 1987 apud NASCIMENTO 

2013). 

Segundo Hare et al. (1992) esse processo já desempenhou algum 

papel  no declínio de várias  civilizações desde os mais remotos tempos da 

história.  Esse Foi o caso, por exemplo, das terras de regadio dos Sumérios e 

Babilônicos nas quais, devido à insuficiência de drenagens, a produtividade 

agrícola foi destruída como conseqüência dos sais concentrados. (HARE et al. 

1992 p. 17). 

No Mediterrâneo oriental, as causas desse fenômeno decorreram da 

retirada excessiva de madeira pelos Fenícios para uso na construção civil e 

naval, liberando terras para a agricultura. A madeira era utilizada como 

combustível na fusão do ferro e também para abastecer o mercado egípcio na 

construção de habitações e templos, por volta de 2.600 a.C. (NASCIMENTO 

2013). 

Ainda na atualidade o processo de desertificação se configura 

enquanto fator decisivo no processo de declínio ou não de uma economia, 

                                            
 Os povos Sumérios e Babilônicos se encontravam na região da Mesopotâmia situada entre os 
rios Tigre e Eufrates 
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tendo em vista que vários países (em sua maioria de terceiro mundo) ainda 

possui a agricultura e a pecuária enquanto base do setor produtivo. 

3.1 Conceito de desertificação e áreas suscetíveis a este processo  

A variação de um conceito repercute diretamente na maneira como 

determinado fenômeno deverá ser tratado pelos órgãos públicos, no modo 

como a academia irá estudada-lo, os métodos de mitigação (no caso de um 

fenômeno danoso), dentre outras implicações. No caso da desertificação, a 

variar de acordo com o conceito adotado, podem-se alterar as causas 

entendidas para esse processo, isentando ou culpando determinados agentes 

sociais enquanto agentes diretos ou indiretos na formação deste; quais áreas 

estão sujeitas, etc. Deste modo, o conceito adotado por uma pesquisa deve 

consistir como algo criteriosamente escolhido. 

Como leciona Conti (1995), o conceito de deserto não se confunde 

com o de desertificação. 

O primeiro indica uma região de clima árido onde a evapotranpiração 

potencial excede à precipitação média anual, resultando em carência 

de água e fraco desenvolvimento da biosfera. A precipitação além de 

escassa, apresenta alta variabilidade interanual, característica tanto 

mais acentuada quanto mais baixo forem seus volumes anuais 

médios. Os solos são rasos, com acentuada deficiência hídrica e 

tendência a concentração de sais. A drenagem é intermitente. A 

cobertura vegetal é esparsa apresentando predominância de 

espécies xerófitas e fauna adaptada às condições de escassez de 

água sendo nesse período, um clímax ecológico. Os processos 

erosivos são comandados pela ação eólica, pois o trabalho dos 

ventos se faz sentir, aí, mais interessantes do que nas regiões 

úmidas. (CONTI, 1995, P. 29). 

 Como expressa Conti (1995), o conceito de desertificação supõe 

processo e, portanto, dinamismo, estando, ainda, associado a períodos secos 

bastantes longos, da ordem de décadas.  

Apesar de este fenômeno ser bastante antigo, são relativamente 

recente as tentativas de conceituar este processo. O termo foi utilizado 

pioneiramente no final dos anos de 1940, pelo engenheiro francês Aubreville, 

que utilizou o termo "desertificação" para caracterizar aquelas áreas que 
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estavam ficando "parecidas com desertos", ou desertos que estavam se 

expandindo (AUBREVILLE, 1949, apud CONTI, 1995).  

Desde a primeira conceituação, de acordo com que se foi sendo 

percebido sobre a importância desse fenômeno, foram sendo desenvolvidas 

diversas tentativas de melhor conceituá-lo. Desta forma, hoje existe grande 

diversidade de conceitos sobre o que seria desertificação. Nascimento (2014) 

enumera 59 destes. 

Para fins metodológicos o presente trabalho se utiliza da definição 

elaborada pela Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação 

nos países afetados por seca grave e/ou desertificação, particularmente na 

África. Para ela o processo de desertificação se caracteriza pela “degradação 

da terra nas zonas áridas, sem-áridas e sub-úmidas secas, resultante de vários 

fatores, incluindo as variações climáticas e as atividades humanas”. (UNITED 

NATIONS, 1998, p.13) 

UNITED NATIONS (1998) destacam que: 

Por degradação da terra entende-se a redução ou perda nas zonas 

áridas, semi-áridas e sub-úmidas secas, da produtividade biológica 

ou econômica e da produtividade das terras agrícolas irrigadas, das 

pastagens naturais, das pastagens semeadas, das passagens, das 

florestas, e das matas nativas devido aos sistemas de utilização da 

terra ou a processos ou combinação de processos, incluindo os que 

resultam da atividade do homem e das suas formas de ocupação do 

território, tais como: 

I. a erosão do solo causado pelo vento e/ou pela água; 

II. a deterioração das propriedades físicas, químicas e biológicas 
ou econômicas do solo, e; 

III. a destruição da vegetação por períodos prolongados. (UNITED 

NATIONS, 1998, p.14) 

Neste conceito, nota-se a importância dada ao índice de aridez, 

estando atrelada a possibilidade de ocorrência ou não deste processo a áreas 

sob um dado índice de aridez climática. 

A definição de aridez climática utilizada no Programa de Ação 

Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca (PAE-

CE) foi desenvolvida a partir da metodologia de Thornthwaite (ver tabela 1). O 
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calculo deriva da quantidade de pluviometria (P) e da perda máxima possível 

de água por evaporação e transpiração (ETP) ou a Evapotranspiração 

Potencial, estabelecendo-se as seguintes classes climáticas (CEARÁ 2010). 

Tabela 1: Índice de aridez 

 Índice de aridez 

Hiper-árido <0,05 

Árido  0,05 – 0,20 

Semiárido  0,21 – 0,50 

Subúmido Seco 0,51 – 0,65 

Subúmido Úmido  >0,65 

Fonte: Ceará, (2010) 

 

Desse modo, apenas as áreas com índice de aridez superior a 0,65 

não estão suscetíveis ao processo de desertificação. 

 Segundo Oliveira (2006, p. 215),  

No Brasil as áreas que podem ser enquadradas no conceito da ONU 

para desertificação compreendem os espaços de semi-árido do 

Nordeste. De acordo com dados oficiais, a área do Trópico semi-árido 

é de 980711Km², equivalentes a cerca de 60% da região.  

Dentre as delimitações do semiárido brasileiro o melhor critério de 

delimitação foi proposto por Souza et al (1992) apud Conti (1995) e BANCO 

DO NORDESTE DO BASIL (2005). A referida delimitação baseia-se em 

critérios variados e de natureza fitoecológica, tendo sido adotada a isoieta 

modal de 800 mm e fitoecologicamente a área ocupada pelas caatingas e as 

faixas de transição com outros domínios geobotânicos.  
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Figura 2: Região semiárida do nordeste do Brasil 

 

Fonte: (SOUZA et AL 1994) apud (CONTI 1995).  

 

Ab’ Saber (1977) em seu texto clássico que introduz a temática da 

desertificação no País, faz uma análise a partir de um foco geoambiental, 

levando em consideração critérios morfodinâmicos de ambientes semiáridos, 
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enumera os seguintes ambientes que possuem maior suscetibilidade a esse 

processo: 

 Altos Pelados – correspondem aos interflúvios desnudos das colinas 

rasas, nos quais mais de 80% da cobertura vegetal foi retirada, 

favorecendo a remoção da camada superficial do solo e o aparecimento 

de fragmentos de quartzo. Ocorrem na região do Alto Jaguaribe, na 

fronteira do Ceará com a Paraíba e no Vale do rio Vaza Barris (norte da 

Bahia). 

 Salões – planícies aluviais dos baixos vales costeiros com solos 

salinizados, onde predomina a presença da vegetação rasteira halófila. 

Ocorrem principalmente nas várzeas do Baixo Mossoró e Baixo Apodi, 

no Rio Grande do Norte. 

 Vales e Encostas Secas – ocorrem em setores localizados de caatingas 

abertas em vales secos ou encostas de escarpas e/ou serras situadas a 

sotavento, ocorrem também em áreas de relevos de cuestas, com chão 

pedregoso e baixo nível de alteração de rochas, e nos enclaves de 

caatingas em áreas de cerrados. Localizam-se principalmente na região 

Centro-sul do Piauí, no Sudeste da escarpa da Ibiapaba e na cuesta do 

Apodí. 

 Lajedos-Mares de Pedra – inselbergs e campos de inselbergs, que se 

caracterizam pela aridez rochosa definida, ressaltada por degradação 

antrópica do entorno. Ocorrem nos sertões de Paulo Afonso/BA, 

Milagres/BA, Quixadá/CE, Patos/PB, e Arcoverde/PE; 

 Áreas de Paleodunas Quaternárias – este geótopo refere-se 

especificamente ao campo de dunas de Xique-Xique na Bahia. São 

paleodunas quaternárias facilmente remobilizadas pelas atividades 

antrópicas; 

 Áreas de Topografias Ruiniformes e Cornijas Rochosas Desnudas com 

Aridez Rochosa Característica – topografias ruiniformes situadas à 

frente ou na base de morros testemunhos e escarpas estruturais, com 

pouca ou nenhuma interferência antrópica. A melhor representação 

dessas áreas fica por conta de Sete Cidades em Piracuruca no Piauí; 
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 Áreas de Revolvimento Anômalo da Estrutura Superficial da Paisagem – 

colinas superficialmente degradadas com a remoção parcial dos solos 

rasos, por erosão antrópica formando um tipo regional de bad-lands. 

Aparece nos arredores de Sertânia em Pernambuco; 

 Malhadas ou Chão Pedregosos – diferentes tipos de chão pedregosos, 

oriundos da liberação de fragmentos de quartzo proveniente de cabeços 

de dique e veios ou da desagregação de antigas cascalheiras. Ocorrem 

numerosos casos de malhadas na Bahia, Ceará, Pernambuco e 

Paraíba; 

 Áreas Degradadas por Raspagem ou Empréstimos de Terra – faixas de 

terra degradadas à margem de caminhos e estradas, relacionadas com 

a raspagem de solos e empréstimo de terra para construção de aterros e 

barragens. 

 

3.2 Principais Causas 

Como foi discutido, existe grande variedade de conceitos de 

desertificação. Cada um destes traz consigo uma carga teórico-metodológica. 

A variar de acordo com a definição adotada pode-se entender que as causas 

são exclusivamente naturais, exclusivamente antrópicas, ou pode compreender 

a coexistência das duas causas. O presente trabalho adota a classificação 

utilizada pelas Nações Unidas, de forma que se entende a possibilidade de a 

causa ser humana, natural, ou uma ação conjunta entre ambas. 

3.2.1 Fatores Naturais  

No que se refere aos fatores naturais que induzem a este processo 

Conti (1995) expressa a idéia de que, 

Do ponto de vista da distribuição geográfica as áreas desérticas 
relacionam-se em quatro situações bem conhecidas: 1. Cinturões de 
anticiclones subtropicais (em ambos os hemisférios); 2. 
Continentalidade; 3. Fachadas ocidentais das latitudes tropicais dos 
continentes, banhadas por correntes frias e 4. Posições de sotavento 
(CONTI, 1995 p.30). 

A mesma lógica de distribuição espacial pode ser atrelada às áreas 

suscetíveis a desertificação, já que as situações geográficas descritas acima 
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geram baixos índices de precipitação e, conseqüentemente, elevados índices 

de aridez, sendo a esta a característica ambiental que leva à formação de 

áreas climaticamente suscetíveis a desertificação e formação de desertos (em 

caso de índice de aridez muito acentuado). 

No tocante às condições climáticas que induzem a formação de 

elevada aridez nos trópicos, Conti (1995) salienta que os mecanismos que 

ocasionadores das faixas de elevada precipitação nas faixas tropicas estão 

ligados aos mesmos mecanismos que causam as zonas de baixa precipitação. 

Em ambos os hemisférios a pressão decresce dos trópicos em 
direção ao equador, produzindo os alíseos e a ZCIT (Zona de 
Convergência Intertropical). Aí os movimentos são 
predominantemente ascendentes, resultando em amplas células de 
baixa pressão denominadas doldrums caracterizadas por campos de 
instabilidades. As correntes de retorno, em altitude, constituem a 
célula de Hadley e se dirigem para as células anticiclônicassemi-
estacionárias localizadas entre os paralelos de 20° e 35° em ambos 
os hemisférios, alimentando o movimento subsidente do ar e inibindo 
o processo de formação da chuva. (CONTI, 1995 P.65). 

Entendendo ainda a importância da localização das áreas de alta 

pressão como fator de inibição de chuva, é importante lembrar que as 

temperaturas da superfície do mar, sendo mais baixas, transferem menos 

energia para a atmosfera, de modo a reduzir a altura do nível de inversão 

térmica e, portanto, da camada úmida (CONTI, 1995). 

Tal fato constitui fator determinante para a formação da região semi-

árida do Nordeste brasileiro, uma vez que o esta parte do país está situada no 

final do percurso de uma corrente fria que vem do sul da África. Esta corrente 

fria (Benguela) afeta, primeiramente as costas da República Sul-Africana, da 

Namíbia e de Angola e, em seguida, as ilhas oceânicas, indo terminar nos 

litorais dos estados brasileiros Rio Grande do Norte e Ceará (CONTI, 1995). 

Outro condicionante que atua na formação do semiárido brasileiro é 

o descrito por Nimer (1972), ao explicar que essas quantidades de 

precipitações se vinculam porque a região nordeste é terminal de quatro fluxos 

das correntes atmosféricas: do norte, a Zona de Convergência Intertropical 

(ZCIT); do sul, as Frentes Frias; do oeste, as Linhas de Instabilidades; e do 

leste, Distúrbios Ondulatórios de Leste (CAVALCANTI et al, 2009). 
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Vale também ressaltar o elevado índice de radiação que as áreas 

tropicais recebem, sendo bastante superior as demais áreas do globo. 

Conforme Conti (1995 p.67) “até 20°de latitude o volume de água evaporada é 

quase dez vezes superior à verificada nas latitudes médias”, o que intervém 

diretamente no balanço hídrico, elevando o índice de evapotranspiração e 

portanto o índice de aridez. 

3.2.2 Fatores Humanos 

Apesar de todos os dissensos conceituais a cerca do processo de 

desertificação, um ponto de concordância entre a maioria dos autores é que 

este processo é causado pela degradação dos sistemas ambientais nas zonas 

com maior índice de aridez no Globo.  

Podem ser pontuados como principais formas de intervenção 

humana nos ecossistemas semi-áridos: O extrativismo vegetal indiscriminado, 

a pecuária extensiva e a agricultura praticada com tecnologias inadequadas a 

esses ecossistemas. Cada um desses gerando impactos pontuais e difusos no 

meio. Deste modo, o processo de intervenção do homem no processo de 

desertificação pode ser entendido, no quadro abaixo. 
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Figura 3: Fluxograma de degradação do meio ambiente por atividades 
humanas. 

 

Fonte: (SOUZA 2000) adaptado de (TRICART 1977) 

 

3.2.3 Pecuária 

No caso específico do semiárido nordestino, a criação de gado 

constitui enquanto uma das atividades humanas com maiores efeitos sobre o 

processo de desertificação, uma vez que um manejo inadequado desta ação 

causa uma série de efeitos diretos e indiretos no ambiente, sobretudo levando 

em consideração as condições em que se dá essa atividade. Segundo Ceará 

(2010) o recomendado para a criação de bovinos nas condições da caatinga, é 

de 10 há/cab/ano, número esse constantemente excedido em decorrência da 

elevada concentração fundiária (que gera ao mesmo tempo, latifúndios 

improdutivos e minifúndios que tendem a exceder a capacidade de suporte do 

ambiente). 
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Dentre os impactos diretos e indiretos desse processo podem-se 

destacar os seguintes fatos.  

 É comum o derrubamento de arvores para facilitar o manejo do gado, e 

o aumento do estrato herbário para pastagem do gado – o que torna os 

solos completamente desprotegidos aos efeitos da erosão.  

 O pisoteio do gado gera compactação do solo, perca de estrutura do 

mesmo, favorecendo a pouca infiltração de água da chuva acarretando 

maior erosão. 

 O sobrepastejo associado ao pisoteio do gado acaba por diminuir a 

variedade de plantas no ambiente, aumentanto a incidência de plantas 

não palatáveis para o gado como o capim panasco 

(aristidaadscensionis). 

 Devido a necessidade de considerável quantidade de água diária 

potencializam-se as características dos processos de degradação no 

perímetro dos bebedouros uma vez que o gado bovino é capaz de 

percorrer entre 5 e 10 km a partir de um poço e os ovinos são capazes 

de andar 2,5 e 3 km (WARREN E MAIZELS, 1992). 

3.2.4 Agricultura Tradicional 

O desmatamento e a lavoura constituem perturbações tão drásticas 

do ecossistema que, praticamente, nenhum dos componentes da flora e fauna 

originais sobrevivem, de sorte que até as próprias bactérias nitrificadoras são 

destruídas. O novo ecossistema, que substitui o antigo, é muito simplificado e 

só possui alguns dos complexos e equilíbrios do clímax avançado após longa 

evolução do ambiente (WARREN E MAIZELS 1992). 

No Nordeste brasileiro, duas práticas, em particular, se mostram 

com forte influencia no processo de desertificação: as queimadas e o plantio 

em áreas declivosas.  As queimadas, além de eliminarem a matéria orgânica 

superficial do solo, causam um significativo impacto na biota presente no solo, 

responsável por processos importantes no desenvolvimento vegetal (como 

fixação do nitrogênio, adubação e aeração dos solos); o plantio em áreas de 

declive acentuado provoca elevada erosão dos solos, que pode culminar em 
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forte ravinamento, que pode ter continuidade nas áreas planas com a formação 

de voçorocas. 

O plantio em áreas de declive sem técnica adequada (como 

sistemas de terraceamento) costuma formar um quadro de degradação 

dificilmente reversível em decorrência da difícil fixação de plantas em solos 

gradualmente mais pobres, rasos e sobre forte erosão. Ver figuras 1 e 2. 

 

Figura 4: Solo degradado no distrito de Sarandi - Parambu 

 

Fonte: Acervo do Autor (foto tirada durante a estação chuvosa de 2015 local utilizado para plantio na 

década de 1990 e desde então nunca houve recuperação) 
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Figura 5 – Ravina com dois metros de profundidade - Parambu – Ceará 

 

Fonte: Acervo do autor 

Em alguns lugares da Austrália ocidental, a substituição de plantas com 

raízes profundas por culturas com raízes superficiais reduziu a tal ponto as 

perdas por evapotraspiração que os lençóis freáticos subiram, trazendo 

consigo sais acumulados durante milênios, o que ocasionou o aparecimento de 

eflorescências de sais e nascentes salobras as quais ocasionaram perca 

significativa de terras (WARREN E MAIZELS 1992). 

3.2.5 Agroindústria 

Existe uma visão errada entre alguns pesquisadores de que os 

processos de degradação ambiental estaria atrelado sobretudo aos agricultores 

que se utilizam de uma menor tecnologia na agricultura. Essa ótica torna-se 

cada vez mais obsoleta na mesma medida em que as agroindústrias avançam 

em regiões semiáridas.  
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Enquanto os agricultores tradicionais possuem uma relação com a 

terra que transcende o próprio processo produtivo, estando esta relação ligado 

a uma série de fatores emocionais e simbólicos, a lógica de produção da 

agroindústria segue uma lógica quase que exclusivamente pautada na 

maximização dos lucros. Isso, somado a grande concentração de terras em 

seu poder, e à facilitação de grandes montantes de água por parte das 

instancias governamentais, cria uma lógica de produção que não atende 

perfeitamente outro requisito que não a obtenção de lucro. Dos pontos de vista 

ambiental, social, cultural,e até mesmo econômico (na perspectiva do retorno 

para região), a agroindústria vem se mostrando como incompatível com a 

região do Semiárido Nordestino. 

A fruticultura em alguns perímetro irrigados,como no médio acaraú 

(CE), Petrolina (PE) e São Rafael (RN), mantêm relação direta co os 

mercados globais, no entanto, a salinização e a sodificação induzidas 

pelo manejo equivocado da irrigação constituem séria ameaça que 

envolve os agropolos. O elevado grau de desperdício e a degradação 

dos solos na irrigação compromete a geração de riquezas e o bem 

estar no campo... Somente alguns produtores dos perímetros 

irrigados lucram, internalizando suas receitas provenientes dos 

capitais natural e especulativo, e externalizam problemas ambientais 

(biofísicos e socioeconômicos). (NASCIMENTO, 2013. p. 211). 

3.2.6 Exploração vegetal 

A supressão da vegetação no semiárido brasileiro se dá por fins 

múltiplos, uma vez que esta compõe importante matriz energética para muitos 

nordestinos, com fins que variam desde cozimento de alimentos, a matriz 

energética de cerâmicas e olarias. A madeira da caatinga também é utilizada 

para confecção de cercas, móveis, edificações, dentre diversos fins. 

A eliminação da vegetação de uma dada localidade tende a uma 

desestabilização completa do ambiente, ao comprometimento na estrutura dos 

solos, favorecimento aos processos erosivos, movimentos de massa, 

diminuição na evapotranspiração, causando diminuição na formação de 

orvalho, neblina, e, algumas vezes afetando a precipitação. 

Através de uma simulação feita em computador, para a região do 

Saara demonstrou-se que uma brusca elevação do albedo provocaria um 



47 

 

decréscimo de cerca de 50% no volume de precipitação (CHARCEY, J et all, 

1975. apud CONTI, 1995) 

Vale destacar, ainda, que a derrubada da vegetação faz diminuir o 

volume de pólens em suspensão na baixa troposfera, sendo estes elementos 

que desempenhariam o papel de núcleos de condensação (ou núcleos 

higroscópicos). (SCHRNEY, 1976 apud CONTI, 1995) 

 

3.3 Conseqüências 

Segundo Hare et al, (1992), se, no Mapa Mundial de Desertificação 

preparado pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a 

Alimentação, ao se subtrair as áreas secas, muito frias e as de desertos 

extremos, (estes últimos não estão sujeitos ao processo), restará uma área de 

terras secas potencialmente produtiva, mas ameaçada, que cobre 45 milhões 

de km², ou seja 30 por cento da superfície mundial de terras.  

 A desertificação, desta forma, afeta a comunidade global. Mesmo 

as áreas não sujeitas a esse processo recebem influência de suas 

conseqüências.  

As terras ameaçadas devem ser vistas na sua realidade, isto é, o 

local de vida de um sexto da população mundial e, embora sejam 

regiões de baixa produtividade por unidade de área, a sua produção 

total é enorme, em especial ao que se refere a carne, cereais, fibras e 

peles. [...] 

 As terras secas também servem como reserva de importante 

diversidade da vida vegetal, incluindo os antecessores genéticos de 

muitos dos cereais básicos da humanidade – trigo, cevada, sorgo e 

milho. Contêm elas, indubitavelmente, outras plantas potencialmente 

domesticáveis. (HARE et al, 1992 p. 20). 

A fauna e, sobretudo, a flora nordestina possuem grande variedade 

componentes que possuem propriedades medicinais, utilizadas desde milhares 

de anos atrás pelos índios. Hoje, apesar da perca de muitas informações que 

vêm se esvaindo ao longo das gerações, se conhecem várias centenas de 

remédios homeopáticos para o tratamento de centenas de doenças. As curas 
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para doenças graves, como AIDS, variados tipos de câncer e doenças 

degenerativas podem ser extintas, antes mesmo de serem descobertas. 

A desertificação apresenta fortes impactos, também, em ambientes 

urbanos. Ainda que se entenda a migração para centros urbanos como uma 

tendência na humanidade, desde o desenvolvimento do capitalismo, a 

degradação ambiental em áreas rurais constitui enquanto importante fator para 

migrações para cidade, causando inchaço urbano. O processo de 

desenvolvimento urbano da cidade de Fortaleza - CE, por exemplo, se deu sob 

forte influência de migrações de retirantes das secas. 

Hoje, graças às políticas de distribuição de renda e a conseqüente 

melhora na qualidade de vida do campo, os efeitos das mudas no ambiente se 

tornam menos perceptíveis, de forma que não se verificam nos dias atuais 

grandes movimentos migratórios ocasionados por secas, dentre outras 

mazelas, como mortalidade infantil e desnutrição. 

3.4 Indicadores 

Segundo Matallo Junior (2001), os primeiros esforços de formulação 

de um sistema de indicadores de desertificação foram patrocinados pelo 

PNUMA, quando do processo de preparação para a Conferência de Nairobi 

(Quênia), em agosto de 1977. Foi dada na ocasião uma diversidade de 

contribuições de autores de áreas diversas que serviram de base para a 

compreensão do tema e direcionamentos futuros. No entanto não houve, um 

refinamento a ponto de gerar uma metodologia específica para o assunto. 

Deste modo, “o resultado foi mais uma lista exaustiva, do que uma metodologia 

de indicadores.” (Matallo Junior 2001 p.33). 

 Desde então, o conceito vem sendo trabalhado por diversos 

autores e ganhando especificidades de acordo com a definição que é adotada 

por cada autor, e pela área de estudo em que os autores pertencem. No 

decorrer da bibliografia consultada, foi possível verificar indicadores biológicos, 

socioeconômicos, físicos, espectrais, geoecológicos, dentre outros. 

 Dentre a variedade de indicadores encontrados, destacam-se os 

apontados por Conti (1995), Souza et al. (2006) e Oliveira (2011). 
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 Conti (1995) compreende que existem dois tipos de desertificação 

(climática e ecológica) e enumera diferentes indicadores para cada um deles. 

Desta forma os indicadores para a desertificação climática seriam: 

 Elevação da temperatura. 

 Agravamento do déficit hídrico dos solos. 

 Aumento do escoamento superficial (torrencialidade). 

 Intensificação da erosão eólia. 

 Redução das precipitações. 

 Aumento da amplitude térmica diária. 

 Diminuição da umidade relativa do ar. 

 

Os indicadores para a desertificação ecológica seriam: 

 Desaparecimento de árvores e arbustos (desmatamento). 

 Aumento das espécies espinhosas (xerofíticas). 

 Elevação do albedo, ou seja, maior refletividade na faixa do 

infravermelho. 

 Mineralização do solo (perda de húmus em encostas com mais de 20° 

de inclinação. 

 Forte erosão do manto superficial (voçorocamento). 

 Invasão maciça de areias. 

 

Souza (2006) aponta como marcas mais evidentes da desertificação 

no Ceará, as que estão descritas a seguir: 

 Expansão de áreas desérticas em áreas fora de desertos; 

 Surgimento brusco nos sistemas ambientais semiáridos e subúmidos 

secos de processos físicos de degradação de terras que são próprios 

das terras áridas (erosão eólica e ações aceleradas de escoamento 

superficial); 

 Declínio da produtividade biológica das terras com degradação dos 

solos e da cobertura vegetal; 

 Desorganização dos sistemas socioeconômicos em face da degradação 

ambiental; 
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 Acentuação do descompasso entre capacidade produtiva dos recursos 

naturais e sua capacidade de resiliência; 

 Expansão muito significativa de chão pedregosos, dos afloramentos 

rochosos; 

 Atividades incompatíveis com a capacidade de suporte do ambiente 

(subrepastoreio, agricultura praticada com sistemas tecnológicos muito 

rudimentares, extrativismo vegetal não compatível com a capacidade de 

suporte dos recursos naturais, dentre outras).  

Levando em consideração que o processo de desertificação uma 

vez instituído em uma determinada área cria um perímetro cujo processo de 

recuperação é quase inviável do ponto de vista econômico, os indicadores de 

suscetibilidade de desertificação assumem uma importância ainda maior do 

que os indicadores de diagnóstico deste processo. Neste sentido, Oliveira 

(2011), propõe uma série de indicadores de suscetibilidade à desertificação, 

analisando aspectos da paisagem referentes a geologia, geomorfologia, 

vegetação, solo e clima. Nesta metodologia é calculado um índice de 

suscetibilidade de cada ambiente ao processo de desertificação. Segue abaixo 

o quadro dos indicadores utilizados por Oliveira (2011). 
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Tabela 2 –INDICADORES BIOFÍSICOS DE DESERTIFICAÇÃO 

• Geologia ( Litotipos / Permeabilidade ) – IBFD1 V.I. V.I. 

Cobertura não coesas  (5) 

    Capeamento arenítico  (4) 

        Litotipos arenito-basaltícos (3) 

            Exposições basálticas  (2) 

                Basalto e outros produtos vulcânicos  (1) 

• Geomorfologia (Declividade / topográfico) – IBFD2  Faixa  V.I. 

Plano  0 - 3 %  (5) 

    Suave ondulado  3 - 8 %  (4) 

        Ondulado  8 - 15 % (3) 

            Fortemente ondulado  15 - 45 %  (2) 

                Montanhoso  > 45 %  (1) 

• Cobertura Vegetal (Estratifi cação) - IBFD3  Faixa V.I. 

Estrato arbóreo  + 5 m  (5) 

    Estrato arbóreo médio-alto  3 - 5 m  (4) 

        Estrato arbustivo médio 1 - 3 m  (3) 

            Estrato arbustivo baixo  0,5 - 1m  (2) 

                Pastos / cultivos / sem vegetação   (1) 

• Cobertura Vegetal (Percentual de Ocupação)– IBFD4   Faixa V.I. 

Alto  > 75 %  (5) 

    Médio-alto  54 - 75 %  (4) 

        Médio  32 - 53 %  (3) 

           Médio-baixo  10 - 31 %  (2) 

               Inferior a  10% < 10 %  (1) 

• Solos ( Espessura ) – IBFD5   Faixa V.I. 

Muito profundos  > 200 cm  (5) 

    Profundos  100 - 200 cm  (4) 

        Moderadamente rasos  50 - 100 cm  (3) 

            Raso  25 - 50 cm  (2) 

                Muito rasos e afloramentos rochosos Sem solo < 25 cm  (1) 

• Solos (Erosão) – IBDF6   Faixa V.I. 

Baixa susceptibilidade   (5) 

    Erosão em sulcos   (4) 

        Erosão com ravinas  Profundidade < 100 cm  (3) 

            Ravinas/voçorocas  100 - 200 cm  (2) 

               Voçorocas  Profundidade > 200 cm  (1) 

• Zonação Climática – IBFD7   Faixa V.I. 

Zona úmida  > 700  (5) 

    Zona subúmida Pluviometria entre 600  (4) 

        Zona subúmida a semiárida a árida 
Pluviometria entre 400 – 600 
mm  

(3) 

            Zona árida a semiárida  
Pluviometria entre 300 - 400 
mm  

(2) 

                Zona árida   
Pluviometria inferior a 300 
mm. 

(1) 

Fonte: Oliveira (2011) 
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3.5 Caminhos Possíveis 

 

Do ponto de vista de contribuições teóricas, é crescente o número 

de pesquisadores que trabalham com a temática da desertificação, surgindo 

inclusive uma série de documentos estaduais e federais que auxiliam para o 

entendimento desse processo. Essas contribuições teóricas auxiliam para a 

erradicação do processo uma vez que subsidiam o entendimento das melhores 

medidas a serem tomadas. 

Do ponto de vista prático, uma série de medidas vem sendo 

tomadas pelos órgãos governamentais, podendo-se destacar as seguintes: 

 

 Açudagem: Esta gera uma reserva hídrica para os estados nos 

meses secos e desempenha importante papel de abastecimento 

nos períodos de seca.  Ainda que essa água não chegue 

igualmente a todos, os açudes desempenham um papel 

importante no processo de convivência com o semi-árido 

 Transposição de bacias: Estas já existem em diversos rios do 

Nordeste, e se está finalizando a transposição do São Francisco 

para bacias intermitentes. Existe bastante controvérsia nas 

transposições tendo em vista a viabilidade ambiental dessas. 

 Implantação de perímetros irrigados: Os perímetros irrigados 

voltados à agroindústria têm causado, em grande parte das 

vezes, efeito inverso no processo de mitigação do processo de 

desertificação, causando salinização dos solos em áreas férteis e 

com bom potencial agrícola. As áreas irrigadas que vêm trazendo 

resultados positivos do ponto de vista ambiental são as realizadas 

pela agricultura familiar. 

 Distribuição de renda: Os programas de distribuição de renda 

alem de diminuir os efeitos sociais das secas e da desertificação, 

diminuindo a fome, a desnutrição, as migrações em massa para 

os grande centros urbanos, vem alterando aos poucos a matriz 

energética dos domicílios de madeira por gás natural. 
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É inegável a importância da maioria das formas de combate à 

desertificação adotadas até o momento, no entanto, todas essas medidas têm 

um caráter superficial. Nenhuma dessas medidas altera o que é de fato 

fundante para erradicação deste processo. 

A resolução da problemática da desertificação confronta-se em dois 

empecilhos básicos: a concentração fundiária e a lógica de produção no 

campo.  

Assim como foi destacado acima, a maior parte das formas de 

produção no campo brasileiro segue uma lógica produtiva que favorece os 

processos de degradação ambiental, que podem culminar no processo de 

desertificação. Se faz necessário tornar os sistemas sustentáveis (modelos 

pautados na agroecológica, como Sistemas Agro Florestais – SAFs), que são 

uma exceção, como uma regra de produção. 

Para que se torne verdadeiramente viável uma alteração profunda 

dento dos sistemas produtivos no campo, se faz necessário tomar medidas de 

ordem estrutural. Se faz necessário investir, prioritariamente, na agricultura 

familiar, promovendo uma capacitação para uma lógica produtiva 

agroecológica, utilizando-se de sementes não geneticamente modificadas, 

adaptadas ao clima semiárido; e, acima de tudo, se faz necessário um amplo 

processo de reforma agrária. 

Assim como é ressaltado por Araujo e Oliveira (2012), a questão 

fundiária no Brasil é fator limitante para uma adequada conservação dos 

recursos ambientais. Enquanto grande parte da população rural tende a 

exceder a capacidade de suporte de suas terras por possuírem minifúndios, 

uma pequena parcela da população pode “se dar ao luxo” de um manejo 

indevido, em decorrência de dispor de latifúndios. 
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4. ASPECTOS NATURAIS E SISTEMAS AMBIENTAIS DE PARAMBU 

 

Parambu é um município cearense localizado na região dos 

Inhamuns.  A cidade está distanciada cerca de 400 km de Fortaleza e o acesso 

é feito através das rodovias BR-020 e CE-277. O Município faz fronteira a norte 

com Quiterianólopolis; a leste com Tauá e Arneiroz; a sul Aiuaba; e a oste com 

Pimenteiras – PI. 
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Figura 5: Localização do município de Parambu - CE 

 

Fonte: Araújo (2015)
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4.1 Geologia e Geomorfologia 

A geologia é o elemento mais antigo da constituição da paisagem e 

tem fundamental importância para o desenvolvimento dos ambientes. Sendo 

essencial sua compreensão para análise integrada da paisagem. 

A geologia se reflete em uma série de característica do ambiente, de 

forma que esta pode explicar vários atributos do meio, como o alargamento ou 

estreitamento de um vale, o caráter estrófico ou distrófico de um determinado 

solo, o padrão da drenagem, o processo de erosão diferencial etc. 

A respeito das implicações geológico-estruturais e de seus reflexos 

geomorfológicos, dois aspectos são fundamentais: a tectônica e a litologia. A 

primeira envolve as deformações recentes, gerando fontes de instabilidade 

morfodinâmica, e as disposições adquiridas em tempo remoto são 

responsáveis pelo arranjamento espacial do relevo e contribuem para 

subdivisões no conjunto regional. A segunda deve ser examinada em função 

de suas propriedades face a manifestação da dinâmica externa. (TRICART 

1977; SOUZA 1988). 

A geologia de Parambu (mapa 1) é composta por complexo litológico 

bastante diversificado, exibindo rochas de diversos tempos geológicos, com 

complexos litológicos que datam desde a era Cenozóica, com pouco mais de 

um milhão de anos de idade a rochas do Páleo-neoarqueano com 2,5 bilhões 

de anos de idade. (CPRM, 2003) 

As unidades mais expressivas no Município são: as Unidades 

Canindé e Arneiroz, ambas pertencentes ao Complexo Ceará de 2050 milhões 

de anos de idade, que se localizam, respectivamente, nas regiões a norte e a 

sul  do município;  o grupo Serra Grande com 410 milhões de anos, ocupando 

toda região leste de Parambu; o grupo Rio Jucá, com 435 milhões de anos, 

composto pelas formações melancia; Cococi, e Riacho Torto, ocupando a 

região centro-sul do Município (CPRM, 2003). 
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Mapa 1: Geologia do município de Parambu 

 

Fonte: Costa e Araújo 205 
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No tocante à geomorfologia, considera-se necessária a 

compreensão da sua origem, do seu desenvolvimento, da influencia desta no 

ambiente, e as perspectivas atuais de evolução do relevo. Dessa forma, é 

necessária a compreensão da geologia e dos fatores morfoestruturais que 

condicionaram as atuais formas de relevo, os processos de desnundação que 

deram as atuais formas aos relevos e a morfodinâmica atual de cada unidade 

do relevo. 

A melhor forma de explicar a evolução do relevo em áreas 

semiáridas é o processo de pediplanação. Esse modelo proposto por King em 

1955 sugere o recuo paralelo das vertentes a partir de determinado nível de 

base, sendo a desagregação mecânica a grande responsável pelo recuo das 

vertentes, deixando como marca uma horizontalização topográfica do relevo 

dissecado (CASSETI, 2005). 

No que se refere à influencia de condicionantes estruturais na 

geomorfologia, Maia & Castro (2015) destacam o fato de que este as 

propriedades geomorfológicas das rochas influenciam em macro, meso e mico 

escalas na configuração do relevo. Sobre tais influencias, os autores 

supracitados destacam o seguinte: 

A erosão diferencial que se processa sobre o 

embasamento é diretamente condicionada por aspectos litológicos e 

estruturais. Nesse sentido, os trends de fraturas, os planos de 

foliação aumentam a susceptibilidade da rocha ao fraturamento 

termoclástico acelerando a saprolitização. Essa distribuição 

diferencial dos trends de lineamentos associados ao quadro de 

variabilidade climática imprimiu fases pedogênicas acompanhadas de 

fases erosivas. Essa variabilidade possibilitou a progressiva 

exumação dos núcleos granitoides menos fraturados originando 

assim muitos dos maciços do Nordeste semiárido brasileiro. As 

feições erosionais que os modelam podem ter sua gênese 

associadas à variabilidade faciológica e textural das unidades 

litológicas em que ocorrem. (MAIA & CASTRO 2015 p.11) 

Souza (1988) faz uma compartimentação do relevo do Ceará em 

três unidades morfoestruturais: domínio dos depósitos sedimentares 

Cenozóicos (onde se encontram as Planícies Fluviais e os Tabuleiros 

Interiores); domínio das bacias sedimentares Páleo-mesozóicas (onde se 



59 

 

encontra o Planalto da Ibiapaba); domínio dos escudos e dos maciços antigos 

(onde se encontra a Depressão Sertaneja e os Maciços Residuais) .  

Dentro da área de estudo podemos encontrar os seguintes 

compartimentos geomorfológicos. 

Planícies Fluviais 

Segundo Souza (1988), As planícies fluviais são as formas mais 

características de acumulação decorrentes da ação fluvial. Estas, via de regra, 

apresentam melhores condições ambientais, configurando áreas de 

diferenciação regional no semiárido. Devido ao fato de estas estarem situadas 

em sub-bacias que correspondem ao alto curso do rio Jaguaribe, as mesmas 

possuem largura pouco expressiva. As principais litologias encontradas neste 

compartimento geomorfológico são: argilas, areias argilosas, quartzosas e 

quartzofeldspáticas, conglomeráticas ou não, cascalhos e argilas orgânicas / 

fluviais (CPRM 2003) 

As planícies fluviais apresentam uma topografia plana, com 

pequenas escarpas na transição entre o leito médio e o leito menor do rio. 

Estão, presentes predominantemente, na Depressão Sertaneja e ocorrem 

espalhadas durante todo esse compartimento, exibindo algumas 

descontinuidades, que ocorrem, na maior parte das vezes, devido variação na 

resistência litológica da rocha encaixante, ou maior declividade do terreno.  
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Figura 6: Planície fluvial do rio Puiú 

 

Fonte: acervo do autor 

Tabuleiros interiores 

Os tabuleiros interiores são áreas planas com leve caimento voltado 

para sul, apresentam um entalhamento da drenagem muito fraco em seu topo, 

exibindo considerável entalhamento em seu sopé, onde faz limite com a 

Depressão Sertaneja. 

A litologia desta área é proveniente de depósitos coluviais 

correlativos a Formação Serra Grande, sendo composta por areias quartzosas, 

quartzo feldspáticas, conglomeráticas ou não, fragmentos de rocha, cascalhos 

e argila (CPRM 2003). 

A litologia ora citada acima garante boa permoporosidade ao 

ambiente. Souza (1988) destaca que as condições favoráveis à percolação da 

água, imprime uma drenagem interna excessiva, que favorece os efeitos da 

lixiviação e dificulta os trabalhos erosivos das precipitações. Desta forma, essa 

feição apresenta o topo bastante conservado do ponto de vista geomorfológico. 
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Planalto da Ibiapaba  

O planalto da Ibiapaba consiste enquanto relevo sedimentar em 

forma de cuesta com front voltado para o Ceará e o reverso voltado para o 

Piauí. A unidade geológica que constitui esse relevo no Ceará é a Formação 

Serra Grande, a qual constitui unidade basal da bacia do Parnaíba (SOUZA 

2000). Compõem-se de conglomerados e arenitos, em parte feldspáticos, com 

intercalações de siltitos e folhelos / fluvial e marinhos rasos (CPRM, 2003). 

Nas proximidades do reverso imediato, os rios são 

predominantemente obsequentes (correm em sentido inverso da inclinação das 

camadas), apresentam um padrão de drenagem paralelo, com fraco 

entalhamento do relevo. Em Parambu, no setor do reverso seco os rios 

apresentam um fraco entalhe do relevo, exibindo maior entalhe somente nos 

setores já situados na área de litígio entre Parambu e Pimenteiras – PI. 

 Neste compartimento, existe um bom potencial hidrogeológico, no 

entanto, a água está sob difícil acesso uma vez que é necessária perfuração de 

poços demasiadamente profundos, tornando-se pouco viáveis do ponto de 

vista econômico. 

No sopé do planalto da Ibiapaba não ocorrem afloramentos de água 

em condições similares às encontradas na base da chapada do Araripe, devido 

ao fato de o mergulho das camadas da Formação Serra Grande ser voltado ao 

Piauí. Desta forma as nascentes de rio encontradas no sopé da Serra Grande 

estão mais ligadas aos restritos aquiferos encontrados nas rampas coluviais e 

características moformétricas do relevo.  
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Figura 7: Front da Cuesta da Ibiapaba 

 

Fonte: Acervo do autor 

Maciços residuais  

Dispersam-se ao longo das depressões sertanejas, apresentando-se 

como compartimentos ilhados. São constituídos por rochas do embasamento 

cristalino, tendo como litologias predominantes as rochas graníticas e rochas 

metamórficas, com forte presença de quartzitos. Devido a influencia litológica, 

assumem cotas altimétricas diferenciadas do entorno, em decorrência da 

erosão diferencial. 

Por possuírem altitudes mais elevadas, apresentam um ambiente 

diferenciado com razoável aumento de precipitação, o que se reflete na 

vegetação, que tende a um porte de caatinga arbórea ou mata seca, nos solos 

onde existem associações de argissolos e neossolos litólicos. 

As cristas residuais são as formas mais expressivas desse 

compartimento no Município. Apresentam influencia estrutural, sendo formadas 

pelas zonas de cisalhamento das falhas de Senador Pompeu e Sabonete 

Inharé. Ambas as falhas possuem sentido leste-oeste, de forma que as cristas 
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são, juntamente com a Ibiapaba, os divisores de água que delimitam a sub-

bacia do rio Jucá (CPRM, 2003). 

Figura 8: Inselberg no município de Parambu. 

 

Fonte: Acervo do autor 

 Depressão Sertaneja 

Segundo Souza (1988), as Depressões Sertanejas, de forma geral, 

estão situadas em níveis altimétricos inferiores a 400 m, englobando cerca de 

100.000 KM². Abrangendo quase 70 % do Território Estadual, depõem-se na 

periferia dos grandes planaltos sedimentares ou embutidas entre os planaltos 

sedimentares e os maciços residuais.  

Em Parambu, a Depressão Sertaneja apresenta cotas altimétricas 

acima do comum, exibindo valores altimétricos em torno de 450 a 600 m de 

altitude. Apresentam uma dissecação em forma de interfluvios tabulares e 

feições de topo convexo. 

 Essa se entalha, predominantemente, sob rochas do embasamento 

cristalino, onde são mais expressivas as litologias dos complexos Ceará e 

Cruzeta e em menor proporção, mas com significativa extensão territorial, a  

Bacia Sedimentar de Cococi, onde se encontra o grupo do rio Jucá. A 
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vegetação que prepondera neste setor é a caatinga, que apresenta variações 

fisionômicas entre arbustiva e arbórea.  

Figura 9: Depressão Sertaneja vista da borda da Cuesta da Ibiapaba 

 

Fonte: Acervo do autor
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Mapa 2: Geomorfologia do município de Parambu 

 

Fonte: Costa e Araújo, 2015 
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Mapa 3: Classes de declividade do município de Parambu 

 

Fonte: Costa e Araújo, 2015 
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4.2 Condições Hidroclimáticas 

As características climáticas representadas pela sazonalidade das 

precipitações possuem relação direta com o comportamento fluvial. A 

distribuição das chuvas no tempo e no espaço, aliadas às formações 

geológicas locais são fatores condicionantes dos regimes dos rios e, portanto 

da disponibilidade de recursos hídricos em determinada região. (ZANELLA 

2006). 

O clima semiárido, que abrange a maior parte do Estado, é 

caracterizado pelos baixos totais pluviométricos e pelo elevado índice de 

evapotranpiração, o que gera um déficit hídrico a maior parte do ano. 

Em decorrência da instabilidade da chuva, que não se distribui de 

maneira igualitária no tempo e no espaço, a chuva chega a não cair durante 

grandes intervalos de tempo, ocorrendo com relativa freqüência no Ceará o 

fenômeno da seca. Por vezes, mesmo havendo precipitação, as chuvas se 

concentram em um curto intervalo, de tempo ocasionando uma seca 

agronômica.  

Oliveira (2006, p.211) destaca que,  

O potencial hidrogeológico do semi-árido cearense é 

pequeno, em função da acentuada predominância de 

rochas do embasamento cristalino. Este potencial só 

adquire maior significado nos setores de bacias 

sedimentares inter-cratônicas, nas superfícies de 

cobertura de neoformação e nas aluviões ribeirinhas, 

alem de áreas fortemente diaclasadas do cristalino. 

O principal sistema atmosférico atuante no semi-árido nordestino é a 

Zona de Convergencia Intertropical ZCIT. Considerando a região do Atlântico 

equatorial, a ZCIT migra sazonalmente, em anos considerados normais, de sua 

posição mais ao norte (em torno de 14°N), durante agosto – setembro, para 

sua posição mais ao sul (em torno de 2 ° S), durante março abril, podendo 

descer até 5°S em anos mais chuvos (CAVALCANTE et al, 2009). 
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Vale destacar que a ZCIT, enquanto possui certa estabilidade sob os 

oceanos, apresenta um comportamento irregular sobre os continentes, 

assumindo formas mais espaças descendo até latitudes maiores, desta forma, 

Apesar da área de estudo estar situada em torno de 7° S a ZCIT, ainda é o 

principal sistema causador de chuvas (CAVALCANTE et all, 2009). 

Realizando uma análise dos potenciais hidroclimáticos de cada 

compartimento do Município teríamos a seguinte configuração: 

As áreas dotadas de melhor potencial hídrico são as planícies 

fluviais. Neste setor, existe boa disponibilidade de águas superficiais e 

subterrâneas de fácil acesso. 

 No setor do Planalto da Ibiapaba e nos tabuleiros interiores, 

apresentam-se maiores totais pluviométricos devido a presença de chuvas 

orográficas, no entanto, existe pouca disponibilidade de águas superficiais em 

razão da elevada permoporosidade das rochas, o que leva os habitantes a 

desenvolverem um série de tecnologias de armazenamento de águas 

superficiais (ver figura abaixo). 

Figura 10: Barreiro feito de alvenaria para capturar água da chuva e impedir 
que esta infiltre no solo 

 

Fonte: Acervo do autor 
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 Apesar da boa disponibilidade de água subterrânea de boa 

qualidade, a água está sob difícil acesso, uma vez que é necessária perfuração 

de poços demasiadamente profundos, tornando-se pouco viáveis do ponto de 

vista econômico o que justifica o fato de que, a maior parte dos poços 

encontrados no Município estarem situados no setor da Depressão Sertaneja 

(CPRM, 2003).  

No sopé do planalto da Ibiapaba não ocorrem afloramentos de água 

como no caso do Araripe devido ao fato de o mergulho das camadas da 

formação Serra Grande ser voltado ao Piauí. Desta forma as nascentes de rio 

encontradas no sopé da Serra grande estão mais ligadas aos restritos 

aqüíferos encontrados nas rampas coluviais e características moformétricas do 

relevo 

A Depressão Sertaneja, de uma forma geral, é o setor que apresenta 

menores totais pluviométricos. Neste, as melhores reservas de água são 

encontradas na bacia do Cococi, mas que são pouco utilizadas devido a baixa 

densidade populacional nessa área. Nas áreas cristalinas os poços são 

perfurados em áreas de falhas esses poços possuem maior salinidade devido o 

contato direto com as rochas cristalinas, e, segundo os moradores, alguns 

poços possuem água com teores tão elevados de sais que são impróprios para 

o consumo humano. 

No setor dos Maciços Residuais, existe baixíssima reserva de áreas 

subterrâneas devido essa área ser composta exclusivamente pelo 

embasamento cristalino.  Quanto à precipitação, alguns maciços mais elevados 

possuem maiores totais pluviométricos, enquanto os maciços com menores 

cotas altimétricas possuem precipitação similar à da Depressão Sertaneja. 

Assim como foi descrito na metodologia, foi realizada uma crigagem 

de 12 postos, localizados no Município e em suas áreas de entorno, para obter 

as isoietas de precipitação do Município. A partir dos dados de precipitação e 

evapotranspiração potencial, calculou-se o índice de aridez de cada posto. 

Através da krigagem Foram geradas as isolinhas, de índice de aridez gerando 

uma primeira espacialização dos dados climáticos (figura 00). 
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Figura 11: Espacialização dos dados climáticos 

 

  

Foram sobrepostos a espacialização dos dados climáticos e o mapa 

de vegetação,a fim de obter uma zonação climática mais confiável. Seguindo 

os critérios adotados por Souza et al (1992) apud Conti (1995) e BANCO DO 

NORDESTE DO BASIL (2005), a área de clima semi-árido foi delimitada 

através da isoieta modal de 800 mm e fito-ecologicamente a área ocupada 

pelas caatingas e as faixas de transição com outros domínios geobotânicos. 

Desta forma se obteve como resultado o mapa abaixo 
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Mapa 4 : Clima do município de Parambu 
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Os dados apontam que a precipitação no município varia em torno 

de 630 a 750 mm. Vale destacar que através da observação do padrão 

fisionômico da vegetação ficou evidente que o setor que mais chove no 

município é o reverso imediato do planalto da Ibiapaba, esses dados não se 

manifestam nitidamente nas isoietas devido a inexistência de postos 

pluviométricos estalados nessa área. 

Com índices de aridez crescentes em direção ao núcleo de 

desertificação o município apresenta basicamente duas zonações climáticas: o 

Clima tropical subúmido seco, e o clima tropical semi-árido.  

 

4.3 Características Pedológicas 

Os solos constituem enquanto uma resposta à evolução do ambiente 

e, por vezes, dos paleoambientes que se desenvolvem / se desenvolveram em 

uma determinada área.  Apesar de a geologia ser a camada basal do ambiente, 

configurando-se enquanto elemento primeiro na constituição das paisagens, o 

solo é a camada que responde pelo equlíbrio dos ambientes terrestres, de tal 

forma que seu estado de conservação é dos principais fatores a ser velado 

conta para diagnóstico do estado de preservação ambiental. 

 De acordo com Pereira & Silva (2007), os solos podem ser 

conceituados como unidades naturais que sustentam as plantas, dotados de 

propriedades e características singulares, cuja origem e evolução resultam, 

num determinado lugar, da ação conjunta do clima, organismos vivos, material 

de origem, relevo e tempo, os quais se constituem nos chamados fatores de 

formação. 

Os principais solos encontrados no município foram os seguintes: 

Neosslo Flúvico 

Os neossolos flúvicos são encontrados principalmente sobrepondo o 

setor da Depressão Sertaneja. Esses não devem ser confundidos com as 

planícies aluviais representada no mapa acima. As planícies representadas no 
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mapa correspondem a depósitos quaternários depositados pelo rio, não 

obstante, esses solos podem der encontrados em alguns pontos ao longo das 

planícies supracitadas.  

Segundo Pereira & Silva (2007), são solos pouco evoluídos, de 

profundos a muito profundos com perfis comumente apresentando um 

horizonte A sobreposto um C quase sempre composto por seqüência de várias 

camadas diferenciadas, sobretudo pela textura granulométrica e que não 

guardam, entre si, relações genéticas. 

Possuem alta fertilidade natural, dotados de grande potencial para 

uso agrícola, sendo por isso bastante utilizados inclusive com sistemas de 

irrigação. 

Segundo Pereira& Silva (2007), ocorrem de preferência em áreas de 

várzea, ocupando as partes marginais dos cursos d’água, onde são formados 

por sedimentos não consolidados, argilosos, siltosos e arenosos, oriundos de 

deposições fluviais quartanárias. Neles se destaca a vegetação de várzea 

incluindo matas-galerias e penetrações e espécies da caatinga. 

Os Neossolos Flúvicos têm o lençol freático a pouca profundidade, o 

que os limita também bastante para usos não agrícolas. 
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Mapa 5: Associação de solos do município de Parambu 
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Argissolo vermelho Amarelo Eutrófico 

Pereira& Silva (2007) destacam que estes solos são caracterizados 

por apresentarem perfis profundos e muito profundos com sequência de 

horizontes A, Bt e C, textura média e argilosa, sendo que o horizonte B possui 

acumulação de argila com teores sempre mais elevados do que em A, 

implicando em diferença nítida de textura entre eles. Quimicamente, são solos 

ácidos à moderadamente ácidos, e podem apresentar baixa ou alta fertilidade 

natural, sendo, assim, distróficos (desprovidos de reservas de nutrientes), ou 

eutróficos (quando possuem melhores condições de fertilidade). 

Sua formação é marcada essencialmente por processos de 

translocação de argila dos horizontes superficiais (A ou E), que se acumulam 

em subsuperficie, formando um B textural. (OLIVEIRA 2008). 

No Ceará, eles ocupam o percentual mais elevado da área total do 

Estado, distribuídos por muitas unidades geoambientais, tanto em relevos 

plano e suave ondulados (áreas de tabuleiro), quanto em relevos 

movimentados das áreas de serras cristalinas, onde são maioria. Nos 

primeiros, são comumente de baixa fertilidade natural (distróficos); nas 

segundas, prevalecem circunstâncias, muito suscetíveis a erosão, 

principalmente por causa da diferença de textura entre os horizontes que 

dificultam a infiltração da água nos horizontes subsuperficiais e aos fortes 

declives do relevo. (PEREIRA& SILVA 2007) 

São derivados de diversos tipos de material de origem, desde 

sedimentos areno argilosos da formação barreiras (Tércio-quaternário), até de 

produtos de alteração de vários tipos de rochas cristalinas (Pré Cambriano). 

Encontram-se ao abrigo de grande variedade de formações vegetais, como 

Mata Úmida/Sub-Úmidas, Mata Seca, Vegetação de Tabuleiros e Caatinga 

Arbórea. (PEREIRA& SILVA 2007) 

Neossolo Litólico  
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Geralmente no Município ocorrem nos maciços residuais. São 

formados a partir de materiais de vários tipos de rochas de diversas formações 

geológicas como gnaisses, granitos, migmatitos, arenitos, folhelhos, entre 

outras, Encontra-se também recobertos por vários de formações vegetais, 

destacando-se a caatinga, mata seca e mata úmida. 

Segundo Pereira & Silva (2007), São solos de fraca evolução 

pedológica, rasos (profundidades igual ou inferiores a 50cm), de textura 

arenosa ou média normalmente cascalhenta, com drenagem de moderada a 

acentuada. Em geral, apresentam um horizonte A existente diretamente sobre 

a rocha; um horizonte R ou sobre a camada de alteração desta; Horizonte C. É 

comum possuírem pedregosidade e/ou rochosidade na superfície, sendo ainda 

frequentemente encontrados associados com afloramento de rocha. 

Pereira & Silva (2007) destacam que, quimicamente estes solos 

podem ser de alta ou baixa fertilidade natural (eutróficos ou distróficos), com 

reação variando de fortemente ácido a praticamente neutro. Apresentam fortes 

limitações ao uso agrícola devido a vários fatores, como alta suscetibilidade a 

erosão, pedregosidade, rochosidade, pouca profundidade, falta d’água e fortes 

declives das áreas serranas. 

 

Luvissolo Crômico 

São solos rasos com perfis bem diferenciados do tipo A, Bt e C, de 

cores vermelhas ou avermelhadas, e textura argilosa média. (PEREIRA & 

SILVA, 2007). Segundo Oliveira (2008), esta classe compreende solos, 

exclusivamente eutróficos, com elevada saturação por bases e argila de 

atividade alta. Apresentam significativos teores em minerais primários 

facilmente intemperizáveis, e, conseqüentemente, elevada reservas de 

nutrientes, especialmente K+. 

São solos férteis, de moderadamente ácidos a praticamente neutros, 

bem dotados de forte presença de minerais primários na sua constituição, os 

quais se comportam como fonte potencial de nutrientes para as plantas. Nas 

épocas secas, podem apresentar fendilhamento devido à presença de argila do 
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tipo montimorilonita, que tem a propriedade de se expandir sobre a presença 

de água e contrair-se na ausência dela. Estes solos possuem boa capacidade 

de uso para pecuária, lavroura de ciclo curto e pastagem, tendo, porém, 

limitações pela forte deficiência de água, pouca profundidade, presença de 

pedregosidade e suscetibilidade á erosão. (PEREIRA & SILVA, 2007). 

 

Latossolo Vermelho Amarelo Eutrófico 

Esses solos podem ser encontrados paralelos ao Front da Cuesta da 

Ibiapaba no setor correspondente ao reverso imediato. Estão presentes ao 

longo de toda a Ibiapaba. Nos setores mais úmidos, situados mais ao norte, 

estes estão sob uma vegetação de mata úmida. Já na área de estudo, situada 

mais ao sul, este solo se apresenta sob uma vegetação de mata seca. 

Os latossolos de maneira geral são constituídos por material mineral 

com Horizonte B latossólico imediatamente abaixo de qualquer um dos tipos de 

horizonte diagnóstico superficial 

São solos que apresentam avançado estágio de intemperismo e, 

consequentemente, material coloidal com baixa capacidade de troca catiônica 

e baixos teores, por virtual ausência de minerais primários facilmente 

alteráveis. 

 

Neossolo Quartzarênico 

 Esses solos ocorrem no reverso seco da Cuesta da Ibiapaba e no 

setor mais ao sul dos tabuleiros interiores. 

 Segundo Pereira & Silva (2007), os Neossolos Quartzarênicos 

são solos arenosos constituídos essencialmente por grãos de quartzo, pouco 

desenvolvidos, variando entre profundos e muito profundos, são bem drenados 

com perfis compostos por horizontes de A a C. 
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Em decorrência do fato de serem muito arenosos, apresentam sérias 

limitações com respeito ao armazenamento de água disponível para as plantas. 

A granulometria da fração areia é bastante importante na capacidade de 

retenção de água por esses solos. Em geral, quando predomina a areia fina 

sobre a grossa há maior disponibilidade de água (OLIVEIRA 2008). 

Em geral, nesses solos, os agricultores costumam cultivar culturas 

mais adaptadas a ambientes arenosos. Em Parambu, a cultura mais forte é a 

de caju, seguida pela mandioca, que é destinada ao consumo e às casas de 

farinha. 

4.4 Cobertura vegetal 

Mata Seca  

Segundo Pereira & Silva (2007) a vegetação de mata seca se 

caracteriza pela semi-caducifólia onde parte das espécies perde suas folhas 

como forma de proteger-se dos efeitos da seca. Esta vegetação ocupa o 

reverso imediato da Cuesta da Ibiapaba na região de Parambu e parte dos 

maciços residuais. 

Esta vegetação possui um estrato predominantemente arbóreo, 

podendo tender para o arbustivo, onde apresenta com espécies dominantes  o 

Gonçalo Alves (Astronium fraxinifolium), o pau d’arco amarelo (Handroanthus 

albus), o pau – ferro (Caesalpinia-ferrea), o feijão – bravo (Capparis flexuosa) e 

o coração negro (Albizia lebbeck). O extrato herbáceo desenvolve-se apenas 

no período de chuvas. (PEREIRA E SILVA 2007) 

Foi verificado em campo que nos locais onde já se foi desmatado, e 

predomina uma vegetação secundária existe a predominância da espécie 

“rama de bezerro” (Piptadenia monilifornis). 
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Figura 12: Mata Seca recobrindo o topo de uma crista residual no município de 
Parambu 

 

Fonte: Acervo do autor.
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Mapa 6: Mapa de vegetação do município de Parambu 
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Vegetação Caducifólia de Caatinga 

A vegetação de caatinga é a predominante no Município, ocupando 

o setor da Depressão Sertaneja e parte dos maciços residuais cristalinos.  De 

uma maneira geral, essa vegetação ocupa uma área correspondente ao clima 

semiárido e apresenta uma série de adaptações morfológicas e fisiológicas a 

esse clima. 

Do ponto de vista fisionômico, é possível diferenciar dois tipos de 

vegetação de caatinga, a caatinga arbórea, que apresenta, em geral, um 

melhor estado de conservação, e arbustiva, que está presente em áreas que já 

sofreram as consequências dos desmatamentos (PEREIRA E SILVA 2007). 

Compondo a vegetação da caatinga, pode-se diferenciar dois ou três 

estratos: o arbóreo, o arbustivo e o herbáceo. O extrato arbóreo está presente 

apenas nas superfícies de Caatinga mais conservada, e tem como espécies 

mais representativas o pau branco (Auxemma oncocalyx), o angico 

(Anadenanthera macrocarpa), a aroeira (Myracrodruon urundeuva), o pereiro 

(Aspidosperma pyrifolium), a imburana (Commiphora leptophloeos), o pau 

d’arco (Handroanthus impetiginosus) e o juazeiro (Ziziphusjoazeiro mart). As 

espécies com maior ocorrência nos setores onde a mata já havia sido 

degradada são o marmeleiro e a jurema preta (Mimosa tenuiflora). 

Figura 7 – caatinga arbustiva degradada em fase de recuperação (capoeira) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Auxemma_oncocalyx


82 

 

Figura 13: Caatinga degrada nas proximidades do distrito de Cococi - Parambu 

 

Foto: Eri Yoshikawa. 

 

Mata ciliar 

A mata ciliar espacialmente pode ser encontrada ao longo de todo o 

município margeando os canais fluviais sobre os ambientes fluviais. 

Também conhecida como mata de galeria, essa contrasta com a 

vegetação de caatinga pelo conjunto de espécies verdejante que ocorrem em 

razão das melhores condições dos ambientes aluvionais. Destaca-se por sua 

fisionomia, em virtude da composição florística, formando uma bem distinta 

cobertura geral. São espécies comuns: Jatobá (hymenaea courbaril), Cajá 

(Spondias mombin), Pombeiro vermelho (combretum lanceolatum), Ingá (ingá 

fagiolia), Jaramataia (Vitex gardneiriana), Carnaúba (Coperncia prunifera), Ingá 

Bravo (lonchocarpus sericeus). (FERNANDES 2006)  

Na bacia do rio Puiú vem ocorrendo uma forte invasão de espécies 

exóticas, que vem tomando o lugar da vegetação nativa e gerando uma série 

de danos ambientais. O nim (Azadirachta indica) e, principalmente, a algaroba 

(Prosopis juliflora) vem ocupando as áreas de várzea. A Algaroba, em 
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decorrência de seu sistema radicular muito curto, se adapta bem a ambientes 

mais elevados que não estejam sujeitos a inundações. Já em ambientes 

sujeitos a inundações sazonais (como é o caso das planícies fluviais), esta 

tende a solapar com facilidade o que causa grave exposição dos solos. 

Figura 14: Processo de ravinamento no na planície fluvial do rio Puiú 
decorrente da retirada da vegetação 

 

Fonte: acervo do autor 

Em áreas do rio que inexistem os depósitos fluviais há uma 

diferenciação do ambiente em torno do rio, de forma que a topografia não 

tende a muito plana, existe elevada pedregosidade, os solos tendem a rasos, 

de difícil mecanização. Essa mudança de ambiente faz com que exista uma 

diferenciação quanto a algumas espécies da flora (como exemplo, a carnaúba, 

que não ocorre nessas áreas) e existe menor uso por parte das comunidades 

locais, de forma que vegetação passa a apresentar um melhor gral de 

conservação, como pode ser verificado na ilustração abaixo. 
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Figura 15: Mata ciliar de um dos afluentes do rio Jucá 

 

Fonte: Acervo do autor 

Carrasco 

Essa vegetação, característica de solos pobres, possui um caráter 

caducifólio e apresenta um porte similar à caatinga, é encontrada em Parambu 

no setor do reverso seco da Cuesta da Ibiapaba e na parte mais a sul dos 

tabuleiros interiores.  

Como espécies mais representativas, citam-se: o cajuí (Anacardium 

humile), a carambola (Averrhoa carambola), o pau mocó (Luetzelburgia 

auriculata), a mimosa (Fabacea-mimisoideae), o visgueiro (Parkia Pendula) e o 

araticum (annona coriácea) (FERNANDES 2006). 
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5 SISTEMAS AMBIENTAIS DO MUNICÍPIO DE PARAMBU 

Parambu possui uma considerável extensão territorial, com um 

quadro ambiental bastante diversificado, apresentando uma grande variedade 

de litologias, solos, vegetações. A suscetibilidade a desertificação 

evidentemente não se manifesta da mesma forma no Município como um todo. 

Estimar a suscetibilidade à desertificação de uma dada área, a fim 

de subsidiar melhor gestão dos recursos ambientais, só é possível a partir do 

reconhecimento das características ambientais de cada meio, assim como de 

suas limitações e potencialidades. Um dos grandes desafios na análise 

ambiental é delimitar unidades espaciais homogêneas do ponto de vista da 

configuração do ambiente. 

A delimitação dos sistemas ambientais presentes na área de análise 

foi realizada a partir dos critérios adotados por Souza (2007). Segundo o autor 

mencionado a base de delimitação dos sistemas ambientais é de natureza 

geomorfológica, uma vez que esta sintetiza o conjunto dos componentes 

geoambientais. 

Essa delimitação, além de ser menos arbitrária do que as demais 

tem um viés fundamentalmente prático uma vez que os limites do relevo e as 

feições do modelado são possíveis de um determinação mais precisa; o que 

tornou mais objetivo o mapeamento dos sistemas ambientais. (SOUZA, 2007). 

Souza (2007), destaca, ainda, que  

[...] a compartimentação geomorfológica é parte de uma 
herança evolutiva natural quaternária. Desse modo, cada 
compartimento tem aspectos próprios de drenagem superficial, 
arranjamentos de solos e padrões fisionômicos da vegetação. O uso 
e a ocupação da terra tem também características muito específicas. 
(SOUZA 2007). 

A partir da compartimentação realizada, foram delimitados oito 

sistemas ambientais, sendo eles: Sertão de Cana Brava; Sertão do Puiú; 

Sertão de Cococi; Planície Ribeirinha; Reverso Imediato do Planalto da 

Ibiapaba; Reverso Seco do Planalto da Ibiapaba; Cristas Residuais e 

Agrupamentos de Inselbergs; e Tabuleiros Interiores. 
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A caracterização dos sistemas ambientais feita logo abaixo se 

baseou em outros trabalhos desta mesma natureza, são eles: Souza (2007); 

Souza Oliveira e Granjeiro (2002); Oliveira (2012) e Costa (2014). 

5.1 Planície Ribeirinha 

As Planícies Ribeirinhas são áreas planas formadas por acumulação 

de sedimentos decorrentes da ação fluvial. Devido ao fato de estas estarem 

situadas em sub-bacias que correspondem ao alto curso do Rio Jaguaribe, as 

mesmas possuem largura pouco expressiva. (SOUZA 1988). 

No Município, estas se apresentam justapostas à Depressão 

Sertaneja e ocorrem espalhadas durante todo esse compartimento, exibindo 

algumas descontinuidades que ocorrem, na maior parte das vezes, devido 

variação na resistência litológica da rocha encaixante. 

Estas, via de regra, apresentam melhores condições ambientais, 

configurando áreas de diferenciação regional no semiárido. Apresentam um 

excelente potencial hidrogeológico com recursos hídricos de fácil acesso, 

devido a baixa profundidade do lençol freático. Estão sujeitas, no entanto, a 

inundações sazonais nos períodos de cheias dos rios, devido se encontrarem 

em baixas cotas altimétricas. 

Este ambiente é recoberto pelas matas ciliares, com forte presença 

de carnaúbas nas zonas menos alteradas, e recoberto por algarobas (Prosopis 

juliflora) nas zonas mais alteradas pela atividade humana. 
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Figura 16: Planície ribeirinha do rio Puiú nas proximidades da sede do 
municipal de Parambu 

 

Fonte: acervo do autor 

 

5.2 Reverso Imediato do planalto da Ibiapaba 

Formado por rochas Paleozóicas do grupo Serra Grande, constituído 

de conglomerados e arenitos, em parte feldispaticos, com intercalações de 

siltitos e folhelos / fluvial e marinhos rasos (CPRM, 2003). Localiza-se na 

margem da escarpa da Cuesta da Ibiapaba, apresenta superfície plana com 

leve caimento topográfico para oeste apresentando uma escarpa em seu setor 

oriental. 

Os totais pluviométricos registrados neste sistema são os maiores 

do Município devido efeito das chuvas orográficas, o que influi diretamente nas 

condições ambientais da área. A vegetação encontrada é a vegetação de mata 

seca que via de regra, encontra-se sobreposta ao solo Latossolo Vermelho 

amarelo.  
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Neste setor, os rios são predominantemente obsequentes (correm 

em sentido inverso da inclinação das camadas), apresentam um padrão de 

drenagem paralelo, com fraco entalhamento do relevo.  

Existe disponibilidade de água subterrânea de boa qualidade, no 

entanto, a água está, sob difícil acesso, uma vez que é necessária perfuração 

de poços demasiadamente profundos, se tornando pouco viáveis do ponto de 

vista econômico. 

Figura 17: Reverso Imediato do Planalto da Ibiapaba 

 

Fonte: Acervo do autor (foto tirada nas proximidades da área conhecida como Serra dos Batistas) 

5.3 Reverso Seco do Planalto da Ibiapaba. 

Formado por rochas Paleozóicas do grupo Serra Grande, constituído 

de conglomerados e arenitos, em parte feldispaticos, com intercalações de 

siltitos e folhelos / fluvial e marinhos rasos (CPRM, 2003). Localizado paralelo 

ao setor do reverso imediato, apresenta superfície plana com leve caimento 

topográfico para oeste. 

O clima neste compartimento é de subúmido seco, com totais 

pluviométricos inferiores ao encontrados no reverso imediato, o que reflete na  
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vegetação e no solo. a vegetação é a de carrasco que costuma ocorrer sob o 

Neossolo Quartzarenico. 

Neste setor, os rios apresentam um padrão de drenagem paralelo 

com fraco entalhamento do relevo, Apesar de existir disponibilidade de água 

subterrânea de boa qualidade, a mesma se encontra sob difícil acesso, uma 

vez que é necessária perfuração de poços demasiadamente profundos, se 

tornando pouco viáveis do ponto de vista econômico. 

5.4 Sertão do Puiú 

Formado predominantemente por rochas paleoproterozoicas do 

Complexo Ceará constituído principalmente por pragnáisses e migmatitos. 

Superfície aplainada por processo de pediplanação; apresenta topografia 

rampeada com caimento topográfico suave em direção aos fundos de vales. 

O clima predominante é o tropical semiárido e a drenagem é 

intensamente ramificada com padrão dendrítico e regime intermitente sazonal. 

Apresenta baixo potencial hidrogeológico dado a impermeabilidade do material 

constituinte. Os solos predominantes são os Neossolos Litólicos em associação 

com Argissolos Vermelho Amarelo Estróficos. Esse setor é recoberto 

predominantemente por caatinga arbustiva que se encontra degrada em função 

do forte uso por parte da agropecuária. 
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Figura 18: Área de relevo parcialmente dissecado com solos degradados no 
sistema ambiental Sertão do Puiú 

 

Fonte: Acervo do autor 

5.5 Sertão de Cococi 

Apresenta litologia Paleozóica do Grupo Rio Jucá, constituído por 

rochas sedimentares da bacia do Cococi, com predominância de 

conglomerados de matriz grossa, ardósias, folhelhos, argilitos e siltitos 

calcíferos. Superfície aplainada por processo de pediplanação, apresenta 

topografia pouco entalhada, rampeada com caimento topográfico suave em 

direção aos fundos de vales. 

O clima é tropical semiárido, apresenta uma drenagem de regime 

intermitente com um padrão dendrídico, medianamente ramificada, 

apresentando controle estrutural junto aos lineamentos de falha nos setores de 

rochas cristalinas que bordejam a bacia sedimentar. Apresenta um bom 

potencial hidrogeológico dada a permeabilidade do material constituinte. Em 

relação às características pedológicas, há presença dos Luvissolos, Neossolos 

Litólicos e de Argissolos Vermelho- Amarelos. Esse setor é recoberto 

predominantemente por caatinga arborea-arbustiva. 
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Figura 19: Afloramento do saprólito de argilito no distrito de Cococi 

 

Fonte: Acervo do autor 

5.6 Sertão de Cana Brava 

A geologia é composta por litotipos variados da Unidade Arneiroz 

constituído principalmente por rochas metamórficas. Superfície aplainada por 

processo de pediplanação e dissecação, apresenta um relevo forte ondulado, 

com topografia rampeada, e caimento topográfico suave em direção aos fundos 

de vales. A drenagem é intensamente ramificada com padrão dendrítico e 

regime intermitente sazonal, apresentando uma vazão potencializada pela 

circovizinhança de relevos sedimentares que alimentam as nascentes dos rios.  

O clima é o tropical subúmido seco, o que condiciona maior porte da 

caatinga, que tende a arbórea em áreas mais preservadas e arbustivas em 

área de vegetação secundária. Apresenta baixo potencial hidrogeológico dado 

a impermeabilidade do material constituinte. Em relação às características 

pedológicas, há presença dos luvissolos, planossolos e de argissolos 

vermelho- amarelos.  
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5.7 Cristas Residuais e Agrupamentos de Inselbergs 

São áreas que se caracterizam por ocuparem maiores cotas 

altimétricas. São resultantes dos processos de erosão diferencial, cuja maior 

resistência das rochas graníticas e rochas metamórficas, com predominância 

de quartzitos, originou um relevo fortemente dissecado se comparado às áreas 

circunvisinhas.  

O clima onde estes ambientes se situam é predominantemente o 

tropical semi-árido, no entanto, algumas cristas se encontram em áreas de 

clima subúmido seco. Devido à topografia acidentada, a rede de drenagem 

apresenta grande capacidade energética, com vales em forma de “v” ou 

ligeiramente alargados nos setores de topografia mais suave. Apresenta 

neossolos litólicos em associação com argissolos vermelho amarelo eutróficos. 

São recobertos, predominantemente, por caatinga arbórea, apresentando 

vegetação de mata seca em alguns setores mais elevados, em decorrência de 

chuvas orográficas. 

5.8 Tabuleiros Interiores. 

Os tabuleiros interiores são áreas planas com altitude em torno de 

700m, que apresentam leve caimento voltado para sul. A litologia, datada do 

Neógeno, é composta por areias quartzosas, quartzofeldspáticas, 

conglomeráticas ou não, fragmentos de rocha, cascalhos e argila (CPRM 

2003). 

Devido às condições de geologia sedimentar com forte 

predominância da granulação areia e razoável precipitação, encontram-se 

como os principais solos desta área solos bastantes lixiviados, sendo a 

principal associação a de neossolos quarzarênicos com latossolos vermelho 

amarelos (ambos de baixa fertilidade natural). A vegetação predominante 

nessa área é o carrasco, em menor proporção se encontra mata seca na área 

próxima as cristas residuais. O clima desta unidade é o tropical subúmido seco 
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Quadro 2: Sistema ambiental: Tabuleiros Interiores 

SISTEMA AMBIENTAL: TABULEIROS INTERIORES 

CARACTERÍSTICAS 
NATURAIS DOMINANTES 

CAPACIDADE DE SUPORTE RISCOS DE 
OCUPAÇÃO 

Litologia sedimentar datada 
do período Neógeno, 
constituída principalmente 
por sedimentos areno-
argilosos. Superfície 
tabular, conservada do 
ponto de vista 
geomorfológico. Apresenta 
um fraco entalhe da 
drenagem, de forma que a 
mesma só se torna 
expressiva nas áreas 
próximas ao contato com os 
terrenos cristalino. 
Encontram-se como os 
principais solos desta área 
os neossolos quarzarenicos 
associados a ocasionais 
manchas de latossolos 
vermelho amarelo, ambos 
de baixa fertilidade natural. 

POTENCIALIDADES LIMITAÇÕES ECODINÂMICA Desencadeamento de 
processos erosivos em 
áreas degradadas; 
Riscos de poluição dos 
recursos hídricos e dos 
solos; 
Mineração 
descontrolada; 
Impermeabilização e 
comprometimento da 
recarga dos aqüíferos 
pela expansão urbana. 

Lavouras de ciclo 
curto; 

Agroextrativismo; 
Expansão urbana; 

Mineração controlada; 
Materiais para 

construção civil; 
Pecuária; 

Instalação Viária; 
Águas subterrâneas. 

Baixa fertilidade dos 
solos; 

Deficiência hídrica 
durante a estiagem; 

Inexistência .de locais 
propícios a barramentos 

de rios. 

Ambiente estável 

Fonte: Adaptado  de Souza (2007); Souza Oliveira e Granjeiro (2002); Oliveira (2012) e Costa (2014) 
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Quadro 3: Sistema ambiental: Cristas Residuais e Agrupamentos de Inselbergs 

SISTEMA AMBIENTAL: CRISTAS RESIDUAIS E AGRUPAMENTOS DE INSELBERGS 
 

CARACTERÍSTICAS NATURAIS 
DOMINANTES 

CAPACIDADE DE SUPORTE RISCOS DE 
OCUPAÇÃO 

Rochas neoprotrozóicas constituídas 
predominantemente por granitos, 
granodioritos, e quartzitos. 
Superfície dissecada, resultante dos 
processos de erosão diferencial 
onde a maior resistência das rochas 
graníticas originou um relevo 
fortemente dissecado se comparado 
às áreas circunvisinhas. Devido à 
topografia acidentada a rede de 
drenagem apresenta grande 
capacidade energética, com vales 
em forma de “v” ou ligeiramente 
alargados nos setores de topografia 
mais suave. Apresenta neossolos 
litólicos em associação com 
argissolos vermelho amarelo 
estróficos. São recobertos 
predominantemente por caatinga 
arbórea, apresentando vegetação de 
mata seca em alguns setores mais 
elevados em decorrência de chuvas 

POTENCIALIDADES LIMITAÇÕES ECODINÂMICA Erosão acelerada das 
vertentes em função 
dos desmatamentos 
indiscriminados e do 

uso de técnicas 
agrícolas inadequadas; 

Empobrecimento da 
biodiversidade; 

Assoreamento dos 
fundos dos vales e 
contaminação dos 
cursos d’ água por 

agrotóxicos; 
Processos erosivos 

muito ativos. 

Média, à alta 
fertilidade natural 

dos solos; 
Águas 

subsuperficiais nos 
alvéolos; 

Ecoturismo. 

Declividade forte das 
vertentes; 

Impedimentos a 
mecanização; 

Alta suscetibilidade a 
erosão; 

Áreas protegidas 
pela legislação 
ambiental em 
encostas com 

declividades fortes. 

Ambiente 
moderadamente 

instável 

Fonte: Adaptado  de Souza (2007); Souza Oliveira e Granjeiro (2002); Oliveira (2012) e Costa (2014) 
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Quadro 4: Sistema ambiental: Sertão de Cana Brava 

SISTEMA AMBIENTAL: SERTÃO DE CANA BRAVA 
 

CARACTERÍSTICAS NATURAIS 
DOMINANTES 

CAPACIDADE DE SUPORTE RISCOS DE 
OCUPAÇÃO 

Litotipos variados da unidade arneiroz 
constituído principalmente por rochas 
metamórficas. Superfície aplainada por 
processo de pediplanação e dissecação; 
apresenta topografia rampeada com 
caimento topográfico suave em direção 
aos fundos de vales. A drenagem é 
intensamente ramificada com padrão 
dendrítico e regime intermitente sazonal, 
apresentando uma vazão potencializada 
pela circovisinhaça de relevos 
sedimentares que alimentam as 
nascentes dos rios. Apresenta baixo 
potencial hidrogeológico dado a 
impermeabilidade do material 
constituinte. Em relação às 
características pedológicas, há presença 
dos luvissolos, planossolos e de 
argissolos vermelho- amarelos. Esse 
setor é recoberto predominantemente 
por caatinga arborea-arbustiva 

Potencialidades Limitações Ecodinâmica Desencadeamento de 
ações erosivas em ares 

degradadas; 
Salinização de solos 

das baixadas; 
Empobrecimento da 

biodiversidade e 
suscetibilidade à 

degradação dos solos e 
à desertificação; 

Poluição dos recursos 
hídricos superficiais. 

 

Fertilidade natural 
média dos solos; 

Pecuária extensiva; 
Recuperação 

ambiental; 
Silvicutura; 
Condições 

hidroclimáticas 
favoráveis 

 

Suscetibilidade a 
erosão dos solos; 

Afloramentos 
Rochosos. 

Ambiente de 
transição 

Fonte: Adaptado  de Souza (2007); Souza Oliveira e Granjeiro (2002); Oliveira (2012) e Costa (2014) 
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Quadro 5: Sistema ambiental: Sertão de Cococi 

SISTEMA AMBIENTAL: SERTÃO DE COCOCI 
 

CARACTERÍSTICAS NATURAIS 
DOMINANTES 

CAPACIDADE DE SUPORTE RISCOS DE 
OCUPAÇÃO 

. Litologia Paleozóica do grupo Rio Jucá, 
constituído por rochas sedimentares da bacia 
do Cococi, com predominância de 
conglomerados de matriz grossa, ardósias, 
folhelhos, argilitos e siltitos calcíferos. 
Superfície aplainada por processo de 
pediplanação; apresenta topografia pouco 
entalhada, rampeada com caimento topográfico 
suave em direção aos fundos de vales. A 
drenagem de regime intermitente apresenta um 
padrão dendrídico medianamente ramificada, 
apresentando controle estrutural junto aos 
lineamentos de falha nos setores de rochas 
cristalinas que bordejam a bacia sedimentar. 
Apresenta um bom potencial hidrogeológico 
dada a permeabilidade do material constituinte. 
Em relação às características pedológicas, há 
presença dos luvissolos, neossolos litólicos e 
de argissolos vermelho- amarelos. Esse setor é 
recoberto predominantemente por caatinga 
arborea-arbustiva 

Potencialidades Limitações Ecodinâmica Desmatamentos 
indiscriminados 

conduzem ao aumento 
da lixiviação, erosão e 

conseqüente 
empobrecimento dos 

solos; 
Riscos de 

contaminação química 
dos solos e dos 

recursos hídricos 
subterrâneos. 

Lavouras de ciclo 
curto; 

Agroextrativismo; 
Expansão urbana; 

Mineração 
controlada; 
Pecuária; 

Instalação viária; 
Águas 

subterrâneas. 

Afloramentos 
rochosos; 

Pluviometria 
baixa e 

irregular. 
Solos pouco 
profundos 

Ambiente 
tendente à 

estável 

Fonte: Adaptado de Souza (2007); Souza Oliveira e Granjeiro (2002); Oliveira (2012) e Costa (2014) 

 



97 

 

Quadro 6: Sistema ambiental: Sertão do Puiú 

SISTEMA AMBIENTAL: SERTÃO DO PUIÚ 
 

CARACTERÍSTICAS NATURAIS 
DOMINANTES 

CAPACIDADE DE SUPORTE RISCOS DE 
OCUPAÇÃO 

. Formado predominantemente por 
rochas paleoproterozóicas do 
complexo ceará constituído 
principalmente por Pragnáisses e 
migmatitos. Superfície aplainada 
por processo de pediplanação; 
apresenta topografia rampeada 
com caimento topográfico suave 
em direção aos fundos de vales. A 
drenagem é intensamente 
ramificada com padrão dendrítico 
e regime intermitente sazonal. 
Apresenta baixo potencial 
hidrogeológico dado a 
impermeabilidade do material 
constituinte. Os solos 
predominantes são os neossolos 
litólicos em associação com 
argissolos vermelho amarelo 
estróficos. Esse setor é recoberto 
predominantemente por caatinga 
arbustiva 

Potencialidades Limitações Ecodinâmica Desencadeamento de 
ações erosivas em ares 

degradadas; 
Salinização de solos 

das baixadas; 
Empobrecimento da 

biodiversidade e 
suscetibilidade à 

degradação dos solos e 
à desertificação; 

Poluição dos recursos 
hídricos superficiais. 

 

Fertilidade natural alta 
dos solos; 

Pecuária extensiva; 
Recuperação 

ambiental; 
Silvicutura; 

Mineração (rochas 
ornamentais)  

Pluviometria escassa 
e irregular 

Suscetibilidade a 
erosão dos solos; 

Afloramentos 
rochosos; 

 

Ambiente 
moderadamente 

instável 

Fonte: Adaptado de Souza (2007); Souza Oliveira e Granjeiro (2002); Oliveira (2012) e Costa (2014) 
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Quadro 7: Sistema ambiental: Planalto da Ibiapaba: Reverso Seco 

SISTEMA AMBIENTAL: PLANALTO DA IBIAPABA: REVERSO SECO 
 

CARACTERÍSTICAS NATURAIS 
DOMINANTES 

CAPACIDADE DE SUPORTE RISCOS DE 
OCUPAÇÃO 

. Formado por rochas paleozóicas 
do grupo Serra Grande constituído 
principalmente por conglomerados 
e arenitos. Superfície plana com 
leve caimento topográfico para 
oeste. Existe uma grande carência 
nos recursos hídricos superficiais 
em decorrência da elevada 
permeabilidade dos solos e da 
permoporosidade das rochas. 
Apresenta um bom potencial 
hidrogeológico, no entanto, a água 
apresenta-se pouco acessível 
devido a alta profundidade onde é 
encontrada. Os solos 
predominantes são os neossolos 
quartzarenicos. Este setor é 
recoberto predominantemente pela 
vegetação de carrasco. 

Potencialidades Limitações Ecodinâmica Desmatamentos 
indiscriminados 

conduzem ao aumento 
da lixiviação e 

empobrecimento dos 
solos; 

Riscos de 
contaminação química 

dos solos e dos 
recursos hídricos por 

agrotóxicos; 
 

Relevo plano ou suave 
ondulado; 

Solos profundos; 
Pluviometria com 

chuvas mais regulares; 
Geoturismo; 

Conservação de sítios 
arqueológicos. 

Solos com baixa 
fertilidade natural; 

Ausência de recursos 
hídricos superficiais; 
Grande profundidade 

do lençol freático.  

Ecodinâmica 
estável 

Fonte: Adaptado  de Souza (2007); Souza Oliveira e Granjeiro (2002); Oliveira (2012) e Costa (2014) 
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Quadro 8: Sistema ambiental: Planalto da Ibiapaba: Reverso Imediato 

SISTEMA AMBIENTAL: PLANALTO DA IBIAPABA: REVERSO IMEDIATO 
 

CARACTERÍSTICAS NATURAIS 
DOMINANTES 

CAPACIDADE DE SUPORTE RISCOS DE 
OCUPAÇÃO 

. Formado por rochas paleozóicas do 
grupo Serra Grande constituído 
principalmente por conglomerados e 
arenitos. Superfície plana com leve 
caimento topográfico para oeste 
apresentando uma escarpa em seu 
setor oriental. Existe uma grande 
carência nos recursos hídricos 
superficiais em decorrência da 
elevada permeabilidade dos solos e 
da permoporosidade das rochas. 
Apresenta um bom potencial 
hidrogeológico, no entanto, a água 
apresenta-se pouco acessível devido 
a alta profundidade onde é 
encontrada. Os solos predominantes 
são os latossolos vermelho amarelo. 
Este setor é recoberto 
predominantemente por mata seca. 

Potencialidades Limitações Ecodinâmica Desmatamentos 
indiscrimidados 

conduzem ao aumento 
da lixiviação e 

empobrecimento dos 
solos; 

Riscos de 
contaminação química 

dos solos e dos 
recursos hídricos por 

agrotóxicos; 
Desmatamentos têm 

comprometido 
seriamente a 

biodiversidade primária. 

Relevo plano ou suave 
ondulado; 

Solos profundos; 
Pluviometria com chuvas 

mais regulares; 
Geoturismo; 

Conservação de sítios 
arqueológicos 

Solos com baixa 
fertilidade natural; 

Escassez de 
recursos hídricos 

superficiais; 
Grande 

profundidade do 
lençol freático. 

Ecodinâmica 
estável 

Fonte: Adaptado  de Souza (2007); Souza Oliveira e Granjeiro (2002); Oliveira (2012) e Costa (2014) 
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Quadro 9: Sistema ambiental: Planície Ribeirinha 

SISTEMA AMBIENTAL: PLANÍCIE RIBEIRINHA 

CARACTERÍSTICAS 
NATURAIS DOMINANTES 

CAPACIDADE DE SUPORTE RISCOS DE 
OCUPAÇÃO 

. Áreas formadas por 
depósitos alúvio-coluviais. 
Apresenta um excelente 
potencial hidrogeológico com 
recursos hídricos de fácil 
acesso. Os principais solos 
encontrados são os neossolos 
flúvicos e os planossolos. Este 
ambiente é recoberto pelas 
matas ciliares que se 
encontram descaracterizadas 
pela atividade antrópica. 

Potencialidades Limitações Ecodinâmica Degradação de mata 
ciliar desencadeando 
processos erosivos e 

assoreamento dos rios; 
Poluição dos recursos 

hídricos; 
Salinização dos solos; 
Inundações e cheias. 

Agro-extrativismo; 
Recursos hídricos 

abundantes; 
Agropecuária; 

Mineração controlada; 
Agricultura irrigada; 

Pesca artesanal; 
Atrativos turísticos e de 

lazer. 

Restrições legais 
associadas com 
matas ciliares; 

edáficas: drenagem 
imperfeita dos solos, 

salinização e 
inundações 
periódicas; 
Mineração 

descontrolada; 
Expansão urbana nos 

baixos terraços 
fluviais. 

Ambiente 
moderadamente 

instável 

Fonte: Adaptado de Souza (2007); Souza Oliveira e Granjeiro (2002); Oliveira (2012) e Costa (2014) 
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Mapa 7: Sistemas Ambientais do Município de Parambu 
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6 OCUPAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA DE PARAMBU  

6.1 Processo histórico de ocupação de Parambu 

Parambu hoje encontra-se dividido em sete distritos: Parambu 

(Sede), Cococi, Novo Assis, Monte Sion, Gavião, Oiticica e Miranda. Seu 

território inicialmente chamou-se São Pedro da Cachoeira e Cachoeirinha, 

tornado-se distrito, de acordo com o IBGE (2015), com a denominação de São 

Pedro da Cachoeirinha, pela lei estadual número 2677 de 02/08/1929, com 

terras desmembradas do Distrito de Marrecas, pertencente ao Município de 

Tauá. (FÉLIX 2015). 

Ainda segundo Félix (2015), o nome Parambu só foi dado em 1943 

através do decreto-lei estadual nº 1114, de 30/12/1943. Sendo elevado a 

categoria de Município no ano de 1956 através da lei estadual nº 3338, de 

15/09/1956, após ser desmembrado do Município de Tauá, sendo constituído 

por Parambu e Cococi. Cococi no ano de 1960 é elevado à categoria de 

município, sendo constituído apenas do Distrito Sede, no entanto, devido brigas 

entre membros da família Feitosa, existe uma grande evasão da cidade, 

fazendo com que, em 1965, através da lei estadual nº 8339, Cococi é 

rebaixado a Distrito de Parambu. 

Para entender o processo de construção do território de Parambu, 

faz-se necessária a compreensão do processo histórico da formação da região 

dos Inhamuns, uma vez que este Município encontra se localiza nessa área e, 

ainda hoje, possui características sociais oriundas desse período colonial, 

sendo a parentela a principal delas (FÉLIX 2015). 

Assim como a maior parte do interior do Ceará, o início da 

colonização dos Inhamuns pelos portugueses se deu através da expansão da 

agropecuária de fazendeiros vindo de Pernambuco e da Bahia. Acompanhados 

por seus vaqueiros e escravos, os pecuaristas foram se estabelecendo 

inicialmente ao longo das margens do rio Jaguaribe, indo de Aracati para o sul 

do Estado, até a sua confluência com o rio Salgado, onde fundaram a cidade 
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de Icó e desta subiram para a região do alto Jaguaribe, chegando por volta de 

1707 aos sertões dos Inhamuns (MELO & CRUZ, 2014). 

O processo de ocupação sertão a dentro se deu margeando os 

canais fluviais. Melo e Cruz, (2014) destacam que os colonizadores, partindo 

do encontro das águas dos rios, que formam o Jaguaribe, seguindo a “Estrada 

das Boiadas”, chegaram à nascente do rio Trici na serra da Joaninha, assim 

como acompanharam os outros afluentes mais importantes do rio Jaguaribe: os 

rios Favelas, Puiú, Jucá e Umbuzeiro. Sendo as sub-bacias dos rios Jucá e 

Puiú são as principais do Município de Parambu. 
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Figura 20: Imagem da rota de expansão do gado a partir das bacias de 
drenagem. 

Fonte: MELO & CRUZ, 2014 

 

Com a doação de sesmarias ao longo desses rios, houve uma 

ocupação pelos portugueses ocasionada pela disseminação da criação de 

gado bovino na região. Surgiu, então, um povoado com o nome de São Pedro 

da Cachoeirinha, formado em torno das fazendas de gado e de uma capela 

(MELO & CRUZ, 2014). 
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O processo de ocupação dessas terras pelos portugueses não se 

deu de forma pacífica. A grosso modo o processo de apropriação das terras 

ocorria da seguinte forma: a Coroa Portuguesa cedia as sesmarias para os 

colonos (geralmente pessoas de confiança da coroa portuguesa) estes 

expulsavam a população de índios que tendiam a quatro destinos básicos 

nesse processo: morrer em batalhas resistindo a dominação, migrar 

forçadamente para outras terras, se reunir em um espaço determinado pela 

Coroa para que se aproveitasse a mão de obra indígena, ou serem dominados 

pelas missões Jesuítas. Logo em seguida devastavam a vegetação e 

implantavam a pecuária. 

As sesmarias eram terras distribuídas pelo chefe militar e oficial 

administrador da Capitania, o governador ou capitão-mor. A dimensão da 

propriedade era geralmente de 4,8 Km (uma légua) de largura por 14,4 km (três 

léguas) de comprimento, embora muito mais do que isso às vezes fosse doado 

em uma sesmaria e não havia limite fixado para o número de sesmarias que 

uma só pessoa pudesse receber. Um aspecto básico à localização da área 

doada é que tivesse sua frente limitada a um rio ou riacho ou que lá existisse 

uma fonte, Além dos corpos hídricos servirem de marco geográfico para a 

delimitação das terras, eles assumiam essencial importância em terras com 

escassez de água (CHANDLER, 1981). 

Esse sistema não foi utilizado pioneiramente nas colônias. Segundo 

Chandler (1981), a sesmaria fora utilizada em Portugal desde o século XIV 

como meio de doar terras abandonadas ou não cultivadas a pessoas que 

pudessem fazer uso delas. Tal fato serviu como modelo para a aplicação de 

prática semelhante nas Colônias. 

A primeira sesmaria nos Inhamuns foi doada 
em 1707 e a última em 1821, dois anos antes desse 
sistema de doação de terras deixar de ser usado. A 
primeira sesmaria, em 26 de janeiro de 1707, foi doada a 
Lourenço Alves Feitosa, seu irmão Francisco e quatro 
outras pessoas, cada uma recebendo três léguas ao 
longo do rio Jucá. Segundo era comum, a solicitação 
chamava a atenção para o fato de que às terras eram 
virgens e, como tal, não estavam produzindo rendas para 
os cofres da Corte. (CHANDLER 1980, p. 21) 
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Conforme o autor supracitado a estrutura da sociedade criada 

através da doação das sesmarias foi de uma sociedade baseada na criação de 

gado, com características muito fortes de coronelismo e parentela, onde houve 

uma forte dominação por parte da família Feitosa. O quadro abaixo organizado 

por Félix (2015), aponta pedidos de sesmarias concedidos para família Feitosa 

no Estado do Ceará, bem como para amigos próximos. 

Quadro 10: Quadro de Sesmarias doadas a membros da família Feitosa e sua 
parentela 

ORDEM ANO SESMEIRO LOCALIZAÇÃO VOL Nº JUSTIFICATIVA 

1 1707 Lourenço A. Feitosa, 

Francisco A. Feitosa, 

Domingos A. Esteves, 

Lourenço G. de Moura, 

Antonio P. Correia e Simão 

R. Ferreira. 

Riacho Vocoró 4 202 Sem Justificativa. 

2 1710 José Araújo Chaves Riacho Favelas 5 353 Pecuária. 

3 1710 Francisco Ferreira Inhamuns 5 359 Pecuária 

4 1710 João de Almeida Vieira Riacho das 

Cacimbas 

5 355 Pecuária 

5 1712 João de Almeida Vieira Riacho Tauá 6 444 Pecuária 

6 1713 Manuel da Silva Soares Riacho Mucuim 6 439 Pecuária 

7 1717 Lourenço Alves Feitosa Riacho Trussu 6 436 Pecuária 

8 1717 Francisco Ferreira Pedrosa Riacho São 

Miguel 

6 448 Pecuária 

9 1717 Francisco Ferreira Pedrosa Bastiões 6 409 Pecuária 

10 1717 Francisco Ferreira 

Pedrosa, Vitoriano L. 

Ribeiro e Estevão Nobre. 

Bastiões 6 449 Pecuária 

11 1717 Ventura Rodrigues e 

Domingos Rodrigues 

Ribeira do 

Jaguaribe 

6 404 Pecuária 

12 1718 Lourenço Alves Feitosa Trussu 6 467 Pecuária 

13 1718 Lourenço Alves Feitosa Ribeira dos 

Inhamuns 

6 476 Pecuária 

14 1718 Lourenço Alves Feitosa Riacho Caldeirões 6 488 Pecuária 

15 1718 Lourenço Alves Feitosa e 

Lourenço A. Feitosa Penedo 

e Rocha 

Rio S. Cruz 6 489 Pecuária 

16 1718 Lourenço Alves Feitosa, 

Lourenço A. Feitosa Penedo 

e Rocha 

Riacho Corrente 6 471 Pecuária 

17 1718 Lourenço Alves Feitosa, 

Lourenço Alves F. P. e 

Rocha e Antonia de 

Oliveira Leite 

Riacho Jucá 6 469 Pecuária 

18 1718 Lourenço Alves Feitosa 

Penedo e Rocha 

Riacho Jorge 

Mendes 

6 470 Pecuária 

19 1718 Francisco Alves Feitosa Riacho da Mota 7 524 Pecuária 

20 1724 Maria Alves Feitosa Inhamuns 9 761 Sem Justificativa 

21 1730 Francisco Ferreira Pedrosa Riacho Bastiões 11 127 Pecuária e 

Lavoura 
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22 1730 Francisco F. Pedrosa, 

Vitoriano L. Ribeiro e 

Estevão F. Nobre 

Riacho Bastiões 5 358 Pecuária 

23 1730 José Alves Feitosa Sem Informação 12 12 Pecuária 

24 1730 Mateus Pereira Carrapateira 12 14 Pecuária 

25 1731 Francisco F. Pedrosa, 

Cosme Ferreira, Gaspar 

Pinto, Augusto Pinheiro e 

Antonio Pitta e Simão R. 

Ferreira 

Rio Cariú 10 49 Pecuária 

26 1732 Manuel do Couto e 

Figueiredo e José da Luz 

Soares 

Rio Tauá 12 47 Pecuária 

27 1733 Lourenço Alves Feitosa Trussú 11 4 Pecuária 

28 1734 Manuel da Silva Soares Riacho Seco 11 40 Pecuária 

29 1734 Lourenço Alves Feitosa e 

José de Araújo Chaves 

Umbuzeiro 6 466 Pecuária 

30 1734 Lourenço A. Feitosa, 

Francisco A. Feitosa, 

Lourenço Alves F. P. e 

Rocha, Luiz V. de Sousa, 

José de Araújo Chaves, 

Antonio R. Vidal, João M. de 

Gordoa e Manuel G. Leitão. 

Ribeira do Acaraú 11 39 Pecuária 

31 1735 Francisco A. Feitosa, 

Lourenço A. Feitosa e 

Lourenço Alves F. P. e 

Rocha 

Cariú 11 90 Pecuária 

32 1735 Lourenço Alves Feitosa Cariú 11 91 Pecuária 

33 1736 Lourenço Alves Feitosa, 

Lourenço Alves F. P. e 

Rocha e Francisco S. 

Nogueira 

Cariú 11 111 Pecuária 

34 1736 Lourenço Alves Feitosa Inhamuns 11 112 Pecuária 

35 1739 José de Araújo Chaves Acaraú 12 48 Pecuária 

36 1750 Ana Gonçalves Vieira e 

José de Araújo Chaves 

Riacho Macacos 13 49 Sem Justificativa 

37 1819 José Alves Feitosa, Maria A. 

Feitosa e Ana Gonçalves 

Vieira 

Fazenda Retiro 9 161 Pecuária e 

Agricultura 

Fonte: Arquivo Histórico do Ceará. Organizado por: FELIX, 2015. 

Na tabela acima verifica-se o número de sesmarias dada a uma 

única parentela, lembrando ainda que existiram outras famílias privilegiadas 

durante o processo de colonização. Tamanha concentração de terras perdura 

até os dias atuais, como será demonstrado mais à frente no texto. 
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6.2 Aspectos socioeconômicos de Parambu 

Os dados tratados neste tópico foram obtidos pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) e Instituto de Pesquisa e Estratégia 

Econômica do Ceará (IPCE). 

O gráfico 1 apresentado logo abaixo representa a evolução da 

população de Parambu de 1991 a 2000. O gráfico 2 exibe uma evolução 

estimativa da população no período de 1991 a 2003, apresentando como se 

deu a evolução da população ao longo dos anos. A leitura de ambos os 

gráficos indica o aumento da população até o ano de 2006 e a tendência de 

declínio da população a partir dessa mesma data.  

 

Gráfico 1: População residente no Município de Parambu – 1991 a 2010 (por 
gênero) 

 

Fonte: IBGE (2013). Elaboração: própria (2015). 
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Gráfico 2: População estimativa no Município de Parambu – 1991 à 2013 

 

Fonte: IBGE (2013). Elaboração: própria (2015). 

Tais migrações podem ser entendidas dentro de um contexto de 

múltiplos fatores, atuantes nas escalas nacional e regional e local. Nos níveis 

nacional e regional o fator que mais se destaca é a procura de melhores 

empregos. Segundo relato dos moradores, é comum a migração para a cidade 

das regiões Sul e Sudeste para atender principalmente a demanda da 

construção civil, que se encontrava aquecida até o ano de 2015. É comum 

também a migração para a Capital (Fortaleza) para atuar em setores diversos, 

com grande destaque para o mercado informal, como vendedores ambulantes. 

Dentro do contexto local dois fatores principais se destacam para 

explicar esse fluxo migratório. O primeiro deles é o número de empregos 

formais do Município (gráfico 3), o segundo é o elevado gral de concentração 

fundiária (gráfico 4), estando ambos os fatores interligados. 
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Gráfico 3: Número de empregos formais – 2012 

 

Fonte: IBGE (2013). Elaboração: própria (2015). 

Conforme o gráfico 3, a maior parte dos empregos formais se 

concentram na maquina pública, seguida pelo comércio, serviços, indústria de 

transformação e, por último, na agropecuária. Apesar da agropecuária ser a 

principal atividade do Município ela gera empregos não formais e vários 

subempregos (no caso dos agricultores que não trabalham por conta própria).  
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Gráfico 4: Unidades de estabelecimentos agropecuários, por área total 

 

Fonte: IBGE (2013). Elaboração: própria (2015). 

Gráfico 5: Porcentagem do Município ocupada, de acordo com o tamanho dos 
estabelecimentos. 

 

Fonte: IBGE (2013). Elaboração: própria (2015). 
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Os gráficos acima (gráficos 4 e 5) demonstram o nível de 

concentração fundiária encontrada no Município. O grau de concentração de 

terras é tamanho que, enquanto os nove maiores estabelecimentos (todos 

acima de 2500 ha) possuem uma área equivalente a quase um quarto do 

Município, ocupando 24% deste, os 2124 estabelecimentos de menor área (até 

10 há) ocupam uma parcela de apenas 3,54% do município.  

Tamanha concentração fundiária é considerada pela presente 

pesquisa um dado chave que interfere diretamente em toda a configuração 

sócioespacial do município. 

Entende-se que o que causa o processo de desertificação, grosso 

modo é o rompimento da capacidade de suporte do ambiente. O que leva ao 

rompimento da capacidade de suporte do ambiente é um uso inadequado ou 

intensivo do mesmo. 

Se um camponês tem de tirar sua sobrevivência em 3 ha de terra, 

ainda que este adote práticas conservacionistas, em algum momento, tenderá 

a exceder a capacidade de suporte do ambiente para atender basicamente a 

necessidade de se manter vivo, caso o mesmo não for contemplado com 

políticas de distribuição de renda. 

No que se refere à pecuária, por exemplo, Ceará (2010) destaca que 

são necessários, em média, 10 ha para criar uma cabeça de gado bovino em 

regiões semi-áridas. O contingente dos rebanhos citados logo abaixo 

evidentemente não se distribui de maneira espacialmente igualitária sobre o 

território do Município. É comum se encontrar em alguns terrenos a 

equivalência de uma cabeça de gado para um ha. 

Tabela 2: Efetivo dos rebanhos por cabeça em Parambu  2004 - 2014 

Efetivo dos rebanhos por cabeça em Parambu  2004 - 2014 

Ano 2004 2006 2008 2010 2012 2014 

Bovino  26.780 26.690 26.450 25.450 29.694 26.950 

Caprino  24.466 25.031 25.507 25.236 25.041 24.330 

Ovino  50.687 52.578 53.600 53.053 52.595 51.365 
Fonte: IBGE (2014). 
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A tabela acima demonstra a evolução da pecuária de bovinos ovinos 

e caprinos entre o ano de 2004 e 2014. Os dados evidenciam que em dez anos 

não houve significativa evolução do número de cabeças de gado. Até o ano de 

2010 a tendência foi de crescimento do numero de gado, no entanto, 

provavelmente devido aos anos de seca houve um declínio até o ano de 2014. 

 

Gráfico 6: População residente no Município de Parambu – 1991 à 2010 (Rural 
e Urbana) 

 

Fonte: IBGE (2013). Elaboração: própria (2015). 
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Gráfico 7: Unidades de saúde ligadas ao Sistema Único de Saúde (SUS),  por 
tipo de prestador 

 

Fonte: IBGE (2013). Elaboração: própria (2015). 
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Gráfico 8: Produto Interno Bruto a preços de mercado e Produto Interno Bruto, 
por capital 

 
Fonte: IBGE (2013). Elaboração: própria (2015). 

 

O gráfico acima representa o avanço do produto interno bruto em 

Parambu entre os anos de 2006 a 2010. O produto interno bruto do Município 

aumentou de 87,9 para 121,6 milhões, o PIB per capita aumentou de 2,5 mil 

para 3,8 mil no período analisado. Tal dado mascara bastante os fatos, uma 

vez que existe um elevado gral de concentração de renda. 

6.3 Uso e ocupação do município de Parambu 
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Figura 21: Fornos utilidados na produção de carvão 

 

Fonte: Acervo do autor 

Figura 22: Criação de ovinos 

 

Fonte: Acervo do autor 
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Figura 23: Plantação de milho após colheita 

 

Fonte: Acervo do autor 

Figura 24: Cultivo de palma para alimentação de rebanhos 

 

Fonte: Acervo do autor 
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Figura 25: Gado caprino pastando no leito de um rio onde houve plantação de 
milho 

 

Fonte: Acervo do autor 

 

Figura 26: extração de espécies lenhosas para fins diversos 

 

Fonte: Acervo do autor 
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Figura 27: Criação de gado bovino 

 

Fonte: Acervo do autor 
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Mapa 8: Uso e ocupação do município de Parambu 
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7 INDICADORES DE DEGRADAÇÃO/DESERTIFICAÇÃO NO MUNICÍPIO DE 

PARAMBU - CE 

A natureza possui uma estrutura demasiadamente complexa, a qual 

não pode ser entendida por uma única ciência. Até mesmo uma análise 

multidisciplinar não é nem de longe capaz de entender a totalidade de sua 

dinâmica. Ao analisar um processo como a desertificação deve ser entendida 

uma infinidade de fatores que se multiplicam quanto mais se queira detalhar a 

análise. Neste sentido, toda e qualquer seleção de indicadores não 

compreenderá a totalidade de fatores necessários a serem analisados para um 

“diagnóstico completo”. Deste dilema surge a necessidade da escolha dos 

indicadores que melhor apontem a tendência atual da dinâmica do ambiente, e 

que sejam possíveis de mensuração.  

De uma maneira bastante geral, o que pesa na análise de um 

processo de degradação ambiental de uma determinada área é o uso e 

ocupação do solo, e a ecodinâmica. Quando o processo a ser analisado se 

trata de desertificação o clima toma maior relevância tendo em vista que o 

referido processo só ocorre em áreas sob determinado índice de aridez. Os 

indicadores adotados procuram sintetizar os principais elementos que possuem 

influencia direta nos três dados citados acima, que podem propiciar a 

desertificação.  

Os indicadores adotados, foram adaptados de Oliveira (2011), e 

costa (2014). Estes sintetizam, dentro dos elementos que compõem o 

ambiente, as principais características que influenciam na suscetibilidade ao 

processo de desertificação, analisando aspectos da paisagem referentes a 

geologia, geomorfologia, vegetação, solo e clima. Uma vez que se entende que 

existem fatores com maior peso no desenvolvimento desse processo, foram 

contabilizadas duas características da vegetação e duas do solo, enquanto nos 

demais indicadores apenas uma, enfatizando dessa forma a importância da 

vegetação e do solo.  
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O Indicador Biogeofísico (IGBD) número 1 é a permoporosidade do 

material geológico. Esse dado reflete diretamente no gral de percolação ou de 

escoamento da água no ambiente, o que influi diretamente nos processos 

erosivos locais. O padrão de drenagem no ambiente, apesar de não ser 

mensurado enquanto indicador, serve para ter melhor dimensão do gral de 

permoporosidade das rochas, uma vez que ambientes pouco permeáveis 

tendem a ter maior dissecação do relevo, com padrão de drenagem mais 

ramificado. 

O IGBD número 2 é a declividade do relevo, esse fator interfere na 

velocidade do escoamento superficial, o que influi diretamente na intensidade 

dos processos erosivos. 

O IGBD 3 e o 4 são referentes à vegetação, destacando para o fato 

de que a mesma possuir o papel mais importante na dinâmica de conservação 

do ambiente, uma vez que está é responsável pela fitoestabilização do relevo, 

contribui na estabilização dos processos erosivos, contribui na agregação de 

matéria orgânica para o solos, na boa estruturação dos solos, aumenta a 

disponibilidade hídrica no ambiente graças as goteiras, é a principal fonte de 

matéria orgânica para o ambiente, possui papel fundante na cadeia alimentar 

dos ecossistemas locais, dentre vários outros papéis ecológicos. 

Desta forma o IGBD número 3 é referente ao estrato da vegetação. 

O maior ou menor estrato da vegetação indica melhores ou piores condições 

ambientais, uma vez que esta reflete as características do ambiente, ou pode 

indicar que a mesma já foi degrada em tempos pretéritos. 

O IGBD número 4 se refere ao percentual de cobertura de 

vegetação. Essa informação possui considerável relevância pelo papel 

desempenhado pelas plantas no processo de fitoestabilização do relevo. 

O IGBD 5 está associado à espessura media dos solos. Esse dado 

reflete as condições naturais dos processos pedogenéticos (Barreto 2015), e 

implica diretamente na quantidade de água que pode infiltrar no solo, antes que 

este fique encharcado, forçando a água a escorrer pela superfície provocando 

erosão e lavagem nutrientes. 
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O IGBD 6  é a profundidade média da erosão dos solos verificados 

em campo. Esse dado contribui para entender o avanço dos processos 

erosivos (BARRETO 2015). 

O IGBD 7 é a zonação climática, onde é analisada o índice de aridez 

onde o ambiente está situado. Evidentemente, quanto maior o índice de aridez, 

maior a suscetibilidade à desertificação. 

Os resultados dos indicadores analisados para cada sistema 

ambiental estão representados no quadro seguinte: 
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Tabela 3: Indicadores biogeofísicos de degradação/desertificação do Município de Parambu-CE 

SISTEMAS 
ABIENTAIS 

INDICADORES BIOGEOFÍSICOS DE DEGRADAÇÃO/DESERTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAMBU 
- CE 

IGBD1 
Geologia 

IGBD2 
Geomorfologia 

IGBD3 
Zonação 
Climática 

IGBD4 
Espessura 
do solo 

IGBD5 
Profundidade 
da erosão do 
solo 

IGBD6 
Estratificação 
da cobertura 
vegetal 

IGBD7 
Cobertura 
vegetal 
(percentual 
de 
ocupação) 
 

Índice 

Sertão de Cana 
Brava 

2 2 4 3 2 4 3 2,85 

Sertão do Puiú 2 3 3 3 2 3 3 2,71 

Sertão de Cococi 3 4 3 2 3 4 4 3,28 

Planície Ribeirinha 4 5 3 4 2 4 2 3,42 

Planalto da Ibiapaba: 
Reverso Imediato 

4 5 4 5 4 5 4 4,42 

Planalto da Ibiapaba: 
Reverso Seco 

4 5 4 4 4 3 3 3,85 

Cristas Residuais e 
Agrupamentos de 
Inselbergs 

1 1 3 2 2 4 3 2,28 

Tabuleiros Interiores 4 5 4 4 4 3 5 4,14 

Média 3 3,12 3,5 3,5 2,75 3,37 3,37 3,36 

Desvio Padrão 1,12 1,49 0,50 0,99 0,93 0,67 0,86 0,69 
Fonte: Elaboração do autor 
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Oliveira (2012) classifica o resultado dos indicadores de muito baixo 

para muito alto, conforme representado na tabela a seguir: 

Quadro 11: índices Biogeofísicos de desertificação 

Indicadores Biogeofísicos de Desertificação 
(IGBD) 

Intervalos 

Muito baixo >3,36 

Baixo 3,20 – 3,36 

Moderado 2,80 – 3,20 

Alto 2,64 – 2,80 

Muito alto <2,79 
Fonte: Adaptado de Oliveira 2012 

Devido à grande variedade sistemas ambientais, cada um com 

características naturais distintas, e diferentes formas de uso e ocupação, 

apresentaram-se valores bastante distintos de um sistema ambiental para 

outro.  

O sistema ambiental Cristas Residuais e Agrupamentos de 

Inselbergs obteve o valor mais baixo de índice: 2,28, o que significa que é 

muito alta a suscetibilidade ao processo de desertificação deste ambiente. Tal 

valor encontra-se associado a condicionantes geológico-geomorfológicos que 

imprimem no ambiente uma maior tendência aos processos erosivos graças a 

uma baixa permoporosidade das rochas associadas a uma elevada declividade 

do relevo. 

 O Sertão do Puiú apresentou o índice de 2,71, enquadrando-se na 

categoria de alta suscetibilidade ao processo de desertificação. Esse valor se 

justifica pela combinação de uma variada gama de fatores, no entanto, um dos 

que mais pesou nessa área foi o uso e ocupação da área que ocasionou um 

abaixo valor de cobertura vegetal natural, e uma vegetação já degradada com 

menor porte. 

O Sertão de Cana Brava apresentou o índice de 2,85, enquadrando-

se na categoria de moderada suscetibilidade ao processo de desertificação. 

Apesar dessa área possuir boa quantidade de uso da agropecuária e possuir 

uma declividade moderadamente acentuada, essa está situada em um clima 
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mais favorável, o que condiciona também a vegetação possuir porte mais 

acentuado. 

O Sertão de Cococi apresentou o índice de 3,36 enquadrando-se na 

categoria de baixa suscetibilidade ao processo de desertificação. Tal valor 

encontra-se associado a condicionantes geológico-geomorfológicos que 

causam no ambiente condição de razoável permeabilidade, e uma declividade 

pouco acentuada. 

A Planície Ribeirinha apresentou o índice de 3,42, enquadrando-se 

na categoria de muito baixa suscetibilidade ao processo de desertificação. Tal 

valor encontra-se associado a condicionantes hidrológicos e geológico-

geomorfológicos que imprimem no ambiente condição de boa permeabilidade, 

baixa declividade e uma estratificação da vegetação que varia entre médio e 

alto. 

O Reverso Imediato e o Reverso Seco do planalto da Ibiapaba 

apresentaram respectivamente os índices de 4,42 e 3,85, enquadrando-se 

também na categoria de muito baixa suscetibilidade ao processo de 

desertificação, apresentando os valores mais próximos de 5. Esses valores se 

justificam pelas boas condições ambientais encontradas nessa área. Dos 

poucos fatores limitantes deste compartimento, são a presença de solos pobres 

bastante lixiviados, e a carência de recursos hídricos superficiais, porém esses 

fatores foram contabilizados no índice. 

Uma vez que a área de estudo se situa em uma região periférica do 

núcleo de desertificação dos Inhamuns os resultados confirmam duas 

hipóteses levantadas no início do desenvolvimento da pesquisa: em uma média 

geral o Município apresenta um baixo índice de suscetibilidade ao processo de 

desertificação (3,36); as áreas situadas próximas ao núcleo de desertificação 

(centralizado em torno de Tauá) apresentam maior suscetibilidade a esse 

processo.  
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Mapa 9: Suscetibilidade à degradação ambiental/desertificação do município de Parambu 
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As análises de campo apontam uma coerência entre os índices de 

suscetibilidade a degradação/desertificação, atribuídos a cada ambiente, de 

forma que os sistemas ambientais com maior vulnerabilidade ao processo de 

desertificação quando submetidos a algum stress ambiental (de ordem natural 

ou antrópica), apresentavam maior tendência de degradação e maior 

dificuldade de recuperação do ambiente, enquanto os sistemas ambientais de 

menor suscetibilidade desertificação apresentaram maior resiliência. 

No caso de stress natural, como o caso da seca, que vem 

perdurando a 5 anos, verificou-se uma perca da biomassa do estrato 

autotrófico dos ecossistemas. Diante da ausência de outros problemas 

ambientais, não se verificou uma tendência regressiva do ambiente em curta 

escala de tempo. 

Figura 28: Vegetação de caatinga apresentando exemplares mortos pela seca 

 

Fonte: Acervo do autor. 

Na imagem acima fica evidente quais espécies estão de fato mortas, 

uma vez que a foto foi tirada em período chuvoso as plantas vivas apresentam 

folhagem. Em campo foi verificado que aproximadamente 30% das espécies 

lenhosas visíveis na foto foram mortas pela seca. Mesmo em áreas de maior 

declive, o óbito de parcela das plantas não se apresentou enquanto problema 

ambiental grave, exceto em casos de associação com degradação antrópica. 
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 No caso de processos de degradação ambiental de ordem 

antrópica, como o caso de desmatamento para plantio em áreas íngremes 

algumas áreas pontuais passaram a apresentar uma dinâmica ambiental 

regressiva, verificando-se o inverso do processo de sucessão autogenética. 

Figura 29: Solo degradado no distrito de Sarandi - Parambu 

 

Fonte: Acervo do Autor (foto tirada durante a estação chuvosa de 2015 local utilizado para plantio na 

década de 1990 e desde então nunca houve recuperação). 

A foto acima foi tirada em um sítio situado no sistema ambiental 

Sertão do Puiú (considerado na análise com alta suscetibilidade a degradação 

ambiental/desertificação). Após a retirada da vegetação para plantio de milho a 

área nunca se recuperou, apresentando uma dinâmica ambiental regressiva, 

com sucessiva perca do solo, um intenso processo de ravinamento, já perdeu 

completamente os horizontes superficiais do solo. Mesmo em estação chuvosa 

praticamente não nascem plantas. 

No sistema ambiental do reverso imediato (considerado na análise 

como muito baixa suscetibilidade a degradação ambiental/desertificação) uma 

área desmatada para cultivo sucedido de pecuária, após 15 anos em repouso 

(segundo informações de moradores locais), apesar de não se apresentar em 

seu estado clímax, já apresentava um porte predominantemente arbóreo, com 

solo apresentando bom estado de conservação. 
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Vale destacar que o índice trabalhado é de suscetibilidade, de modo 

que um ambiente com um índice muito auto não está necessariamente 

desertificado, ou uma área com índice baixo não possa estar sofrendo com 

este processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 

 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através dos resultados obtidos na pesquisa e por meio das 

constatações feitas a partir da bibliografia consultada, pode-se pontuar três 

conclusões básicas: 

As características biogeofísicas do ambiente condicionam maior ou 

menor suscetibilidade aos processos de degradação ambiental/desertificação 

de cada meio, estando atreladas a uma maior ou menor capacidade de suporte 

do ambiente, no entanto, não configuram enquanto fator decisivo para o 

processo de desertificação. 

As formas de intervenção humana no ambiente se configuram 

enquanto fator de elevada relevância nos processos de desertificação, 

podendo ser agravado ou atenuado de acordo com as características naturais 

do ambiente, e sua capacidade de suporte a determinadas atividades. 

A alteração do modo como se dão as relações de sociedade-

natureza, é fator de capital importância para erradicação da problemática da 

desertificação, de forma que é necessário que seja alterada a atual 

configuração sócio-espacial do campo em Parambu. Devem ser adotadas as 

seguintes medidas: reforma agrária; criação de reservas legais para a caatinga 

e capacitação dos camponeses em meios de produção agroecológicos.  
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APÊNDICE A: DADOS DE TEMPERATURA PRECIPITAÇÃO DOS POSTOS 
UTILIZADOS NA CARACTERIZAÇÃO CLIMÁTICA  

Município: Aiuaba - CE; Posto: Aiuaba 

 6  38  40  7  350  0  30  

 Temperatura: 

           J       F        M      A     M       J       J       A        S      O     N      D 

         27.2  26.3  25.5  25.2  25.1  24.8  24.7  26.1  27.3  28.0  28.0  27.6 

Precipitação: 

 1963  96.5 242.6 147.9  32.4   8.0   9.9   0.0   0.0   0.0   0.0  14.4 220.8 

 1964  84.5  90.1 230.5 135.4  95.7  20.1   6.1  11.8  11.4   0.0   0.6   0.0 

 1965  58.0  18.5 179.4  95.9  45.8  21.4   5.8   2.2   4.5  18.7   0.0   9.5 

 1966   8.5 137.5  97.8 125.2  21.2  31.3   2.7   0.0   5.6   0.0   0.0 105.8 

 1967  47.9 120.4 138.8  85.6 150.9  12.9   6.3   0.0   5.3   7.9  33.2  39.0 

 1968  49.7  85.1 283.0 101.7 130.8   1.6   0.0   0.0   0.0   0.0  11.1  85.3 

 1969 119.2  60.4 180.0  87.3  95.2  24.6  10.0   5.9   0.0   2.0   0.0   3.6 

 1970  70.4  78.5 219.8  28.9   0.0   1.8   0.0   1.9   0.0   0.3  41.9   0.0 

 1971  66.0 154.3  70.8 150.0  92.1  13.2  31.2   0.0   0.0  51.3  27.7  11.1 

 1972 104.5 103.9  50.8  18.9  57.5  18.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  45.8 

 1973  66.0  16.6 118.2 296.9  41.0  49.4  34.2  19.5   4.2   5.7   0.9  21.6 

 1974 142.5 167.0 288.9 507.6  85.7  17.6   6.6   0.0   6.7   2.5   0.0  60.1 

 1975 127.7  46.6 146.2  81.6  67.9  90.8  30.0   0.0  12.9   0.1  10.7  63.1 

 1976  68.3 226.0 124.3  72.6   2.6   2.2   0.0   0.0   0.2  45.3  35.3  16.0 

 1977  63.0 183.7 131.6 127.2  35.4   7.1   8.2   0.0   0.0  12.6   0.0  56.6 

 1978 141.2  89.0  74.3  60.6  49.8   5.5  26.0   0.1   4.6   0.6  18.9  41.5 

 1979  71.3  45.7 134.4 107.5  66.9   1.3   0.0   0.0  60.7   0.0  58.8   8.3 

 1980 150.5 206.0  87.8  31.0  11.9   0.0   0.0   0.0   0.0  45.6  26.8  13.0 

 1981  26.3  21.4 376.1  30.4   3.5   0.0   0.0   2.2   0.0   0.0   0.0  66.7 

 1982  70.2  77.3 115.6 205.5  55.3  33.7   0.0   1.5   1.8   0.0   0.2   2.1 

 1983  13.3  66.0 147.0  25.1   5.9  10.2   4.0   0.0   0.0   8.8   0.0   6.1 

 1984  51.2  92.4 152.0 296.2  42.0   0.0  11.0  13.8   0.0   5.5  22.6  19.8 
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 1985 153.7 212.8 344.4 245.0  61.5  12.0  77.0  24.0   0.0   0.3  15.3  88.4 
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Município: Aroases - PI; Posto: Aroases 

 6  7  41  47  400  0  22  

Temperatura: 

           J       F        M      A     M       J       J       A        S      O     N      D 

          26.0  25.1  24.2  23.8  24.1  24.1  24.1  25.6  26.9  27.7  27.3  26.5 

 Precipitação: 

 1963 229.2 261.2  97.6 112.1  21.0   1.3   0.0   0.0   0.6  27.3  43.0 245.7 

 1964 416.7 383.6 296.0 335.3  59.7  13.9   0.0   6.7   0.0  14.2  23.5  40.5 

 1965  52.7 139.1 253.1 408.0  70.7  18.6   0.0   0.0   1.0  41.3  18.6   6.2 

 1966 109.9 266.1 217.9 115.5  55.0   6.0   0.0   0.0  20.0  12.0  13.6 120.4 

 1967  41.6 289.9 258.7 354.2 140.4   3.8   0.0   0.0  12.7   0.0  26.1 215.6 

 1968 106.2 197.9 450.8  56.7  59.3   0.0   0.0   0.0   0.0  22.5 135.7 124.0 

 1969 140.3 266.6 348.3  39.0  20.4   0.0   0.0   0.0   6.7   8.1  12.4 105.8 

 1970 201.9  98.7 325.7  49.0  86.7   3.0   0.0   0.0   0.0  27.8  83.3  33.8 

 1971  50.9 119.7 206.3 427.9  64.7  15.3   4.4   1.0   0.0  58.6   0.0  64.6 

 1972  99.8 118.8 206.3 200.0  50.0  10.0   4.0   2.8   0.0   9.6  15.0 182.7 

 1973 226.1 117.9 150.9 166.5  51.7   4.2  80.7   0.0   0.0  50.5  71.6 180.5 

 1974 164.1 222.6 309.9 340.0   0.0  10.1   5.2   0.3   0.0 128.4  20.9 104.8 

 1975  64.9 280.6 172.5 199.0  51.8   0.0  26.9   0.0   0.0   2.3  17.4  95.9 

 1976 115.5 299.9  84.1  25.8   0.0   0.0   0.0  15.2  52.8  77.0  89.5   0.0 

 1977 189.2 182.7 101.3 276.6  53.2  43.0   0.0   1.0   1.0   0.0   2.1  15.1 

 1978 246.6  87.2 134.8 146.3 282.4   3.6  19.0   0.0   5.2   7.0 139.6  30.0 

 1980 182.2 549.3 103.4  60.2   0.0   0.0   0.0   0.0  10.8  22.2 189.0  84.2 

 1981 228.4  18.7 399.9  94.8   7.1   0.0   2.3   1.2   0.0   0.0   8.5  99.8 

 1982 275.2 127.2 280.9 121.4   6.2   5.1   3.5   0.0  40.2  82.4  13.7  61.7 

 1983  31.1 145.6 193.9  25.0   0.0   3.1   0.0   0.0   1.2   7.4  31.0  73.8 

 1984 144.4 127.9 228.0 322.8  70.3   4.4   8.5  14.8  25.9  18.3  63.9  55.4 

 1985 446.4 315.6 377.8 466.6 102.8 116.6  22.0   0.0   2.6   4.3 125.3 260.4 
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Município: Bocaina - PI; Posto: Bocaina 

 6  54  41  19  250  0  23  

 Temperatura: 

           J       F        M      A     M       J       J       A        S      O     N      D 

          27.8  27.0  26.3  25.6  25.5  25.4  25.3  26.9  28.3  29.4  29.2  28.2 

Precipitação: 

 1963 147.0 219.8  44.6  55.6  19.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  29.1 274.4 

 1964 317.0 206.9 252.2 305.1  38.6   3.0   0.0  15.0   0.0  32.5  68.0   8.6 

 1965 181.8  87.1 184.1 206.3  10.2  13.0   1.0   0.0   0.0  17.9  16.6   3.9 

 1966 128.4 198.7  43.9 118.4   0.0   0.0   0.0   0.0   5.7   0.0  27.4  54.3 

 1967 128.7 195.8 156.5  88.8  45.6   3.0   0.0   0.0   0.0   0.0  34.2 107.0 

 1968  35.3 149.0 234.9 105.3 102.1   0.0   0.0   0.0   0.0  34.5 117.6  92.6 

 1969 208.4  78.3 308.1  13.0  20.0   0.0   0.0   0.0   0.0   4.3   0.0  92.7 

 1970  91.4  65.1  81.1  22.6   0.0  24.0   0.0   0.0   0.0   0.0  61.6  86.5 

 1971  83.0 164.8 111.5 187.7  45.8  47.8   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  81.5 

 1972  78.7  33.9 142.2  56.7   0.0  60.6   0.0   0.0   0.0   0.0   3.4  58.3 

 1973  96.1  57.7 176.9 182.6   5.8  17.1   4.3   0.0  36.5  54.6  70.5 160.9 

 1974 238.2 187.5 316.2 564.8  41.8   0.0   1.7   0.0   0.0  62.9  14.8 101.0 

 1975 121.0 155.2 320.8  52.9  13.7   0.0   0.0   0.0   0.0   7.8  18.2  78.3 

 1976  72.8 137.8  26.8  34.9   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  70.9  38.9  42.4 

 1977 245.0  38.2  61.7 119.0  90.6  14.2   0.0   0.0   0.0  37.2   0.0 119.8 

 1978 115.2  67.8  66.5  98.5 106.7   0.0   0.0   0.0   0.0  18.0 117.5  36.8 

 1979 141.7 123.6  91.8 121.9  48.4   0.0   0.0   0.0   0.0  34.2   7.5  20.4 

 1980 149.7 191.2  65.5  14.2   0.0   0.0   0.0   0.0   8.6   0.0 104.2  47.3 

 1981 134.7   3.2 331.4  50.7   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  33.0  45.7 

 1982  74.8 107.9 146.2  13.5   0.0   4.6   0.0   0.0   0.0  25.8   0.0  60.5 

 1983  63.8 122.9  83.9   8.4   0.0  13.4   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  27.8 

 1984 117.5 136.5  65.6 171.0  15.7   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  26.2  95.7 

 1985 160.0 215.3 330.0 294.2  32.6  37.6  18.6   0.0   0.0  15.8   3.4 174.5 
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Município: Crateus- CE, Posto: Crateus 

 5  11  40  40  275  0  23   

Temperatura: 

           J       F        M      A     M       J       J       A        S      O     N      D 

          27.0  26.0  25.1  25.0  25.2  25.2  25.4  26.6  27.5  27.8  27.7  27.4 

Precipitação: 

 1963 122.5 207.7 445.4 110.8   8.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  47.1 116.0 

 1964 124.9 243.4 295.7 376.8  91.6   7.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 

 1965  13.5 102.5 268.4 245.2 101.3  45.6   4.2   0.0   0.2  30.6   0.1   3.6 

 1966  18.7 150.8  23.0 263.7  20.4   8.9  15.3   0.0   6.2   0.0   0.0   0.6 

 1967  82.5 305.5 487.1 312.9 131.2  21.5  11.0   0.0   0.0   0.0   0.3 193.8 

 1968  68.7  22.0 296.1 296.1 229.5 243.2   0.3   2.3   0.1   0.0   0.0  30.3 

 1969  60.5 122.5 239.6 154.1  65.2  42.7  61.8   1.1   0.0   0.0   0.0   0.0 

 1970  62.8  35.4 145.7  92.3  11.2   7.3   0.0   4.2   0.0   0.0 116.0   2.6 

 1971 151.6  81.7 171.6 259.1  59.1  24.9  61.3   2.8   0.0   7.5   0.0   0.0 

 1972  59.4 102.4  30.9 120.1  12.9  20.6   1.1   4.8   0.9   0.0   0.0 114.8 

 1973  49.1 125.0 272.3 284.6 145.7  55.8  41.9   4.2  76.9   3.0  11.3  14.3 

 1974 141.3 167.6 175.3 502.2 261.3  13.4   2.0   0.0   4.4  25.7   0.1  55.3 

 1975  83.6 112.4 418.6 153.8 187.4  32.3  25.8   0.2   0.1   0.1   0.4   0.0 

 1976  30.2 198.1 131.8 163.2   3.9   4.8   0.5   0.2  10.8   0.3  20.4  19.5 

 1977  93.4 117.7 266.4 244.6  83.4  20.8  17.8   0.0   0.0   0.0   0.3 141.0 

 1978  96.7  90.2 172.9 173.3 116.9  12.9  12.5   0.3   0.7   0.2   0.0   8.6 

 1979 158.8 147.5 213.7 115.9  57.7  12.5   4.8   0.8   0.9   0.0  23.3   4.7 

 1980 123.4 243.9 101.4  50.7   1.6  17.7   0.8   0.0   0.8   0.0   3.7   1.0 

 1981  70.9  53.4 216.5  50.3  45.2   0.4   0.0  18.2   0.0   0.0   0.8  31.6 

 1982  86.2  73.9 165.6   7.1  20.5   5.4   3.2   1.4   0.0   1.1   1.0  10.2 

 1983   5.7  13.9  96.0  23.3   2.7   0.0   1.8   0.2   0.0   0.0   0.0   0.0 

 1984  81.5 110.4 374.6 237.0  52.6   8.5   0.0   1.0   0.0  46.3   4.3   0.1 

 1985 179.4 259.9 319.6 318.9  61.9  40.8  29.4   4.0   0.6   0.0   0.0 169.3 
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Município: Independência - CE; Posto: Coutinho 

 5  50  40  41  380  0  23  

Temperatura: 

           J       F        M      A     M       J       J       A        S      O     N      D 

          26.5  25.5  24.7  24.4  24.6  24.5  24.6  25.9  27.0  27.5  27.3  27.0 

Precipitação: 

 1963 119.3 153.0 461.2  84.5  34.3   0.0   0.0   0.0   0.0  20.0   0.0 124.3 

 1964 278.8 154.5 295.1  50.2  45.1   0.0   4.2   0.0   0.0   0.0   2.3   0.0 

 1965  11.4  82.7 246.9 274.2  51.9  19.1   0.0   0.0   0.0  14.2   6.7   0.0 

 1966  40.5 250.4  49.2 137.6  57.0   8.2   0.0   0.0   2.3   0.0  88.2  22.4 

 1967  33.5 136.2 386.5 230.0  59.4   0.0   6.1   0.0   0.0   0.0  26.2  58.1 

 1968  86.5  60.8 326.7 106.9 136.8   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   5.5   0.2 

 1969 248.1  78.3 289.1 149.0  20.0   2.9   8.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 

 1970    4.7   32.5  69.7  46.0    0.0     0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   4.0   0.0 

 1971  32.2 117.7 123.3 213.2  26.9   2.0   0.0   0.0   0.0  30.7   5.5   0.0 

 1972 113.5  97.6  23.0  37.8  15.5  10.9   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 112.4 

 1973   4.1  69.6  15.2 258.1  30.5  35.0  15.7   9.1  19.0   0.0   0.0  38.1 

 1974 156.1  67.8 242.2 416.4  88.2  11.9   7.1   0.0   0.0   0.0   0.0  33.5 

 1975  60.9 158.7 122.2 140.7  14.0  42.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   4.7 

 1976   0.0 301.3  47.2  85.7   7.4   0.0   0.0   0.0   0.0  39.3   0.0   0.0 

 1977 149.1  68.4  55.9  61.2   5.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  78.2 

 1978  11.0  96.0 218.7  35.0  15.9   0.0  42.2   0.0   7.0   0.0   5.0  32.4 

 1979 223.0  49.6  46.0  83.0  36.0   0.0   0.0   0.0  20.0   0.0   0.0   5.0 

 1980 103.8 229.5 107.0   0.0   0.0   1.2   0.0   0.0   0.0   9.4  20.5  71.0 

 1981  45.0  37.0 227.8  61.0   2.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  24.7 

 1982  31.7  99.1 116.6  91.8  25.0   0.0   0.0   0.0   0.0   7.1  17.0   0.0 

 1983   6.5 142.5  68.0  19.3   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   4.0 

 1984  44.5  36.0 171.2 258.5  39.1   0.0  14.2   0.0   6.2  62.2  51.3   1.2 

 1985  75.5 241.6 276.6 265.9  55.1  20.1  19.7  18.7   0.0   0.0   0.0 176.1 
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Município: São Miguel do Tapuio - PI; Posto: Alivio 

 5  27  41  6  730  0  23  

Temperatura: 

           J       F        M      A     M       J       J       A        S      O     N      D 

          23.1  22.1  21.3  21.3  21.6  21.5  21.5  22.7  23.9  24.2  23.8  23.7 

Precipitação: 

 1963 116.3  84.1 343.7 215.1   3.5   0.0   0.0   3.4   0.0  23.8  45.2  92.4 

 1964 146.4  69.5 164.8 323.5 103.5  13.0   0.3   2.3   1.3   0.0  14.7   6.2 

 1965  62.2 153.2 305.0 348.0  24.3  18.9   0.0  18.9   0.0  19.5  37.2   5.8 

 1966  70.8 252.9 163.7 201.7  32.8   6.5   2.6   1.4   0.6   1.6  35.6 134.3 

 1967  62.8 200.6 389.7 281.6 115.0   0.0   0.0   0.0   4.2   0.0  57.6 112.6 

 1968  42.6 106.3 525.2  72.9  99.0   0.0   3.2   5.1   0.0   1.4   9.1  72.6 

 1969 245.2 127.7 207.4 108.5  22.4  29.1  15.2   0.0   0.0   7.4   0.0   0.6 

 1970 102.0 127.7 142.9  38.9  10.2   0.0   0.0   0.0   0.0  20.4  76.2   3.9 

 1971  57.3  60.3 191.9 254.3  31.8  20.8   6.7   6.2   9.0   3.6   0.4  44.7 

 1972  93.7 120.0 110.1 183.4  11.0   1.6   1.2   0.2   0.0   0.0   0.0  67.4 

 1973  59.2  76.4 215.4 294.4 129.4  19.4  17.2   8.2  15.2  34.0  27.2  57.8 

 1974 266.0  73.9 214.0 566.0 238.7   3.4  12.8   0.0  75.2  41.4 105.8  65.8 

 1975 134.6 152.6 280.1  82.5  93.8   9.4  19.6   1.6   0.0   4.4   0.0   7.8 

 1976  20.8 274.8 142.4  28.0  23.6  13.6   0.0   3.2  25.8  21.4  21.4   0.0 

 1977 171.0  45.6  86.4 309.8  87.8  26.6   7.6   0.0  22.8   7.8   0.0 205.8 

 1978  97.2  42.0 173.4 204.2  36.6   8.6   4.6   0.0   9.2   0.0   7.0 117.0 

 1979 162.2 180.2 189.0 143.4  12.8   0.0   0.0  29.8   0.0  14.8  33.4  33.6 

 1980 145.2 209.8  73.0  23.6   0.0   4.2   0.4   0.0   3.2   6.8  26.2  73.6 

 1981  44.4   1.8 350.2 102.2   9.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.8  10.4 

 1982  78.2 127.2  78.0 126.6  27.2   3.2   0.0   0.0   0.0  22.4  23.0  70.4 

 1983  17.2 172.8 105.4   0.4   2.8   0.0   1.2   0.0   0.0   0.0   0.0   9.4 

 1984  78.4  97.6 209.9 310.2   0.0   0.0   0.0  15.4   1.0  40.6  46.4   0.0 

 1985 326.8 316.4 291.6 385.2  81.8  21.8   5.4   6.2   0.0   4.4   3.2 252.2 
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Município: Novo oriente - CE; Posto: Novo oriente 

 5  27  40  41  328  0  23  

Temperatura: 

           J       F        M      A     M       J       J       A        S      O     N      D 

          26.7  25.7  24.9  24.7  24.9  24.9  25.0  26.3  27.2  27.6  27.5  27.2 

 1963  124.9  134.9  443.9  217.7    9.4    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   37.4   78.8 

 1964  179.6  257.2  264.7  366.3  162.2   33.2   13.6   16.0    0.0  0.0   0.0    2.0 

 1965   43.3   15.6  167.3  315.5   43.1   70.5    0.0   12.5    0.0   40.1    0.0    0.0 

 1966   56.6  376.4   47.7  172.4   37.0   24.9    1.4    0.0   12.0   0.0   65.5   14.6 

 1967   4.0  115.1  408.5  286.3  160.9    2.0   18.0    0.0    0.0    0.0    0.4  108.4 

 1968   62.0   39.4  358.1  130.4  124.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    4.0   61.2 

 1969   91.3  166.1  156.5   34.2   27.9   25.1   28.7    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0 

 1970   96.1   19.0  177.2   74.2   10.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   71.0    0.0 

 1971   28.1   31.4  145.8  148.7   71.5   11.0    0.0    1.0    0.0    3.0    2.0    0.0 

 1972  166.5  110.6   74.1   56.8    8.3   21.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0  149.6 

 1973 72.3   82.6  142.1  313.1  129.1   13.5   21.6    0.0   10.4   32.4    0.0    9.4 

 1974  73.3  196.0  309.3  400.5  156.8    8.5    0.0    0.0   46.0   25.7    0.0    0.0 

 1975  67.1  132.7  324.0  218.4  120.9    0.0   13.1    0.0    0.0    0.0    0.1   55.0 

 1976   21.3  270.2  149.5  129.8   14.6    0.9    0.0    0.0    0.0    0.0    0.5   12.1 

 1977  161.7  123.6  106.6  128.7   20.0   28.6    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    1.2 

 1978   72.0   91.7   65.1  173.2   34.3    0.0    0.0    0.0    0.0    0.5   47.7    7.0 

 1979    0.0  111.6  230.0   85.3   92.0    0.0    0.0   24.0    0.0    7.5    0.0    0.0 

 1980   73.8  233.0  140.8   16.5    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.5    0.0 

 1981  162.0   11.2  224.8   16.5    0.0    0.0    0.0   28.3    0.0    0.0    0.0   24.0 

 1982   95.4  124.3  126.9   88.7   13.3    5.3    0.0    0.0    0.0    0.0   17.3    0.0 

 1983    0.0  105.2   43.2   29.2   21.1    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   10.5 

 1984   25.7   38.7  141.2  159.5   58.1    0.0    0.0    0.0    0.0   11.0   26.0    0.0 
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Município: Parambu - CE; Posto: Parambu 

 6  14  40  43  470  0  23  

Temperatura: 

           J       F        M      A     M       J       J       A        S      O     N      D 

          26.0  24.9  24.1  23.9  24.0  23.8  23.8  25.1  26.4  27.0  26.8  26.4 

 1963  87.5 131.2 218.4  88.9  19.5   5.4   0.0   0.0   0.0   6.7   3.1 130.1 

 1964 166.6 202.0 202.0 316.5  72.7  34.5   2.2   6.8   8.5   4.2   4.1   0.0 

 1965  79.9  14.1 182.3 138.5  60.1  19.5   6.8   0.0   0.0  30.7   0.0   0.0 

 1966  20.0 234.1  33.2 172.1   0.0  31.3   0.0   0.0   9.2   0.0   0.0   0.0 

 1967  32.4 185.4 308.2 209.2 152.4   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  71.9 

 1968  78.2  96.7 428.5  46.1 186.3   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 114.4  13.5 

 1969 235.6  42.0 225.1  86.8  87.5  36.8  27.9   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 

 1970  42.2  52.2 132.5  46.4   0.0   0.9   0.0   0.0   0.0   0.0  43.9   0.0 

 1971  36.2  84.8 159.8 196.2  95.3   0.0  27.7   0.0   0.0  31.8   5.2   5.2 

 1972  81.9   8.5  60.7  19.1  21.8  17.6   0.0   4.5   0.0   0.0   0.0 102.9 

 1973  64.7  46.8 153.4 188.8  43.0  20.2  73.5  30.7   0.6   0.0   0.0  38.9 

 1974 249.3  65.5 175.6 292.3 127.8   0.0   5.3   0.0   7.1   3.4   0.0 133.9 

 1975 178.0  56.3 195.3  78.1  75.8  16.9   0.0   0.0   0.0   0.0  16.3  48.3 

 1976  41.8 281.3  95.4  23.1   0.0   0.0   0.0   0.0  13.4  25.9  28.4   0.0 

 1977 196.5  66.8  67.6  86.7  22.5  58.4  35.2   0.0   0.0   0.0   0.0  41.4 

 1978  44.2  48.1 109.6  83.6  58.9  19.9  31.3   0.0  18.8   0.0  25.5  41.1 

 1979 120.8  68.9 122.3 153.3  51.9   0.0   0.0   0.0 102.6   0.0  25.0   2.1 

 1980 131.7 229.8 111.1  11.2   8.5   0.0   0.0   0.0   2.0  23.0  37.0   7.1 

 1981  51.6  33.8 372.5  26.4   0.0   3.3   0.0   0.2   0.0   0.0   0.0  74.8 

 1982  49.6  84.6 113.1 165.0  27.3   0.0   0.0   0.0   0.0  11.5   0.0  15.8 

 1983   9.5 100.1 142.7  54.0   7.2  18.1   2.5   0.0   0.0   4.3   0.0   0.0 

 1984  42.5  23.5 216.7 407.7 120.7   1.5   4.2  12.0   1.8  58.9  32.9   0.0 

 1985 179.0 249.3 423.7 958.4 122.4  42.9  35.7  24.0   0.0   0.0   2.0 226.0 
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Município: Pimenteiras - PI; posto: Curralinho 

 6  38  41  16  420  0  23  

Temperatura: 

           J       F        M      A     M       J       J       A        S      O     N      D 

           26.3  25.4  24.7  24.2  24.3  24.1  24.0  25.4  26.9  27.7  27.5  26.8 

Precipitação: 

 1963 163.7 222.6 156.4 171.0  26.1   0.0   0.0   0.0   0.0   2.7 126.9 199.1 

 1964 241.5 300.0 229.5 402.3 153.5  32.8   0.0   0.0  13.4   0.0  14.9 108.1 

 1965 157.7 175.8 267.4 457.4  65.8  18.7   0.0   0.0   0.0  10.4  13.7  33.5 

 1966 139.1 268.8 176.0 526.2  15.0  12.3   0.0   0.0  22.0  17.6   0.0 124.1 

 1967 132.1 258.5 550.7 230.2 152.0   0.0   0.0   0.0  11.0   0.0  38.7 125.0 

 1968   2.0  19.3 544.6  96.6  46.2   0.0   0.0   0.0   0.0   6.2 240.7 101.6 

 1969 150.8 170.1 236.9  93.1  34.4  17.3   0.0   6.5  10.9   1.4   0.0 155.3 

 1970  17.5  17.0 226.7  16.2   0.0   0.0   0.0   0.0  15.1  32.5  46.8  82.9 

 1971 100.7  94.9 113.9 397.4 121.5   4.1   1.3   0.0   0.0  18.0   0.0  53.3 

 1972  57.4  88.7 208.1  54.8   0.0  40.0   0.0   0.0   0.0   0.0  20.5  79.5 

 1973 114.3 137.2 316.5 173.7  25.5  28.9  21.5   2.5  12.0  62.5 112.4 107.7 

 1974 287.9 173.5 252.6 538.2  94.0  19.5   5.3   0.0  11.1 132.9  23.7 147.1 

 1975 119.8 180.5 372.5 247.2  50.5   5.9   9.8   0.0   0.0  41.0  70.5  43.6 

 1976  82.2 293.6  53.2  90.9   0.0   0.0   0.0   0.0   4.6  18.4   4.2   7.3 

 1977   0.0  45.5 193.4  85.2  12.1  12.0   0.0   0.0   1.0   2.9  86.4 210.6 

 1978 244.6  72.9 224.3 190.1 181.6   3.2  74.0   0.0   2.3  37.8 168.4  41.5 

 1979 222.4  93.8 103.7  95.5  21.9   0.0  10.9   4.1   0.0  23.0 114.9   6.8 

 1980 140.7 234.3   2.6  37.0   4.6   0.0   0.0   0.0  13.8   0.0 119.4  20.3 

 1981 157.7   2.3 431.4  17.5   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  21.3  85.6 

 1982  50.4  69.3 110.8  90.2   2.0   0.0   0.0   0.0   0.0  12.6  12.1  35.4 

 1983  69.2  92.7  67.1  12.3   0.0   5.7   0.0   0.0   0.0   1.3  26.2  22.5 

 1984 112.5 162.2 257.0 269.4  34.1   2.5   0.0   3.4   7.1  40.2  24.6  59.8 

 1985 213.7 358.6 359.5 321.4  84.5  38.9   3.0   3.0   0.0   5.7  50.4 277.5 
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Município: Pio IX- PI; Posto: Pio IX 

 6  50  40  37  550  0  23  

Temperatura: 

           J       F        M      A     M       J       J       A        S      O     N      D 

          25.6  24.6  23.9  23.5  23.5  23.2  22.9  24.3  25.8  26.5  26.4  25.9 

Precipitação: 

 1963 149.6 276.0 140.0  45.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  50.8 209.5 

 1964 126.4 120.0 166.2 295.0 117.2 101.6  10.8  50.6  37.8   0.0  24.9   0.0 

 1965  92.8  29.8 135.8 203.6  15.2  62.8   0.0   0.0   0.0  12.8   0.0   0.0 

 1966  72.2 194.4  63.6 194.6  35.0  21.4   0.0   0.0   0.0  21.2  21.4  71.4 

 1967  25.7 264.6 263.5 238.7 299.7   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 162.4 

 1968  94.1 132.5 387.9 160.8  49.7   0.0   0.0   0.0   0.0  38.2  63.0  97.5 

 1969 346.0   8.0  78.7 307.4 130.9  25.6  30.4   0.0   0.0  35.6   0.0   0.0 

 1970  65.9  88.4 205.0  47.9   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   5.2  51.4   0.0 

 1971 134.8  61.0 127.0 143.0  93.4  27.9   5.4   0.0   0.0   5.4   0.0   0.0 

 1972  24.4 129.4  66.9  15.5  15.8   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  61.4 

 1973 161.6  47.4  98.3 490.4  28.7  30.9  36.9  23.8  19.1  35.6  26.3  70.3 

 1974 188.6 317.1 465.7 885.4 135.7  33.9   0.0   0.0   5.3   6.5   7.5  12.8 

 1975   0.0  30.2   0.0 103.8  46.6  12.8  17.1   0.0   5.3   0.0  61.8  26.4 

 1976  37.4 234.3  78.3 121.5   0.0   0.0   0.0   0.0   3.5  47.4  14.1  20.3 

 1977 117.8 119.8  98.5 156.6 107.3  38.5  11.4   0.0   0.0  30.0  14.4  53.8 

 1978 119.2 103.9  88.6  73.6  70.7   0.0  33.8   0.0  12.8   5.3  53.2  30.4 

 1979  56.6 259.1 194.1 184.5  72.6   0.0   0.0   0.0   0.0  20.9  70.0   7.5 

 1980  66.6 200.8  63.1   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  77.4   9.4 

 1981 107.1   0.0 499.0  68.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   5.3  67.0 

 1982 104.8 131.7 214.9  42.0   7.5   7.5   0.0   0.0   0.0  27.5  33.6   5.3 

 1983   5.6 112.9 196.3 164.9  12.8  65.8   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   5.3 

 1984  79.6  21.3 244.4 221.2 118.1   5.3   5.3   0.0   0.0   9.1  72.7   0.0 

 1985 167.5 205.2 277.8 313.9  90.0  60.4  35.6   0.0   0.0   0.0  58.5 179.8 
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Município: Tauá - CE; Posto: Tauá 

 5  51  40  21  420  0  23  

Temperatura: 

           J       F        M      A     M       J       J       A        S      O     N      D 

          26.3  25.2  24.5  24.3  24.4  24.2  24.2  25.5  26.6  27.0  27.0  26.7 

Precipitação: 

 1963  41.2 129.3 171.3  77.4   6.2  62.3   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  85.0 

 1964  60.4 176.8  98.1 156.4  53.2   9.8   8.2   6.2  21.9   0.0   0.0   0.0 

 1965  15.4  62.2  73.6 228.1  59.4  95.2   0.0   0.0   3.2  39.2   0.0  22.6 

 1966  14.0 196.3  58.7  94.9  26.8   0.0  20.5   0.0  59.1   0.0   0.0   0.0 

 1967  11.6 182.5 162.1 360.3  65.0  19.0  18.6   0.0   0.0   0.0   0.0  88.1 

 1968  24.4  31.7 230.5  70.1 169.3  23.8   6.7   0.0   0.0   0.0   8.6  95.5 

 1969  83.2  46.7 260.3  99.0 120.2  43.1  40.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 

 1970  75.2  10.2 141.8  27.2   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  31.1   0.0 

 1971  42.4  31.2  95.5 109.6 188.4   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 

 1972  64.2  22.0  30.3  12.0  12.0  30.4  11.6   0.0   0.0   0.0   0.0  90.6 

 1973  55.6  30.2  96.8 155.0   0.0  54.5  22.4  16.6  17.3   0.0   0.0  40.2 

 1974 137.4  95.8 272.5 279.1 318.6  13.5   0.0   0.0  15.4   0.0   0.0   0.0 

 1975 116.8  81.1 169.1 175.3  60.4  79.5  20.0   0.0   4.5   0.0   0.0  16.9 

 1976   7.7  58.5  49.9  35.1   8.4   8.4   0.0   0.0   0.0   0.0  36.7   5.2 

 1977  14.7  27.4  10.4  93.1  38.2  60.2   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  47.1 

 1978  84.4  95.7  51.2  33.7   7.2   0.0   8.2   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 

 1979  24.3  45.3  85.5  56.8  99.3   0.0   0.0   9.1  21.3   0.0  14.3   0.0 

 1980  94.8 143.6  91.2   7.2   0.0   7.0  19.2   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 

 1981   9.7  36.2 473.4  50.4   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  26.0 

 1982   0.0  50.1  52.0  45.2  15.6   0.0  22.5   0.0   0.0   7.6   0.0   0.0 

 1983   0.0 170.1  90.8  13.3  30.4   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 

 1984   4.8  45.7 127.3 315.4  17.4   0.0   5.2   0.0   0.0   0.0   0.0  14.4 

 1985 147.3 163.2 193.9 268.4  78.8  25.2  25.9   8.0   0.0   0.0   0.0 198.6 
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Município:Valença – PI; Posto: Lagoa do Sitio 

 6  31  41  34  480  0  23  

Temperatura: 

           J       F        M      A     M       J       J       A        S      O     N      D 

          25.6  24.7  23.9  23.5  23.6  23.6  23.4  24.9  26.4  27.2  26.8  26.1 

Precipitação: 

 1963 133.0 240.0 166.2 126.8  16.4   0.0   0.0   0.0   0.0  21.0 100.3 223.1 

 1964 235.4 135.0 173.0 198.4  88.1  11.0   0.0  13.5   0.0  78.0  58.1  81.9 

 1965 121.1  69.5  99.2 267.6   5.8   5.8   1.8   0.0   0.0  99.1   5.8  97.6 

 1966 142.1 142.3 112.3 140.9   2.7   3.7   0.0   0.0   8.4  43.6  45.2  48.1 

 1967 123.7 141.5 264.5 186.5  47.8  11.0   0.0   0.0   0.0   0.0  70.3 205.2 

 1968  70.9 177.4 287.8 110.8  88.3   0.0   0.0   0.0   0.0  50.4 194.2  61.9 

 1969 218.8 129.5 264.5 158.5  32.2  23.8   0.0   8.4   5.0  49.4  33.4 110.6 

 1970 205.3 109.3 117.6  34.0   2.9   7.0   0.0   0.0   0.0  32.5 106.0  38.0 

 1971 144.1 125.0 147.4 307.6  18.6  19.5   0.0   0.0  10.0  33.9   7.9  97.0 

 1972  90.4  87.3 196.8 142.4   6.9  32.6   0.0  18.7   0.0  11.7  26.9 143.0 

 1973 102.8 124.8 205.0 196.7  89.4   3.6  68.5   4.6  40.0  19.4  92.0 202.4 

 1974 324.7 121.9 180.6 330.8  64.9   5.7   0.0   0.0   0.0 146.0   9.5 113.1 

 1975 156.3 261.1 323.9 157.4  19.8   0.0  15.0   0.0   0.0  78.3  41.9 103.1 

 1976 165.7 273.1  73.2  66.0   0.0   0.0   0.0   0.0   3.8  38.1 103.6  25.0 

 1977 148.6  41.2  31.5 185.2   6.8   5.7   0.0   4.4   7.7   7.1  12.3  66.2 

 1978 142.1  76.0 102.7 216.8  63.5   0.5  29.6   0.0   0.0  22.4   0.0  35.1 

 1979 221.2 145.9 118.0 179.7  41.3   0.0   0.0  10.7   0.0  18.4 108.3  77.9 

 1980 130.1 312.1  63.6   8.5  18.9   0.0   0.0   0.0   0.0   2.3  57.0  52.2 

 1981 172.0  17.8 430.2  33.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  11.1  44.0   0.0 

 1982 147.3 145.9 117.8 123.1   7.2   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  61.1  15.9 

 1983  94.2 140.7  63.6  46.3   0.0   4.3   0.0   5.2    0.0   0.0   0.0  48.4  

 1984 251.4 102.5 230.0 226.8  13.2   0.0   0.0   0.0   5.3   5.6 160.9  30.1 

 1985 363.4 376.7 275.4 418.0 121.2  33.7   9.2  12.0   0.0  12.3  49.5 319.7 


