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RESUMO           
                              
A região centro-sul do estado do Ceará, Nordeste do Brasil, é uma área pontilhada por relevos elevados 
do tipo pequenos maciços, dentre eles, os maciços localizados nos municípios de Acopiara e Piquet 
Carneiro, objeto deste estudo. Os relevos apresentam proximidade espacial mas possuem formas e 
vertentes diferenciadas, mesmo estando submetidos em geral às mesmas condições climáticas. Assim, 
verifica-se que a Serra do Flamengo tem topo aplainado, enquanto as serras de São Miguel, Maia e 
Fonseca têm formas abauladas. A origem das rochas que compõem essas serras está associado a eventos 
tectônicos que ocorreram há aproximadamente 500 m.a, durante a chamada Orogênese Brasiliana. No 
Cretáceo, durante a abertura do Oceano Atlântico, houve soerguimento do conjunto da área continental do 
Estado do Ceará, incluindo o setor de estudo, fato que explica a natureza elevada dos terrenos. No 
Cenozóico, este setor da margem continental do Ceará foi submitdo a processos erosivos, comandados 
sobretudo por flutuações climáticas alternando entre fases úmidas e secas, várias dentre elas controladas 
por variações eustáticas tercioquaternárias. Atualmente a evolução ocorre por processos externos de 
esculturação do relevo acelerados por atividades humanas, como desmatamentos e queimadas, 
desencadeando erosão e a perda do solo para as partes mais baixas das vertentes,  assoreando canais e os 
reservatórios de água, e colocando em afloramento as rochas graníticas que compõem a base do relevo 
local.  

Palavras-chave: Geomorfologia Continental; Degradação ambiental em vertentes elevadas; 
Geomorfologia do Nordeste brasileiro. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
              O Estado Ceará, Nordeste do Brasil, possui uma grande diversidade de 
paisagens naturais. Na zona litorrânea, ocorrem tabuleiros costeiros e planície litorânea 
com praias e dunas. No interior do estado, verifica-se a presença de chapadas e cuestas, 
sendo no entanto a presença de superfícies de aplainamento (a Depressão Sertaneja) o 
domínio geomorfológico mais comum. Em meio à Depressão Sertaneja, sobressaem-se 
os maçicos cristalinos (SOUZA, 1988). Esse conjunto geomorfológico apresenta-se 
ainda pobrememente analisado em detalhe pela ciência, em particular a Geomorfologia.     
             A região centro-sul do Estado do Ceará possui setores elevados – as serras, do 
tipo secas, em função da ocorrência de clima semi-árido. Elas compõem a porção sul do 
“maciço central cearense”. Alguns segmentos do maciço central cearense são aqui 

                                                 
1  Eixo temático 7: Processos da interação sociedade-natureza 



analisados – no caso, as serras do Flamengo, Fonseca  e São Miguel, que apresentam 
altimetrias relativamente elevadas em comparação aos outros pequenos maciços 
cearenses – com efeito, suas altitudes variam de 500 m a 820 m, tendo como ponto 
culminante 828m,  mensurados na Serra do Fonseca. A altimetria implica também na 
ocorrência de elementos particulares à essas áreas, como será analisado posteriormente.   
Esse conjunto geomorfológico faz parte da paisagem dos municípios de Acopiara 
(serras do Maia, Flamengo)  e Piquet Carneiro (serras do Fonseca e São Miguel).  

A população dos municípios onde ocorrem as serras em questão – Acopiara e 
Piquet Carneiro -, segundo o censo de 2000 do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística, ainda é em sua maioria rural. Tal fato contrasta com a realidade do país de 
forma geral, que conta com população majoritariamente urbana. A economia desses 
dois municípios, pouco desenvolvida, depende em parte da agricultura de subsistência e 
da  agricultura familiar.  

 O objetivo do presente trabalho é entender a formação e a evolução natural dos 
relevos serranos que compõem o “Maciço Central do Ceará”, e mostrar a característica 
dos processos de atuais, resultantes de atividades sociais, nas vertentes dessas serras.  
Esse estudo tem também o objetivo de alertar a sociedade local para a situação 
detectada  e produzir dados que eventualmente venham a contribuir para a reversão do 
quadro socioambiental mapeado.  
 
Localização da área  
 

As serras estudadas estão localizadas parcialmente nos territórios dos municípios 
de Acopiara e Piquet Carneiro, segmento centro-sul do Estado do Ceará (fig. 1). 
Possuem orientação geral N – S, o que contrasta com a orientação mais comum dos 
relevos elevados do Ceará, que é de SW-NE.  Tal fato reflete a ocorrência de 
morfoestruturas locais, como será indicado na sequência. Apenas a Serra do Fonseca 
apresenta suave inclinação em direção a NE.  
 

FIGURA 1. Mapa de localização da área.  



Vários aglomerados humanos ocorrem nas proximidades dessas serras, sendo as 
principais, os sítios Sabonete, Minador e Lino, adjacentes às serras do Flamengo. Os 
sítios Oiticica, Jordão, Bom Princípio e Fôlego estão no setor leste da serras do Maia. 
Os distritos de Balão, Sossego, Fundão e Milagre situam-se no sopé da serra do 
Fonseca. A serra de São Miguel é a única que, além de possuir povoados na sua base, 
também é habitada no topo. Nas demais serras, o acesso aos setores mais elevados é 
restrito, dada a ausência de vias estabelecidas.      
 
 
ATRIBUTOS NATURAIS DA ÁREA DE ESTUDO  
 
Geologia e Geomorfologia 
 

A estrutura geológica que compõe a área em questão é datada do Pré-
Cambriano, contendo no entanto elementos de idade Paleozóico Inferior. Ocorrem 
granitos, gnaisses, quartzitos, xistos, micaxistos, anfibolitos, metavulcânicas, 
metacalcários e talcoxistos, que foram agrupados no chamado “Subdomínio 
Jaguaribano (CPRM, 2003.)  

 As rochas mais antigas desse complexo geológico sustentam a “Depressão 
Sertaneja”, a qual  não ultrapassa os 400 m.  As rochas que sustentam as serras – os 
granitos - são um pouco mais recentes: datam da “Orogênese Brasiliana”, finalizada por 
volta de 530 Ma, durante a aglutinação do megacontinente Panótia. Por serem mais 
jovens e ainda não terem passado por grandes processos de metamorfismo oferecem 
maior resistência a erosão, formando relevos elevados que chegam a pouco mais de 800 
m de atitude.  Com efeito, a formação das rochas que sustentam os maciços cristalinos 
cearenses remontam ao final do Proterozóico e começo do Paleozóico, eras geológicas 
durante as quais ocorreram grandes eventos tectônicos, responsáveis pela produção de 
dobras e falhas. Esses eventos foram resultantes dos processos de aglutinação do mega 
continente Panotia, formado pela junção de dois grandes blocos continentais, a Laurásia 
e o Gondwana, há cerca de 515 M.a. Durante a Orogênese Brasiliana, deu-se a formação 
da Província Borborema, que agrega o sistema de dobramentos e deformações do 
Nordeste Brasileiro, na qual ocorreu a formação de uma cadeia de montanha similar ao 
Himalaia, a denominada “Cadeia Brasiliana” (CLAUDINO-SALES e PEULVAST, 
2007).   

A cadeia de montanhas Brasiliana foi destruída no período geológico 
subsequente, tanto por processos tectônicos (colapso do corpo montanhoso) quanto por 
processos externos de modelagem do relevo, através da ação direta e indireta do clima. 
Porém, a sua raiz, profunda, aflorou em tempos mesozóicos, durante o evento tectônico 
associados à formação da margem continental do Nordeste brasileiro. 

A formação da margem continental do Nordeste brasileiro deu-se a partir da 
fragmentação do Pangea. Essa fissão caracterizou-se pela separação da África da massa 
continental do Brasil, a qual ocorreu por meio de dois processos, rifteamento ao sul e 
sudeste e falhas transformantess no Nordeste. Em decorrência desse evento tectônico, 
surgiram durante o Cretáceo vários sistemas de rifts intracontinentais na Província 
Borborema. Dentre eles, merece destaque o sistema Cariri-Potiguar, que compreende as 
bacias sedimentares do Araripe, Apodi, Icó, Iguatú e outras bacias pequenas. Durante 
esse rifteamento as áreas próximas foram soerguidas, inclusive as rochas brasilianas que 
vão dar suporte aos atuais maciços cristalinos do Ceará, dentre eles, os que são nesse 
trabalho o nosso objeto de estudo. 



As serras em questão passaram por todos esses processos antes de atingir as 
formas atuais, e provavelmente eram maiores em extensão e altimetria no passado. Do 
ponto de vista morfoestrutural, a área é imediatamente limitada a oeste pela Zona de 
Cisalhamento de Senador Pompeu -ZCSP, importante elemento estrutural de idade pré-
cambriana, reativado no Cretáceo, que divide o Ceará em dois grandes blocos 
estruturais (o bloco de leste e o bloco de oeste). A grande atividade da ZCSP explica a 
orientação N-S das serras em análise: os movimentos transcorrentes que aí ocorreram,   
de orientação SW-NE, produziram deformações e enrugamentos nos terrenos a leste,   
localmente obrigando-os a assumirem orientação N-S.  

 
 

 
FIGURA 2. Esboço Geológico. 
 

 
As vertentes que dão acesso aos topos de 800m são bem movimentadas, 

apresentando feições colinares semelhantes a mares de morros. Na Geomorfologia 
clássica do Estado do Ceará, existe até então a idéia pré-concebida, de inexistência local 
de feições do tipo mares de morros (meias-laranjas). No entanto, no presente estudo,  
verificamos que as condições climáticas,  um pouco mais úmidas do que na maioria das 
serras secas do estado, em conjunto com a presença de rochas metamórficas que 
respondem mais efetivamente a processos erosivos químicos, propiciaram a formação 
desses relevos ao longo do Cenozóico.  
 
Solo e Cobertura Vegetal 
 

Os solos mais abundantes na área de estudo são os argissolos e os neossolos. No 
entanto, há outros tipos de solos ocupando menores dimensões. Os neossolos litólicos 
eutróficos e distróficos são os mais comuns nas vertentes das serras mais secas,  em 



virtude da declividade e da pouca atuação do intemperismo químico, que dificultam a 
pedogênese. Os  solos são bem rasos e com presença de fragmento de rochas na 
superfície. 

Nas adjacências das serras, na depressão sertaneja com declives mais suaves, 
onde ocorrem colúvios, os solos são mais profundos e argilosos,  recebendo todo aporte 
de sedimentos argilosos que descem do setor mais elevado. Esses solos são 
denominados de argilosos os argissolos vermelho amarelo (fig. 4).  
 
 

 
FIGURA 4. Esboço da classe de solo da área; FONTE: IPECE, 2007. 
 
 
 O tipo de solo, o relevo e o clima influenciam diretamente na vegetação 
natural de uma determinada área. No caso do Estado do Ceará, a vegetação dominante é 
xerófita, com características locais singulares, fazendo com que receba a denominação 
particular de ‘caatinga”.  No setor estudado estes elementos da paisagem têm ligação 
direta com a vegetação natural,  que se mostra de forma um pouco densa nas elevações 
e mais aberta nas partes mais baixas. No período seco a vegetação fica com aspecto 
cinzento e no chuvoso;  ela mostra toda a sua essência florística (fig. 5). 
 Nas serras por recebem mais umidade,  principalmente próxima ao topo,  a 
vegetação é característica de mata seca – Floresta Subcaducifólia Tropical Pluvial de 
porte arbóreo,  dominando a “Palmeira Coco-Catolé” (Syagrus oleracea). No sopé,  a 
vegetação ainda apresenta um porte arbóreo porem menos exuberante, com espécies 
espinhosas típicas de caatinga arbórea – Floresta caducifólia espinhosa. Na depressão 
periférica as espécies apresentam um porte menor, tipo da caatinga arbustiva (PEREIRA 
et al,  2005).  
 
 



Fatores climáticos e Hidrografia 
 

A área estudada está dentro da faixa que compreende o clima tropical-equatorial 
com sete a oito meses secos, também classificado como semi-árido (MENDONÇA e 
DANNI-OLIVEIRA, 2007). 
 

 
FIGURA 5. Esboço das unidades fitoecológicas; FONTE: IPECE, 2007. 
 
 

A região sofre influência  de vários sistemas atmosféricos, dentre eles dois mais 
importantes – Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), causadora dos maiores 
volumes de chuvas principalmente em março e abril, e Vórtice Ciclônicos de Altos 
Níveis, que atuam de janeiro a fevereiro. Ocorrem ainda as Ondas de Leste, que quando 
intensificada pode atingir a região central do Ceará nos meses de Julho a Agosto, 
ocasionando chuvas na área (FERREIRA e MELLO, 2005.). 

A precipitação pluviométrica anual varia de um ano para o outro, oscilando entre 
400 a 900 milímetros. A quadra chuvosa começa normalmente em fevereiro e termina 
em junho, sendo no entanto as precipitações concentrados em três meses (março, abril e 
maio). Com frequência, ocorrem ainda chuvas nos meses de dezembro e janeiro, 
caracterizando a ‘pré-estação chuvosa”. A região é classificada como semi-árido não 
tanto em função dos valores pluviométricos anuais, mas sobretudo em função da 
elevada irregularidade temporal das chuvas. Assim, durante a maior parte do ano, por 
não chover com regularidade todos os meses e por ocorrer grandes taxas de 
evapotranspiração, há déficit de água, deixando o solo e a vegetação em condições de 
estresse hídrico.  

Do ponto de vista hidrológico, coloca-se que a área é o divisor de águas das 
bacias do rio Jaguaribe e do seu afluente, rio Banabuiú. Com efeito, as serras do 



Fonseca e São Miguel abrigam nascentes de afluentes do rio Banabuiú, enquanto nas  
serras do Maia e Flamengo, possuem nascentes dos afluentes do rio Jaguaribe. Entre 
estes últimos, estão os riachos Quincoê, cujo seu curso foi barrado para construção da 
barragem que abastece a cidade de Acopiara.    
            Em adição, a área é localmente drenada por vários pequenos riachos, que 
possuem vazão apenas no período chuvoso, sendo portanto intermitentes e, por vezes, 
efêmeros. Nesse período a rede de pequenos e até médios açudes que fica ao longo do 
curso desses riachos, fundamental para a subsistência da população rural local,  é 
abastecida,  verificando-se também a ocorrência de grande aporte de sedimentos para 
esses reservatórios, trazidos pelos córregos.  
 
 
RESULTADOS E  DISCUSSÃO   
 

 Os municípios onde estão localizadas as referidas serras possuem ainda a maior 
parte da sua população morando na zona rural de Acopiara 52,84% e Piquet Carneiro 
57,49% (IBGE; censo, 2000.). Uma parcela dessa população habita ao sopé de serras. 

O uso e ocupação desses relevos é basicamente para a agricultura de subsistência 
ou agricultura familiar, que ainda utiliza de técnicas rudimentares, desmatamento, 
depois a queimada da vegetação original para dar lugar a outro tipo de vegetação 
temporária que não consegue proteger o solo da erosão causada pelas precipitações 
pluviométricas. O tipo de cultura mais comum desenvolvida na região é a classificada 
como temporária, dentre elas estão o milho o feijão e o algodão. São cultivadas de 
forma rudimentar e até indiscriminada. Primeiro é feito o desmatamento e depois a 
queimada e,  quando caem as primeiras chuvas,  é feito o plantio,  em sentido 
perpendicular as curvas de nível,  o que facilita a perda de nutrientes e das camadas 
superiores do solo (CLAUDINO-SALES, 1993). 

A pecuária na região também é uma atividade importante para sobrevivência da 
população local. Para alimentar o gado, é feito o plantio de “pasto”, e isso, em 
detrimento da vegetação natural, que é desmatada  em grandes quantidades, tanto em 
setores de relevos  suaves quanto nas partes de declividade mais acentuadas serras. 
         Os pequenos agricultures habitantes desses aglomerados situados nas serras em 
análise, não possuem máquinas agrícolas nem equipamentos adequados para a 
exploração de regiões de declividade acentuada, com solos litólicos, cobertura vegetal 
frágil e rarefeita, e nas quais ocorre déficit hídrico elevado no segundo semestre do ano. 
Na maioria dos casos, esses agricultores desconhecem técnicas de plantio, como as de 
curvas de nível, que evita a perda de solo e nutrientes por erosão pluvial, ou outras,  e 
não contam com qualquer apoio técnico por parte de governos e agências de 
desenvolvimento. 
             Assim, historicamente, as serras e áreas adjacentes vêm  sendo objeto de 
ocupação desordenada,  sendo comum a prática de queimadas visando a agricultura de 
subsistência, além de desmatamentos, para produção de madeira para fins diversos. A 
agricultura, sobretudo associada a hortifrutigranjeiros, é realizada em segmentos 
íngremes da vertente, após a realização de queimadas anuais. Isso vem produzindo 
diminuição e alteração da biodiversidade, além de processos erosivos de magnitudide 
relativa. Em conjunto, essas atividades vêm produzindo elevada degradação das 
características naturais da área.  Nesse contexto, não parece haver, pelo menos a curto 
prazo, perspectivas positivas no sentido do controle da degradação ambiental da área. 



         Dessa forma, a natureza do tipo de uso e ocupação do solo, bem como dos 
diferentes níveis de degradação identificados, tem controle primário definido pelas 
características geomorfológicas do relevo que caracteriza a área, a saber:   
       As serras em questão no geral apresentam vertentes bastante íngremes com solos 
rasos e rochosos, o que dificulta o uso e a ocupação das mesmas para a prática de 
agricultura mecanizada. Levando-se em conta as limitações tecnológicas, econômicas e 
sociais da população rural local, o uso dessas vertentes, voltadas para a agricultura de 
subsistência, tem sido marcada por práticas não sustentáveis.  
        O uso e ocupação das serras em análise apresentam diferenciações de localidade 
para localidade. Tal fato é visível em relação à Serra do Fonseca, que apresenta a maior 
declividade. No segmento leste, ocorrem poucos ravinamentos e grande quantidade de 
rochas aflorando nas vertentes. Nesse setor, ocorre acentuada degradação sócio-
ambiental, com desmatamento desordenado e plantios perpendiculares às curvas de 
níveis (fig. 6). Na porção oeste,  verifica-se o contrário: as ravinas são mais freqüentes, 
com desenvolvimento relevante de festões, onde os  afloramentos rochosos são quase 
inexistentes. Porém, por ser de díficil acesso, acha-se salvaguardada da degradação 
causada pelas atividades humanas. Assim, as condições naturais, que propiciam maior 
ou  menor intensidade de ação humana, controla também o grau de degradação 
ambiental.  
 
 

 
FIGUR 6 A vertente leste da serra do Fonseca, em período seco e em período chuvoso (Foto:  
CARMO, A. M. 2007, 2009).  

 
 
A Serra do Maia, apesar de estar bem próxima à Serra do Fonseca e assim,  

teoricamente, sofrer os mesmo processos de esculturação do relevo, apresenta 
características morfológicas diferentes: suas vertentes e declives são suaves, mas 
também com elevado festonamento. O festonamento dificulta a atividade de agricultura, 
e a serra acha-se bem preservada.   

A Serra do Flamengo possui um formato peculiar em relação às outras serras 
adjacentes, pois seu topo é ligeiramente aplainado. Suas vertentes são íngremes com 
altitudes consideráveis, entre 600 a 800 m,  e estão relativamente preservadas das 
atividades humanas. Aqui, o controle do nível de degradação parece resultar apenas 
parcialmente das características naturais: entrevistas realizadas com moradores das 
adjacências da serra relevam que  tal preservação ocorre por iniciativa da comunidade,  
que resolveu manter intacta a vegetação natural e preservar os animais nativos. A forte 
declividade das vertentes parece propiciar e favorecer essa iniciativa, pois no setor sul, o 
mesmo não ocorre: a área encontra-se em menor altitude, verificando-se maior 



degradação ambiental, resultante de desmatamento, para dar lugar a pastagens em 
fazendas destinadas à pecuária (fig. 7).  

A Serra de São Miguel é separada da Serra do Fonseca por um vale profundo,  
modelado provavelmente por um rio, que deveria cortar as duas serras com uma 
competência maior que a de hoje. As vertentes apresentam formas abauladas, formadas 
por terraços sobrepostos um ao outro, com rochas expostas e declive extremamente 
acentuado. Em alguns setores a serra está preservada,  também graças aos seus declives 
acentuados, que não permite o estabelecimento da agricultura. O topo, por ser amplo, 
abriga algumas famílias que vivem da agricultura de subsistência. Nessa serra, portanto, 
a degradação não está associada às vertentes, mas sobretudo, ao topo.  
 

 

 
FIGURA 7:  Degradação do solo causado pelo desmatamento na Serra de São Miguel.(Foto:  
CARMO, A. M. 2009) 
 
Evolução atual: desmatamentos e queimadas  
  
 O desmatamento nas serras cearenses tem sido um problema imposto à natureza 
há várias décadas. A ocorrência do fato se dá em muitos casos pela desinformação dos 
proprietários das terras, mas mais frequentemente,  pela falta de opção,  já que alguns 
não possuem renda o suficiente para investir em novas técnicas,  tendo na retirada de 
madeira das suas “matas” uma opção para complementares seu sustento.  
 Falar desse assunto no sertão cearense é um tanto complicado tendo em vista 
que a cultura do desmatamento e das queimadas já estão enraizada e passam de uma 
geração para outra. O importante para muitos é tirar a madeira para vender e “limpar” o 
solo para plantar lavouras temporárias de milho e feijão. 
 Logo após o desmatamento vêem as queimadas, que na região centro-sul 
ocorrem com mais intensidade entre os meses de outubro a dezembro período do ano 



em que o solo e a vegetação estão mais secos. Durante a realização das “roças”,  o fogo 
pode ultrapassar os limites demarcados, podendo ocorrer incêndios desordenados em 
áreas de matas fechadas, queimando a vegetação que estava preservada e matando e 
afugentando os animais nativos. 
 O CPTEC – Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos,  desde o final 
da década de 1980, vem fazendo o monitoramento das queimadas no Brasil. No início, o 
monitoramento era limitado, mas hoje com o melhoramento das imagens de satélites,  é 
possível monitorar com mais eficiência os focos de queimadas detectados. No ano de 
2007, como se pode ver no mapa abaixo,  a maior quantidade de focos de queimadas no 
Ceará entre os meses de outubro a dezembro foram detectados nas regiões do Cariri e 
Centro Sul.  
 
 

 
FIGUR:87. Mapa de focos de queimadas no Ceará em 2007.  
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
      Atualmente, não é registrado nenhum tipo de atividade tectônica que justifique 
mudanças bruscas na paisagem na região. Assim, as mudanças nas vertentes do relevo 
são causadas por processos externos,  acentuados pela ação do homem,  principalmente 
através da agricultura. Pois os processos de intemperismos e erosão sempre existiram,  
esculturando o relevo. No entanto o homem, para suprir suas necessidades, tende a 
perturbar o equilíbrio que deveria haver entre a pedogênese a morfogênese. 
 A retirada da vegetação natural, que no caso das serras é relativamente densa e 
uma excelente proteção natural à erosão,  ocasiona vários processos erosivos no solo. 
Alem disso elas são plantadas em fileiras distantes umas das outras e de forma 
perpendicular as curvas de níveis. Logo após o desmatamento,  vêm as queimadas,  
deixando o solo descoberto. Assim, quando ocorrem as primeiras chuvas, que no sertão 
nordestino nas maiorias das vezes são torrenciais, o solo está desprotegido, 



desencadeando inicialmente a erosão pluvial. O processo evolui, na sequência, quase 
sempre, através do escoamento superficial,  difuso ou conetrado (GUERRA e 
MARÇAL, 2006).  A perda de solo nesse caso é quase inevitável,  tendo em vista que 
não há nada – cobertura vegetal, por exemplo - para segurar esses sedimentos. Eles 
descem declives a baixo carreados pelas águas,  e vão sendo depositados nas áreas mais 
baixas, no fundo dos reservatórios d’água como os açudes e ao longo do leito dos rios,  
diminuíndo assim as suas competências, produzindo em consequências enchentes e 
cheias. As perdas de material intemperizado nesses casos são maiores que o tempo de 
formação. Tamanho é perda de solo que as rochas matrizes chegam a aflorar 
favorecendo ainda mais o intemperismo físico, que é o predominante na região.    
      O presente trabalho aponta esse problema: as condições naturais de relevo, clima e 
solo não favorecem as atividades realizadas pelo homem da forma como são praticadas, 
tendo em vista que tal clima é seco, com precipitações intensas concentradas em poucos 
meses do ano,  o que permite a erosão dos solos e destruição das encostas. Há, portanto, 
o estabelecimento de uma cadeia erosiva progressiva, que vai da sociedade para a 
natureza e da natureza para a sociedade. É preciso que em algum momento, essa cadeia 
progressiva seja quebrada, para permitir densevolvimento social e econômico, e 
preservação ambiental. A isso, nos termos da ONU, chama-se ‘Desenvolvimento 
Sustentável”, que o sertão do Estado do Ceará, Brasil, ainda se encontra longe de por 
em prática.   
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