
   

Mercator - Revista de Geografia da UFC

E-ISSN: 1984-2201

edantas@ufc.br

Universidade Federal do Ceará

Brasil

Vital Rodrigues, Maria Ivoneide

A PROPENSÃO À DESERTIFICAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ: ASPECTOS AGROPECUÁRIOS,

ECONÔMICOS, SOCIAIS E NATURAIS

Mercator - Revista de Geografia da UFC, vol. 5, núm. 10, 2006, p. 132

Universidade Federal do Ceará

Fortaleza, Brasil

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273620636011

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2736
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273620636011
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=273620636011
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=2736&numero=20636
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273620636011
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2736
http://www.redalyc.org


132

A PROPENSÃO À DESERTIFICAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ: ASPECTOS
AGROPECUÁRIOS, ECONÔMICOS, SOCIAIS E NATURAIS

Msc. Maria Ivoneide Vital Rodrigues
                                                                   PRODEMA UFC

O Estado do Ceará possui 92% de seu território inserido no Trópico semi-árido e uma economia
baseada em modelos primitivos e predatórios dos recursos naturais o que o torna propenso a processos
de desertificação. Assim sendo, esta pesquisa se propõe a analisar a susceptibilidade à desertificação no
território cearense a partir da construção de um índice multidisciplinar para cada um de seus municípios.
Os estudos sobre a desertificação tornaram-se mais aceitáveis quando pesquisas passaram a inter-relacionar
esse fenômeno dentro das quatro esferas que o abrangem: ambiental, econômica, social e política. Sendo
assim, foram selecionados trinta e dois indicadores, distribuídos nestas esferas, a partir de uma matriz de
noventa e um indicadores de propensão à desertificação, sugeridos pela Organização das Nações Unidas
e em seguida adotadas técnicas de análise multivariada. Constatou-se que, trinta e um municípios estão
em alto nível de susceptibilidade à desertificação, englobando uma área de 33.969km2, correspondendo
a 22,82% da área total do Estado e atingindo a uma população de 3.093.079 habitantes, ou seja, 41,62%
da população cearense. Foram identificadas as especificidades de cada município quanto à propensão à
desertificação. Os resultados mostraram que todos os municípios apresentam propensão à desertificação
e este fenômeno, no Estado do Ceará, é motivado principalmente pelas condições naturais da região e
pelas atividades humanas através do uso abusivo e desordenado do meio natural já frágil e predisposto à
desertificação. Acredita-se que essa pesquisa poderá servir de subsídios para que os tomadores de decisão
possam elaborar políticas públicas que busquem dirimir o avanço das terras em processo de desertificação
não deixando de incluir, obrigatoriamente, a participação da população local a qual se torna essencial para
a negociação de interesses entre os órgãos públicos e os atores sociais diretamente afetadas pelo fenômeno.
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