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Esta é uma breve exposição dos 
primeiros passos dados para a inclusão 
desta inovada disciplina de 
fundamentação e aplicação 
fitogeográficas sob a denominação 
Geofitoambiental. Está elevada ao status 
de ciência porque subordinada aos 
ditames da Geografia na sua mais 

renovada estrutura multidisciplinar. Principalmente quando voltados 
para a organização do espaço na sua contextura rigorosamente 
geoambiental. 

As bases para a construção desse nível científico foram 
adquiridas e construídas a partir do longo período de experiências 
vividas e desenvolvidas nos últimos trinta e sete anos de pesquisas, 
estudos, levantamentos e mapeamentos de grande parte da vegetação 
brasileira. Sobretudo nas suas correlações geoambientais e 
geoespaciais: climáticas e paleoclimáticas, litológicas e 
geomorfológicas, pedológicas e hidrogeológicas, geográficas 
passadas e atuais e ações antropogenéticas de todos os níveis. 
Inclusive as de ordem arqueológicas. 

Foram abrangidos por estas ações geocientíficas e 
cartográficas todos os Estados da Região Nordeste e partes das 
Regiões Norte, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. No que totalizou 
uma cobertura superior aos dois milhões de quilômetros quadrados. 
Para tantos foram utilizados vários meios de locomoção, tais como: 
sobrevoos rasantes feitos com o uso de aviões bimotores; 
helicópteros, inclusive com o uso de rapel; embarcações aquáticas 
diversas (barcos e barcaças, catamarãs, lanchas, escunas, jangadas e 
canoas); motos; viaturas terrestres 4x4 ou não; carroças e lombos de 
animais (cavalos, éguas e burros); longas caminhadas de dias inteiros 
por todos os níveis de escaladas sobre serras, serrotes e subidas e 
descidas aos abismos de picos culminantes, de obstaculizadas 
nascentes, de vigorosas e inconstantes dunas e de salões e entranhas 
de cavernas. Além de muitos pernoites em barracas nas beiradas de 
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rios e pés de serras. Pontos em que sempre ficava exposto às 
mortíferas serpentes e às onças ferozes. 

Muitos rios caudalosos foram navegados, atravessados e 
escalados os seus barrancos. Aos exemplos do São Francisco desde 
Manga-MG até à foz; do Parnaíba; do Tocantins entre os Estados de 
Goiás e do Tocantins; e de todos os demais nordestinos que deságuam 
no Oceano, desde a Bahia até o Maranhão. 

Neste percurso foram percorridas todas as cidades de 
grandes, médios e pequenos portes. Inclusive as vilas, os povoados e 
os aglomerados humanos menores; além das tabas indígenas. 

Todos os Biomas de Florestas, Cerrados, Caatingas e dos 
seus respectivos e variados ecossistemas fitogeográficos foram 
percorridos, estudados, classificados e cartografados. 
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Apresentação 
O conjunto dos capítulos que compõem o conteúdo 

científico e metodológico deste livro representa, apenas, uma 
pequena parcela das diversas pesquisas que foram realizadas 
nessa temática geofitoambiental desenvolvida por este 
signatário, ao longo dos últimos trinta e seis anos de suas 
atividades profissionais em estudos e pesquisas científicas. 
Nesse tempo, o acesso do público a essa produção científica 
especializada tem sido muito limitado devido às restrições que 
lhe particularizam. Já que a divulgação, pela própria natureza 
restritiva dos Relatórios Técnicos, de Pesquisas ou de 
Consultorias, fica sempre limitada aos espaços fechados dos 
gabinetes institucionais para os quais eles foram produzidos. 
Dessas restrições também padecem os Artigos Científicos 
apresentados em Congressos e outros eventos afins, em Livros 
sob a coletânea de Artigos, em Revistas e Boletins 
especializados e em Jornais de notícias. Todos 
subordinadamente expressos no âmbito desta nova temática 
geofitoambiental. Esta que é, além de tudo, integralmente 
orientada no sentido da sustentabilidade. A opção de reuni-los 
conjuntamente nas figuras de livros exclusivos foi escolhida 
levando-se em conta essa preocupação em torná-los do domínio 
público amplo, na contextura de livros sequenciados por 
referenciais temáticos ainda mais detalhados. 

Este é o primeiro dos dois volumes que reúnem a 
coletânea dos Artigos científicos que foram divulgados em 
Livros, Revistas, Jornais, Boletins e Anais de Congresso 

Eles foram concebidos no âmbito de dois principais 
objetivos tomados como formas de contribuição ao 
desenvolvimento e aplicação dessa disciplina científica de 
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natureza geofitoambiental. Esta que é, antes de tudo, voltada 
para o Planejamento Ambiental dos geos e dos ecossistemas 
terrestres. 

O primeiro desses objetivos é compreendido pelo elenco 
de aplicações metodológicas que foram desenvolvidas na 
consecução de cada um dos trabalhos que compõem cada 
capítulo individualmente diferenciado deste primeiro livro 
(Volume 1). Mesmo que a base metodológica inicial seja similar 
e comum a cada um deles, o desfecho toma rumos distintos, 
desde que os ditames de determinados fatores impõem 
diferenciações. Dentre esses fatores são considerados, em 
primeiro lugar, a dimensão da escala cartográfica empregada em 
seus mapeamentos. Assim como os objetivos a que se destinam. 
Ou em função dos quais tenham sido contratados. O segundo 
motivo refere-se à contribuição que os trabalhos têm dado ao 
ordenamento territorial como forma de organização do espaço, 
sob uma subordinação de ordem geográfica, na sua contextura 
geofitoambiental. Entendeu-se que essa segunda contribuição se 
faria necessária a sua divulgação, em decorrência da reduzida 
utilização da Fitogeografia como disciplina aplicada ao 
planejamento do território. Seja em nível local, regional ou 
nacional. 

Nesse sentido, cada um dos três capítulos que foram 
organizados para o seu formato abrange uma temática variada 
em matéria de linhas de pesquisas desenvolvidas por este 
pesquisador nas áreas dos Estados brasileiros (no todo ou em 
parte) componentes das Regiões: Nordeste (todos); Centro Oeste 
(Goiás e Brasília); Norte (Tocantins); e Sudeste (norte de Minas 
Gerais). Locais por onde os respectivos Projetos de Pesquisa 
foram idealizados e desenvolvidos. 

O primeiro capítulo trata de assuntos relacionados com 
os procedimentos teóricos, metodológicos e tecnológicos 
utilizados no atendimento das diversas pesquisas desenvolvidas 
para fins específicos. Preferencialmente nos zoneamentos geo e 
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fitoambientais destinados aos Planejamentos Ambientais, no 
contexto do uso e da preservação/conservação dos recursos 
naturais. 

O segundo aborda os temas pesquisados de interesses 
para o conhecimento das potencialidades paleofitoambientais, 
como forma de relíquias a serem bem estudadas e preservadas, 
porque representam patrimônios preciosíssimos da riqueza 
natural do território nacional brasileiro. 

E o terceiro refere-se aos dados e resultados alcançados 
pelo uso e gerenciamento pouco preservados, senão predatórios, 
dos dois patrimônios ainda mais vitais dos ecosssitemas e das 
populações animais e vegetais que neles habitam: a água e a 
vegetação. Tem o objetivo de tentar alertar, para garantir a 
sustentabilidade e evitar, ou controlar, o avanço da 
desertificação, principalmente. Bem como dos demais danos 
ambientais disso resultantes. 

Almeja-se que o seu alcance possa chamar a atenção de 
estudiosos e pesquisadores e/ou professores e estudantes dos 
cursos de Graduação e Pós-Graduação em Geografia, Biologia, 
Recursos Hídricos e Engenharias: Florestal e Agronômica. Além 
dos profissionais técnicos de Secretarias e outras instituições 
responsáveis pelos planejamentos dos territórios voltados para o 
uso do espaço, o seu gerenciamento e a sua preservação e 
conservação nos níveis de biodiversidade, sociodiversidade e 
dos seus respectivos biotopos. 
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MODELO DE REGIONALIZAÇÃO FITOAMBIENTAL 
POR ALAGOAS 
1. Introdução 

O Estado de Alagoas está situado na porção litorânea da 
faixa oriental da Região Nordeste do Brasil, onde ocupa apenas 
1,7866% desta Região, através de uma extensão territorial da 
odem de 27.768,66km2 (ASSIS, 2007). Esta sua localização na 
extremidade mais oriental do território brasileiro, ou aquela 
porção que mais se aproxima do continente europeu, permitiu-
lhe que se tornasse numa das áreas a sofrer as primeiras 
explorações econômicas das suas terras por parte dos povos 
oriundos daquele "Velho Continente". É evidente, porém, que, 
somados a esse fator, contaram também as condições e os 
recursos naturais adequados aos padrões da época que, juntos, 
favoreceram aos interesses daqueles primeiros exploradores e 
colonizadores das terras brasileiras. 

Isso pode ser considerado como um dos traços marcantes 
na história da ocupação do espaço territorial desta porção do 
Nordeste. E, por conseguinte, o início da retirada das suas 
essências florestais mais cobiçadas. O que resultou como sendo 
o marco de um processo de desmatamento que, em princípio, 
limitava-se apenas à faixa litorânea recoberta pelas suas 
exuberantes florestas da classe tropical. Estas que, hoje, são 
popularmente conhecidas pelo nome de "Mata Atlântica". O 
Estado de Alagoas, por ser uma das menores unidades 
federativas desta Região, e, além disso, com quase metade das 
suas terras originalmente cobertas por aquela importante 
comunidade florestal, logo se fez sentir o alto volume do seu 
desmatamento. Tanto que, em termos proporcionais ao seu 
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tamanho, espacialmente superou o dos demais Estados membros 
da federação. 

A expansão desse desmatamento a partir da retirada do 
pau-brasil (Caesalpinia echinata Lam) para atender à demanda 
de tinturaria do mercado europeu foi sendo cada vez mais 
acentuada. Isto, em conformidade com as novas necessidades de 
consumo que foram se firmando ao longo dos anos, desde os 
primórdios do século XVI, até os dias atuais. Assim, do pau-
brasil passou-se para as "madeiras-de-lei", depois para a 
derrubada generalizada destinada à produção da cana-de-açúcar 
e suas necessidades auxiliares as mais diversas. Em seguida, 
para a abertura dos currais e para o cultivo do fumo, do algodão 
nas áreas mais secas, e das lavouras de subsistência, dentre 
outras de menor abrangência espacial. Tudo isso resultou, 
depois de quase quinhentos anos ininterruptos de desmatamento, 
numa situação por demais crítica naquilo que respeita ao 
potencial florístico e faunístico pertencentes ao Estado. Vez que 
todo esse patrimônio já se aproxima do limiar da extinção. A 
voracidade pelo desbravamento de mais terras para o cultivo, 
conscientemente ou não do agravamento ambiental dessa atitude 
por parte dos seus proprietários de terras, retrata fielmente o 
estado vegetacional em que se encontra o espaço territorial 
alagoano. A isso, ainda se pode somar o marasmo das 
autoridades governamentais. Estas que, ainda hoje, quando o 
mundo todo proclama as conseqüências desses atos e oferece 
contribuições de toda natureza para corrigi-los, não vislumbram 
a importância disso. Pior, corroboram ainda mais para a 
manutenção do problema. 

Na visualização dessa problemática imaginou-se a 
possibilidade de oferecer uma parcela de contribuição com 
vistas ao enfrentamento desse gravame. No sentido de promover 
algo que possa evitar a extinção por inteiro da diversidade 
biológica dessa unidade territorial. Razão pela qual, elaborou-se 
o Projeto de Pesquisa com o objetivo de realizar o zoneamento 
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de Unidades de Conservação, com abrangência para toda a 
superfície estadual (ASSIS, 2000). Com extensão para todas as 
diferentes unidades de vegetação que ela possui, até ao nível de 
Comunidades. De tal modo que, mesmo que essas unidades não 
possuam mais representatividade em termos de vegetação 
original, ainda assim, uma área será delimitada e sugerida a sua 
preservação, com o possível replantio das essências que já foram 
totalmente dizimadas. 

Todavia, para que esse zoneamento se torne possível, 
necessário se faria conhecer toda essa diferenciação 
fitogeográfica com a devida confiabilidade. Principalmente no 
que respeita à abrangência de todas as diferentes classes 
fitoambientais existentes, já desde a primeira hierarquia 
utilizada: a de Região. E como o Estado não possui, ainda, uma 
cartografia da sua vegetação suficientemente adequada, não 
restou outra alternativa senão a da realização dessa tarefa. Aqui 
chamada de Regionalização Fitoambiental. Incumbência que 
se refere tanto à escala cartográfica e aos limites das formações, 
quanto à linha teórica e aos objetivos agora propostos. Para 
tanto, e como se trata de um dado considerado como ponto de 
partida para o desenvolvimento das demais etapas da pesquisa, 
recorreu-se ao uso do modelo de regionalização, no 
atendimento daquela ausência anunciada. 

A aplicação desse modelo, que pode ser extensiva a todo 
território brasileiro no que concerne à sua faixa tropical dá-se 
através do emprego de, pelo menos, duas variáveis: a 
bioclimatológica (precipitação pluviométrica e temperatura) e a 
litológico-geomorfológica. Com o seu emprego em Alagoas, 
obteve-se o delineamento de todas as classes de vegetação 
(Regiões Fitoecológicas) existentes em todo o seu perímetro 
estadual. 

O trabalho desenvolvido a seguir procura demonstrar 
como foi procedida a aplicação do modelo no território 
alagoano, com vista à delimitação e à cartografia das suas 
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diferentes classes de vegetação ao nível de Região 
Fitoecológica. No que concerne à estruturação do trabalho, na 
sua parcela compreendida pelo "desenvolvimento", o seu 
conteúdo abrange duas linhas de abordagem. A primeira (Item 
2), sob a denominação de "Regionalização Fitoambiental", tem a 
função de conceituar e explicar a estruturação e o 
funcionamento do modelo, à guisa de fundamentação teórica. 
Enquanto a segunda trata da aplicação do modelo no Estado de 
Alagoas. Bem como dos respectivos resultados que foram 
alcançados. 
2 – Regionalização Fitoambiental 

Em virtude da ausência de mapas temáticos de vegetação 
com abrangência para o Estado de Alagoas na escala de 
1:250.000, compatível com a adotada pela pesquisa donde se 
origina este trabalho, necessário se fez o desenvolvimento dessa 
regionalização. O mesmo foi observado no concernente aos 
limites cartográficos das unidades vegetacionais diferenciadas, 
de acordo com os métodos aqui empregados. A observância 
também foi estendida aos objetivos ou compromissos com o 
Planejamento Ambiental também aqui proposto. 

Sob a denominação Fitoambiental, termo que, a 
exemplo de Regionalização, tem sido pouco utilizado na 
nomenclatura fitogeográfica brasileira achou-se, por este 
motivo, a necessidade de um esclarecimento à parte, a fim de 
posicioná-lo, desta feita, no conjunto terminológico vernacular 
da Fitogeografia estudada sob o âmbito da abordagem 
geográfica. Tem um sentido mais propriamente posicional que 
conceitual, muito embora se reconheça que haja carência de 
definição desse termo, face ao seu uso muito recente e até de um 
modelo aleatório. 

Quanto ao termo Regionalização, a observação a ser 
feita refere-se apenas ao seu posicionamento, também, no 
âmbito da pesquisa proposta de conotação fitogeográfica. 
Considerando que o seu emprego é por demais utilizado e, 
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sobretudo, conceituado no contexto da Geografia. Seja nos seus 
aspectos teóricos, seja no seu conteúdo metodológico. 
2.1 – O Sentido da Regionalização em Fitogeografia 

Na história da literatura teórica da Geografia, o termo 
região e seus derivados: regional e regionalização, têm sido 
alvos de muitas discussões, comentários e pontos de vista os 
mais diversos. E, não raro, muito polêmicos. O mérito sugere ser 
útil à Geografia não somente por conceder-lhe mais um método 
de estudos do mais importante. Mas também e, sobretudo, no 
que respeita ao seu lado pragmático ou de aplicação. Por sua 
conta, a produção científica também tem sido abundante, o que 
contribui, na somatória final, para o enriquecimento cada vez 
maior dessa abrangente disciplina científica. 

Quando, porém, a abordagem se volta para o campo da 
Fitogeografia, a história adquire contornos bem diferentes. As 
razões para isso podem ser consideradas procedentes, na medida 
em que, dentre outros motivos, há carência de estudos 
fitogeográficos cientificamente embasados na teoria geográfica. 
A esse respeito tem demonstrado a experiência que os trabalhos 
da Fitogeografia sob o ponto de vista geográfico, quando 
apresentados nos eventos científicos relacionados com a 
botânica; não são muito bem assimilados pelos seus 
participantes profissionais ou estudantis. Que são 
predominantemente oriundos dos cursos da Biologia. O mesmo 
dá-se nos encontros mais relacionados com a Geografia, porque 
os seus membros participantes parecem admitir que o tema não 
é afeito, ou não pertence, também, ao domínio dos geógrafos. A 
não ser quando o trabalho se limita apenas às descrissões ou 
informativos sobre a vegetação das áreas estudadas. Querendo 
demonstrar, com esse procedimento, que o assunto é 
tradicionalmente da alçada dos botânicos de formação biológica, 
agronômica, ou mesmo florestal. A suposição é que, em se 
permanecendo dessa maneira, é possível que a Fitogeografia, 
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sob a sua subordinação geográfica, caminhe para se firmar como 
uma disciplina científica independente. Uma vez que, por essa 
linha, ela pode dispor de foros científicos próprios. Tanto teórica 
quanto metodologicamente. 

A regionalização em Fitogeografia no Brasil, apesar 
disso, vem sendo aplicada desde o início da década de setenta, 
por meio dos mapeamentos da vegetação realizados sob a 
responsabilidade do Eng. Agrônomo Henrique Pimenta Veloso. 
Momento em que esses mapas oferecem uma classificação, 
chamada de "Fisionômico-Ecológica", das diversas 
comunidades vegetais diferenciadas ocupantes de todo território 
brasileiro. Sobretudo quando se refere a um nível muito 
reduzido de escalas. 

Eles não têm compromissos com dimensão de escalas, 
justo pelo fato de terem objetivos apenas informativos. Não 
deixando, por isso mesmo, de resultarem de um processo de 
regionalização. Muito embora não façam qualquer referência a 
esse respeito. Trata-se, porém, de um tipo de região natural 
retirado do "modelo clássico" referenciado por Dolfus (1975), e 
que se situa bem no ponto de vista de Correa (1990), com base 
na contribuição de Hartshorne (1939), de que "o conceito de 
região está ligado à noção fundamental de diferenciação de 
áreas". No caso, costumam estabelecer as diferenças entre as 
"formações vegetais" distinguidas, quase sempre, pelas 
condições pluviométricas regionais. 

Sob o ponto de vista de uma linguagem já explicitamente 
empregada no sentido da regionalização da vegetação em nível 
nacional, o extinto Projeto RADAMBRASIL saiu na frente, já 
com a sua proposta orientada para o planejamento do espaço 
fitogeográfico. Essa proposta estava caracterizada a partir do 
objetivo que empreendia, sob a denominação de "levantamentos 
da potencialidade dos recursos naturais renováveis para fins de 
planejamento regional" (VELOSO et al., 1975). Certamente foi 
um grande avanço, tanto no sentido dos objetivos pretendidos, 
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quanto no concernente à terminologia. Porquanto, as áreas de 
cobertura vegetal diferenciadas, na escala adotada de 1:250.000 
para os trabalhos, e de 1:1.000.000 para a publicação, receberam 
a denominação de "Região Fitoecológica", na sua classificação 
final. Mas ficou evidenciado, também, que a sua regionalização 
fitoecológica não avançou no sentido de uma fundamentação 
teórico-metodológica, que lhe concedesse o status de "Escola 
Fitogeográfica". O máximo que pôde alcançar foi no sentido 
apenas das classificações chamadas de: "florística" e 
"fisionômico-ecológica". Bem como da definição que foi dada 
para o termo "Região Ecológica", citado de Monasterio e 
Sarmiento (1970); como sendo um "conjunto de ambientes 
marcados pelo mesmo fenômeno geológico de importância 
regional que foi submetido aos mesmos processos 
geomorfológicos, sob um clima também regional, que sustentam 
um mesmo tipo de vegetação" (apud VELOSO, RANGEL-
FILHO E LIMA, 1991), sob a qual se apóia o presente trabalho. 
Essa definição é extensiva, sem qualquer prejuízo do seu 
significado, ao termo mais especializado de "Região 
Fitoecológica". Isso acontece porque está baseada, 
exclusivamente, naqueles fatores ambientais climáticos, 
geológicos e geomorfológicos, conforme estudados adiante. 

A regionalização aqui adotada, por conseguinte, além de 
tomar por base a mesma definição, também está direcionada a 
um objetivo definido. Assim como por apoiar-se na linha 
fisionômico-ecológica de investigação fitogeográfica. O que 
mais se acrescenta é a especificação do posicionamento adotado, 
além de uma descrição no que se refere, sobretudo, aos aspectos 
teóricos e metodológicos seguidos, já na esfera da conceituação. 
2.1.1 – Os fundamentos da regionalização 

Segundo o ponto de vista de Grigg (1974), todos os 
sistemas regionais são relativos. Porquanto dependem de um 
objetivo eleito. Bem como dos dados disponíveis utilizados para 
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a sua regionalização. A afirmativa é reconhecida como 
verdadeira desde o instante em que se concorda com Corrêa 
(1990), do que "são os propósitos de cada pesquisador que 
norteiam os critérios a serem selecionados para uma divisão 
regional". A reprodução dessas opiniões se faz necessária 
porque há uma perfeita consonância com o que ocorre na 
regionalização aqui empreendida. De fato, em se tratando do 
primeiro caso, dir-se-ia que, não fosse a idéia de propor a 
preservação de ao menos uma pequena parcela representativa de 
cada unidade vegetacional diferenciada (tomada como objetivo) 
com vistas ao planejamento ambiental do espaço territorial 
alagoano; não haveria como se proceder a regionalização nos 
moldes aqui preconizados. Do mesmo modo aconteceria se não 
se dispusesse de dados (variáveis) para a sua formalização. 
Além disso, agora com referência ao segundo caso, tem-se como 
propósito o zoneamento de unidades de conservação no 
sentido de localização e distribuição das mesmas no espaço, de 
acordo com as diferenças fitoambientais verificadas. Para isso, 
tomou-se como critério o modelo de regionalização apoiado nos 
dados disponíveis: cartas geológicas e geomorfológicas; e, 
médias mensais de precipitação pluviométrica e de temperatura 
nos diversos postos pluviométricos que compõem a rede 
estadual. 

Quanto ao método, foi adotado aqui o da "regionalização 
analítica", no sentido de Grigg (1974). Assim identificado 
porque, em primeiro lugar, a totalidade da área estadual está 
sendo dividida em regiões fitoecológicas, de acordo com o 
modelo empregado. Em segundo lugar, porque ela surge como o 
resultado da construção de um modelo. E, em terceiro, porque 
uma parte das duas variáveis consideradas: a bioclimática 
(médias mensais de precipitação pluviométrica e de 
temperatura) foi apoiada em dados estatísticos. 
2.1.2 – O emprego do termo "Fitoambiental" 



23 
 

 
 

Este não tem sido um termo normalmente utilizado na 
literatura fitogeográfica. Em seu lugar, a denominação 
"fitoecológica" é a habitualmente empregada. A sinonímia não é 
negada. Mas isso não representa um motivo para se prescindir 
do seu incremento. Até mesmo porque predispõe a proposta de 
introdução de mais um segmento na abordagem da Fitogeografia 
contemporânea. Com efeito, em todas as pesquisas já produzidas 
pelo signatário deste trabalho a partir de 1988 (ASSIS, 1988, 
1990 e 1993) de conotação fitogeográfica, o termo vem sendo 
empregado nas classificações de unidades de vegetação. Em 
todas as vezes que elas são delimitadas sob o critério holístico 
de regionalização. Todavia, não obstante essa demanda bastante 
prolongada de tempo pelo seu uso, ainda não havia sido 
reservado, nos seus textos, um espaço para a justificativa do seu 
emprego. Nem tampouco para a sua definição, apesar de 
apresentar um objetivo definido e uma aplicação bastante clara. 
A começar pelos títulos que os próprios trabalhos expressam. 
Toma-se como exemplo aquele sob a titulação de: "Zoneamento 
fitoambiental da Bacia Potiguar, em relação ao uso dos seus 
recursos hídricos subterrâneos" (ASSIS, 1990). 

O uso inicial do termo, todavia, deve-se ao Projeto 
RADAMBRASIL, quando da sua proposta de classificação da 
vegetação brasileira pelo que denominou de "sistema 
fisionômico-ecológico". Saiu publicado a partir de 1981 no 
capítulo: "Vegetação", do Volume 23 da série: "Levantamento 
de Recursos Naturais" (SALGADO, JORDY-FILHO E 
GONÇALVES, 1983), pertencendo àquele referido Projeto. 
Embora tenha sido repetido nos volumes seguintes, no entanto, 
em nenhum deles, nem do próprio Boletim Técnico nº 1 – série 
Vegetação (1982) houve qualquer menção da sua aplicação no 
sentido de conceituação ou definição. Nem mesmo de 
esclarecimentos ao leitor sobre a sua utilização. Colocado no 
quinto e último estágio da subdivisão ecológica da vegetação, 
numa tabela organizada para tal fim, seu uso também peca pela 



24 
 

 
 

inadequação. Por exemplo, enquanto nos casos das florestas ele 
indica se elas são "aluvial", "montana" ou "submontana", 
enquanto nos casos dos Cerrados e das Caatingas, o emprego é 
apenas fisionômico. Ele indica se a vegetação é arbórea ou não, 
se é densa ou aberta ou se é gramíneo-lenhosa. Talvez por essa 
incongruência de sentidos, é que a classificação posterior, agora 
já a cargo do IBGE (VELOSO, RANGEL-FILHO E LIMA, 
1991), não mais o trouxe divulgado no seu texto. 

Porquanto nos trabalhos realizados por Assis (1988, 
1990 e 1993), conforme referido no parágrafo anterior, apesar da 
não conceituação, há um sentido definido da sua aplicação, no 
momento em que todas as classes de vegetação consideradas em 
cada um dos trabalhos resultam sempre de um procedimento 
holístico de investigação. Contudo, para que essa terminologia a 
partir deste trabalho possa dispor de uma fundamentação, ao 
menos no sentido da sua utilização prática, resolveu-se lhe 
conceder um posicionamento com validade para os futuros 
trabalhos de conotação fitogeográfica. Mas sempre com 
subordinação teórica vinculada à Geografia. 

Ao se servir, no seu título, da expressão "Regionalização 
Fitoambiental", em lugar de "Regionalização Fitoecológica", 
não significa a opção por uma postura oposicionista sob o ponto 
de vista terminológico. Em princípio, o horizonte de 
abrangência sugere não sofrer alteração, desde que ambos os 
termos consideram a vegetação como um agente dinâmico, pela 
interação que promove junto com os demais fatores 
componentes do complexo sistema ambiental. A maior 
justificativa para a opção pelo novo termo prende-se ao referido 
"ponto de vista horizontal", seguido pela pesquisa, no sentido de 
Troppmair (1987). Ou no que se subordina aos princípios 
teóricos e metodológicos da Geografia. Isso mesmo, enquanto a 
Fitoecologia, segundo Font-Quer (1985), trata da Ecologia 
Vegetal, esta que se refere ao estudo da influência mesológica 
sobre as plantas; o termo Fitoambiental implica, também, na 
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importância e na responsabilidade que a vegetação exerce sobre 
todo o funcionamento organizado do sistema ambiental. Desse 
modo, as plantas, no concernente à vegetação, ou na sua linha 
fitofisionômica de estudos, se identificam como um importante 
agente neutralizador para o funcionamento equilibrado dos 
sistemas fitoambientais naturais aos quais pertencem (ASSIS, 
1990). Muito antes de serem apenas um instrumento ou produto 
do meio onde vivem, retratam fielmente o que este meio lhes 
impõe. 

Essa conotação dinâmica e ao mesmo tempo interagente 
da vegetação, recai na questão da organização do espaço sob o 
ponto de vista ambiental, antes mesmo da interferência humana 
nos seus domínios. Porquanto, diz respeito ao seu equilíbrio, 
ainda no seu próprio estado natural. Isto significa que, a partir da 
exploração econômica dos terrenos movida pela ação do 
homem, sua importância na participação do ordenamento 
territorial se faz ainda mais necessária. Por engajar-se, 
sobretudo, na esfera do planejamento espacial. Especialmente 
quando, no âmbito desse planejamento, entra em cena a parte 
que diz respeito à delimitação das parcelas que deverão ser 
mantidas com cobertura vegetal. Para quaisquer que sejam os 
diversos fins em previsão na área conservacionista. Seja na 
proteção da biodiversidade (quando os agentes envolvidos 
limitam-se apenas à flora e à fauna); da ecodiversidade (quando 
se acrescenta o habitat sobre o qual aqueles agentes atuam); ou 
da sociodiversidade (quando entra em cena a presença humana e 
os seus respectivos atos), conforme Dansereau (1993). Esta 
postura fitogeográfica, ou essa linha de abordagem na 
contextura da organização do espaço, seja antes ou depois da 
ação do homem sobre o meio, admite-se que esteja afeita aos 
princípios da Geografia. Que se inicia a partir do momento em 
que esta passa a se preocupar, ou se responsabilizar, com a 
parcela que lhe compete, no âmbito do Planejamento Ambiental. 
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Em função dessa interface da Fitogeografia, achou-se 
que o termo "fitoambiental", ao invés de "fitoecológico", lhe 
ficaria mais apropriado. Desde quando o estabelecimento dessa 
diferenciação esteja visando os princípios teóricos e 
metodológicos da abordagem geográfica. Fica convencionado, 
assim, que a expressão: Regionalização Fitoambiental, aplica-
se todas as vezes que a pesquisa seja conduzida sob o ponto de 
vista da organização do espaço, na contextura do Planejamento 
Ambiental. Nesse sentido, a Regionalização Fitoambiental 
pressupõe uma aplicação. Enquanto a Região Fitoecológica 
encerra uma base informativa. Ou uma espécie de banco de 
dados fitogeográficos sob uma área qualquer recoberta por um 
tipo característico de vegetação, nos moldes como foi definido 
anteriormente. Ou seja, o estudo e a classificação da vegetação 
relacionada com os demais fatores do sistema ambiental, suas 
características fisionômicas e estruturais, sua composição 
florística e seu papel econômico. Todos, no seu sentido 
exclusivamente informativo. Em sendo assim, o emprego do 
termo fitoambiental passa a indicar um acréscimo aos estudos, 
vez que ele está vinculado ao planejamento do espaço, na 
medida em que propõe estratégias de uso desse espaço, sob um 
enfoque fitogeográfico. 

No caso da pesquisa em pauta, esta proposta está 
materializada no zoneamento de unidades de conservação 
representativas de todas as classes de vegetação que o Estado de 
Alagoas possui. Para os estudos fitogeográficos sob essa 
magnitude realizados por este pesquisador, a partir de 1989, foi 
criada a denominação de: "Estudos de Fitogeografia 
Aplicada" (ASSIS, 1989). Com esse ponto de vista conclui-se 
que a regionalização fitoecológica se encerra no nível de 
"diagnóstico", apenas. Enquanto a regionalização fitoambiental 
vai mais além, na medida em que engloba as propostas 
destinadas ao planejamento da área que esteja sendo estudada. 
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Principalmente quando conduzida sob um enfoque 
exclusivamente ambiental. 
2.2 – A Instrumentalização (variáveis) 

Para se alcançar o nível da regionalização fitoambiental 
não há como deixar de passar pela etapa dos estudos que 
compreendem a classificação na hierarquia de Região 
Fitoecológica. É neste estágio dos estudos fitogeográficos que se 
aplica o modelo, na obtenção dessa regionalização. E para o 
desenvolvimento desse modelo, o principal instrumento exigido 
são apenas as duas variáveis já conhecidas: a bioclimática 
(pluviosidade e temperatura) e a geológico-geomorfológica. 
Confirmando-se assim que, para esse primeiro estágio da 
classificação das Regiões Fitoecológicas, a modelização é 
indispensável. Considera-se que, para se chegar a posteriores 
hierarquias de classificação da vegetação, necessariamente deve-
se passar, antes, pela de região. É fácil se distinguir a 
importância da aplicação do modelo, quando não da sua 
indispensabilidade, desde que não se queira ingressar pelos 
caminhos bem mais atrativos do empirismo. Contudo, é evidente 
que essa exigência somente se faz obrigatória quando a área a 
ser estudada não disponha, ainda, dessa regionalização em bases 
confiáveis. 

A explicação dessas obbservações tem sentido na medida 
em que, por menor que seja a área fitogeográfica do terreno que 
se queira estudar; a recomendação deve ser dada antes que se 
saiba em qual classe de Região Fitoecológica a área esteja 
situada. 

Foi mencionado, antes, que os instrumentos utilizados 
para a regionalização de uma área qualquer são as duas variáveis 
referidas, que são obrigatoriamente exigidas, sempre que se 
recorra ao emprego do modelo. Talvez seja necessário salientar 
que o sucesso, tanto da aplicação do modelo, quanto do bom 
resultado por ele alcançado, depende da suficiente exigência dos 
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dados. Bem como da confiança e da qualidade que eles possam 
transmitir. A seguir, é oferecido um roteiro sobre a forma de 
obtenção e do tratamento desses instrumentos, aqui chamados de 
"variáveis". 
2.2.1 – A variável bioclimática 

Foi feita a opção pelo termo "bioclimática", ao invés de 
"fitoclimática", não porque a pesquisa pretenda ampliar os seus 
estudos também sobre a fauna da área focalizada. Mas porque se 
subentende que, para cada Região Fitoecológica espacialmente 
bem definida, haja, também, uma regionalização faunística bem 
caracterizada, e a ela correlacionada. Muito embora não seja 
possível se estabelecer uma linha demarcatória da fauna cujos 
limites cartográficos possam coincidir com esse mesmo nível 
hierárquico da regionalização. A mobilidade dos animais, 
incluindo ai o ser humano, seria o principal fator impeditivo de 
uma delimitação precisa. A não ser quando se trata de grandes 
massas continentais separadas por barreiras geográficas de 
reconhecidas impossibilidades naturais de transposição. No 
entanto, nesse caso particular da pesquisa, nada impediria que se 
adotasse o termo "fitoclimática" para a primeira variável 
considerada, desde que se passasse a considerar a sua 
abrangência apenas no sentido mais elementar dos estudos 
fitogeográficos na sua linha fisionômica: o de "Região 
Fitoecológica". O que definitivamente não é o caso, em razão, 
sobretudo, da sua vinculação geográfica, ou o seu 
comprometimento com a organização do espaço, na ótica do 
Planejamento Ambiental, conforme explicitado acima. 

A utilização desse instrumental na pesquisa demanda 
todo um processo que vai desde os primeiros levantamentos das 
estações meteorológicas ou postos pluviométricos, até o mapa 
final das regiões bioclimáticas relativas a cada Região 
Fitoecológica. A continuidade perpassa pela construção dos 
diagramas ombrotérmicos. Estes que são necessários à 
obtenção dos períodos biologicamente secos, que se estendem 
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para toda a faixa intertropical do território brasileiro. Essa 
variável é compreendida por três fases distintas, porém 
sucessivas: a dos levantamentos, a da construção dos gráficos e 
a do mapa bioclimático. A seguir, é dado um enfoque mais 
detalhado de cada uma delas. 
a) fase dos levantamentos 

Após a determinação da área a ser regionalizada, o 
primeiro passo é o levantamento da rede de estações 
meteorológicas existentes em toda a área do seu perímetro. Ou, 
na ausência dessas estações, lhes substituem os postos 
pluviométricos. Seja no caso das estações ou dos postos, 
deverão ser computados não somente aqueles que se encontrem 
distribuídos em toda extensão da área, mas também nas demais 
existentes nas suas redondezas mais próximas. Com a ajuda do 
nome do local onde a estação/posto se situa, e das suas 
coordenadas geográficas, é feita a transposição para o mapa da 
área e suas vizinhanças na escala adotada para o trabalho final. É 
claro que sem a existência de uma rede de estações dessa 
magnitude, a regionalização, ou a aplicação do modelo para tal, 
não pode de modo nenhum ser aplicada. 

A partir desse primeiro passo, são anotados os dados 
climatológicos correspondentes a cada uma das estações/postos, 
estes que são fornecidos pelas entidades suas gerenciadoras. 
Quando se trata de estações propriamente ditas, os dados sobre 
pluviometria e temperatura já são fornecidos pelas suas médias 
mensais. No entanto, quando se refere somente a postos 
pluviométricos, os dados de temperatura terão que ser 
calculados estimativamente. Razão porque eles só informam a 
pluviometria. Adiante é especificado todo o processo de 
obtenção das médias mensais de temperatura para a sua 
composição nos diagramas, todas as vezes em que a rede não 
dispuser de estações meteorológicas completas. 
b) fase da construção dos gráficos 
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Uma vez adquiridos os dados e efetuada a sua 
transformação em médias mensais, eles precisam ser trabalhados 
de forma a estabelecer o período biologicamente seco no curso 
de um ano, tomado como representativo de todos os demais anos 
que fazem a idade das estação/postos. Para que isso seja 
possível, esses dados são lançados num gráfico sob a 
denominação de "diagrama ombrotérmico". No qual se obtém o 
número de dias biologicamente secos durante os doze meses de 
cada ano. Resultado que é conseguido através do uso da relação: 
P<2T (P= precipitação pluviométrica em milímetros; e T= 
temperatura em graus centígrados), do método de Bagnouls e 
Gaussen (1957). 
c) fase do mapa bioclimático 

Ao se conseguir o número de dias biologicamente secos 
em cada um dos postos ou estações componentes da rede, esse 
número é transcrito no ponto correspondente já plotado no mapa 
da área. Ao conjunto devem ser acrescidos aos das vizinhanças, 
para fins de extrapolação das linhas limítrofes das faixas 
bioclimáticas. Isto feito, o passo seguinte é o do estabelecimento 
das faixas bioclimáticas com períodos biologicamente secos 
compatíveis com as determinadas classes de vegetação ao nível 
da Região Fito-ecológica. Extensão que é válida para todas as 
faixas existentes na zona intertropical brasileira. 

No território alagoano são cinco os casos regiões 
fitoecológicas delimitadas após o emprego do modelo: Floresta 
Ombrófila; Floresta Estacional Semidecidual; Floresta 
Estacional Decidual; Caatinga; e Cerrado. Os demais tipos, 
como por exemplo: Vegetação Pioneira, Ecotonos e Refúgios 
Ecológicos, somente são determinados com o emprego de outros 
recursos metodológicos instrumentalizados por outras variáveis. 
Além do auxílio de técnicas apropriadas, a exemplo da 
interpretação de imagens orbitais, e dos indispensáveis 
levantamentos de campo. 
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As faixas bioclimáticas são determinadas com o emprego 
do método da interpolação, tomando-se por base os números de 
dias assinalados em cada um dos postos. Com a aplicação desse 
método, obtém-se o traçado das chamadas "linhas 
ombrotérmicas", num total de quatro: a de 90, a de 120, a de 150 
e a de 180 dias biologicamente secos. O espaço compreendido 
entre uma e outra linha pertence a uma daquelas mencionadas 
classes de vegetação. Assim, as faixas correspondentes a cada 
uma dessas classes, são as seguintes: a de 0 (zero) a 90 dias, 
corresponde à Floresta Ombrófila: a de 90 a 120, corresponde à 
Floresta  Estacional Semidecidual; a de 120 a 150, corresponde 
à Floresta Estacional Decidual; a de 150 a 180 (quando em 
Arenitos), corresponde ao Cerrado; e, a de 150 dias em diante 
(quando no embasamento cristalino), corresponde à Caatinga. 
Para estes dois últimos casos, todavia, enquanto não se dispõe 
ainda da outra variável estuda a seguir, a faixa situada entre os 
150 e os 180 dias, deve receber uma legenda dupla, indicativa de 
ambas as regiões. 
2.2.2 – A variável litológico-geomorfológica 

Até enquanto o processo de regionalização está limitado 
apenas ao emprego único da variável bioclimática, nada estará 
definido em termos de regionalização fitoecológica, ainda. Nada 
mais além do que um simples indicador pode ser considerado. 
Tudo isso no que diz respeito aos cinco tipos de vegetação 
cobertos pelo modelo e possivelmente existentes na área que se 
tenha delimitado para a realização da pesquisa. Daí a 
necessidade do emprego indispensável desse outro instrumento 
de regionalização. 

Para a aplicação desta segunda variável é preciso que se 
disponha da sua cartografia na escala compatível com a área 
selecionada para o trabalho que irá ser desenvolvido. Essa é uma 
condição básica. A menos que a pesquisa se estenda, também, 
aos levantamentos geológicos e geomorfológicos realizados no 
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campo. De posse das cartas, e com suas escalas já niveladas à do 
trabalho, delimitam-se as áreas correspondentes aos tipos de 
rochas existentes (ígneas, metamórficas e sedimentares), 
acompanhadas da sua cronologia. Bem como da gênese 
geomorfológica dos terrenos. Concluída essa etapa, o próximo 
passo é o da superposição das informações referentes às duas 
variáveis. Donde se pode, finalmente, classificar, ainda que em 
estágio preliminar, toda a vegetação sob a hierarquia de Região. 
Considerando-se, até este ponto, apenas os seus aspectos 
naturais (Regiões Fitoecológicas). É muito importante esse nível 
de classificação, na medida em que ele funciona como uma 
espécie de resgate fitogeográfico daquelas áreas cujo 
desmatamento, às vezes secular, tenha se encarregado de privar 
a geração atual de toda a riqueza vegetacional que a paisagem 
exibia. E que, por essa razão, dificulta sobremaneira todas as 
tentativas de estudos, levantamentos, reconhecimentos e 
zoneamentos voltados, principalmente, para o planejamento no 
ritmo que a atual conjuntura ambiental está demandando. 

A correlação das condições geológicas e 
geomorfológicas com as classes de vegetação ao nível de região 
obedece, também, aos preceitos já determinados pelo modelo. 
Há, no entanto, casos em que, por força de natureza 
paleoambiental, como as variações climáticas pliopleistocênicas, 
por exemplo, a regra pode não ser necessariamente confirmada. 
São os exemplos dos tabuleiros terciários onde, numa mesma 
situação bioclimática e geológico-geomorfológica, podem 
ocorrer duas classes de vegetação: as regiões ecológicas 
representadas pelas Florestas (ombrófilas e/ou estacionais) e 
pelo Cerrado. 

Pelo que estabelece o modelo, as áreas geológicas de 
rochas ígneas ou metamórficas são recobertas, tanto pela 
vegetação pertencente à Região Ecológica da Caatinga, quanto 
da inerente às Regiões das Florestas Ombrófilas ou Estacionais 
(Decidual ou Semidecidual). E as áreas à base das rochas 
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sedimentares em Arenitos de cimentação silicosa, a vegetação 
correspondente é representada, também, tanto pelas mesmas 
Florestas supracitadas, quanto pelo Cerrado. Sendo que a 
ocorrência deste último, nas atuais faixas bioclimáticas de 0 a 
150 dias, somente será possível por influência de variações 
climáticas com estacionalidades muito acentuadas. Fato que se 
dá em seguida à sua gênese não estacional favorável ao 
desenvolvimento de Florestas Ombrófilas. Ou ainda, quando por 
interferência antropogênica através do desmatamento contínuo, 
acrescido de constantes queimadas. 

Vê-se com isso que, enquanto as florestas podem ocorrer 
tanto sobre rochas do embasamento quanto de sedimentos; o 
Cerrado e a Caatinga têm limitações. O primeiro correlaciona-se 
diretamente com o Arenito, e a última com as rochas ígneas e 
metamórficas, ou do embasamento cristalino. A condição para 
que um ou outro aconteça depende, agora, do período 
biologicamente seco ao qual estejam submetidos. 
2.3 – Delineamento e Classificação das Regiões 
Fitoecológicas 

A cartografia das regiões enquanto modelo, se inicia com 
o cruzamento ou superposição dos traçados obtidos como 
resultados do tratamento dessas duas variáveis. Com isso, 
reafirma-se que nenhuma das duas, isoladamente, seja suficiente 
para se alcançar a regionalização. Dessa maneira, o cruzamento 
delas se encarrega de confirmar, ou não, quais áreas do terreno 
podem ser classificadas como essa ou aquela classe de 
vegetação, pelo seu primeiro nível hierárquico, o de Região 
Fitoecológica. 

O procedimento nesse estágio dos trabalhos é bastante 
simplificado. Assim, por exemplo: se na faixa bioclimática entre 
zero a noventa dias biologicamente secos a geologia acusar que 
as rochas pertencem ao grupo das ígneas ou metamórficas, a 
vegetação que lhe corresponde é a classificada como: Região 
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Ecológica da Floresta Ombrófila. Mas, se essas condições 
geológicas estiverem situadas na faixa bioclimática maior que 
cento e cinquenta dias, a vegetação correspondente é a 
representada pela Região Ecológica da Caatinga. O Quadro 
abaixo está organizando, de forma simplificada, a seqüência 
desse procedimento classificatório. 
Regionalização Fitoecológica de primeira hierarquia 
Período biolo-
gicamente seco 

Constituição 
Litológica 

Constituição 
Litológica 

Regiões 
Fitoecológica
s 

0 a 90 dias Rochas 
Sedimentares 

Rochas do 
Embasamento 

Floresta 
Ombrófila 

90 a 120 Rochas 
Sedimentares 

Rochas do 
Embasamento 

Floresta 
Semidecidual 

120 a 150 Rochas 
Sedimentares 

Rochas do 
Embasamento Floresta 

Decidual  
Acima de 150  Rochas do Embasa Caatinga 
Até 180 Rocha Sediment.  Cerrado 

Organizado por: ASSIS, José Santino de. 1995 

Como se observa no quadro, alguns pontos carecem de 
melhores esclarecimentos, apesar da sua simplificação. Um 
deles é que as florestas podem ocorrer em qualquer uma das 
constituições litolológicas mencionadas. Desde que, no entanto, 
compreendidas na faixa bioclimática a partir do zero até os 
cento e cinquenta dias biologicamente secos. Na conformidade 
do que foi mencionado nos parágrafos anteriores. Sendo que, 
quando sobre rochas cimentadas à base de sílica, como os 
arenitos, e não de calcário nem de argila, nem tampouco dos 
sedimentos arcozianos, pode vicejar, também, vegetação do 
Cerrado. A explicação mais plausível para este fato respalda-se 
na história paleoambiental da área, a qual tenha sofrido 
variações climáticas desfavoráveis à presença e ao 
desenvolvimento de florestas tropicais. A outra condição é de 
origem antrópica, associada à bioclimática contemporânea. 
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Isso mesmo, nas áreas areníticas com solos 
principalmente da classe dos Latossolos da zona intertropical, a 
vegetação original, ou aquela que foi desenvolvida nas 
condições de climas tropicais quentes e úmidos sem estação 
biologicamente seca superior aos noventa dias, foi toda ela da 
classe florestal (ASSIS, 1985). Se, na atualidade, encontra-se 
substituída pelo Cerrado, é porque houve uma, ou mais de uma, 
variação climática desfavorável. Tanto ao desenvolvimento de 
florestas, quanto, principalmente, à manutenção das mesmas. 
Sucumbidas as suas plantas, surgiram aquelas cuja plasticidade 
genética tenha contribuído para que, fenotipicamente, pudessem 
ocupar, de forma adaptativa, o novo espaço então desocupado. 
São as pertencentes à Região Ecológica do Cerrado. Com o 
retorno, outra vez, de condições ambientais climáticas 
favoráveis à expansão de florestas, suas plantas que restaram 
refugiadas em locais de alguma forma protegidos, puderam 
novamente se expandir. Mas não o suficiente, ainda, para 
reconquistar todos os espaços anteriormente perdidos. Por isso, 
é muito comum encontrarem-se manchas de Cerrado por entre 
as Florestas das áreas areníticas tropicais de hoje em dia. Elas 
não deixam de ser, por esse motivo, significativos testemunhos 
paleoambientais, ou refúgios ecológicos, como melhor 
entendido na linguagem fitogeográfica. 

Quanto ao Cerrado de origem antrópica, ele ocorre em 
função do desmatamento sucessivo da floresta. De tal modo que 
o solo se torna lixiviado o suficiente para impedir a regeneração 
das plantas florestais originais. Mesmo que se encontrem na 
faixa bioclimática favorável ao desenvolvimento delas (zero a 
noventa dias), são substituídas pelas do Cerrado. Quando, 
porém, a faixa bioclimática se situa entre noventa e cento e 
cinquenta dias, o que caracteriza um ambiente em fase de 
involução no que se refere ao desenvolvimento de florestas, a 
situação se torna ainda mais facilitada, no sentido de favorecer a 
ocupação pelas plantas do Cerrado. Vez que, pela própria 
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condição bioclimática atual, as plantas das Florestas Estacionais 
encontram sérias dificuldades de regeneração após os sucessivos 
desmatamentos, queimadas ou retirada do horizonte superior dos 
solos. Exemplos para este último caso podem ser vistos nas 
margens das rodovias que cortam os tabuleiros dos Estados 
nordestinos situados nessa faixa bioclimática. Nos demais casos, 
o Cerrado pode, inclusive, ocupar áreas em relevo colinoso 
sobre solos que não os Latossolos, porém distróficos. Exemplos 
de casos assim são partes das manchas de Cerrado que ocorrem 
nas serras ocidentais do Estado do Rio Grande do Norte (ASSIS, 
1985 e 1991). Lá, o Cerrado se desenvolve por sobre rochas 
cristalinas (ígneas e metamórficas) que sofreram fraturamento 
intenso. Desenvolvidas sobre relevo montanhoso em forma de 
cristas e colinas de vertentes íngremes, e solos Podzólicos 
Vermelho-Amarelo e Litólicos, todos distróficos. No entanto, 
quando esse mesmo fenômeno decorrente do desmatamento se 
faz presente, mas os solos são eutróficos, a vegetação que ocupa 
essas mesmas áreas, é a própria Caatinga. Já a partir do período 
bioclimático situado em torno dos cento e vinte dias. Indicando 
que toda a área antes pertencente à Região Ecológica da Floresta 
Estacional Decidual passa a pertencer à Região Ecológica da 
Caatinga. Há exemplos dessa natureza no Nordeste brasileiro 
nas áreas conhecidas popularmente pelo nome de "Agreste". 

Uma segunda observação sobre o Quadro refere-se ao 
período biologicamente seco entre 150 e 180 dias, quando em 
rochas areníticas, onde somente o Cerrado ocorre. Em princípio 
percebe-se que esse tipo de vegetação é pouco sensível às 
variações nas peculiaridades climáticas em termos de 
estacionalidade. No entanto, a sua faixa de ocorrência está 
intimamente ligada à existência de rochas areníticas de 
cimentação silicosa. Nesse caso, dois outros aspectos ainda 
podem ser observados. Em primeiro lugar é que, mesmo nessa 
sua faixa exclusiva de atuação, ainda podem permanecer 
algumas possíveis manchas de florestas. É claro que nos seus 
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limites máximos de estacionalidade. Mas isso só pode acontecer 
hoje em dia, se a área ainda não tiver sofrido nenhuma forma de 
interferência humana, nem mesmo submetida a queimadas 
sucessivas. Isto porque, ela está excepcionalmente fora do seu 
habitat original, daí porque se caracteriza em um autêntico 
refúgio ecológico. E em segundo lugar, porque ainda não se 
dispõe de alguma prova concreta de que o Cerrado não 
ultrapasse os limites dos cento e oitenta dias biologicamente 
secos. A questão é que, nos estudos fitogeográficos brasileiros 
realizados até o momento, não se tem registrado tal ocorrência. 
Isso impede a possibilidade de sua introdução no modelo. Mas a 
verdade é que no próprio Estado de Alagoas existem arenitos em 
áreas com até mais de duzentos dias biologicamente secos. 
Como nesse caso, por se tratar de um tipo de rocha na qual a 
Caatinga não se desenvolve naturalmente, certamente carecerá 
de uma investigação bem mais acurada para efeito de posterior 
classificação. E quem sabe, talvez a sua absorção pelo modelo 
daí em diante. 

Finalmente, um terceiro dado visualizado no quadro, diz 
respeito aos demais tipos de vegetação que ocorrem na faixa 
tropical brasileira, mas que não aparecem na classificação obtida 
com o emprego do modelo. São os casos, por exemplo, das 
classes consideradas como Pioneiras (mangues, várzeas aluviais 
ou pantanosas, dunas e outras.), Refúgios Ecológicos e Ecotonos 
(faixas de transição fitoecológica). A principal justificativa para 
essa ausência é que todas elas podem, invariavelmente, ocorrer 
no interior de qualquer uma das cinco regiões absorvidas pelo 
modelo. Dependendo, no entanto, das condições ambientais 
mais particularizadas de cada uma delas. Outra justificativa é 
que nenhuma dessas classes não contempladas no modelo possui 
alguma particularidade individual que seja suficiente para se 
estabelecer uma correlação mais ou menos invariável com os 
demais fatores ambientais bioclimáticos e geológicos. Por esse 
motivo, esses demais tipos somente são delimitados com o apoio 
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das técnicas de interpretação de imagens orbitais e com os 
indispensáveis (para quaisquer casos) levantamentos de campo. 
3 – Resultados da Aplicação do Modelo em Alagoas 

Como foi mencionado, o Estado de Alagoas não dispõe, 
ainda, de um diagnóstico geoambiental sobre o potencial dos 
seus recursos naturais, numa escala compatível ou com 
dimensões apropriadas às necessidades de um planejamento 
ambiental com abrangência para todo o seu espaço territorial. 
Nada mais se dispõe além dos estudos e levantamentos 
produzidos pelo Projeto RADAMBRASIL, na inadequada (para 
esse particular objetivo) escala de reconhecimento (1:1000000). 
Os poucos trabalhos a mais que fazem a literatura fitogeográfica 
de Alagoas e que se servem da Cartografia para representar suas 
informações, abrangem áreas muito restritas e limitadas à faixa 
litorânea. Principalmente daquelas circunvizinhas à cidade de 
Maceió. Além do que, a totalidade deles não estuda a vegetação 
pela sua linha fisionômico-ecológica de investigação. Mas, 
apenas pela linha florística. Em decorrência disso, no momento 
em que se pretende promover algo visando oferecer uma parcela 
de contribuição para um possível futuro planejamento dessa 
magnitude, como é o caso da pesquisa em proposição, a carência 
de informações adequadas logo se faz sentir como um dos 
primeiros obstáculos que teria de ser vencido. 

De fato, no momento em que este Projeto de pesquisa foi 
idealizado com a proposta de realizar o Zoneamento de 
Unidades de Conservação, a ausência desse reclamado 
diagnóstico foi tomada como um dos primeiros empecilhos à 
execução, a contento, da pesquisa. Esta que seria um dos 
grandes passos dados com vistas ao Planejamento Ambiental da 
área, em virtude da falta de mapeamento também da vegetação, 
em nível estadual. Os únicos trabalhos realizados, e que 
abordam a vegetação pela sua regionalização fitoecológica, 
provêm do citado Projeto RADAMBRASIL. Um deles, da 
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autoria de Gonçalves e Orlandi (1983), o já mencionado na 
escala de 1:1000.000. E outro, de responsabilidade de Sarmento 
e Chaves (1985) que, embora na escala de 1:400.000, não foi 
muito além do que a simples reprodução em escala ampliada, do 
anterior. 

Como se pode notar, o nível de detalhamento das 
informações em escalas cartográficas dessas dimensões deixa 
muito a desejar. Principalmente no momento em que se busca 
oferecer alguma contribuição com vistas à implantação de um 
planejamento de abrangência local. Além disso, apesar de ter 
sido esboçada uma proposta de emprego do modelo nos 
mapeamentos fitogeográficos daquele referido Projeto, quando 
da sua atuação no Nordeste do Brasil (SALGADO, JORDY-
FILHO E GONÇALVES, 1981); e, (GONÇALVES E 
ORLANDI, 1983), ele não foi claramente desenvolvido e nem 
eficazmente aplicado. Não houve a publicação do modelo nos 
textos, mas apenas um gráfico tipo fluxograma, chamado de 
"Zonação Geobotânica", no qual é feita uma correlação das 
classes de vegetação, então delimitadas, com os parâmetros: 
Geologia e Geomorfologia, integrantes da mesma área. Ocorre, 
porém, que essa atividade somente era desenvolvida 
posteriormente a todos os trabalhos relacionados com a pesquisa 
sobre a vegetação, desde os seus levantamentos iniciais até a sua 
cartografia final. O que, definitivamente, não pode ser 
considerado como o emprego de um modelo, que deve, por sua 
vez, anteceder a maior parte dos trabalhos inerentes à pesquisa. 
Ainda assim, é permitido admitir-se que a não aplicação do 
modelo na sua plenitude não se deva unicamente a um problema 
de ordem estrutural daquele Projeto que, por alguma razão, os 
trabalhos sobre a vegetação eram sempre os primeiros a ser 
entregues. Logo, impedidos ficavam de se servir em tempo hábil 
das informações acabadas sobre geologia, geomorfologia e 
solos. Mas pode ser devida, também, à ausência ou insuficiência 
de dados climatológicos, que na época (até 1985), eram 
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absolutamente precários. De fato, o número de postos 
pluviométricos catalogados no Estado era muito restrito e, além 
disso, as informações por eles fornecidas eram imprecisas, 
quando não inexistentes. Para o caso particular deste trabalho, a 
republicação dos dados pela SUDENE (BRASIL/SUDENE, 
1990), com a renovação, inclusive, da rede de postos, favoreceu 
a que se pudesse avançar na atualização cartográfica. Igualmente 
da regionalização bioclimática, agora com outros objetivos em 
perspectiva. 

Vê-se, pelo exposto, que em função dessa carência, não 
houve outra alternativa senão a realização dessa regionalização, 
como sendo o primeiro passo. Obrigatório, portanto, para o 
prosseguimento da pesquisa nos moldes preconizados no 
Projeto. Para tanto, recorreu-se aos levantamentos dos dados e 
seus tratamentos, conforme explicitados nos itens anteriores. 
3.1 – A Natureza e o Tratamento dos Dados 

O que, aqui, está sendo chamado de “dados”, são os 
elementos constitutivos das duas variáveis compostas pelo 
modelo, na obtenção e classificação das Regiões Fitoecológicas. 
No caso da variável bioclimática, esses dados foram iniciados 
pelo levantamento dos postos pluviométricos e a distribuição 
deles na malha estadual e vizinhanças. Bem como a 
configuração dos mesmos acerca da precipitação pluviométrica 
(em milímetros) e da temperatura (em graus centígrados) pelas 
suas médias mensais. Isto, com validade para períodos sempre 
superiores aos dez anos (no caso alagoano o período de 
informação é variável para os anos, no máximo o de 1912 e no 
mínimo o de 1963). Quanto à outra variável, a litológica, os 
dados se baseiam nas informações oferecidas pelas cartas nas 
escalas disponíveis de 1:250.000 e 1:1.000.000, com 
abrangência válida para toda a superfície estadual. 
3.1.1 – Dados Climatológicos 
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A totalidade dos dados computados para efeito de 
utilização na pesquisa foi retirada de um universo de noventa e 
quatro postos pluviométricos. Dos quais, cinqüenta e nove são 
componentes da rede estadual alagoana. Os demais, trinta e 
cinco, pertencem aos Estados limítrofes: Pernambuco com 
dezessete; Sergipe com doze e Bahia com seis. 

Um fato muito importante a ser registrado, é que não 
houve informações climatológicas completas, tendo em vista 
que no universo das noventa e quatro fontes fornecedoras dos 
dados, nenhuma delas detinha o nível de Estação Meteorológica. 
Em decorrência disso, apenas os dados relativos à precipitação 
pluviométrica foram fornecidos. Essa é uma deficiência muito 
comum em toda a Região Nordeste do Brasil. Razão pela qual, 
as pesquisas que se utilizam dos demais dados meteorológicos 
se deparam, sempre, com esse obstáculo, que vem interferir 
bastante na eficácia das mesmas. 

Ao se saber que a regionalização bioclimática, na forma 
aqui praticada, para efeito de classificação da vegetação, não 
pode ser conseguida sem os dados mínimos de pluviometria e 
temperatura pelas suas médias mensais, foi preciso recorrer-se 
ao cálculo estimativo para a obtenção desta última. Para tanto, 
adotou-se o método proposto por Ribeiro e Gonçalves (1979), a 
partir da fórmula adaptada por Assis (1994): Tm = x-
ax1+bx2+cx3. Donde: 

Tm = Temperatura média; 
x = Constante dada para cada um dos doze meses; 
a = Latitude; 
x1 = Constante que multiplica a latitude; 
b = Longitude; 
x2 Constante que multiplica a longitude; 
c = Altitude; 
x3 = Constante que multiplica a altitude; 
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De posse das constantes dadas (x, x1, x2 e x3) para cada 
um dos doze meses do ano (Tabela 1), e após sua computação 
com os valores da altitude, latitude e longitude, expressos em 
cada um dos postos (Tabela 2), foram obtidas as médias mensais 
como resultado. 

 
 

Tabela 1 – Constantes para Cálcular as Temperaturas 
Médias 
Meses x x1 x2 x3 
Janeiro 12,9790 0,1323 0,4189 0,0054 
Fevereiro 15,4478 0,0816 0,3417 0,0057 
Março 19,1007 0,0314 0,2233 0,0054 
Abril 18,4404 0,1349 0,2505 0,0056 
Maio 19,0377 0,2988 0,2474 0,0062 
Junho 15,2757 0,4408 0,3551 0,0066 
Julho 12,1777 0,5236 0,4445 0,0071 
Agosto 10,4214 0,5777 0,5059 0,0068 
Setembro 9,2293 0,4820 0,5428 0,0061 
Outubro 7,7674 0,3091 0,5706 0,0058 
Novembro 8,3705 0,1936 0,5452 0,0053 
Dezembro 14,5985 0,0967 0,3590 0,0053 

Fonte: Ribeiro e Gonçalves, 1979 
Adaptação de: ASSIS, José Santino de. 1994 

Uma vez fornecidas essas médias estimadas de 
temperatura mensal em cada um dos 94 postos da rede, foi feita 
a transposição, junto com as médias também mensais de 
pluviometria, para o gráfico de linha (Diagrama Ombrotérmico) 
onde, na relação P< 2T obteve-se, individualmente por cada 
posto, o número de dias biologicamente secos no curso de cada 
ano. 

Concluída essa fase da obtenção e do tratamento dos 
dados climatológicos, o passo seguinte foi o de promover a 
distribuição dos postos no Mapa-base do Estado de Alagoas, na 
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escala de 1:250.000, acrescido dos demais postos utilizados 
pertencentes aos três Estados seus vizinhos (Figura 1). O 
objetivo dessa distribuição foi o de realizar, pelo método da 
interpolação, o delineamento das faixas bioclimáticas já 
indicativas, em primeira instância, das Regiões Fitoecológicas. 
A localização dos postos foi conseguida com o apoio das 
coordenadas geográficas, consignada em cada um deles. Vale 
salientar, em tempo, que o supracitado Mapa-base, em face da 
sua inexistência também sobre o Estado na referida escala, foi 
mais uma tarefa cumprida no prosseguimento da pesquisa. Para 
a sua prévia elaboração foram utilizadas, pelo processo de 
redução, as Cartas Topográficas produzidas pelo DSG e pela 
SUDENE na escala de 1:100.000 e pelo IBGE na de 1:50.000. 
Figura 1 – Distribuição dos Postos Pluviométricos 
 

Para efeito de identificação na carta, os postos foram 
numerados de 01 a 94, na seqüência seguinte:  
 do 01 ao 59, os pertencentes ao Estado de Alagoas; 
 do 60 ao 71, os de Sergipe; 
 do 72 ao 77, os da Bahia; 
 do 78 ao 94, os de Pernambuco. 
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A Tabela 2, abaixo, relaciona todos os dados computados 
na obtenção do número de dias biologicamente secos (dbs), 
necessários ao delineamento preliminar das Regiões Fito-
ecológicas. Nesta tabela, verifica-se que nas colunas centrais 
referentes às coordenadas geográficas, os seus dados estão 
transcritos em graus e décimos de graus, ao invés de graus e 
minutos, conforme constam na fonte (BRASIL/SUDENE, 
1990). Essa transformação dos minutos em graus se faz 
obrigatoriamente necessária, para efeito de homogeneização dos 
dados que facilitam os cálculos por ocasião da sua multiplicação 
pelas constantes dadas na Tabela 1 que, por sua vez, são 
fracionadas em decimais. Assim por exemplo: 08°22' são 
alterados para 08,4°; ou 35°30', para 35,5°. 
Tabela 2 – Dados Bioclimáticos dos Postos Pluviométricos 
No Posto Alt. Lat. Long. Dbs 
01 Delmiro Gouveia 256 9,4 38,0 215 
02 Água Branca 510 9,3 37,9 84 
03 Olho d'Água do Casado 209 9,5 37,9 195 
04 Mata Grande 633 9,1 37,7 88 
05 Capiá da Igrejinha 280 9,2 37,4 223 
06 Piranhas 110 9,6 37,8 235 
07 Pão de Açúcar 45 9,7 37,4 217 
08 Olho d'Água das Flores 286 9,5 37,3 188 
09 Riacho Grande 210 9,5 37,5 232 
10 Poço das Trincheiras 255 9,3 37,3 197 
11 Santana do Ipanema 250 9,4 37,3 160 
12 Batalha 120 9,7 37,1 215 
13 Cacimbinhas 300 9,4 37,0 194 
14 Major Isidoro 217 9,5 37,0 203 
15 Craíba 230 9,6 36,8 262 
16 Traipu 40 10,0, 37,0 192 
17 Porto Real do Colégio 30 10,2 36,8 178 
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18 Igreja Nova 17 10,1 36,7 160 
19 Lagoa da Canoa 235 9,8 36,7 143 
20 Arapiraca 264 9,8 36,7 196 
21 Limoeiro de Anadia 150 9,8 36,5 170 
22 Minador do Negrão 395 9,3 36,9 180 
23 Palmeira dos Índios 342 9,4 36,7 156 
24 Igaci 240, 9,6 36,6 100 
25 Quebrangulo 411 9,3 36,5 113 
26 Mar Vermelho 620 9,5 36,4 132 
27 Viçosa 300   9,4 36,3 100 
28 Santana do Mundaú 221 9,2 36,2 98 
29 Munguba 404 9,1 36,2 0 
30 São José da Laje 250 9,0 36,1 105 
31 Rocha Cavalcante 156 9,1 36,1 70 
32 União dos Palmares 155 9,2 36,1 147 
33 Santa Efigênia 170 9,3 36,1 128 
34 Capela   34   9,4 36,1 125 
35 Ibateguara 505 9,0 35,9 0 
36 Murici 82 9,3 35,9 125 
37 Colônia Leopoldina 166 8,9 35,7 126 
38 Flexeiras 70 9,3 35,7   95 
39 Matriz de Camaragibe 16 9,2 35,5 0 
40 Porto Calvo 54 9,1 35,4 70 
41 Maragogi 5 9,0 35,2 88 
42 Porto de Pedras 22 9,2 35,3 66 
43 Tatuamunha   12   9,2 35,4 93 
44 Passo de Camaragibe   90   9,2 35,5 40 
45 São Luiz do Quitunde 4 9,3 35,6 55 
46 Saúde 10 9,5 35,6 85 
47 Rio Largo 62 9,5 35,8 27 
48 Satuba 10 9,6 35,8 76 
49 Maceió 30 9,7 35,7 88 
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50 Atalaia 54 9,5 36,0 110 
51 Varrela 100   9,7 36,1 100 
52 São Miguel dos Campos 12 9,8 36,1 96 
53 Tanque d'Arca 280 9,5 36,4 127 
54 Anadia 105 9,7 36,3 120 
55 Junqueiro 120 9,9 36,5 150 
56 Coruripe 10 10,1 36,2 127 
57 Colônia Pindorama 110 10,1 36,4 104 
58 Penedo 28 10,3 36,6 138 
59 Piaçabuçu 10 10,4 36,4 142 
60 Pacatuba 20 10,5 36,7 124 
61 Propriá 17 10,2 36,8 178 
62 Aquidabã 217 10,3 37,0 150 
63 Itabi 187 10,1 37,1 144 
64 Gracho Cardoso 200 10,2 37,2 160 
65 Ilha do Ouro 40 9,9 37,3 275 
66 Lagoa 200 9,9 37,6 216 
67 Poço Redondo 171 9,8 37,7 205 
68 Curralinho 80 9,7 37,7 188 
69 Porto da Folha 45 9,9 37,3 215 
70 Belo Horizonte 200 9,8 37,9 212 
71 Canindé São Francisco 130 9,7 37,8 228 
72 Santa Brígida 285 9,7 38,1 266 
73 Riacho 300 9,6 38,2 203 
74 Paulo Afonso 250 9,4 38,3 162 
75 Juá 350 9,5 38,4 202 
76 Glória 247 9,2 38,3 290 
77 Vila da Volta 280 9,3 38,2 250 
78 São Saíte 420 9,1 38,9 287 
79 Tacaratu 550 9,1 38,2 148 
80 Inajá 355 8,9 37,8 300 
81 Pernambuco 365 8,8 37,7 272 
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82 Manari 559 9,0 37,6 160 
83 Itaíba 470 9,0 37,4 137 
84 Craíbas 450 9,1 37,3 195 
85 Águas Belas 376 9,1 37,1 175 
86 Pau Branco 300 9,2 36,9 170 
87 Bom Conselho 654 9,2 37,7 200 
88 Barra do Brejo 500 9,2 37,6 116 
89 Correntes 391 9,1 36,3 142 
90 Paquevira 623 8,9 36,1 142 
91 Quipapá 480 8,8 36,1 125 
92 Maraial 60 8,8 35,8 63 
93 Xexéu 200 8,8 35,6 85 
94 Barreiros 23 8,8 35,2 0,6 

Fonte dos dados brutos: SUDENE, 1990 
Organização e cálculos de: ASSIS, José Santino de. 1994 

Uma vez plotados os postos e calculados os seus dias 
biologicamente secos (dbs), procedeu-se o delineamento das 
faixas bioclimáticas compatíveis com as cinco classes da 
vegetação (Regiões Fitoecológicas) abrangidas pelo modelo. Ou 
seja: de zero a noventa; de noventa a cento e vinte; de cento e 
vinte a cento e cinquenta; de cento e cinquenta a cento e oitenta; 
e acima de cento e oitenta dias. Os resultados desse trabalho são 
comentados adiante, como sendo a primeira parte do que foi 
alcançado com a aplicação do modelo. 
3.1.2 – Dados Litológico-geomorfológicos 

Diferentemente do caso anterior, onde os dados 
incompletos deram lugar ao recurso das estimativas para que a 
pesquisa não sofresse problema de continuidade, estes são dados 
já prontos e, talvez por isso, desprovidos de maiores 
complexidades no seu tratamento. Isso quer dizer que a grande 
exigência da pesquisa limita-se, apenas, à existência de mapas 
temáticos sobre os assuntos supramencionados. Porém em 
escalas com dimensões adequadas à adotada no trabalho. Esta 
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foi, por sinal, a maior dificuldade encontrada no caso particular 
de Alagoas. São dois pontos muito importantes que acabam 
interferindo, de certa forma, na confiabilidade cartográfica das 
informações: a compatibilização da escala dos mapas já 
produzidos, de modo a facilitar o cruzamento dos dados, ou sua 
superposição; e, a maior quantidade possível desses mapas, a 
fim de fornecerem maior riqueza de dados em disponibilidade 
para a pesquisa alcançar o seu resultado a contento. Infelizmente 
aqui, ambos os casos deixaram um pouco a desejar, porém sem 
maiores comprometimentos para com a cartografia das unidades 
fitoambientais classificadas. 

A deficiência mais marcante é com respeito à existência 
de um reduzido número de mapas sobre o tema abordado: a 
litologia. Como de resto acontece com os demais temas de 
interesse ao diagnóstico geoambiental do Estado. Com respeito 
às informações de nível estadual, nada mais que dois mapas 
foram utilizados. Ainda assim, nem sempre com resultados 
coincidentes, tanto na classificação, quanto nos limites das suas 
unidades cartográficas. Para solucionar esse problema, foi 
preciso a elaboração de um delicado trabalho de adaptação na 
junção das duas informações, para se chegar a um resultado 
compatível. 

Quanto à outra deficiência, a da compatibilidade das 
escalas, verifica-se que apenas uma das cartas geológicas 
(DANTAS et al., 1986) está na escala coincidente de 1:250.000. 
Enquanto a outra (GAVA et al., 1983) está na escala de 
1:1.000.000. Já no referente às cartas geomorfológicas, por sua 
vez, uma delas (LIMA E COSTA, [s.s.]) esta na escala padrão 
do Estado: 1:400.000. E a outra (NOU, BEZERRA E DANTAS, 
1983), na escala também de 1:1.000.000. Isso contribui, em 
muito, para dificultar: tanto o trabalho de superposição, quanto o 
traçado das linhas divisórias das unidades geológicas e 
geomorfológicas. Aquelas que, no final, servem de guias nos 
limites das Regiões Fitoecológicas classificadas. Em se tratando 
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de cartas em escalas inferiores a adotada no trabalho, e não 
havendo, nesse caso, o recurso da estimativa para a superação da 
deficiência, não houve outra alternativa senão a de incorrer 
naquilo que já se convencionou chamar de "ampliação dos 
erros". Isso que aconteceu quando da compilação das 
informações cartográficas para a escala de 1:250.000. 

No que respeita à não coincidência sobre a classificação 
das unidades cartográficas, o problema é extensivo aos dois 
temas abordados. Além disso, há casos em que, sequer, uma 
classificação pode ser considerada. E quando ela existe, 
predomina, porém, e ao contrário, uma completa falta de 
hierarquia em relação às unidades cartografadas. Assim como 
uma visível ausência de interação entre as diversas unidades 
temáticas integrantes da pesquisa como um todo. Tomando-se 
como exemplo os mapas temáticos do Projeto 
RADAMBRASIL, nota-se que o traçado das unidades 
geológicas do seu Mapa de Geologia para Alagoas, não coincide 
com o do Mapa de Geomorfologia. E que, os de ambos, não 
coincidem com os traçados das unidades fitogeográficas do 
Mapa de Vegetação. Daí porque a delimitação e a classificação 
das Regiões Fitoecológicas oferecidas por aquele projeto, não 
levavam em conta a adoção do modelo de regionalização nos 
moldes adequados. Isso significa dizer que a principal 
característica verificada entre os mapas tomados como fontes de 
dados, é justamente o isolamento. Nota-se que eles parecem que 
buscaram atender, apenas, os interesses de si próprios, e náo a 
integração. Isso implica em se admitir que em nenhum dos dois 
casos haja qualquer interação com a vegetação. Tanto ao nível 
de classificação quanto de hierarquia com a devida submissão às 
dimensões de escalas. O que existe, na verdade, após a 
constatação do fato, é que apenas ligeiras coincidências são 
verificadas. 

Em decorrência disso, as informações fornecidas abaixo 
acerca da classificação referente aos dois temas referidos, no 
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atendimento da regionalização em pauta, e dentro dos limites 
exigidos pelo modelo, são resultados de uma adaptação 
terminológica e demarcatória retiradas dos referidos mapas 
tomados como fontes de referência. Com o procedimento da 
adaptação obteve-se como resultado as seguintes unidades 
litológicas e geomorfológicas, no mesmo nível hierárquico das 
Regiões Fitoecológicas: 
a) Unidades litológicas 

De acordo com o Mapa Geológico de Dantas et al. 
(1986) na escala de 1:250.000, o Estado de Alagoas é 
subdividido em duas "Compartimentações Geotectônicas": a 
"Província Costeira", identificada como de "Coberturas 
Fanerozóicas", e a "Província Borborema". 

A primeira compreende os arenitos e outras rochas 
sedimentares, com idades situadas entre o Quaternário mais 
recente (o Holoceno) e o Paleozóico Médio (Siluro-Devoniano), 
passando pelo Terciário (Plioceno) e o Cretáceo. Afora os 
sedimentos (Arenitos) paleozóicos, que são representados por 
duas pequenas unidades situadas na porção mais ocidental do 
Estado, os demais se localizam, todos, na "Província Costeira", 
sob a denominação de "Bacia Sergipe-Alagoas". Enquanto nos 
do Paleozóico pertencem à "Bacia Jatobá". Por sua vez, a 
segunda unidade, que abrange todo o restante da área estadual é 
representada pelas rochas do Pré-Cambriano (Ígneas e 
Metamórficas), chamadas de "Embasamento Cristalino". Para 
efeito de utilização por este trabalho, apesar da terminologia ter 
sido retirada do mapa de Dantas et al. (1986), já que o de Gava, 
et al. (1983) não permite essa possibilidade, a delimitação 
cartográfica resultou da fusão dos dois. Uma vez que os limites 
das suas unidades nem sempre são coincidentes. 
b) Unidades geomorfológicas 

O Mapa Geomorfológico do RADAMBRASIL, apesar 
da sua pequena escala de 1:1.000.000, no entanto, é o que traz 
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uma classificação que mais se coaduna com o processo de 
regionalização fitoecológica aqui adotada. Isso é possível 
porque ele também faz uso da hierarquia aplicada para as 
diversas unidades de mapeamento que delimitou. 

Para efeito de equiparação com a classificação da 
vegetação ao nível hierárquico de Região, a classificação 
geomorfológica adotada, também com adaptação, foi a de 
mesmo nível hierárquico. Sob a denominação de "Regiões 
Geomorfológicas", conforme Nou, Bezerra e Dantas (1983). 
Desse modo, para o Estado de Alagoas foram computadas cinco 
classes dessas regiões: "Piemontes Inumados" (a que 
corresponde aos chamados "Tabuleiros Costeiros"); "Vales 
Dissecados" (a que compreende os entalhamentos dos mesmos 
Tabuleiros por onde afloram rochas do embasamento cristalino); 
"Planalto Rebaixado Litorâneo" (a que engloba os denominados 
"Piemontes Orientais da Borborema"); "Planalto da Borborema" 
(a que abrange as "Encostas Orientais da Borborema"); e, 
"Baixo Planalto Pré-Litorâneo" (a que é formada pelo 
denominado "Pediplano Sertanejo"). A simplificação dessa 
classificação litológico-geomorfológica ao nível de Região, para 
efeito de compatibilidade com as Regiões Fitoecológicas, está 
representada nos Quadros 2 a 4. Todos eles são partes 
integrantes do item a seguir. 
3.2 – Resultados Alcançados 

O resultado direto que se objetiva alcançar com a 
aplicação do modelo é, confome evidenciado, a Regionalização, 
enquanto instrumento orientador do trabalho final de 
Cartografia Fitoecológica. Somente a partir da conclusão dessa 
etapa é que se caminha em busca de outros objetivos ou outras 
aplicações. Ou seja, uma vez conseguida essa regionalização, ela 
servirá, dai em diante, como instrumento fundamental ao 
desenvolvimento de outros estudos em escalas cada vez mais 
aproximadas de detalhe, para os diversos fins que a pesquisa 
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esteja objetivando. Neste caso particular, o objetivo final é o do 
Zoneamento de Unidades de Conservação, considerado como 
um dos elementos infraestruturais ao Planejamento Ambiental. 
Para esse caso específico, apenas um degrau hierárquico a mais 
está acrescentado. Além deste que está sendo obtido ao nível de 
Região. 

Como já foi mencionada, a regionalização fitoecológica 
é uma resultante do cruzamento, ou superposição dos dados 
coligidos ou produzidos. Estes mesmos que aqui são 
identificados como as variáveis: bioclimática e litológico-
geomorfológica, conforme comentados no item anterior. Dessa 
maneira, para se atingir o resultado final compreendendo o 
universo territorial do Estado de Alagoas, o desenvolvimento 
dos trabalhos a este fim destinado, passou por três fases 
distintas. Conforme explicitadas a seguir. 
3.2.1 – Resultados da primeira fase 

Esta fase inicial da regionalização, que é compreendida pelo 
lançamento dos dados relativos à variável bioclimática, apresenta 
como resultado a superfície estadual alagoana subdividida em faixas 
com cinco períodos biologicamente secos. Que correspondem às cinco 
regiões fitoecológicas alcançadas pelo modelo. O Quadro 2, abaixo, 
mostra este primeiro estágio da regionalização fitoecológica alagoana. 
Desde quando associa cada um dos períodos computados, a uma 
Região Fitoecológica em particular. 
Quadro 2 – Faixas Bioclimáticas do Estado de Alagoas 
Período Bioclimático (dbs) Regiões fitoecológicas 
Entre 0 e 90 dias Floresta Ombrófila 
Entre 90 e 120 Floresta Estacional Semidecidual 
Entre 120 e 150 Floresta Estacional Decidual 
Até 180 Cerrado (quando Arenitos) 
Acima de 150 Caatinga (quando Embasamentos) 

Elaboração: ASSIS, José Santino de. 1995 
Com a conclusão dessa primeira fase, a área do Estado 

de Alagoas ficou subdividida em cinco classes de faixas 
bioclimáticas, ou períodos biologicamente secos, assim 
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constituídos: 0 a 90 dias (Floresta Ombrófila); 90 a 120 
(Floresta Estacional Semidecidual); 120 a 150 (Floresta 
Estacional Decidual); até 180 (Cerrado, quando em Arenitos); e, 
acima de 150 dias (Caatinga, quando no embasamento). 

Cada uma dessas delimitadas faixas está representando, 
temporariamente, uma das cinco unidades fitoecológicas 
representativa da vegetação original alagoana. Numa 
demonstração antecipada de que nesta unidade da federação, o 
modelo alcançou o seu universo fitogeográfico ao nível de 
Região Fitoecológica. Neste estágio da regionalização, o que 
deve ser levado em muita conta, é que ela é temporária. Ou seja, 
trata-se de um resultado obtido com o emprego de apenas uma 
das duas variáveis utlizadas. Isso implica em dizer que poderá 
haver bastante modificação após o emprego da outra variável. 
Esta possibilidade pode permitir que todo o delineamento 
demonstrado na Figura 2, tanto poderá sofrer alterações nos seus 
contornos, quanto poderá até desaparecer a partir do momento 
em que for procedida a superposição com a variável litológico-
geomorfológica. A faixa situada entre 150 e 180 dias, por 
exemplo, somente permanecerá inalterada se houver arenitos no 
seu perímetro. 

 

Figura 2 – Períodos Biologicamente Secos 
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Outro fator que ainda poderá alterar o traçado das linhas, 
mas que não influi nessas três fases do modelo, é que o critério 
da distribuição dos postos pluviométricos, quando eles foram 
instalados, certamente não objetivava este particular objetivo 
fitogeográfico. Daí porque alguns desses contornos poderão ser 
apenas aproximativos da realidade. Casos dessa natureza, se 
acontecer, somente serão corrigidos com os necessários trabalhos de 
campo e das interpretações das imagens orbitais utilizadas. 
3.2.2 – Resultados da segunda fase 

Esta é a fase que mostra o lançamento dos dados 
referentes à variável litológico-geomorfológica. Ela é uma 
decorrência da separação de áreas litologicamente diferenciadas. 
Ou mais precisamente, entre rochas sedimentares e ígneas ou 
metamórficas, conforme se verifica no Quadro 3 abaixo. Os 
comentários acerca dessa junção de informações constam do 
item anterior (3.1.2). 
Quadro 3 – Regionalização Litológico-Geomorfológica 

Geologia 
(compartimentação geotectônica) 

Geomorfologia 
(regiões geomorfológicas) 

Província Costeira 
Coberturas Fanerozóicas (Grupo 
Barreiras) 

Embasamento Cristalino 

 
Piomontes Inumados 
(Tabuleiros Costeiros) 

Vales Dissecados (Entalhes nos 
Tabuleiros) 

Província Borborema 
Sedimentos Arenitos 
 
Embasamento Cristalino 

 
Formação Tacaratu 
Planalto Rebaixado Litorâneo 
Planalto da Boroborema 
Pediplano Sertanejo 

Organização: ASSIS, José Santino de. 1995 

Como foi mencionado anteriormente, apenas uma dessas 
duas variáveis é insuficiente, ainda que ao nível de modelo, para 
estabelecer os limites precisos das Regiões Fitoecológicas 
classificadas. Isso quer dizer que esse resultado não poderá ser 
conseguido sem o complemento dessa segunda fase dos 
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trabalhos. Essa que é a regionalização, também, dos parâmetros 
Geologia e Geomorfologia, transportados para uma única figura, 
tal como expressos na Figura 3. Para que o resultado dessa 
junção não resulte comprometido, normalmente é preciso a 
prática do exercício de um esforço adaptativo muito criterioso. 
Sem deixar de exigir do seu signatário um mínimo de 
familiarização com esses dois importantes fatores 
geoambientais. 
Figura 3 – Geologia e Geomorfologia 

Isso é recomendável porque é de costume não haver 
interação na realização das pesquisas sobre ambos. O que 
contribui para que os limites das suas unidades classificadas 
tendam a não ser coincidentes. Essa observação é de tal modo 
importante que, ainda mesmo que o resultado alcançado seja 
considerado satisfatório, ainda assim, para um trabalho 
cartográfico final, ou pós-modelo, um cheque de campo para 
confirmar os limites se constitui numa tarefa obrigatória. 

No Estado de Alagoas, após o tratamento dos dados 
relativos a essa segunda variável, aqueles que foram retirados 
das cartas de Geologia e de Geomorfologia e que são 
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abrangentes para toda a malha estadual, resultaram nas unidades 
discriminadas no Quadro 3. Já com as adaptações promovidas 
sobre as denominações. 
3.2.3 – Resultados da terceira fase 

A terceira fase dos trabalhos compreende a superposição 
dos dois resultados anteriormente expressos através dos Quadros 
2 e 3. Feita essa superposição, que tem no Quadro 4 a sua 
demonstração, o resultado final, enquanto modelo, é 
representado pela Figura 4. Esta é a fusão cartográfica daquelas 
que, juntas, se constituem no resultado final obtido com a 
aplicação do modelo em Alagoas. Ou seja, a Regionalização 
Fitoecológica deste Estado nordestino. 

Esta pode ser considerada a fase mais importante dos 
trabalhos, por algumas razões muito simples. Uma delas é 
porque se trata, mesmo, da fase onde se manifesta a 
regionalização propriamente dita. Os demais resultados que lhe 
antecedem, são temporários, e formadores de uma espécie de 
base preparatória. A outra, é porque, agora sim, se alcança de 
fato o resultado da aplicação do modelo, como o produto final 
derivado da superposição das duas variáveis consideradas. E 
uma terceira razão, é que ela sugere ser a que melhor expressa a 
contribuição do pesquisador nessa exclusiva etapa dos trabalhos 
destinados à realização da pesquisa proposta. Principalmente no 
que consiste a aglutinação de todos os dados, culminando no 
objetivo final que é a Regionalização Fitoecológica. Embora, 
lembrando sempre, enquanto decorrente da aplicação do 
modelo, e no seu atendimento. Este cuja principal contribuição é 
a de servir como uma espécie de guia para o prosseguimento de 
outros trabalhos que necessitem do conhecimento da vegetação 
pelas suas Regiões Fitoecológicas. Ou que venham a precisar de 
subdivisões hierárquicas inferiores para pesquisas cuja 
cartografia se utilize de escalas cada vez mais apróximadas, ou 
de detalhe. 
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Quadro 4 – Regiões Fitoecológicas do Estado de Alagoas 
Litologia e 
Geomofologia 

Bioclimas 
(dbs) Regiões Fitoecológicas Legen

da 

Província Costeira 
Depósitos 
Sedimentares 
Tabuleiros Costeiros 

0 a 180 
0 a 90 dias 
90 a 120 
120 a 150 

Cerrado 
Floresta Ombrófila/Cerrado 
Floresta Semidecid/Cerrado 
Floresta Decidual/Cerrado 

CE 
FO/CE 
FS/CE 
FD/CE 

Província Costeira 
Embasamento 
Cristalino 
Vales Dissecados 

0 a 90 
90 a 120 
120 a 150 

Floresta Ombrófila 
Floresta Est. Semidecidual 
Floresta Est. Decidual 

FO 
FS 
FD 

Província Borborema 
Embasamento 
Cristalino 
Planalto da Borborema 

0 a 90 
90 a 120 
120 a 150 

Floresta Ombrófila 
Floresta Est. Semidecidual 
Floresta Est. Decidual 

FO 
FS 
FD 

Província Borborema/ 
Embasamento 
Cristalino 
Pediplano Sertanejo 

 
> 150 

 
Caatinga 

 
CA 

Organização: ASSIS, José Santino de. 1995 

Como se observa neste Quadro confirma-se a existência 
das cinco Regiões Fitoecológicas na superfície territorial 
alagoana. Apesar disso, alguns detalhes a mais são, ainda, 
observados. Um deles, por exemplo, é o que se refere às faixas 
ou parcelas que os períodos biologicamente secos indicavam 
naquele estágio da regionalização, como pertencendo à Região 
Ecológica do Cerrado. No entanto, quando computada a variável 
litológico-geomorfológica, quase todas elas desapareceram, ou 
cederam lugar à Região Ecológica da Caatinga. Isto aconteceu 
porque, como já foi antes mencionado, não havia depósitos 
sedimentares (Arenitos) em nenhuma das suas delimitações. 

Um segundo detalhe observado diz respeito à 
duplicidade de legenda, quando a regionalização se estende 
pelas áreas dos depósitos sedimentares da "Província Costeira", 
por onde se distribuem os Arenitos do conhecido Grupo 



58 
 

 
 

Barreiras, ou Tabuleiros Costeiros. Lá, no período que abrange 
desde zero até cento e cinquenta dias biologicamente secos, ou 
seja, nas faixas de ocorrência das três modalidades de Florestas, 
também pode acontecer, como de fato acontece, a ocorrência de 
manchas pertencentes à Região Fitoecológica do Cerrado, como 
mostrado na Figura 4. 
Figura 4 – Regiões Fitoecológicas 

O motivo para esta aparente anomalia já foi comentado 
anteriormente. Aqui, porém, justifica-se a impossibilidade de 
separação entre o Cerrado e qualquer uma das Florestas, apenas 
pelo recurso único do modelo, em virtude das condições 
geoambientais atuais favorecerem a ocorrência de ambos os 
casos. Por esse motivo é obrigatório, nesse estágio da 
regionalização, que a legenda indique as duas possibilidades. A 
cartografia, em definitivo, somente será conseguida com o 
recurso da interpretação de imagens orbitais e dos 
levantamentos de campo. 
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3.3 – Classes de Vegetação não Contempladas no Modelo 
Além das cinco classes de Regiões Fitoecológicas que 

podem ser previamente delimitadas com a aplicação do modelo, 
existem outras que normalmente ocorrem na faixa tropical 
brasileira, que não são por ele contempladas. No caso de 
Alagoas, em termos gerais, são em número de três. São elas: 
Vegetação Pioneira; Transição Fitoecológica (Ecotono); e, 
Refúgio Ecológico. Fala-se em termos gerais porque cada uma 
dessas unidades também pode ser subdividida em parcelas 
menores, conforme sejam as suas características geoambientais 
e fitofisionômicas mais particularizadas. Por exemplo, a 
Vegetação Pioneira em Alagoas, aparece sob a forma de várzeas 
aluviais inundáveis ou não, praias, mangues, dunas fixas e 
móveis, campestres de restingas, cumeadas e áreas pantanosas e 
fluviopalustres. 

O fato de o modelo não absorver essas outras unidades 
vegetacionais decorre das especificidades de cada uma delas, 
individualmente. Tomando-se a Vegetação Pioneira outra vez 
como exemplo. Onde se verifica que ela é um tipo que 
independe dessas condições bioclimáticas próprias da faixa 
intertropical para promover o seu desenvolvimento e expansão 
ao longo da costa brasileira. Ou seja, ela extrapola a faixa 
tropical, como no caso dos manguezais que, somente em 
território brasileiro alcançam a latitude de 29° sul, e até a 
longitude de 60° WGr (HERZ, 1991). 

Quanto aos Ecotonos, por sua vez, não podem ser 
alcançados pelo modelo porque a própria característica deles é a 
de reunir particularidades distintas de duas ou mais Regiões 
Fitoecológicas, que estejam se contactando. A interpenetração, 
seja na flora, na vegetação, ou nos demais fatores do ambiente, 
impede que se estabeleça um modelo demarcatório das suas 
faixas de ocorrência. Eles somente podem ser delimitados, como 
de resto acontece com os demais casos, com o emprego de 
outros recursos de mapeamento. Como os exemplos da 
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interpretação de imagens orbitais e dos indispensáveis 
levantamentos de campo. 

Por seus turnos, os Refúgios Ecológicos são os mais 
difíceis de serem absorvidos pelo modelo, em razão de estarem, 
acima de tudo, representando sistemas ambientais muito 
recuados no tempo. E, além disso, eles podem se manifestar na 
paisagem fitogeográfica sob qualquer um dos tipos 
vegetacionais consignados. Com exceção, evidentemente, dos 
classificados como "Vegetação Pioneira". 

Além de todos esses motivos impeditivos a que o modelo 
não alcance esses demais tipos vegetacionais, há, ainda, a 
facilidade com que eles dispõem, de poderem exercer a sua 
distribuição por entre qualquer uma das classes consignadas 
pelo modelo. Eles tanto podem ocorrer isoladamente no interior 
de qualquer uma das Regiões Fito-ecológicas classificadas, 
como duas ou mais ao mesmo tempo. Em Alagoas, no entanto, 
não são registrados todos os casos acima referidos. A carta de 
vegetação do Estado, que será atualizada e futuramente 
confeccionada na escala de 1:250.000, se encarregará de 
proceder a distribuição das classes de vegetação existentes em 
todos os seus níveis, até pelo menos, onde a dimensão dessa 
escala possa permitir. 

4 – Conclusão 
Talvez não seja demais repetir um fato que foi uma 

preocupação de todo o desenrolar do trabalho. O de que os 
resultados alcançados não são de modo nenhum definitivos, em 
se tratando da proposição de um modelo. Por duas razões 
principais. A primeira delas é porque a pesquisa, para o começo 
da qual se recorreu a esse recurso da modelização, teve neste 
trabalho apenas uma preliminar introdução do que vem a ser 
estudado futuramente. Condição que nem seria necessária se já 
houvesse uma cartografia fitoecológica nos moldes da exigência 
da pesquisa, quanto ao alcance de um dos seus objetivos: o 
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Zoneamento de Unidades de Conservação, para o Estado de 
Alagoas. O outro objetivo é o de que esse zoneamento possa 
servir como instrumento infraestrutural ao Planejamento 
Ambiental do referido Estado, no referente à conservação e à 
gestão da biodiversidadedo do seu território. 

A segunda razão para que o resultado não seja definitivo 
é porque se trata de um modelo, e, como todos os modelos, a sua 
contribuição se encerra na previsão da existência dos fatos, com 
praticamente nenhuma probabilidade de erro. Neste caso 
particular, em se tratando de um objeto cartográfico, essa 
margem de erro reside apenas no tracejamento das linhas 
demarcatórias das unidades fitoecológicas, que certamente 
sofrerão alterações. E nunca, porém, na existência de qualquer 
uma daquelas cinco unidades classificadas, conforme destacadas 
na Figura 4. 

A opção pela aplicação do modelo em Alagoas foi 
devida a casuais observações feitas em campo, por ocasião de 
aulas escolares do Curso de Bacharelado em Geografia. Em 
comparação com o que consta nos mapas de vegetação do 
Projeto RADAMBRASIL (GONÇALVES E ORLANDI, 1983); 
e de Sarmento e Chaves (1985). Foi verificado que alguns 
polígonos não estavam perfeitamente coincidentes. Tanto no 
próprio planejamento da vegetação nas suas diversas 
manifestações fitoambientais quanto, e principalmente, no que 
respeita aos limites das diferentes unidades litológicas e 
geomorfológicas. Constatadas essas disparidades, não restou 
outra alternativa senão partir-se para a atualização dos limites e 
das correlações. Tarefas que não conduziram a aplicação do 
modelo. Não só pela racionalidade nos trabalhos que ele 
representa, mas, também, pela fidelidade informativa que lhe 
faculta. 

O resultado dessa aplicação conforme demonstrado na 
Figura, confronta com o que apresenta o Mapa de Vegetação de 
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Gonçalves e Orlandi (1983), no que concernem apenas as suas 
Regiões Fito-ecológicas. Em se considerando que a figura foi 
elaborada para atender somente a comparação das classes de 
vegetação. Bem como os seus respectivos limites com os 
estipulados pelo modelo. A compilação foi limitada apenas às 
classes de vegetação ao nível de Região. Com exceção da longa 
faixa de transição (Ecotono) que separa a Região Fitoecológica 
da Floresta com a da Caatinga. 
Figura 5 – Regiões Fitoecológicas do RADAMBRASIL 

De uma análise rápida no Mapa de Gonçalves e Orlandi 
(1983), percebe-se que entre a Região da Floresta Estacional 
Semidecidual e a faixa de Transição Fitoecológica, não foi 
registrada a presença da Floresta Estacional Decidual. Para se 
constatar este erro, nem é preciso um cheque de campo. A 
própria seqüência natural da sucessão ambiental já permite a sua 
confirmação. Além disso, a Região Fitoecológica da Caatinga 
somente faz contato, no caso de Florestas, com a Estacional 
Decidual. Nem que seja apenas por uma estreita fímbria. Esta 
pode ser considerada uma regra. 
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Esta dívida verificada naquele Mapa para com a 
realidade fitogeográfica alagoana iria impedir, logo de início, 
que a Floresta Estacional Decidual ficasse representada por, pelo 
menos, uma unidade de conservação. Desde que ele fosse 
tomado como desprovido de falhas dessa magnitude. Falhas 
assim podem ser atribuídas muito mais a um problema estrutural 
daquele Projeto, do que mesmo das equipes responsáveis por 
cada área de mapeamento. A confirmação disso é que os 
trabalhos de mapeamento da vegetação eram concluídos, 
sempre, bem antes dos de Geologia, Geomorfologia e Pedologia 
(solos). Razão pela qual, a variável litológico-geomorfológica 
não era devidamente empregada. Resultando, com isso, em 
notáveis diferenças do tipo que se verifica com a superposição 
das mesmas nas suas cartografias. Outro motivo que pode ter 
contribuído para essa deficiência, como já foi antes mencionado, 
deve-se, talvez, a escassez de Postos Pluviométricos no 
perímetro estadual alagoano, na época dos levantamentos. Por 
esses motivos, e talvez ainda, pela falta de regras metodológicas 
melhor definidas, os contornos obtidos sobre as Regiões 
Fitoecológicas foram resultantes, muito mais, de um estado de 
espírito dos técnicos responsáveis, do que de um fundamento 
pré-estabelecido. Ou por um procedimento baseado no 
empirismo apenas, sob a atuação dos pesquisadores que 
compunham as equipes responsáveis por cada área de estudos e 
levantamentos. 

Isso, no entanto, não invalida, nem põe em cheque, a 
qualidade dos trabalhos. Nem tampouco a sua inigualável 
importância para a Fitogeografia brasileira. Principalmente pela 
sua abrangência nacional, sua unificação terminológica 
preocupada inclusive com a universalização e, acima de tudo, 
pela forma de classificação que foi adotada, já sob uma 
preocupação com o planejamento regional (VELOSO, et al., 
1975). Ainda assim, o emprego do modelo não deixa de ter as 
suas limitações. E estas são mais evidentes através de dois 
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principais pontos. O primeiro é que, infelizmente, ele não 
abrange o universo de todo os tipos de vegetação que ocorrem 
no Brasil tropical. E o segundo, porque as linhas demarcatórias 
das unidades vegetacionais, para efeito de trabalho final, não 
prescindem dos tradicionais, mas insubstituíveis, trabalhos de 
campo. No entanto, em seu favor, tem a grande vantagem de 
fornecer informações seguras sobre os tipos que engloba, em 
virtude, principalmente, do tratamento holístico que lhe é 
consignado. 

Outro dado a ser considerado sobre o resultado 
alcançado pelo modelo, é que ele possa parecer como um fim 
em si mesmo. Já que, em se levando em conta as limitações que 
lhe são inerentes, pode-se supor que a sua praticidade resulte 
comprometida. A justificativa para que isso não se confirme é 
que essa fase da classificação se constitui, exclusivamente, 
apenas numa base de apoio para o processo de hierarquização de 
unidades fitoecológicas. No exemplo desta pesquisa para a qual 
a aplicação do modelo foi indicada, conforme explicitado logo 
no seu título, apenas um grau hierárquico a mais se faz 
necessário após esse resultado obtido. Isso acontece porque a 
escala adotada no zoneamento em previsão é a de 1:250.000. 

Esse segundo grau de hierarquia irá permitir que todas as 
Regiões Fitoecológicas classificadas através da aplicação do 
modelo, sejam subdivididas em unidades vegetacionais 
menores, segundo o condicionamento de outros fatores 
ambientais. Pois eles se constituirão em novas variáveis 
indicadoras de seus limites cartográficos. Como por exemplo: 
traços fisionômico-estruturais diferenciados pelas variações de 
formas de relevo, de classes de solos, de declividade dos 
terrenos, de cotas altimétricas, de exposição, de graus de 
antropismos, dentre outros. 

Finalmente, outra justificativa para que se faça uso do 
modelo, é que não se pode deixar de reconhecer a economia que 
a sua aplicação oferece. Seja em matéria de tempo, de custos, de 
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material e, sobretudo, de confiabilidade nas informações. 
Porquanto, desprovido de qualquer subjetividade emanada do 
sentimento ou do julgamento individual de cada pesquisador, em 
particular. 

 
ZONEAMENTO FITOAMBIENTAL PARA PROPOSIÇÃO DE 
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

1. Introdução 
O critério adotado até o momento para a criação de 

Unidades de Conservação, no Brasil, tem sido primado por um 
princípio onde prevalecem, sobretudo, as vozes da emoção. Ele 
tem sido adotado em todos os níveis da política administrativa 
brasileira. Ou seja: nacional, estadual, municipal e empresarial. 
Ainda assim, as propostas de criação resultam, sempre, das 
manifestações políticas que a sociedade organizada lhes 
imprime. E nunca em bases científicas apoiadas nos traços mais 
amiúdes exibidos pelos diferenciados ecossistemas, enquanto 
naturais. 

Atitudes assim, embora tenham todos os seus méritos 
reconhecidos, pois, sem essa pressão, certamente ainda não 
haveria, atualmente, uma rede de Unidades de Conservação 
espalhada pelo território nacional, nem a existência da Lei que a 
regula. Lei esta, ainda assim, muito precária na sua obediência. 
Isso acontece porque não se contemplam os diversos tipos de 
ecossistemas que a paisagem fitogeográfica brasileira possui. A 
partir de quando, o nível de classificação é estendido para além 
do que tem se limitado aos macro-espaços fitogeográficos 
denominados de “Biomas”. São os exemplos da Floresta 
Amazônica, da Mata Atlântica, do Cerrado e da Caatinga. 

Pode-se conjeturar, por esse procedimento, que a 
estratégia utilizada para a escolha e respectiva legalização das 
Unidades de Conservação, em nível nacional, é essencialmente 
uma medida político-administrativa. O mesmo procedimento é 
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repetido para as instâncias estaduais e municipais, agora com as 
reduções para “Regiões Fitoecológicas” e seus diferenciados 
“Ecossistemas”, ou de Unidades Fitogeográficas de paisagens, 
na linha dos “Geossistemas”. Em qualquer caso, isso quer 
simbolizar uma questão de ordem conjuntural. Pois parece 
resultar de uma submissão a uma barganha política influenciada, 
ou conduzida, por instituições interessadas na exploração 
madeireira, no agronegócio, nos descasos com a desertificação, 
com o aquecimento global e com a desconservação da 
biodiversidade e do seu biotopo. 

Em nível estadual, como ficou patenteado, esse critério 
baseado nos grandes biomas não é seguido. Nesse caso, tem 
prevalecido a pressão política de um público mais politizado e, 
por isso mesmo, mais crítico e mais exigente. Forçando a que os 
dirigentes identifiquem, delimitem e legalizem as Unidades de 
Conservação (UCs). Casos em que são beneficiadas apenas as 
áreas próximas às grandes cidades, principalmente as capitais e 
suas regiões metropolitanas. Como estas, na sua maioria, são 
situadas nas faixas litorâneas, são os manguezais os melhores 
contemplados. Além deles, apenas algumas pequenas manchas 
de florestas são legalizadas. Alguns exemplos no litoral 
nordestino: a que protege das dunas a cidade de Natal; da que 
circunda o horto de Dois Irmãos em Recife; da que cinge uma 
nascente que abastece alguns bairros da cidade de Maceió; ou da 
que internacionaliza a da Paraíba em João Pessoa. Como se vê, a 
estratégia é mais para atender a uma demanda de ordem visual 
apoiada no fator: proximidade. Nunca, porém, nas 
especificidades das Regiões Fitoecológicas e seus variados 
ecossistemas geofitoambientais abrangentes para todos os 
territórios. Sejam públicos ou particulares. 

Em nível municipal, retirando as regiões metropolitanas, 
a questão é bem mais agravante, pois isso é coisa considerada 
insignificante. Quando não, assunto inteiramente desconhecido 
ou, no máximo, uma ameaça de perda das terras por alguns dos 
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senhores proprietários. Para este caso conclui-se que a estratégia 
ainda é a do desconhecimento, ou da ignorância, que se refletem 
pela garantia de posse das terras. Por isso, os atuais 
remanescentes de vegetação original continuam sendo objeto do 
desmatamento e da perseguição da raríssima fauna que lhe 
povoa. Quando ainda existe. 
2. Metodologia 

Ao se analisar essa insuficiente e precária postura 
conservacionista sob o ponto de vista técnico-científico, este que 
não é, ainda, utilizado pelas instituições; nota-se que há, pelo 
menos, três considerações a serem discutidas: a) não há 
subordinação a uma escala cartográfica tecnicamente adequada; 
b) não se contemplam todas as classes de ecossistemas 
existentes; c) não se aplica uma distribuição espacial organizada. 
Essas considerações são pormenorizadamente comentadas 
abaixo. 
a) A que se relaciona com a desobediência técnica à dimensão 

de uma escala cartográfica dada. Ela pode atender a quatro 
ordens de grandezas espaciais, identificadas como segue. 

 Em nível nacional – para ser compatível com a extensão 
territorial brasileira, e para ter representação cartográfica 
numa escala de até 1:5.000.000, o tamanho mínimo da 
unidade seria de 400 km² (40.000 hectares). Menor que isso, 
somente em casos de outros interesses estratégicos, pelo que 
seria identificada apenas por meios iconográficos. 

 Em nível estadual – a menor área cartografável seria a de 16 
km² (1.600 hectares), que se faz visível na escala de até 
1:1.000.000. 

 Em nível municipal – a menor área seria a de 01 km² (100 
hectares), por se tornar visível numa escala de até 1:250.000. 

 Em nível empresarial (fazendas) – a dimensão mínima seria 
a de 0,4 km² (04 hectares) por oferecer visão cartográfica na 
escala de até 1:50.000. 
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Para os três últimos casos, as unidades tomadas como 
referência estão sendo consideradas com uma extensão 
territorial máxima de 300.000 km² para estados; 75.000 km² 
para municípios e 1.100 km² para propriedades particulares. 

Notar que a disparidade em termos de tamanho entre 
essas unidades, no Brasil, é muito acentuada. Compare-se um 
estado de Sergipe com um estado do Pará, por exemplo. Para 
unidades com áreas maiores, ajustes deverão ser promovidos. 
b) A que se relaciona com a não abrangência de todos os tipos 
de ecossistemas que as paisagens fitogeográficas possuem. Ela 
se identifica por uma visível inobservância quanto à 
preocupação de manter o estado da conservação. Ao menos uma 
pequena e simples amostra representativa de cada uma das 
classes daqueles ecossistemas constantes da fitogeografia 
brasileira, pela sua linha fisionômico-ecológica de estudos. Os 
exemplos dados acima, quando se referem às Capitais de 
Estados, são as provas dessa prática. Ali, são contemplados, por 
exclusiva obediência a uma legislação federal, os Manguezais e 
a Mata Atlântica. Não se observando que essa Mata Atlântica 
pode estar numa faixa bioclimática favorável, ou não, ao seu 
bom equilíbrio em nível de Florestas (Ombrófilas ou 
Estacionais); se distribuída sobre rochas sedimentares ou do 
embasamento cristalino; se ocupando várzeas, encostas, serras 
ou superfícies tabulares; ou, ainda, em quais tipos de solos e 
suas idades; se protegendo nascentes ou zonas de recargas; entre 
outros. Tudo isso sem deixar de levar em conta as demais 
Regiões Fitoecológicas. Como os Cerrados, as Caatingas e suas 
áreas de transição: os Ecotonos. 
c) A que se relaciona com a forma de distribuição espacial das 
Unidades de Conservação, que se caracteriza por uma completa 
desordem de distribuição pelos interiores das unidades político-
administrativas. Sobretudo em nível estadual, uma vez que, 
municipalmente, há um simples desconhecimento da legislação 
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em vigor. E, no caso particular das popriedades particulares 
(fazendas), quando alguns remanescentes de vegetação nativa 
ainda são encontrados, são invariavelmente interferidos e têm 
tamanhos tão reduzidos que se tornam inadequados aos 
princípios da conservação da biodiversidade. Como já foi 
referido, o arranjo espacial não obedece, de modo nenhum, a 
uma determinação de ordem científica preocupada em preservar 
áreas que, respeitando a diversidade dos ecossistemas em 
primeiro lugar, se faça uma distribuição espacialmente 
equitativa. 

Uma das alternativas encontrada, e com o objetivo de 
oferecer uma contribuição fundamentada, agora, numa 
abordagem científica para fins de planejamento de Unidades de 
Conservação, o instrumento teórico-metodológico adotado foi o 
Zoneamento Fitoambiental. Através dele se promove o 
desenvolvimento dos trabalhos relativos aos três itens da 
discussão acima. Ele serve para solucionar essa questão 
relacionada com a qualidade, para o primeiro; com a quantidade 
para o segundo; e com a distribuição territorial para o terceiro. 
Isto, no instante em que são entendidos como um programa 
destinado ao planejamento de Unidades de Conservação, no 
contexto do Planejamento Ambiental. 

Zoneamento Fitoambiental tem sido a denominação dada 
por Assis (1988), para os estudos fitogeográficos no contexto da 
Fitogeografia Aplicada. Assim como de subordinação teórica no 
campo da Geografia, quando esta disciplina se volta para a 
organização do espaço, ou do ordenamento territorial, no âmbito 
da abordagem ambiental. Nessa contextura, ou para atender a 
esta configuração, o seu embasamento teórico perpassa por três 
importantes teorias: a do Geossistema; a do Refúgio; e a do 
Planejamento Ambiental. 
A Teoria do Geossistema é fundamentada nos estudos de 
Bertrand (1971), Beroutchachvili e Bertrand (1978) e Sotchava 
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(1978). Ela é convocada todas as vezes em que os trabalhos se 
servem da representação cartográfica destinada a estudos de 
unidades espaciais da superfície terrestre. Pois ela se constitui 
numa indispensável base orientadora do planejamento territorial, 
em quaisquer que sejam os níveis de escala cartográfica 
adotados. 
São instrumentos necessários ao atendimento desta parte inicial 
dos estudos: os dados climatológicos por faixas bioclimáticas; as 
cartas nas escalas tecnicamente compatíveis de litologia, 
geomorfologia e classes de solos; e, por conseguinte, as 
unidades fitoambientais delimitadas em todas as hierarquias de 
classificação e mapeamento. 
A Teoria do Refúgio se embasa nos trabalhos de Brown-Jr. 
(1979), Haffer (1989) e Ab Saber (1992). Ela é solicitada todas 
as vezes em que a pesquisa necessita explicar as características 
geoambientais da área, desde a sua gênese até os dias atuais. 
Caso em que são imprescindíveis os conhecimentos climáticos e 
paleoclimáticos, a gênese e a natureza das rochas, o modelado 
do relevo, a drenagem, os solos e sua gênese e, mais 
recentemente, a antropogênese. 
A Teoria do Planejamento Ambiental é instrumentalizada nos 
trabalhos de Ross (1992) e Mateo-Rodriguez (1994). Tem como 
princípio a dinâmica da presença humana na paisagem em todas 
as suas formas de uso e de ocupação. Isso tem sentido, na 
medida em que essa presença promove uma ruptura de várias 
magnitudes. Todas, invariavelmente, modificadoras da paisagem 
fitogeográfica natural, iniciada pelos desmatamentos. Estes que, 
normalmente, são feitos de forma, quando não exclusivamente 
predatória, no mínimo sem controle para com os cuidados 
ambientais à base da conservação ou da proteção dos seus 
ecossistemas. 

É no contexto desses três níveis que o Zoneamento 
Fitoambiental se impõe. Desde que não seja limitado ao simples 
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conhecimento ou mapeamento da paisagem vegetacional em 
nível de diagnóstico, apenas. O seu emprego se faz justamente a 
partir do momento em que a pesquisa seja toda ela orientada no 
sentido do uso do espaço de forma organizada. Fato que se dá 
através do adequado aproveitamento do seu potencial de 
recursos naturais. O que requer a preservação dos mesmos, sob 
o suporte de um plano de manejo e de uma gestão ambiental 
sustentável. Tudo com abrangência para os seus fatores bióticos, 
abióticos e noóticos. 
3. Resultados 

A base que deu origem aos estudos nessa linha da 
organização do espaço a partir de um Plano de Unidades de 
Conservação foram os problemas visualizados no Estado de 
Alagoas através do grande avanço dos seus históricos e 
agressivos desmatamentos. Estes que foram identificados por 
Assis (1998 e 2000), com extensão para todas as suas classes de 
regiões fitoecológicas. Verificou-se que, para o universo do seu 
território estavam legalizadas apenas sete Unidades de 
Conservação, correspondendo a uma insignificante área total de 
368 km². Ou apenas 1,27 % das suas terras. Também foi 
observado que, desse total, duas representavam as Florestas 
Ombrófilas e apenas uma as Florestas Estacionais. Mas que, em 
nehum caso elas foram, em absoluto, legalizadas por esse 
fundamentado critério fitoambiental. Quanto às quatro restantes, 
todas elas contemplavam, apenas, as Formações Pioneiras. E, 
ainda assim,  limitadas exclusivamente aos Manguezais. Ainda 
foi constatado que, das sete, apenas uma não se encontrava na 
faixa litorânea: a Reserva de Pedra Talhada, em Quebrangulo. E 
que, das demais, somente duas não se encontravam nas 
vizinhanças da capital, Maceió. 

Em vista do exposto, foi idealizada e realizada a pesquisa 
que resultou na classificação fisionômico-ecológica da 
vegetação em dois níveis hierárquicos (atendendo a um 
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mapeamento na escala de 1:250.000): o de Região Fitoecológica 
e o de Comunidades Fitoambientais. Ambas com base nos 
períodos biologicamente secos, na litologia e na geomorfologia. 
Para tanto, foram utilizados, como outros recursos técnicos, a 
interpretação de imagens de satélite (Landsat 5 TM) na escala de 
1:100.000 e os levantamentos de campo na confirmação dos 
parâmetros físico-ambientais e nos traços fisionômico-
estruturais da vegetação. 

No cômputo geral de todos esses instrumentos foi 
possível o delineamento, seguido da classificação e da 
mensuração espacial, de trinta e cinco Unidades de 
Conservação. Elas foram distribuídas de acordo com a dimensão 
da superfície estadual, em todos os seus quadrantes, conforme 
expresso em Assis (2000). Nesse enquadramento, todas as 
classes diferenciadas de ecossistemas fitogeográficos em nível 
de Regiões Fitoecológicas e de Comunidades Fitoambientais, 
foram contempladas. Foi realizado o mapeamento do total das 
UCs propostas, na escala de 1:250.000. Constando, em todas 
elas, o endereçamento geográfico e a classificação pelas suas 
vocações naturais e potenciais de uso. Tudo no contexto do 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). 
4. Conclusão 

Em continuidade ao desenvolvimento dos estudos acerca 
da aplicação do Zoneamento Fitoambiental, inclusive para o 
planejamento de Unidades de Conservação, outros Projetos de 
Pesquisa foram organizados. Agora com abrangência para além 
do território alagoano, a exemplo dos Estados de Sergipe e Rio 
Grande do Norte. Nestes casos, a escala cartográfica indicada foi 
a de 1:100.000. E a hierarquização das unidades fitoambientais 
obedeceu aos níveis de escalas considerados, a partir deste 
patamar. Ou seja, desde o nível de Regiões Fitoecológicas até o 
de Comunidades. 

A metodologia do Zoneamento já se encontra 
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satisfatoriamente desenvolvida. Com abrangência para todas as 
Regiões Fitoecológicas nordestinas identificadas pelas Florestas 
Ombrófilas e Estacionais (Semidecidual e Decidual), do Cerrado 
e da Caatinga. E suas escalonadas subdivisões fitogeográficas de 
paisagens, no contexto da linha fisionômico-ecológica de 
estudos. Se, para o primeiro caso as menores áreas indicadas 
para UCs foram a partir dos 100 hectares, desde que a escala 
final foi de 1:250.000 e numa abrangência estadual, agora as 
áreas menores indicadas são de 16 hectares. Tanto pela 
permissão da escala, quanto pela abrangência ao nível de 
município e de grandes propriedades, como as das Usinas-de-
Açúcar, por exemplo. Mas ainda há lugar para um terceiro 
estudo, na escala de 1:25.000, como sendo a mais adequada para 
o planejamento em nível de propriedades de até vinte hectares 
de tamanho, que também contempla o percentual dos 20% da 
Reserva Legal. A hierarquia pode avançar até o nível de 
“facies”, da escala de Bertrand (1971), para uma escala 
cartográfica de até 1:25.000, por exemplo. No entanto, para 
planejamento de unidades nessas pequenas dimensões, requer o 
emprego da conectividade (Corredores Ecológicos) entre elas. 
Metodologia para estes novos casos já se encontra em 
desenvolvimento. 
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REGIONALIZAÇÃO PARA FITOGEOGRAFIA APLICADA 

1. Introdução 
A superfície territorial do Estado de Alagoas, após quase 

quinhentos anos de colonização encontra-se, hoje, num estágio 
de desmatamento beirando a sua totalidade. A devastação 
começou com a exploração do pau-brasil (Caesalpinia echinata 
Lam.), planta então muito abundante nas suas matas costeiras, 
para atender à demanda de tinturaria do mercado europeu. Junto 
com ela deu-se a retirada das chamadas "madeiras de lei", que 
eram destinadas às construções, inclusive navais, sob 
determinação régia portuguesa. E, em seguida, com o 
desmatamento para introdução e expansão da cana-de-açúcar. 
Tipo de atividade econômica que, no começo, ocupou as áreas 
de várzeas então cobertas pelas exuberantes florestas tropicais, 
as conhecidas hoje pelo nome: "Mata Atlântica". E a partir de 
1971, esse mesmo desmatamento foi expandido para os platôs 
recobertos pelas denominadas "Mata dos Tabuleiros". Ambas 
com distribuição ao longo da faixa costeira nordestina, em 
primeiro lugar, como uma conseqüência da monocultura 
canavieira. 

A faixa intermediária do Estado também foi sofrendo 
desmatamentos para dar lugar ao plantio de lavouras diversas 
(policultura), para suprir o mercado proporcionado pela 
população. A mesma que ocupava as terras por onde expandiam 
os canaviais e os seus respectivos centros urbanos. Enquanto 
que a faixa mais interiorana, o "sertão semiárido", sofreu o 
processo do desmatamento para a implantação da pecuária 
extensiva (criação dos gados: bovino, caprino, eqüino e muar) e 
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o cultivo de lavouras de subsistência (milho e feijão) e 
comercial (algodão). 

Como esse processo de desmatamento foi induzido, 
expandido e acelerado sem nenhum controle com vistas à 
conservação de mostruários da sua biodiversidade, atualmente 
toda a área pertencente ao Estado se encontra desprovida de 
cobertura vegetal original que expresse alguma posição de 
destaque. Apenas alguns isolados remanescentes ainda podem 
ser visualizados. Todavia, mais pela flora que pela vegetação. O 
mais preocupante, porém, é que o processo continua com o 
mesmo descontrole de sempre. De tal modo que a diversidade 
biológica original já se aproxima dos limiares da extinção na sua 
totalidade. Esse gravame ambiental movido pela ação desse 
desmatamento foi constatado em todos os seus níveis. 

A história dessa vegetação, no seu estado original, não 
havia sido suficientemente estudada, no que se refere à 
organização do espaço estadual. E, além disso, não se dispunha 
de uma classificação e de um mapeamento adequados, nos 
moldes contemporâneos do planejamento e da gestão ambiental. 
Como não se visualizava alguma perspectiva de solução para 
essa deficiência, tomou-se a iniciativa pela idealização de um 
Projeto de Pesquisa pretenciosamente restaurador. Com o 
objetivo de desenvolver a Regionalização Fitoambiental, tida 
como uma das metas básicas ao planejamento de Unidades de 
Conservação válido para a totalidade da superfície estadual. 
Essas unidades serão constituídas de parcelas de vegetação 
representativas de todas as classes fitoambientais naturais 
existentes. E têm o propósito de funcionar como um dos 
elementos infraestruturais ao Planejamento Ambiental do 
Estado, para um dia em que seus governantes se derem conta 
desse indispensável instrumento de ordenamento territorial. 

No atendimento desse objetivo do Projeto, fez-se 
necessário, como ponto de partida, a execução de um trabalho 
de Regionalização Fitoambiental, esta que é admitida como 
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pré-requisito ao referido zoneamento. Através dela se obtém a 
distribuição seletiva das unidades fitoambientais de paisagem 
objetos do mapeamento. Para tanto, foi desenvolvida a 
metodologia apropriada, cuja aplicação resultou na identificação 
e classificação, com a respectiva cartografia, de todos os 
fitoambientes diferenciados. Considerando, tão somente, os seus 
traços originais. Por sua vez, esse método de regionalização 
requer o emprego de determinadas variáveis, para obtenção do 
conhecimento prévio das diferentes classes de vegetação, em 
nível de Região Fitoecológica. 
2 – Considerações Metodológicas da Regionalização 

A demonstração desse primeiro estágio da regionalização 
fitoambiental de Alagoas resulta da aplicação da primeira 
variável utilizada: a bioclimática. Tanto quanto da 
regionalização final após o emprego da segunda variável: a 
litológico-geomorfológica. Essa regionalização se apóia nas 
experiências conseguidas a partir do mapeamento fitogeográfico 
de todo o território nacional realizado pelo Projeto 
RADAMBRASIL. Evento que se deu no período compreendido 
entre 1971 quando foi criado, e 1985 quando foi extinto, por 
Decretos do Governo Federal. 

O método consiste na delimitação preliminar de faixas de 
vegetação ao nível de "Região Fitoecológica", da classificação 
de Veloso (1982). As mesmas que já foram obtidas a partir das 
variações ambientais climáticas e litológico-geomorfológicas 
ocorridas na faixa tropical brasileira. Este método se aplica a 
todos os trabalhos de reconhecimento, em nível de diagnóstico, 
nas escalas desde a regional até as de superdetalhe, na medida 
em que a hierarquia da classificação possa demandar. No 
próprio RADAMBRASIL foi especialmente adotado para a 
classificação fisionômico-ecológica da vegetação brasileira, na 
escala de trabalho 1:250.000 e de publicação 1:1.000.000. Caso 
em que três níveis de hierarquização foram considerados: 
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"região", "formação" e "subformação". A primeira foi tomada 
como a Unidade Superior de Mapeamento, em conformidade 
com os estudos de Silva e Assis (1982). Ela se constitui na base 
válida para todos os tipos de classificação fitoambiental ou 
fitoecológica, como se queira chamar. 

Posteriormente o método foi aplicado em vários outros 
trabalhos, sob diferenciadas escalas de mapeamentos realizados 
por Assis, 1985 (1:1.000.000); 1998 (1:250.000); 1993 
(1:200.000); 1985 (1:100.000); e 1993 (1:50.000). Eles foram 
destinados a objetivos os mais diversos, porém todos na mesma 
linha da organização do espaço. 

O método tem limitações porque não abrange o universo 
dos tipos de vegetação que ocorrem no Brasil tropical. Mas tem 
a grande vantagem de fornecer informações seguras sobre os 
tipos que engloba, em razão do tratamento holístico e não 
empírico que lhe é dispensado. 
3. Aplicação das Variáveis 

Para este nível hierárquico da classificação fitoambiental 
ao nível de Regiões Fitoecológicas, apenas as duas variáveis são 
consideradas suficientes: a climatológica (precipitação 
pluviométrica em milímetros, e temperatura em graus 
centrígados) e a litológica apoiada em bases morfogenéticas. Os 
dados climatológicos são obtidos através da rede de estações 
meteorológicas e/ou postos pluviométricos distribuídos no 
perímetro da área a ser estudada. E são computados pelas suas 
médias mensais. Enquanto as informações referentes à litologia 
são retiradas das cartas geológicas e geomorfológicas, nas 
escalas compatíveis com a do trabalho que esteja sendo 
proposto. 

No caso específico do Estado de Alagoas, ele não possui 
uma rede de estações meteorológicas, mas somente de postos 
pluviométricos onde há informações apenas sobre a 
pluviosidade. Porquanto a média de temperatura dos 59 postos 
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distribuídos em seu território foi calculada por estimativa 
(ASSIS, 1995). 

As médias mensais de pluviometria e temperatura foram 
transpostas para os diagramas ombrotérmicos, na relação P<2 T 
onde: P (precipitação) e T (temperatura). Para cada posto foi 
construído um diagrama, que foi tomado por base o método de 
Bagnouls e Gaussen(1957), Walter (1986) e Galvão (1967). Em 
cada um deles foi calculado o número de dias biologicamente 
secos ao longo de cada ano, para um período sempre superior 
aos dez anos. Uma vez calculada a estação seca anual em cada 
um dos 59 postos participantes da rede, foi feito o delineamento 
das faixas bioclimáticas. Para tanto, empregou-se o método da 
interpolação, em conformidade com o que foi utilizado na 
classificação das Regiões Fitoecológicas. Em face da grande 
amplitude nos valores de dias biolicamente secos para o Estado, 
foi possível o delineamento de cinco faixas: a de zero a noventa 
(0 a 90); a de noventa a cento e vinte (90 a 120); a de cento e 
vinte a cento e cinquenta (120 a 150); a de cento e cinquenta a 
cento e oitenta (150 a 180); e a de cento e oitenta em diante 
(<180). 

Todavia, para a classificação final das regiões 
fitoecológicas ainda em nível de modelo, apenas a determinação 
das faixas bioclimáticas não é uficiente. Daí porque há a 
necessidade da aplicação da outra variável: a litológico-
geomorfológica. Esta é, portanto, indispensável. Principalmente 
por ocasião da definição das regiões fitoecológicas do Cerrado e 
da Caatinga. Isto acontece porque, diferentemente das Florestas, 
o Cerrado e a Caatinga têm na litologia uma forte determinante. 
Por exemplo, o Cerrado não ocupa as rochas cristalinas das 
áreas em relevos de pediplanos dissecados. Porque estes são 
palcos exclusivos da Caatinga. Enquanto esta, por sua vez, não 
se desenvolve pelos platôs areníticos de rochas sedimentares, 
porque ali é o lugar por onde florece o Cerrado. E não raro as 
Florestas, quando remanescentes. 
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Enquanto isso as Florestas, que têm na variável 
bioclimática a sua principal condicionante, não mais ocorre, em 
situações normais, a partir dos cento e cinquenta (150) dias 
biologicamente secos. Seja nos sedimentos seja nos 
embasamentos. 

A excessão a essas regras dá-se apenas para algumas 
espécies ou ecótipos que conseguem permanecer, na qualidade 
de relíquias, ou testemunhos, noutros ambientes que não os de 
suas próprias origens. Isso é possível, quando acontece, graças à 
sua menor exigência a determinados nutrientes do solo, ou à sua 
maior capacidade de adaptação fenotípica, ou, ainda, ao seu 
grande poder de plasticidade genética. 

Melhor esclarecendo a regionalização com base na 
variável litológico-geomorfológica. Enquanto nas áreas de 
rochas do embasamento cristalino cujo relevo tenha sido 
desenvolvido em regime de climas tropicais quentes e úmidos 
sem estação biologicamente seca, apenas as florestas se fazem 
presentes. Por outro lado, nos terrenos de rochas sedimentares à 
base de relevos tabuliformes, tanto o Cerrado quanto as 
Florestas podem sobreviver. Neste caso, isso é absolutamente 
verdadeiro quando se trata de áreas antigas que tenham sido 
submetidas a oscilações climáticas muito severas. Desde climas 
quentes e úmidos sem estação biologicamente seca 
desfavorável, exemplos para as Florestas. Até quentes e secos 
com estação pronunciada, exemplos para os Cerrados. 

Este é o exemplo clássico dos conhecidos "Tabuleiros 
Costeiros Alagoanos" de que dão conta os estudos 
paleoclimáticos e geomorfológicos nordestinos, conforme os 
ensinamentos de Ab’ Saber (1970 e 1973), Andrade (1968), 
Bigarella (1975), Mabesoone (1975) e Mabesoone, Silva e 
Beurlen (1972), dentre outros. 

Lembrando em tempo que, quando isso acontecer, a 
delimitação entre uma e outra Região Fitoecológica não poderá 
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ser conseguida sem os recursos técnicos dos trabalhos de campo 
e da interpretação de imagens orbitais. 
4. Resultados 

Tudo o que foi conseguido em termos de regionalização 
através da aplicação da primeira variável, até o estágio em que a 
pesquisa foi desenvolvida foi considerado como uma fase 
apenas preliminar. Isso acontece porque até esta etapa, ainda 
faltam ser realizados os trabalhos de campo e os de interpretação 
das imagens de satélite. Além da aplicação da outra variável: a 
litológico-geomorfológica. Razão porque ainda ficou, também, 
carecendo de delimitação, a Região do Cerrado. A que se situa 
nas faixas bioclimáticas situadas entre zero e cento e oitenta dias 
biologicamente secos. Igualmente para os demais tipos de 
vegetação que não são alcançados pelo modelo, mas que, 
originalmente, ocupam importantes parcelas do espaço 
fitogeográfico alagoano. 

Não obstante, uma importante parte dos resultados 
obtidos é definitiva. Trata-se da constatação das cinco faixas 
bioclimáticas que foram delimitadas a partir dos números 
diferenciados de dias biologicamente secos. Eles foram 
contabilizados no conjunto dos 59 postos pluviométricos 
aleatoriamente distribuídos pela malha estadual. Por conta de 
uma amplitude situada numa seqüência que vai desde zero até 
262 dias anualmente secos foi possível a delimitação de todas as 
faixas admitidas como suficientes para se atingir o universo da 
regionalização fitoecológica preconizada. Desse modo, 
conforme se verifica na figura 1, foram delimitadas, por 
interpolação, as faixas correspondentes a todas as cinco classes 
de vegetação (regiões fitoecológicas) configuradas. Obtiveram-
se, assim, as faixas compreendidas entre zero e noventa (0 e 90) 
dias (Floresta Ombrófila); 90 e 120 (Floresta Estacional 
Semidecidual); 120 e 150 (Floresta Estacional Decidual); a 
superior a 150 dias, no embasamento cristalino de relevo 



81 
 

 
 

dissecado dos Pediplanos (Caatinga); e a de até 150, nos arenitos 
de relevos tabuliformes (Cerrado). 

Convém salientar que as linhas limítrofes necessárias à 
cartografia das referidas faixas, ainda ficara na dependência dos 
trabalhos de campo e das interpretações de imagens. Ainda 
assim, o delineamento ainda oferece algumas restrições porque 
os critérios adotados para a distribuição espacial dos postos 
pluviométricos certamente não objetivaram atender a essa atual 
necessidade de regionalização fitoecológica. Já que muitos deles 
foram instalados ainda no começo deste século (1912), quando 
as tecnologias ainda engatinhavam. 

Foi mencionado acima, que outras classes de vegetação 
que ocorrem no espaço territorial alagoano, como de resto na 
faixa tropical brasileira, não são alcançadas com a aplicação 
deste método para o seu delineamento prévio. São os casos das 
áreas de Transição Fitoecológica (Ecotonos), que ocorrem entre 
uma ou mais Regiões Fitoecológicas. No caso, entre a Floresta e 
o Cerrado; entre a Floresta e a Caatinga; e, entre a Caatinga e o 
Cerrado. Fazem parte, ainda, as áreas das Formações Pioneiras 
(fluviais, fluviomarinhas, mangues, campos de restingas e de 
dunas, várzeas aluviais ou palustres e cumeadas ou rupestres); as 
áreas ocupadas pelos "Refúgios Ecológicos"; e as de ocorrência 
de arenitos em relevos tabuliformes, situadas na faixa 
bioclimática acima dos 180 dias secos. Este último caso é um 
tipo de vegetação que ainda não foi analisado para a sua possível 
absorção com o emprego das duas variáveis assinaladas. Embora 
a sua inclusão no grupo dos refúgios parece estar muito bem 
apropriada. Isso dependerá, obviamente, da posterior análise dos 
demais parâmetros ambientais que estão em fase de avaliação, 
análise e classificação fisionômico-ecológica, por esse mesmo 
método do Zoneamento Fitoambiental. 
5. Conclusão 
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A aplicação desse método de regionalização para o 
zoneamento de unidades de conservação no Estado de Alagoas 
se limita àquelas unidades onde se está levando em conta apenas 
os fatos que dizem respeito à vegetação. Ela restringe-se, tão 
somente também, ao primeiro elemento do quadro das variáveis 
condicionantes da seleção das áreas que serão partes integrantes 
do zoneamento como um todo. De fato, essa primeira etapa da 
fase seletiva inicial das Unidades de Conservação (UCs), tem a 
finalidade principal de evitar que algumas Regiões 
Fitoecológicas deixem de ser contempladas com alguma 
unidade. E, por extensão, os demais tipos vegetacionais 
existentes no espaço territorial alagoano por falta do 
conhecimento dos seus limites fitoambientais. O objetivo é que, 
pelo menos, uma amostra de cada uma dessas unidades 
fitoecológicas seja selecionada para conservação. Que deve ser 
resultante da aplicação das variáveis supracitadas. E que, 
somadas com a análise dos demais parâmetros ambientais, seja 
recomendada para preservação permanente. 
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MÉTODOS E TÉCNICAS DO ZONEAMENTO 
FITOAMBIENTAL APLICADOS À GESTÃO DA 
ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE XINGÓ 

1. Introdução 
Os estudos sobre vegetação abrangentes para os Estados 

de Alagoas e Sergipe são todos pontuais. E os que se fazem 
acompanhar de mapeamentos são muito restritos e, ainda assim, 
as escalas que os seus mapas expressam são todas de nível 
regional. Isso quer dizer que as áreas de pequenas dimensões 
espaciais, tais como a Estação Ecológica de Xingó, por 
exemplo, não podem ter os seus detalhes fitogeográficos 
retratados. Além disso, grande parte desses estudos que se 
servem da cartografia para representar a vegetação desses dois 
Estados, como de resto para a Região Nordeste do Brasil como 
um todo, não têm, mesmo, compromissos com dimensões de 
escalas. Apesar de, aparentemente, ou visualmente, essa questão 
relacionada com o tamanho da escala não ter maiores 
significados, ela é de uma importância técnico-científica da 
maior relevância. Sobretudo naquilo que diz respeito aos 
objetivos a que o trabalho esteja se propondo alcançar. 

É que, de modo geral, os trabalhos fitogeográficos cuja 
cartografia não tenha obrigação de ser submetida a uma 
determinada escala de mapeamento são, teoricamente, 
conduzidos pela linha de pesquisa chamada de "Estudos 
Florísticos”. Eles têm o seu grau de relevância reconhecido. 
Sobretudo pelo caráter informativo que reservam. Razão pela 
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qual, se constituem nas peças básicas para a construção dos 
Atlas escolares, por exemplo. E ainda são, por isso mesmo, 
instrumentos excepcionalmente indispensáveis aos trabalhos 
escolares de nível fundamental, principalmente. 

Enquanto isso, os demais estudos fitogeográficos cujos 
objetivos sejam com a organização ou o ordenamento territorial 
do espaço a que se referem, no conjunto dos seus objetivos 
consta o compromisso com a dimensão de uma escala 
predeterminada. Principalmente quando o seu mapeamento 
exige escalas mais aproximadas que a de abrangência regional 
apenas. Estudos fitogeográficos com mapeamentos dessa 
magnitude obedecem a uma ordem tecnológica de organização 
do espaço. Porquanto são destinados ao planejamento espacial, 
com prioridade. Motivo pelo qual, são teoricamente conduzidos 
na contextura da linha de pesquisa chamada de "Estudo 
Fisionômico-Ecológico". 

Para este estudo sobre a área da Estação Ecológica de 
Xingó, dois importantes fatores são levados em conta, com 
respeito ao seu mapeamento fitogeográfico. O primeiro é o que 
se refere à extensão territorial da área que, cartograficamente, é 
considerada muito reduzida. Razão pela qual, a menor escala 
tecnicamente mais indicada é a de 1:50.000, por estar 
enquadrada no nível de detalhe. O segundo está relacionado com 
o fato de que a área é uma Unidade de Conservação. O que 
obriga que os estudos fitogeográficos a seu respeito sejam 
direcionados para o Plano de Manejo do seu espaço territorial. 
Daí porque a opção pelos estudos por essa linha ficou submetida 
a esses ditames do mapeamento destinado ao planejamento e à 
gestão. Esse posicionamento, além de atender a objetivos 
claramente definidos em matéria de aplicação obedece, acima de 
tudo, a um disciplinamento técnico-científico consistente. 

O estudo sobre a vegetação por essa sua linha 
fisionômico-ecológica passou a ser incrementado a partir da 
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adoção do sistema de classificação das plantas pelas suas formas 
biológicas, ou formas de vida. A grande importância dessa 
classificação foi a de proporcionar o estudo da vegetação pelas 
suas manifestações fisionômicas expressas na paisagem, que 
recebe a denominação de Formação. Ao invés da classificação 
adotada pela outra linha, a que estuda essa mesma vegetação 
pela sua composição florística. Para esse outro estudo, a 
denominação que lhe é atribuída é a de Associação. Todavia, 
convém ressaltar que, e seguindo o que afirma Cabaussel 
(1967), o isolamento entre essas duas linhas, na hora da 
pesquisa, incluindo a fitossociológica, não é praticado. Pois elas, 
no cômputo geral, se complementam. Uma vez que, cada uma 
costuma se servir de alguns dados mais privativos da outra, 
quando individualmente estudadas. Principalmente quando esses 
dados são utilizados na forma de variáveis, ou de indicadores. 
Assim, por exemplo, o estudo realizado pela linha fisionômico-
ecológica não dispensa a identificação taxonômica, ou 
sistemática das plantas, ou dos ecótipos que uma determinada 
unidade fisionômica possui. Do mesmo modo que a linha 
fitossociológica não apresenta bons significados, no sentido 
prático, se trabalhada sem o emprego da taxonomia da 
paisagem. Ou aquela que se fundamenta na teoria do 
geossistema, e que forma a base da linha fisionômico-ecológica 
da pesquisa fitogeográfica. Dá-se o nome de "Estudos 
Integrados", para usar a terminologia de Tricart (1976), aos 
trabalhos que, uma vez assenhorados das suas fronteiras ou suas 
abrangências de conhecimentos, promovem a junção ou o 
aproveitamento dos dados a cargo de um dos outros campos. 

Essas observações, assim resumidas, ainda não são 
suficientes para que se obtenha um domínio completo sobre um 
embasamento cientificamente adequado nessa disciplina 
chamada de fitogeografia para uns(basicamente geógrafos), ou 
de botânica para outros (principalmente biólogos). Para que isso 
seja possível, requer-se uma discussão aprofundada, o que não é 
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matéria deste trabalho. No entanto, não é sem tempo reforçar 
que, para todo aquele que tem interesse em ingressar pelo 
domínio desta ciência, o embasamento ou a fundamentação 
científica, nessa distinção, se reveste de matéria obrigatória. 

Ao se tomar a decisão pela realização da pesquisa sobre 
a Estação Ecológica de Xingó pela linha fisionômico-ecológica 
de estudos foi com a certeza de que toda essa sistematização 
seria obedecida. Porquanto se supunha que a pesquisa tinha a 
aplicação como um dos seus objetivos principais, no 
concernente ao seu direcionamento para o  Plano de Manejo. E 
não somente a simples realização da pesquisa, pela pesquisa. 
Esse direcionamento pelo lado da aplicação tem apoio nos 
ensinamentos de Long (1974), quando ele argumenta que a 
"Fitogeografia é uma disciplina científica que se propõe a entrar 
com sua parcela de contribuição para a organização do espaço e 
uma melhor gestão dos recursos naturais". Acrescentando ainda 
que, "para quem a conhece e a estuda, ela apresenta as mais 
seguras indicações sobre as possibilidades de expansão humana" 
sobre as paisagens. Como, no caso em pauta, não houve 
condições para que a realização da pesquisa por essa linha de 
aplicação pudesse ser eficientemente conduzida, não mais teria 
sentido a sua continuidade. Medida que veio a contribuir, 
decisivamente, para que a sua conclusão, por meio deste 
trabalho, ficasse visivelmente prejudicada. Assim, muito daquilo 
que se fazia constar dos seus objetivos ficou sendo deixado de 
ser cumprido. 
2. Caracterização Geoambiental 

A classificação da vegetação pela sua linha fisionômico-
ecológica de estudos somente é conseguida mediante o 
estabelecimento das suas correlações com os demais fatores 
ambientais interagentes. Os principais desses fatores mais 
frequentemente utilizados são: clima, pela sua regionalização 
bioclimática; geologia, pela sua constituição litológica; relevo, 
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pelas suas características genéticas e estruturais; solos, pela sua 
gênese e classificação; e antropismos, pelo ato de substituição 
da vegetação original. 
2.1 – Configuração bioclimática 

A área da Estação Ecológica é, na sua maior parte, 
bioclimaticamente caracterizada por um período biologicamente 
seco situado entre 180 e 210 dias. Ou, entre seis e sete meses por 
ano. Apenas uma pequena porção situada nas suas extremidades 
sudeste, sudoeste e noroeste da reserva, acusa um período 
situado na faixa dos 210 aos 240 dias. Essa quantidade de dias 
biologicamente secos registrada na área da Estação Ecológica de 
Xingó, ainda em nível de modelo, e em se considerando apenas 
essa primeira variável de classificação fisionômico-ecológica da 
vegetação, indica que ela pertence à Região Fitoecológica da 
Caatinga. Mas isso só acontece quando as rochas sobre as quais 
repousa, são do embasamento cristalino. Sejam em superfícies 
dissecadas ou pediplanadas. 
2.2 – Constituição litológica 

Toda a área que foi delimitada para fins da Estação 
Ecológica apresenta duas grandes unidades litológicas de 
fundamental importância para o estudo fisionômico da sua 
cobertura vegetal. Uma é representada pelo embasamento 
cristalino, sob uma grande diversidade de rochas datadas, todas 
elas, do Pré-Cambriano. A outra é composta, exclusivamente, 
por rochas sedimentares. As quais, que os mapas de geologia 
denominam de Formação Tacaratu, são datadas do Médio 
Paleozóico, ou do chamado Siluro-Devoniano. Com a 
contabilização desta outra variável em ambiente bioclimático do 
tipo do encontrado na área, acrescenta-se mais uma classe de 
vegetação que não exclusivamente a Caatinga: o Refúgio 
Ecológico. 
2.3 – Representação geomorfológica (Relevo) 

Em conformidade com essa constituição litológica, o 
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comportamento geomorfológico retrata, com fidelidade, essas 
duas grandes variações. Um complexo sistema de falhas 
geológicas de várias magnitudes em que, no interior da mais 
importante delas foi instalado o rio São Francisco. E um vasto 
aplainamento combinado com rochas de origens cristalinas e 
sedimentares, em contatos horizontais. 

Somando-se as diversas manifestações de ordem 
paleoclimáticas a esse complexo tem-se configurada a superfície 
geomorfológica dominante na área: o Pediplano, que às vezes 
são intercalados por estreitos pedimentos. 

No reduzido espaço constituído pela área da Estação 
Ecológica destacam-se, na paisagem, várias formas expressas 
pelo relevo. Inicia-se pelo alinhamento de picos de constituição 
litológica sedimentar, expostos em formas estruturais, ou de 
afloramentos das suas matrizes. Ao seu lado, as encostas 
formadas por material detrítico, ou de origem coluvial, mas 
tendo como matrizes as rochas do embasamento cristalino que 
se contatam com as areníticas. Essas encostas estabelecem o 
limite entre o alinhamento de picos e o Pediplano das áreas do 
embasamento cristalino e as superfícies aplainadas das faixas 
sedimentares. Estas são apresentadas no formato horizontal, em 
sua maior parte. E em sua menor parcela na forma de superfícies 
abruptas, quando se trata dos vales que foram escavados em seus 
domínios. Em alguns casos eles são transformados em 
verdadeiros cânions. 

No embasamento, por sua vez, também se destacam as 
superfícies planas, que são os pediplanos propriamente ditos. 
Bem como as superfícies dissecadas, que são compreendidas 
pelos canais de drenagem por onde se originaram os processos 
da dissecação. 

Nas linhas de falhas mais proeminentes, também são 
verificados os desníveis abruptos. De tal modo que às margens 
do rio São Francisco elas se confundem com os cânions dos 
sedimentos paleozóicos predominantemente areníticos. 
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2.4 – Considerações pedológicas (Solos) 
Não foram feitos estudos em nível de detalhe sobre os 

solos existentes na área da EE de Xingó, para este trabalho. As 
informações aqui contidas são resultantes de observações locais, 
que podem ser consideradas imprecisas. Até mesmo pela falta 
de amostragens e suas respectivas análises laboratoriais. 
Informações essas que se limitam, ainda, aos pontos onde foram 
realizadas as amostragens de interesse exclusivamente 
fitoambiental. Nessas condições, os solos encontrados nas áreas 
do embasamento das superfícies pediplanadas foram 
reconhecidos como Podzólicos, Bruno Não Cálcicos e 
Planossolos. E nas superfícies dissecadas, os Solos Litólicos e os 
Afloramentos Rochosos. Enquanto nas superfícies sedimentares 
foram identificados, para as áreas aplainadas, os Planossolos e 
as Areias Quartzosas; e para os picos e as encostas abruptas, os 
Afloramentos Rochosos e os Solos Litólicos. As correlações 
destes solos com os comportamentos fisionômicos da vegetação, 
pelo fato de o número de amostras terem sido insuficientes para 
a extensão da área, não foram tornadas objetos de análise, nesta 
oportunidade. 
2.5 – Variações antropopogenéticas 

As atividades antrópicas mais visualizadas na área da 
reserva são representadas pela prática da pecuária, através da 
criação do gado bovino em maior quantidade, do caprino e do 
ovino. Todos à solta nas áreas de vegetação original ou nas que 
sofreram desmatamentos para instalação das sedes das fazendas. 
Foram também observados os cultivos do milho e do feijão e o 
reflorestamento com o cajueiro (Anacardium occidentale). Mas 
a atividade que mais chama a atenção é o desmatamento 
extremamente predatório, inclusive com o empilhamento da 
lenha sistematicamente acondicionada após o corte pelos 
machadeiros e o transporte em carros-de-boi para os pontos 
onde os caminhões encarregam-se de levar a um destino não 
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informado. 
3. Procedimentos Metodológicos 

Em decorrência dos levantamentos em nível de 
amostragens não terem sido realizados na sua totalidade para 
todo o conjunto da reserva, a análise fisionômico-ecológica 
inicialmente proposta para este terceiro nível hierárquico dos 
estudos e seu respectivo mapeamento não foram contemplados 
neste trabalho. Essa decisão foi tomada em defesa do 
compromisso com a qualidade técnico-científica das 
informações de caráter fitogeográfico. Bem como com a 
fidelidade cartográfica do mapeamento, em não oferecer legenda 
passível de dúvida daquelas unidades que não puderam ser 
visitadas e, por conseguinte, não realizado o trabalho de 
amostragem. Em sendo assim, as informações ficaram limitadas 
aos dados estatísticos referentes, apenas, a algumas amostragens 
tomadas como exemplos, dentre o universo das que foram 
realizadas. De modo que, do total das 25 unidades 
fitofisionômicas mapeadas, apenas cinco delas foram objetos de 
demonstração dos seus dados, sendo uma para cada comunidade 
fitoambiental, no contexto das cinco que foram classificadas. 

Os procedimentos que foram adotados para se chegar aos 
resultados constantes do item 4, objeto de comentários adiante, 
são resumidamente relacionados a seguir. Muitos deles, por já 
serem considerados de uso comum para trabalhos dessa 
natureza, e também pela sua discriminação constante deste 
mesmo item no projeto, dispensou-se maiores detalhamentos a 
seu respeito. E até mesmo a sua não inclusão. 
a) – Preparação da regionalização bioclimática com base em 
apenas dois dos indicadores utilizados para tal fim: as médias de 
precipitação pluviométrica e de temperatura, correspondentes a 
cada um dos cinco Postos Pluviométricos instalados pelas 
circunvizinhanças da área. Os dados de chuvas foram retirados 
dos dados publicados pela SUDENE e os de temperatura foram 
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obtidos dos que divulgados por Assis (1994). 
b) – Interpretação preliminar de imagem para o tema: vegetação, 
com base na tonalidade expressa pela imagem colorida do 
satélite Landsat TM-5 na escala de 1:100.000. No mesmo 
momento é dada a classificação, já com a legenda cartográfica. 
Tanto a classqificação quanto a legenda são consideradas ainda 
em nível preliminar. 
c) – Seleção dos pontos de levantamento. Um para cada unidade 
fitofisionômica de paisagem, já com a devida codificação 
associada à respectiva legenda. 
d) – Determinação das coordenadas geográficas de cada ponto 
selecionado para fins de levantamentos, com base nas cartas 
planialtimétricas da SUDENE, na escala de 1:100.000. 
e) – Passagem dos dados para a memória do GPS, referentes ao 
código e às coordenadas de cada um dos referidos pontos. 
f) – Planejamento dos trabalhos de levantamento, constando do 
roteiro diário, do número de pontos a serem pesquisados, dos 
tipos de dados a serem obtidos e de outras informações de 
caráter geoambiental de interesse para os estudos. 
g) – Atividade de preparação técnica (treinamentos) ou de 
qualificação do pessoal componente da equipe (bolsistas e 
demais participantes na condição de voluntários). Para o 
treinamento fizeram parte das atividades: os métodos e as 
técnicas de interpretação; os levantamentos e as observações de 
campo; as medições das parcelas de amostragens; as coletas 
botânicas e demais informações de caráter fitogeográfico; 
manuseio de instrumentos (altímetro, GPS, filmadora, câmeras 
fotográficas e cartas de navegação); cálculos para obtenção de 
coordenadas UTMs e Lat/Longs; identificação botânica no 
campo pela sua nomenclatura popular; igual identificação pelas 
formas biológicas dos indivíduos; dentre outros relacionados 
com o trabalho integrado de equipe, de rendimento e de 
produtividade, de cooperação, de divisão de tarefas e de 
responsabilidades. Além do rodízio de atividades e dos 
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fundamentos de avaliação e de análise geoambientais de 
interesses, sobretudo, fitoambientais. 
h) – Realização dos trabalhos de campo com as devidas 
obediências à aplicação dos métodos e das técnicas em 
conformidade com as exigências metodológicas requeridas para 
os estudos inerentes a essa linha de pesquisa fitogeográfica 
direcionada, sempre, para o planejamento ambiental. 

Tanto a escala que foi adotada, quanto os níveis 
fisionômicos de vegetação que foram classificados, todos 
ficaram subordinados à escala de 1:50.000 da imagem do 
satélite que foi encomendada para a realização da pesquisa. Foi 
a partir da interpretação das diversas tonalidades expressas pela 
referida imagem, que se definiu o tamanho dos polígonos 
passíveis de serem  cartografados. Ou com delineamento 
cartográfico dentro dos padrões técnicos adequadamente 
permitidos. Foi também a partir das informações geoambientais 
representadas pela regionalização bioclimática (períodos 
biologicamente secos), delineamento litológico, caracterização 
geomorfológica, classes de solos (grandes grupos, por ausência 
de cartas detalhadas e de projetos encomendados para tal fim) e 
níveis de interferência humana no ambiente (antropismos); que 
foi dada a classificação fisionômica e, em função dela, o plano 
de levantamentos. Esses mesmos que não foram concretizados 
nem pela sua metade, devido à paralização injustificada 
promovida pelo corpo diretivo da pesquisa. 
4. Resultados Alcançados 

Para o conjunto dos trabalhos relacionados com os 
levantamentos que seriam realizados na área da Estação 
Ecológica, estava previsto, para o universo das amostragens com 
a mensuração de parcelas, um total de 100 pontos, 
aproximadamente. Não estando incluídas, nessa previsão, todas 
aquelas unidades interpretadas com as legendas de números seis 
e sete, por terem sido consideradas não possuidoras de 
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vegetação natural. Nem a de número cinco, que foi classificada 
como de início de regeneração vegetacional. Outra quantidade 
de pontos não previamente definida, pois a realização dos 
mesmos dependeria de situações novas surgidas nos trajetos 
percorridos para alcançarem-se os pontos planejados, também 
constava da previsão. Destas, 25 foram realizadas com 
abrangência para a área resultante dos levantamentos que 
puderam ser efetuados. Conquanto, para o trabalho de 
amostragem em que foram feitas as mensurações por parcelas de 
200m2 de área, conseguiu-se a execução de apenas 25 amostras. 
O que ficou na baixa margem de pouco mais de 25%. 

No contexto da escala de mapeamento que foi 
estabelecida para a Cartografia Fitoecológica (1:50.000), cinco 
unidades litológico-geomorfológicas foram delineadas. Em 
função das quais, foram planejados os levantamentos em 
obediência às seis fitofisionomias interpretadas. 

Sete foi o número de tonalidades interpretadas na 
imagem do satélite. De um a sete, em sequência, inicia-se pela 
tonalidade indicativa da maior densidade de vegetação e termina 
com a tonalidade com o estágio máximo de degradação 
ambiental pelos desmatamentos, ou a própria desertificação. A 
classificação fitofisionômica com a devida cartografia visa, 
entre outras contribuições, subsidiar o Plano de Manejo da área 
objeto do estudo (EE Xingó), em nível de diagnóstico.  

As unidades litológico-geomorfológicas delimitadas 
foram eleitas como pontos de referência para os levantamentos. 
Principalmente no tocante à cobertura vegetal participante do 
universo das tonalidades de imagens representativas das seis 
fitofisionomias objetos da interpretação. As duas unidades 
litológicas foram subdivididas em cinco subunidades 
geomorfológicas. Sendo três para o Embasamento Cristalino do 
Pré-Cambriano, e as outras duas para os Sedimentos Paleozóicos 
do Siluro-Devoniano. A primeira, a segunda e a terceira 
receberam, respectivamente, as denominações de Unidade 
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Pediplanada, Unidade Dissecada e Unidade Coluvial. Enquanto 
as duas últimas, as dos sedimentos, foram denominadas de: 
Unidade Aplainada e Unidade Estrutural. 

Quanto ao resultado da regionalização bioclimática, os 
dados climatológicos após o tratamento e processamento dos 
dados, indicaram para a área da Estação Ecológica e o seu 
entorno, as faixas bioclimáticas situadas nos intervalos de 150 a 
180, 180 a 210 e 210 a 240 dias biologicamente secos. Sendo 
que a quase totalidade da reserva está submetida apenas à faixa 
de 180 a 210. Somente as extremidades sudeste e sudoeste da 
Estação encontram-se na faixa de influência dos 210 aos 240 
dias. 
4.1 – Regionalização Bioclimática 

Com o objetivo de estabelecer-se um parâmetro 
comparativo entre os possíveis comportamentos da vegetação, 
em primeiro lugar nos seus aspectos fisionômicos, e em 
segundo, na composição florística, foi estabelecido que as faixas 
bioclimáticas fossem delineadas por intervalos de 30 dias 
biologicamente secos (dbs). 

Como resultado dessa regionalização para o entorno da 
área representada pela Estação Ecológica objeto do estudo, 
dentro desse princípio de ordem espácio-ambiental, foram 
delineadas as faixas de 90 a 120, de 120 a 150, de 150 a 180, de 
180 a 210, de 210 a 240, e de 240 a 270 dias. Sendo que a área 
exclusiva da reserva ficou, na sua quase totalidade, dentro da 
faixa com intervalo entre 180 a 210 dbs (Figura 6). Apenas uma 
pequena parcela, na sua extremidade sudoeste está situada, 
repete-se, entre 210 e 240dbs, a cada doze meses em média. 
Figura 6 – Perímetro da Estação Ecológica de Xingó 
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Convém 

salientar nesta 
oportunidade, 
que a introdução 
dessa exper-
iência foi levada 
a efeito visando 
estudos mais 
aprofundados no 
contexto da 
Fitogeográfica 
Aplicada, que 

são identificados pelo "Zoneamento Fitoambiental". Isto 
significa dizer que, ao nível deste estudo em particular 
classificado como "Fisionômico Ecológico da Vegetação", ele 
fica restrito, apenas, ao delineamento das Regiões 
Fitoecológicas. Ainda que, apenas, em nível de modelo dessa 
classificação, em conformidade com Assis (1995). Feita essa 
observação, e verificando-se a figura onde estão delineadas as 
faixas bioclimáticas observa-se que a área compreendida pela 
Estação Ecológica de Xingó está submetida a um longo período 
biologicamente seco situado entre 180 e 240 dias, anualmente. 

De acordo com a aplicação desse critério de ordem 
metodológica, toda a área da Estação Ecológica, em se 
considerando apenas essa primeira variável, permite que lhe seja 
atribuída a classificação de Região Fitoecológica da Caatinga, 
ainda segundo Assis (1995). Mas essa classificação, por estar 
contabilizando apenas essa primeira variável, ainda não pode ser 
considerada definitiva. Razão pela qual, os estudos de natureza 
litológico-geomorfológica e paleoclimática, são chamados à sua 
complementação. 
4.2 – Constituição Litológica 

A área compreendida pela Estação Ecológica de Xingó, 
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em referência, é formada por rochas do grupo das sedimentares 
e das pertencentes ao embasamento cristalino, conforme se vê 
na Figura 7. Levando-se em conta o longo período 
biologicamente seco em que a sua área está submetida (180 a 
240 dias), elas proporcionam uma interferência das mais 
importantes na classificação fisionômico-ecológica da sua 
vegetação. Essa condição é abrangente para toda a Região 
Nordeste do Brasil 
Imformam os estudos de Assis (1995) que nas áreas formadas 
pelas rochas do embasamento cristalino, e situadas na faixa 
bioclimática a partir dos 150 e até aos 270 dias biologicamente 
secos a vegetação é, invariavelmente, representada pela 
Caatinga. Embora expressa em diferenciadas fitofisionomias. 
Figura 7 Distribuição Litológica 
 

 

Quando, porém, as áreas são formadas por rochas  
sedimentares à base de arenitos, a sua vegetação original é 
representada por formações de Cerrado. Isto é válido para todas 
as áreas submetidas a um período biologicamente seco situado 
até ao máximo de 150 dias por ano. Isto é válido para toda a 
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Zona Neotropical do globo, conforme estudos realizados por 
Veloso e sua equipe (1982), enquanto Projeto 
RADAMBRASIL. Porém nas faixas bioclimáticas acima dos 
150 dias, e nas mesmas condições litológicas (sedimentos 
areníticos) essa classificação não foi adotada. Assim, para os 
casos existentes no Nordeste Brasileiro de climas áridos e 
semiáridos, a classificação dada foi a de Caatinga (chamada de 
Estepe), para alguns casos, e de "Área de Tensão Ecológica", 
para outros casos (JORDY-FILHO e SALGADO, 1981; 
GONÇALVES e ORLANDI, 1983; SARMENTO e CHAVES, 
1983). Na mesma classisifcação foi adotada, inclusive, a 
terminologia popular de: "Caatinga de Areia", numa tentativa de 
justificativa para a sua diferenciação fitogeográfica. Não cabe 
aqui alguma discussão sobre o mérito, ou sobre essa inclusão. 
Sabendo-se, todavia, tratar-se de um recurso utilizado em lugar 
de um maior aprofundamento científico embasador da 
classificação então utilizada. 

Para a Estação Ecológica de Xingó, por sua vez, tem-se 
que, com o apoio dos atuais estudos de natureza paleoambiental, 
sabe-se que a gênese desta unidade fitogeográfica (Refúgio 
Ecológico) intercalada no meio da Caatinga, é outra entidade 
bem diferenciada daquela que originou esta última. E que a 
única relação ambiental que ela mantém com essa classe de 
vegetação é ter a sua distribuição inserida nesse importante 
ecossistema caracterizado pela severidade climática da 
atualidade. Daí porque Assis (1998), em estudos mais 
aprofundados sobre essa matéria, identificou na vegetação da 
área de litologia sedimentar, incluindo a que ocupa grande parte 
da Estação Ecológica de Xingó, como sendo uma relíquia 
paleoambiental. Atribuindo-lhe, por esse motivo, a classificação 
de "Refúgio Ecológico". 
4.3 – Regionalização Fitoecológica da Reserva 

Com a utilização dessas fundamentais variáveis: a 
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bioclimática e a litológica, foram diagnosticadas duas unidades 
fitogeográficas de paisagem ao nível de Região Fitoecológica. 
Uma, sem qualquer surpresa, é a representada pela Caatinga, e a 
outra, embora sendo objeto de cartografia em trabalho anterior 
(ASSIS, 1998), mas ainda como uma grata novidade, é a que foi 
identificada e classificada como "Refúgio Ecológico". Esse 
resultado atendeu à necessidade de classificação fisionômico-
ecológica da vegetação da própria área do estudo. 

A distribuição na reserva dessas duas unidades 
fitoambientais apresenta solução de continuidade. Visto que elas 
sofrem interrupções motivadas, tanto pela disposição litológica 
no plano horizontal, quanto pela intersecção imposta pelo cânion 
do Rio São Francisco, que a atravessa no grosso sentido leste-
oeste. Dessa maneira, a área da reserva está representada por um 
mosaico composto de seis parcelas, três para cada margem do 
cânion que hoje acumula as águas da atual Represa de Xingó na 
sua porção intermediária. 

Obedecendo a essa disposição litológica, quatro dessas 
seis parcelas pertencem à Região da Caatinga e, as outras duas, 
ao Refúgio Ecológico. Estas, que se distribuem pela parte 
central, separam aquelas, que se estendem pelas extremidades 
leste e oeste da área da reserva. Enquanto isso, no sentido 
longitudinal ao cânion essas seis parcelas são divididas em três 
para cada lado do rio. Sendo que as duas do Refúgio se 
intercalam entre as quatro da Caatinga. 
4.3.1 – Região Fitoecológica da Caatinga 

Como já foi mencionada acima, a área de extensão da 
Caatinga tem a sua distribuição muito dispersa na paisagem, em 
termos de comunidades fitoambientais. Principalmente em 
decorrência da atuação dos dois importantes fatores 
geoambientais considerados: o litológico e o bioclimático. 

Este fator geoambiental representado pela variável 
bioclimática favorece, em todos os seus sentidos, à manutenção 
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desse ecossistema que tem como a maior das suas 
representações biogeográficas, a vegetação da Caatinga. Isto é 
fato consumado considerando que, e em conformidade com 
estudos anteriores (ASSIS, 1995; 1998 e 1999), no período 
bioclimático a partir dos 150 dias biologicamente secos, e em 
litologias do embasamento cristalino, começam a surgir os 
primeiros sinais dessa importante e mais peculiar unidade 
fitoambiental. Esta que, segundo este mesmo autor (ASSIS, 
1997) “é um bioma único no mundo fitogeográfico”, com 
distribuição exclusiva para o Nordeste Semiárido Brasileiro. 

No Estado de Alagoas, na sua extremidade noroeste, esse 
período bioclimático eleva-se aos 300 dias por ano. Contudo, na 
área da Estação Ecológica de Xingó ele está situado entre os180 
e 240. Dados estes que, metodologicamente, e em termos de 
modelo, lhe proporcionaria uma cobertura vegetal exclusiva de 
Caatinga em toda a sua extensão. Mas isto seria plenamente 
verdadeiro não fosse a presença da outra variável: a litológica. 
Caso em que os arenitos condicionam o desenvolvimento de 
outro tipo de vegetação: esta que foi classificada como Refúgio 
Ecológico. A pergunta contrariando a essa aparente discrepância 
fitogeográfica seria: por que não o Cerrado? A resposta é: em 
território brasileiro ainda não foi constatada a ocorrência de 
Cerrado em superfícies areníticas submetidas a regimes 
bioclimáticos superiores aos 180 dias por ano. Principalmente 
em se tratando de arenitos Paleozoicos. 

Neste caso particular da reserva, a fisionomia da 
vegetação sobre o arenito não é característica do Cerrado, nem 
da Caatinga, nem da Floresta. Mas na sua flora pode conter raros 
indivíduos oriundos de qualquer um desses três biomas (embora 
fenotipicamente adaptados). Inclusive endêmicos próprios. 
Enquanto a litologia é invariavelmente de origem paleozoica, ou 
Siluro-Devoniana, como é o caso dos arenitos de Xingó. 

Confirmada a ocorrência da Caatinga e do Refúgio para a 
área nesse primeiro nível hierárquico de classificação com o 



100 
 

 
 

apoio daquelas duas principais variáveis estabelecidas, o passo 
seguinte foi o de detalhamento dessa classificação. Agora, para a 
sua segunda hierarquia de mapeamento na escala cartográfica de 
1:50.000. Ou seja, ao nível de Comunidades, em obediência à 
metodologia pré-estabelecida, que tem direcionamento orientado 
para o Planejamento Ambiental. 

Para se chegar a esse avanço dos resultados, novas 
variáveis foram chamadas ao diferencial. Agora, através das 
superfícies geomorfológicas associadas às duas unidades 
litológicas destacadas: a do embasamento cristalino e a do 
sedimento paleozoico. 

O que foi estabelecido como Unidades Fitogeográficas 
de Paisagem, ao nível de Comunidades, foram todas as parcelas 
de vegetação portadoras de uma individualização 
geomorfológica reconhecida como própria. Este foi o 
procedimento adotado a partir deste estudo, com o seu 
respectivo mapeamento no âmbito destas duas unidades 
geoambientais classificadas. 

No caso da área integral da reserva foram identificadas 
três dessas parcelas diferenciadas (comunidades), considerando, 
desta vez, além da litologia, também a geomorfologia. Elas 
foram identificadas, exclusivamente para a Caatinga, sob as 
seguintes denominações, que vêm acompanhadas das 
respectivas legendas alfas: Comunidade Superfícies 
Pediplanadas (CSPd); Comunidade Superfícies Dissecadas 
(CSDs); e, Comunidade Superfícies Coluviais (CSCv). 
4.3.1.1 – Comunidade Superfície Pediplanada (CSPd) 

A área compreendida por essa Comunidade no contexto 
da área da Estação Ecológica está subdividida em quatro 
parcelas espacialmente desiguais. A de maior expansão 
encontra-se no lado alagoano, na porção leste da reserva. 
Enquanto a menor delas está também no lado alagoano, porém 
na extremidade oeste da Unidade de Conservação. 
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Para efeito deste trabalho, por Superfície Pediplanada 
são entendidas todas aquelas áreas que, no contexto do sertão 
nordestino de clima semiárido severo, são formadas por amplas 
extensões de perfis pouco inclinados dos terrenos. Ou que sejam 
caracterizadas pela horizontalidade desses mesmos terrenos. Na 
linguagem geomorfológica nacional, áreas nordestinas assim 
constituídas são mais comumente chamadas de "Superfície 
Sertaneja" ou "Pediplano Nordestino". Nou, Bezerra e Dantas 
(1983), na distinção do que chamaram de "Pediplano Central" 
deram para as faixas marginais ao Rio São Francisco, na qual 
está inserida a do presente estudo, a denominação de "Pediplano 
do Baixo São Francisco". 

Considerações de caráter científico acerca da gênese 
geomorfológica e sua respectiva evolução têmporo-espacial, 
incluindo as suas relações fitofisionômicas, deixaram de ser 
abordadas no conteúdo deste trabalho, apesar de terem sido 
previstas. Isto se deveu à suspressão extemporânea das 
condições infraestruturais suficientemente adequadas para a 
continuidade dos levantamentos. De modo que acabou 
prejudicando o necessário desempenho desse nível aprofundado 
exigido pelos estudos. Foram os casos da retirada: do meio de 
transporte; da disponibilidade dos equipamentos; e dos materiais 
técnicos de expediente e de laboratórios, que estavam sendo 
regularmente utilizados. 

Insuficiências científicas de conhecimentos de alto nível 
nessa temática por parte dos coordenadores causaram essa 
desproposital tomada de atitude. Fato que impediu, dentre 
outros, a realização dos indispensáveis trabalhos de campo, 
inclusive daqueles dedicados às amostragens. Com a paralização 
da pesquisa, os resultados aqui apresentados estão limitados, 
apenas, aos dados que foram obtidos até àquele estágio dos 
levantamentos, apoiados exclusivamente pelos recursos 
particulares deste pesquisador (viatura terrestre, GPS, câmeras 
fotográficas, computadores, materiais de consumo e de 
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expediente, imagens de satélite, dentre outros). Enquanto as 
lanchas utilizadas foram cedidas pela Companhia Hidrelétrica 
do São Francisco (CHESF). 

Com base nos parâmetros de tonalidades apresentados 
pela imagem do satélite, para o universo desta unidade 
geomorfológica foram identificados sete níveis fitofisionômicos 
para o conjunto das quatro parcelas delimitadas no perímetro da 
reserva. Estes sete níveis são representados por 60 unidades 
fitoambientais de paisagem de terceira hierarquia. Desse total, 
em apenas dezessete foram feitos os trabalhos de levantamentos. 
Destes, somente em dez foi realizada a mensuração de parcelas 
com 200m2 de área. As quais, com extensão de 10 x 20 metros 
de lados para cada uma. Para os sete pontos restantes não 
contemplados pelas amostragens em parcelas, os levantamentos 
cobriram todas as demais informações de caráter geoambiental 
necessárias à explicação do seu comportamento fitoambiental. A 
eles foi dada a denominação de "perfil fitogeográfico". 
Porquanto, nesses perfís não houve mensuração de parcelas 
delimitadas sob o formato do retângulo especificado. 

O método utilizado para a interpretação das tonalidades 
da imagem colorida foi o mais seguro: o analógico. Ou o 
também chamado de “não supervisionado”. Por ele, foi possível 
a identificação de sete classes fisionômicas da vegetação. No 
mapa da interpretação essas tonalidades ficaram identificadas 
por uma legenda numérica. De 1 a 7 elas receberam, 
provisoriamente, as denominações relacionadas abaixo, 
conforme fossem o seu maior ou menor estágio de densidade da 
vegetação, ou até mesmo na ausência dela. O objetivo dessa 
etapa classificatória foi exclusivamente o de servir de guia para 
a realização dos levantamentos de campo. Para os quais, foi 
criada uma rede de 233 pontos distribuídos por todo o perímetro 
da reserva, com cobertura para todas as sete tonalidades 
representativas da densidade de vegetação que foram 
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interpretadas e classificadas como segue: 
1 – Densa – tonalidade verde-escuro 
2 – Adensada – tonalidade verde 
3 – Aberta – tonalidade verde-claro 
4 – Muito aberta – tonalidade verde-magenta 
5 – Parque – tonalidade magenta 
6 – Desmatada – tonalidade vermelha em polígonos (lavouras, 
pastagens e aglomerados humanos) 
7 – Sem vegetação – tonalidade vermelha uniforme (afloramentos 
rochosos e areais) 
Síntese dos dados da CSPd 
Unidades Fitogeográficas delimitadas............................. 
Níveis Fitofisionômicos interpretados............................. 
Unidades com Levantamentos por parcelas de 10 x 20m 
Unidades com Levantamentos por perfis 
Fitogeográficos................................................................. 
Unidades não amostradas 
Classes fitofisionômicas e número de parcelas 
amostradas: 
Fitofisionomia 2.............................................................. 
Fitofisionomia 3............................................................... 
Fitofisionomia 4............................................................... 
Fitofisionomia 5............................................................... 
Fitofisionomia 6............................................................... 

67 
7 

10 
 

7 
50 

 
 

01 
03 
02 
01 
03 

Em decorrência dos levantamentos não terem sido 
realizados no universo das 67 unidades fitogeográficas 
delimitadas para esta Comunidade, a análise geoambiental 
acerca de cada uma delas não está constando do conteúdo deste 
trabalho. Bem assim, no que se refere aos resultados das 
informações resultantes dos levantamentos que foram 
realizados. Ambos os casos eram previstos no projeto inicial que 
visava alcançar o Zoneamento Fitoambiental como um dos seus 
objetivos. No entanto, apenas para efeito de exemplificação no 
que concerne aos dados estatísticos relativos à vegetação e sua 
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respectiva flora, constantes de um dos níveis fitofisionômicos 
classificados com base na interpretação da imagem, foi 
escolhido o Ponto de Amostragem nº 30, da fitofisionomia do 
nível 2, memorizado no GPS pela sigla A30. 

No perímetro da sua parcela amostrada (200m2) foram 
contabilizados 181 indivíduos, sem considerar as terófitas, que 
normalmente são em maior quantidade, em se tratando da 
Região Fitoecológica da Caatinga. Isso resultou num total de 
menos de um indivíduo por metro quadrado de área, o que foi 
considerada uma quantidade razoável, no sentido de que as 
copas se mantêm em contatos. Sob o ponto de vista biotípico, 
essa quantidade é composta pelas fanerófitas do grupo das 
nanofanerófitas, incluindo as rosuladas. Por conta do período 
biologicamente seco, o ambiente encontrava-se em fase 
desfavorável ao desenvolvimento das plantas. Porisso as 
criptófitas representadas pelas geófitas não foram computadas 
devido à sua ausência acima ou ao nível do solo. Ao mesmo 
tempo em que as terófitas também estavam ausentes, porque se 
encontravam na fase de hibernação das suas sementes. 

Enquanto no contexto sistemático, por sua vez, esse 
mesmo total de 181 indivíduos é representado por 14 táxons ao 
nível de gênero. Destes, a macambira (Bromelia laciniosa Mart. 
ex Schult.) ocupou o primeiro lugar, com 57 indivíduos, ou o 
correspondente a 31,5%. Em segundo lugar destacou-se o caroá 
(Neoglaziovia variegata Mez.), com 51 indivíduos, ou o 
equivalente a 28,2%. E em terceiro constou a catingueira 
(Caesalpinia pyramidalis Tul.), com 21 indivíduos, ou o 
correspondente a 11,6% daquele total. No referente ao taxon 
família apenas nove compôs o conjunto integral da amostra. A 
predominância foi para a Bromeliaceae com 59,7%. Seguida da 
Caesalpiniaceae com 12,2%. E, em terceiro lugar, a Cactaceae, 
com 11,0%. 

Como resultados complementares registraram-se as 
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presenças, ao redor da amostra mas ainda no interior da mesma 
unidade, de mais cinco táxons ao nível de família: 
Anacardiaceae, Caesalpiniaceae, Celastraceae, Euphorbiaceae e 
Liliaceae. As quatro primeiras pertencem ao grupo das 
fanerófitas (nanofanerófitas), enquanto a última é representada 
por duas criptófitas da classe das geófitas. 
4.3.1.2 – Comunidade Superfície Dissecada (CSDs) 

A área que corresponde a essa Comunidade ocupa uma 
extensão territorial menor que a anterior e encontra-se 
distribuída em três parcelas, duas pelo lado alagoano, nas 
extremidades leste e oeste da reserva, e a outra, pelo lado 
sergipano, também na sua porção de oeste. 

É formada pelas áreas nas quais a superfície dos terrenos 
sofreu um maior aprofundamento como produto da sua 
dissecação representada pelos atuais canais de drenagem. Por 
conta desse trabalho de dissecação há uma maior exposição das 
rochas sob a forma de afloramentos. Na sua maior parte, porém, 
essa exposição de rochas dá-se pelas encostas mais íngremes dos 
canais de escoamento: rios, riachos, e calhas de ravinamentos. 
Em decorrência, também, do intenso fraturamento das rochas, 
que é uma constante ao longo das duas margens do cânion que 
entrecorta a área da Estação. Por esse motivo, essa unidade 
geomorfológica tem a sua distribuição pelas áreas mais 
próximas das margens do Rio São Francisco. Hoje, da Represa 
de Xingó. 

Pelo resultado obtido com a interpretação da imagem 
para essa unidade geomorfológica do embasamento cristalino, 
do Pré-Cambriano, foram delineadas 44 unidades 
fitogeográficas de terceira hierarquia abrangendo, também, 
todos os níveis fitofisionômicos classificados de 2 a 7. O 
número de pontos de levantamento realizados para o conjunto 
dessa Comunidade foi de apenas seis. Sendo três com amostra 
em parcelas igualmente de 200m2, e os demais, na qualidade de 
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perfis, receberam as demais anotações de caráter geoambiental. 
Síntese dos dados da CSDs 
Unidades Fitogeográficas delimitadas.............................. 
Níveis Fitofisionômicos interpretados.............................. 
Unidades com Levantamentos por parcelas de 10 x 20m 
Unidades com Levantamentos por perfis 
Fitogeográficos................................................................ 
Unidades não amostradas................................................ 
Classes fitofisionômicas e número de parcelas 
amostradas: 
Fitofisionomia 2............................................................... 
Fitofisionomia 3............................................................... 
Fitofisionomia 4............................................................... 
Fitofisionomia 5............................................................... 
Fitofisionomia 6............................................................... 

44 
07 
03 

 
03 
38 

 
 

01 
01 
01 
00 
00 

Os três pontos onde foram realizadas as amostras 
pertencem aos níveis fitofisionômicos 2, 3 e 4. Enquanto os de 
levantamentos em formas de perfil, os estudos foram 
abrangentes para as fisionomias 3 e 6. Do exemplo que foi 
selecionado para fins apenas ilustrativos deste trabalho, tomou-
se o Ponto de Amostragem nº 25, da fitofisionomia 3, que foi 
identificado e nomeado no GPS pela legenda alfanumérica: A25. 
Na sua área amostrada, compreendida pelo retângulo de 10 x 
20m de lados, foram contabilizados 175 indivíduos, o que 
corresponde a um percentual de 0,87 p/m2. Mas, mesmo assim, a 
densidade foi mantida. Nesse total também estão incluídas as 
rosuladas. Pelo mesmo motivo do período bioclimático 
encontrar-se desfavorável, não foram objeto de amostragem as 
terófitas e as criptófitas da classe das geófitas. 

No componente florístico apenas quatorze espécies 
foram registradas, com  predominância da macambira (Bromelia 
laciniosa Mart. ex Schult.) com 71 exemplares, o que 
corresponde a 40,5% do total. No segundo lugar ficou a 
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catingueira (Caesalpinia  pyramidalis Tul.), com 25 indivíduos 
e a jurema-preta (Mimosa hostilis), com 24, representando 
14,2%. Essa totalidade florística está representada por 14 
diferentes famílias, com predominância da Bromeliaceae que, 
sozinha, detém 88 exemplares. 
4.3.1.3 – Comunidade Superfície Coluvial (CSCv) 

A área dessa Comunidade, que é de pouca expressão 
territorial, é representada por uma única unidade fitogeográfica. 
Localiza-se no interior da parcela mais ao leste da Estação, no 
seu lado alagoano, numa posição de contato entre o 
embasamento cristalino do Pré-Cambriano e os sedimentos 
paleozóicos da Formação Tacaratu, do Siluro-Devoniano. É 
compreendida por uma estreita faixa de encosta íngreme, ou 
zona de acumulação de material detrítico, também chamada de 
talude. Na sua porção lateral que faz contato com o arenito em 
nível altitudinal superior, é visível uma faixa de transição onde 
há interpenetração de floras pertencentes à vegetação das duas 
unidades litológicas contactantes. O contato também é 
perceptível no aspecto fisionômico e estrutural da vegetação, 
assim como se reúnem blocos e fragmentos de rochas oriundos 
das duas entidades litoestratigráficas. Por se tratar de uma faixa 
muito estreita marcada por esse comportamento geoambiental, 
não foi possível a sua delimitação cartográfica ou o seu 
respectivo mapeamento pelo método convencional, na escala de 
1:50.000. 

De modo geral, e no contexto da área dessa Comunidade, 
o comportamento fisionômico-estrutural da vegetação assume 
posição de destaque entre as demais Comunidades. É nessa faixa 
por onde a Caatinga adquire o seu maior desenvolvimento, em 
decorrência das maiores condições de reserva d’água no perfil 
do seu material de acumulação detrítica. 

Apesar de se tratar de uma única unidade fitogeográfica 
de paisagem, e considerada como portadora de duas 
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fitofisionomias, no seu perímetro foram realizados três pontos 
de levantamentos. Sendo um pelo método do perfil e dois pelo 
sistema de amostragem em retângulos de 10 x 20m de lados, ou 
parcelas de 200m2 de área. Como exemplo para a unidade foi 
escolhido o ponto de amostragem identificado pela legenda A22, 
constante da memória do GPS. 
Síntese dos dados da CSCv 
Unidades Fitogeográficas delimitadas................................ 
Níveis Fitofisionômicos interpretados................................ 
Unidades com Levantamentos por parcelas de 10 x 20m.. 
Unidades com Levantamentos por perfis Fitogeográficos. 
Unidades não amostradas.................................................. 
Classes fitofisionômicas e número de parcelas 
amostradas: 
Fitofisionomia 1.................................................................. 
Fitofisionomia 2.................................................................. 
Fitofisionomia 3.................................................................. 
Fitofisionomia 4.................................................................. 
Fitofisionomia 5.................................................................. 
Fitofisionomia 6.................................................................. 
Fitofisionomia 7.................................................................. 

02 
02 
02 
01 
00 

 
 

02 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

Para a parcela da amostragem tomada como exemplo foi 
computada a expressiva soma de 313 exemplares botânicos. 
Quantidade essa que corresponde a 1,56% de ocorrência, em 
média, por metro quadrado de superfície. Desse total, 145 
pertencem ao grupo das fanerófitas, com a maior parte 
representada pelas microfanerófitas, com variação de porte entre 
8 e 10 metros de altura. Os 168 ecótipos restantes, ou o que 
equivale a 53,7%, do total, sáo representados pelas 
nanofanerófitas, incluindo as rosuladas. Pelo mesmo motivo da 
época estacional encontrar-se desfavorável, as terófitas e as 
criptófitas, pelas suas ausências, não foram computadas nos 
levantamentos. 
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Em se considerando pelo lado da linha florística, os 313 
táxons encontrados estão representados por quinze diferentes 
famílias. Nas quais, a Bromeliaceae exerce a dominância 
absoluta, com 162 indivíduos, o que corresponde a 51,8% do 
total. Essas quinze famílias estão representadas por 22 espécies, 
entre as quais, exerce dominância o caroá (Neoglaziovia 
variegata Mez.), com 100 unidades, ou o equivalente a 61,7%. 
A segunda família mais frequente é a Capparaceae, com 46 
indivíduos. Com toda ela representada pelo icó (Capparis yco e 
Capparis sp.), o que representa 14,7% do total das espécies 
encontradas no perímetro da amostra. Além desses, ainda foi 
registrado, para o ambiente ao redor da amostra, a ocorrência de 
mais nove espécies pertencentes a sete diferentes famílias. 
4.3.2 – Refúgio Ecológico 

Como já foi mencionada no começo deste item, a área 
que foi delimitada para a Estação Ecológica de Xingó é 
constituída de duas unidades fitogeográficas de primeira 
hierarquia, ou em nível de Região Fitoecológica: a Caatinga, 
estudada no subitem acima, e o Refúgio Ecológico, objeto das 
considerações que se seguem. 

Também já foi explicitado que o Refúgio ocupa toda a 
unidade litológica representada pelos sedimentos (arenitos) 
paleozóicos (siluro-devonianos), sob a denominação de 
"Formação Tacaratu" (Gava, et al.; 1983; Dantas, et al., 1986). 
A decisão pela classificação da vegetação que a recobre, como 
sendo um Refúgio Ecológico tem apoio, principalmente, na 
relíquia paleoambiental que ela representa. A discussão 
científica aprofundada sobre essa matéria não é assunto do 
presente estudo, mas de trabalho específico que se encontra em 
desenvolvimento para atender, exclusivamente, aos objetivos a 
que se destina. Para o caso em pauta é suficiente acrescentar que 
os fatores ambientais tomados como variáveis comprobatórias 
do ecossistema assim classificado tem amparo, em primeira 
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instância, em bases paleoclimáticas, geológicas, 
morfopedogenéticas e paleofitogeográficas. Estas que se 
constituem no principal instrumento de apoio à "Teoria dos 
Refúgios". 

Do mesmo modo como no caso anterior, o passo 
seguinte para o mapeamento desta unidade foi a sua distinção 
fitoambiental por Comunidades. No atendimento dessa 
classificação de segunda hierarquia, também foi considerada a 
morfologia dos seus terrenos, ou unidades geomorfológicas de 
feições diferenciadas na paisagem, em compatibilidade com a 
escala adotada de 1:50.000. Desse modo, duas comunidades 
foram identificadas, que receberam as denominações de 
Superfície Aplainada e Superfície Estrutural, conforme 
discriminadas a seguir. 
4.3.2.1 – Comunidade Superfície Aplainada (CSAp) 

No geral não é perceptível uma separação nítida no plano 
espacial dessa unidade litológica em relação às duas 
Comunidades mapeadas. Pois elas se entremeam no 
compartimento geral das duas parcelas que margeiam o cânion 
(Rift-walley). No entanto, há uma ligeira tendência desta em 
distribuir-se mais pelo interior das parcelas, enquanto a outra 
ocupa, preferencialmente, as laterais. 

No contexto desta Comunidade foram delimitadas, como 
resultantes da interpretação da imagem, 58 unidades 
fitogeográficas de terceira hierarquia, que são compostas por 
todos os sete níveis fitofisionômicos expressos pela imagem do 
satélite. No seu perímetro foram realizados 17 pontos de 
levantamento, dos quais, em nove foi feito o trabalho de 
amostragem, através das mesmas parcelas retangulares de 10 x 
20m, ou o correspondente à área de 200m2 de área, cada uma. 
Os referidos levantamentos abrangeram apenas três níveis 
fitofisionômicos da vegetação, que são compreendidos pelos de 
número 1 com uma única amostragem, o de número 2 com três 
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amostras e o de número 3 com cinco. Como referência para 
exemplificação neste momento, foi tomada a parcela amostrada 
na fitofisionomia de número 1. 
Síntese dos dados da CSAp 
Unidades Fitogeográficas delimitadas............................. 
Níveis Fitofisionômicos interpretados............................. 
Unidades com Levantamentos por parcelas de 10 x 20m 
Unidades com Levantamentos por perfis 
Fitogeográficos. 
Unidades não amostradas................................................. 
Classes fitofisionômicas e número de parcelas 
amostradas: 
Fitofisionomia 1............................................................... 
Fitofisionomia 2............................................................... 
Fitofisionomia 3............................................................... 
Fitofisionomia 4............................................................... 
Fitofisionomia 5............................................................... 
Fitofisionomia 6............................................................... 

58 
07 
09 
08 

 
49 

 
 

01 
03 
05 
00 
00 
00 

Essa amostra que foi selecionada para a demonstração 
dos resultados foi a que recebeu a legenda A74. Na sua parcela 
foram computados 218 exemplares biotípicos, o que lhe dá um 
percentual de 1,1 indivíduos por metro quadrado de área. Todo 
essse conjunto está representado pelas fanerófitas do grupo das 
micro e das nanofanerófitas, incluindo as rosuladas. Tal como 
nos demais casos, não foram computados os ecótipos do grupo 
das terófitas nem o das criptófitas representadas pelas geófitas, 
em função do estado de hibernação das sementes das primeiras e 
dos bulbos das segundas. Enquanto na área do ambiente em que 
foi realizada a amostragem, mas fora da parcela, ainda foi 
registrada a presença de treze diferentes ecótipos pertencentes ao 
grupo das fanerófitas e representando oito diferentes famílias 
botânicas, além das treze existentes na amostra. 

Sob o ponto de vista florístico, as 218 espécies 
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computadas na amostra, pertencem a treze diferentes famílias. A 
dominância ficou para a Bromeliaceae, com 138 exemplares, ou 
o correspondente a 63,3%. Em segundo lugar ficou a família 
Euphorbiaceae com 9 indivíduos, somando 4,1%. O terceiro 
lugar foi para a família Apocynaceae com 8 táxons, ou o 
equivalente a 3,6% do total. Dos 138 pertencentes à família 
Bromeliaceae, 120, ou 87,0%, são representados pelos 
conhecidos gravatás, do provável gênero Aechmea, mas 
pertencentes, talvez, a mais de uma espécie. Enquanto os 18 
restantes são completados pela macambira-de-lajeiro 
(Encholirium spectabili), o que corresponde a 13,0% do total. 

Os demais exemplos das amostras realizadas nessa 
unidade litológico-geomorfológica representada pelo arenito da 
Formação Tacaratu foram registradas várias espécies 
caracterizadas pela sua reconhecida raridade. Algumas são ainda 
remanescentes do que foi a Floresta Tropical Úmida num dia em 
que o clima local era favorável ao seu pleno desenvolvimento. 
Outras, pelas características endêmicas que apresentam para as 
áreas sob essa configuração geoambiental muito especial no 
contexto do nordeste brasileiro. 
4.3.2.2 – Comunidade Superfície Estrutural (CSEt) 

A distribuição dessa outra Comunidade no espaço 
compreendido pelo Refúgio Ecológico, como já foi mencionado 
no item anterior estende-se, preferencialmente, pelas margens 
circundantes às duas parcelas separadas pelo cânion. A sua 
classificação como estrutural deve-se à exposição das suas 
rochas com destaques na paisagem. Em sendo assim, a sua 
ocorrência na área em estudo é caracterizada pela exposição dos 
blocos de arenitos em forma quase sempre de ruínas 
(ruiniformes), e que testemunham, ao mesmo tempo, o intenso 
fraturamento a que foram submetidas. 

Como resultado da sua interpretação na imagem do 
satélite, 62 unidades fitogeográficas de terceira hierarquia foram 
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delimitadas, para um total de seis níveis fitofisionôicos 
cartografáveis na escala adotada. Em apenas uma dessas 
unidades foi realizado o levantamento do tipo “amostragem” por 
parcela. E do tipo representado pelos “perfis”, foram feitos 
apenas seis. A fisionomia onde foi feito o único trabalho de 
amostragen, por intermédio da parcela, foi a de número 2, 
conforme expressa o quadro sintético abaixo. 
Síntese dos dados da CSEt 
Unidades Fitogeográficas delimitadas............................. 
Níveis Fitofisionômicos interpretados............................. 
Unidades com Levantamentos por parcelas de 10 x 
20m. 
Unidades com Levantamentos por perfis 
Fitogeográficos. 
Unidades não 
amostradas................................................... 
Classes fitofisionômicas e número de parcelas 
amostradas: 
Fitofisionomia 1............................................................... 
Fitofisionomia 2............................................................... 
Fitofisionomia 3............................................................... 
Fitofisionomia 4............................................................... 
Fitofisionomia 5............................................................... 
Fitofisionomia 6............................................................... 

62 
06 
01 
06 
61 

 
 

00 
01 
00 
00 
00 
00 

Essa única parcela resultante da amostra recebeu a 
legenda A30 que, assim, foi nomeada e memorizada no GPS. No 
total foram contabilizados 86 ecótipos, o que representa uma 
baixa ocorrência de 0,43% p/m2. Esse baixo percentual é 
resultante da ocorrência de muitos afloramentos rochosos, sobre 
os quais o desenvolvimento da vegetação é escasso. Desse 
universo, constam 52 fanerófitas do grupo das microfanerófitas, 
o que equivale a 60,5% do total. Mais 34 do grupo das 
nanofanerófitas, correspondendo aos 39,5% restantes. 
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Igualmente neste caso, também foi deixado de computar as 
terófitas, em razão da ausência das mesmas, decorrentes da 
estação desfavorável na ocasião. 

Sob o ponto de vista sistemático, a totalidade das 86 
espécies está representada por treze famílias. A família com 
maior número de espécies foi a Caesalpiniaceae, com 19 
indivíduos, o que corresponde a 22,1% do total. Em segundo 
lugar ficou a família Euphorbiaceae, com 16 indivíduos, ou o 
equivalente a 18,6%. No nível de espécie a dominância pertence 
à catingueira (Caesalpinia pyramidalis), com um total de 17 
táxons, o que equivale a 19,8%. O segundo lugar ficou com o 
marmeleiro-branco (Croton sincorensis), com 14 indivíduos, ou 
o correspondente a 16,3% do total. Além dessas, também 
marcou presença, com maior participação, uma Malpighiacea 
ainda não identificada especificamente, com nove 
representantes; a jenipaparana (Tocoyena selloana) com oito 
indivíduos; e, a quixabeira (Bumelia sartorum), com seis 
exemplares. Nos limites exteriores à amostra foram computados 
mais 23 indivíduos alheios aos da área amostrada, pertencentes a 
14 diferentes famílias. 
5. Conclusão 

Ao se fazer uma junção dos dados constantes dos 
quadros sintéticos referentes a cada uma das Comunidades 
mapeadas, verifica-se que o montante dos levantamentos que 
foram realizados ficou muito aquém do que se poderia 
considerar como uma amostragem estatística válida. De fato, 
para um total de 223 unidades fitogeográficas de terceira 
hierarquia, em apenas 25 foi feito o trabalho de amostragem. 
Isto, sem considerar o fato de que, sequer, a totalidade dos 
níveis fitofisionômicos foi contemplada. Além desse baixo 
percentual de 10% apenas, convém destacar que, neste caso, não 
se trata de obtenção de dados estatísticos para extrapolação, ou 
simulação da realidade. Mas, de dados concretos. Pelo que só o 
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universo deve ser considerado. Por uma razão muito simples, a 
de que, no caso ambiental, a diversificação de ecossistemas, ou a 
sua heterogeneidade, é uma questão de normalidade. Por menor 
que seja a sua área espacial, a similitude é apenas uma questão 
de aparência, no caso mesmo de uma visão panorâmica da 
paisagem. E em se tratando de um estudo já em nível de detalhe, 
como neste caso (escala 1:50.000), as generalizações, ou as 
extrapolações, em termos cartográficos, não devem ser de modo 
nenhum praticadas. Já que isto lhe compromete a fidelidade e, 
por conseguinte, a própria confiabilidade das informações. No 
entanto, apesar desse insuficiente índice de levantamentos 
realizados, alguns significativos resultados foram conseguidos. 

Em termos gerais, as principais conclusões tiradas sobre 
os limitados estudos realizados foram, ainda assim, consideradas 
positivas. Esse reconhecimento se deve ao fato de que as bases 
metodológicas que foram criadas e desenvolvidas durante a 
parte dos levantamentos permanecem válidas para todos os 
futuros estudos nesta mesma temática. Isso porque, em se 
considerando a parcela compreendida pelo que se denomina de 
"Estudo Fisionômico-Ecológico", a eficiência no 
desenvolvimento tecnológico e metodológico foi plenamente 
comprovada. Assim como foram assegurados os resultados da 
sua aplicação no alcance dos objetivos previamente 
estabelecidos. Lembrando que essa etapa dos estudos é apenas 
aquela formada pelo estágio inicial do que vem a ser o 
"Zoneamento Fitoambiental", sob a denominação de 
"Diagnóstico Fitogeográfico". 

Aquilo que se esperava fosse inteiramente concluído a 
fim de oportunizar a sua aplicação ao planejamento e à gestão 
ambiental na área da reserva objeto do estudo, não foi de modo 
nenhum alcançado. Isso ficou extensivo a todas as demais 
Unidades de Conservação legalizadas em Alagoas. Justamente 
porque elas não dispõem, ainda, do legalmente obrigatório 
“Plano de Manejo”. Fato que se deve a um desinteresse político-
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ambiental generalizado atuante até o momento. Esta seria a 
primeira oportunidade de se dispor de um instrumento concreto 
de aplicação a um gerenciamento ambiental cientificamente 
embasado. Mormente no item: Conservação da Biodiversidade e 
no gerenciamento do seu respectivo biotopo. A começar pór 
Alagoas. Todavia, a insensibilidade científica privativa dos 
dirigentes do programa ao qual o projeto de pesquisa foi 
submetido, impediu que a sua regular continuidade fosse 
mantida. 

Enquanto durou a pesquisa, não houve espaço para se 
distinguir ou adotar o princípio da inovação nessa temática da 
Fitogeografia Aplicada ao Planejamento Ambiental. Ou algo 
além dos limitados horizontes de conhecimentos dos indicados 
coordenadores nessa linha fitogeográfica de estudos. Somado a 
essa insensibilidade contavam-se a inexperiência e o excesso de 
amadorismo dos mesmos. Tudo isso que acabou forçando a 
paralização da execução do projeto, logo na sua fase inicial. 

Quanto à análise mais acurada feita com base nesses 
baixos resultados que foram obtidos, e na esteira do pouco que 
se conseguiu levar a efeito em relação aos levantamentos, 
destacaram-se alguns dados considerados relevantes. Isso foi 
uma decorrência do conhecimento geoambiental que já se 
dispunha através da sua contribuição ao uso do potencial de 
recursos existentes, da forma técnica e cientificamente mais 
organizada possível. Esse conhecimento, que foi a base para o 
diagnóstico sobre os recursos disponíveis da área se constitui no 
instrumento fundamental daquilo que já foi convencionado 
chamar de "Gestão Ambiental". Alguns desses resultados são 
relacionados a seguir. 
a) – Pela aplicação, com sucesso, de parte da metodologia do 
Zoneamento Fitoambiental. Várias são as vantagens obtidas com 
o emprego dessa metodologia, principalmente no que diz 
respeito à economia e à racionalidade na realização dos 
levantamentos em pontos previamente estabelecidos com base 
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nas unidades fitoambientais de paisagem que foram delimitadas 
através do uso do recurso tecnológico da interpretação das 
imagens de satélites. 
b) – Comprovação da eficiência e dos resultados obtidos de 
forma melhor organizada, por meio da integração dos estudos. 
Isso foi conseguido porque foi possível se realizar, a um só 
tempo e num mesmo espaço, todos os levantamentos 
relacionados com a biodiversidade, de modo geral. 
Principalmente daqueles relacionados com a biotípica, a 
sistemática, a fitossociolologia, a dendrometria, dentre outros; e 
suas correlações geoambientais, paleoambientais, geohumanas e 
geoeconômicas. Tudo isso sem correr os riscos das repetências 
desnecessárias e dispendiosas feitas numa mesma unidade de 
mapeamento. Ou das ausências comprometedoras da qualidade e 
da credibilidade dos trabalhos, dentre outras. 
c) – Economia no uso dos recursos destinados à realização da 
pesquisa em todos os seus níveis: financeiros, tecnológicos e 
humanos. 
d) – Oportunidade e facilidade que pode oferecer às 
possibilidades de novas descobertas científicas e de novos 
desenvolvimentos metodológicos. 
e) – Ratificação de que os estudos integrados, principalmentre 
sobre aqueles que envolvem a questão ambiental, oferecem a 
devida eficácia no aproveitamento da exploração econômica dos 
espaços, em compatibilização com a proteção e/ou preservação 
dos recursos naturais e geoambientais. Por oposição àqueles que 
são realizados de forma isolada, onde se pratica a pesquisa pela 
pesquisa ou a ciência pela ciência. Os tipos de levantamentos 
que foram realizados obedecendo a essa sistemática destinaram-
se, também, a esta metodologia fundamentada na integração. 

Apesar do nível de conhecimentos biofísicos sobre a área 
ter ficado a desejar, em decorrência da comentada insuficiência 
na quantidade de levantamentos realizados, pelo menos em um 
aspecto pode oferecer condições para se tecer algumas 
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considerações a respeito do pouco que foi conseguido. O seu 
rápido comentário a seguir, que é feito à guisa de conclusão, está 
dentro daquilo que se atribuiu como "resultados esperados". 

Trata-se do que foi fitogeograficamente obtido sobre a 
porção compreendida pela unidade litológico-geomorfológica 
representada pelos sedimentos paleozóicos que se 
circunscrevem na área da reserva. O ambiente, que já é 
submetido às condições climáticas severas e é portador de solos: 
Litólicos, Afloramentos Rochosos e Areias Quartzosas, todos 
(solos e climas) desfavoráveis ao desenvolvimento das plantas, 
ainda assim, a área é caracterizada por apresentar uma riqueza 
botânica merecedora de estudos fitogeográficos aprofundados 
bem à altura da sua relevância ambiental e paleoambiental. Essa 
observação é válida para o conjunto das duas Comunidades 
mapeadas. A constatação de várias espécies exclusivas do 
fitoambiente sob o estudo distingue-o do outro ao seu redor 
representado pela Caatinga propriamente dita. São plantas 
marcadas pela raridade, com algumas se destacando como 
endêmicas, inclusive. Dentre elas são encontradas algumas 
próprias da Floresta Ombrófila que antecedeu o ambiente 
semiárido de hoje. Outras são exclusivas dos próprios ambientes 
portadores de rochas areníticas paleozoicas. A exemplo dos que 
são encontrados na Chapada Diamantina entre os Estados de 
Bahia e Minas Gerais. 

Em razão disso, se tornaria imperioso que levantamentos 
dessa mesma natureza e magnitude do que se projetava, 
voltassem a ser retomados em futuras oportunidades. Este é o 
reconhecimento por uma pesquisa comprometida com a busca 
do conhecimento científico de alto nível, e empenhada a atingir 
os seus limites técnico-científicos da conjuntura contemporânea 
no contexto da Fitogeografia Aplicada. Além disso, a pesquisa, 
nos moldes e nos objetivos que estava sendo conduzida, também 
se destacava como um importante norteador do Plano de Manejo 
legalmente exigido para o gerenciamento de Unidades de 
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Conservação. Sejam elas legalizadas ou não. 
A concretização da pesquisa na sua integridade naquela 

ocasião dependeria do conhecimento individualmente detalhado 
de todos os fatores geoambientais interagentes. São os exemplos 
das classes de solos, da inclinação e exposição dos terrenos, das 
formas do relevo, das unidades litológicas diferenciadas, do grau 
de subordinação ao período biologicamente seco, da quantidade, 
da estrutura e das especificações florísticas e biotípicas. Assim 
como pelos níveis de interferência humana que já haviam 
sofrido. Informações estas que não são fornecidas pelos sensores 
remotos e que, além disso, não se dispunha de base cartográfica 
de nenhum daqueles fatores ambientais considerados. Sejam em 
qualquer escala de mapeamento compatível com o plano de 
gestão ambiental pretendido. Por esse motivo, tais informações 
teriam que ser obtidas in loco através dos levantamentos que se 
previa, fossem realizados na sua íntegra. Nos cinco demais 
pontos em que estes levantamentos foram feitos, eles ficaram 
limitados a anotações fitogeográficas gerais, a respeito da 
unidade. Trabalho que se faria no seu entorno, quase sempre em 
forma de transecto, a que foi dada a denominação de "Perfil 
Fitogeográfico". 

Apesar disso, o desmatamento ilegal e altamente 
predatório que já estava sendo feito na área da própria reserva, 
continuava dilapidando aquele precioso tesouro do patrimônio 
ambiental natural. No que estava tornando os esforços e gastos 
com a preservação da área, numa medida de política ambiental 
deliberadamente equivocada. Como se observa, não tem nenhum 
sentido dispor-se de um patrimônio de tamanha magnitude e 
depois do alto investimento na sua preservaçãoe conservação; se 
permitir um desmatamento com a violência do que se observava 
naquele momento. O contracenso é reconhecido na medida em 
que, após a constatação do conhecimento científico da área, da 
sua delimitação para a preservação, da realização de sua 
cartografia e da obtenção do diagnóstico dos seus recursos 
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naturais; deixar-se permitir a devastação promovida pelo 
desmatamento predatório, é concordar com a destruição de todo 
o valiozíssimo potencial de sua biodiversidade. 

Nestas condições, conclui-se que ficam sem qualquer 
sentido grandes dispêndios com a pesquisa, para logo em 
seguida optar-se pelo seu desperdício. Desde que não se utilizem 
dos valiosos resultados que seriam alcançados na sua totalidade, 
conforme comprovados através desta primeira experiência. 
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O USO DO SENSORIAMENTO REMOTO PARA OS 
PLANOS DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

1. Introdução 
Como referido no próprio título, o Sensoriamento 

Remoto tratado neste trabalho é o que está compreendido pela 
“fase de utilização”. Desde que os seus produtos sirvam para 
diagnosticar e analisar um fato geográfico de natureza espacial, 
com vistas ao planejamento desse espaço, numa contextura 
eminentemente ambiental. 

Na atualidade os produtos do sensoriamento remoto 
estão sendo aplicados nas mais diversas áreas do conhecimento. 
Principalmente daquelas que se servem dos mapeamentos, ou da 
cartografia dos fenômenos passíveis de serem representados. 
Isso pode ser observado em todas as sociedades que faz uso 
desse importante e inovador recurso tecnológico. No momento 
eles se constituem, nessa perspectiva, no principal instrumento 
facilitador dos programas voltados para o planejamento das 
unidades espaciais da superfície terrestre. Fato que se observa 
no contexto de todas as categorias de ecossistemas. Seja para 
atender ao planejamento, seja para a simples representatividade 
de cunho meramente informativo. 

No caso particular deste trabalho, o uso do 
Sensoriamento Remoto está sendo utlizado para a proposta de 
Planejamento de Unidades de Conservação. Ou na criação das 
mesmas em bases técnica e cientificamente sólidas, com vistas 
ao Planejamento Ambiental do Estado de Alagoas. E apoiando-
se, além disso, numa base conceitual fundamentada nas duas 
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vertentes: a espacial e a ambiental. Ou no que se subordina à 
Teoria do Geossistema para a primeira e, à Teoria do Refúgio 
para a segunda. Servindo-se, para tanto, dos produtos da 
“radiação eletromagnética”. Tanto das geradas por fontes 
naturais, quanto artificiais, que são representadas pelas 
chamadas “Imagens de Satélite” do Landsat TM-5 e pelas 
denominadas “Imagens de Radar”, do extinto Projeto 

RADAMBRASIL. 
Com vistas ao planejamento esses produtos do 

Sensoriamento Remoto estão sendo aplicados numa escala quase 
que obrigatória. Sobretudo quando tratados na esfera 
tecnológica de última geração, para mapeamentos. 
Principalmente quando no atendimento de algumas prioridades 
que já podem ser consideradas como verdadeiras palavras-de-
ordem. Tais como: a proteção de ecossistemas; a conservação da 
biodiversidade; o manejo de bacias hidrográficas; o combate à 
desertificação; dentre outros. Neste caso particular, ou, com 
relação a este trabalho, a abordagem está limitada aos interesses 
voltados para a conservação da biodiversidade. 

Todavia, para que essa utilização produza os efeitos 
esperados de acordo com os objetivos inicialmente estabelecidos 
pela pesquisa, alguns critérios de ordem metodológica precisam 
ser necessariamente observados. Critérios esses que são 
assinalados adiante, mas que têm a sua estreita relação com os 
fatores “geocientíficos” que se subscrevem na área coberta pela 

imagem e/ou pela fotografia. 

2. Chamados ao Planejamento 
Sobre essa denominação dos trabalhos, vários são os 

indicativos que podem ser relacionados. Eles são identificados a 
partir do momento em que uma determinada situação ambiental 
esteja em estado de comprometimento com a qualidade ou o 
equilíbrio do seu ecossitema. Normalmente a partir de um 
estágio muito avançado do desmatamento. Abaixo, são 
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comentados alguns deles, à guisa de embasamento explicativo a 
uma percepção desse delicado momento chamativo a uma 
intervenção tecnicamente planejada. 
2.1 – A Configuração do Problema 

Parte-se do princípio de que a premência de um 
planejamento de Unidades de Conservação significa um estado 
de degradação ambiental avançado na área em perspectiva. 
Desde que ele tenha se originado num processo de 
desmatamento de caráter exclusivamente predatório. E, cujas 
conseqüências estejam se tornando tão graves, que requeiram 
uma intervenção emergencial na recuperação. As ações para que 
se possa retornar ao estado de ordem de um equilíbrio ambiental 
mínimo, exige a figura material de um Planejamento que, para 
casos dessa natureza é chamado de: ambiental. 

No bojo desse planejamento situa-se à frente, a 
conservação da biodiversidade. O que se dará através da criação 
de um conjunto de Unidades de Conservação. O que 
necessariamente sejam espacialmente bem dimensionadas e 
estrategicamente bem distribuídas no âmbito da área 
considerada. Constituindo-se, assim, na primeira ação mais 
fundamental da recuperação. Pelo menos em parte do potencial 
de recursos e, a partir daí, num permanente trabalho de 
preservação e de monitoralização permanentes. É no 
atendimento dessa demanda planejamental que entra em cena a 
relevante parcela de contribuição do Sensoriamento Remoto na 
sua linha da “utilização”. Cujo destino seja o Planejamento de 
UCs, no específico conhecimento e abrangência da ciência 
geográfica. 
2.2 – O Plano fora dos Planos 

As atitudes até então providencialmente tomadas para a 
criação das Unidades de Conservação em todo o território 
nacional, têm sido à base da pressão que as comunidades 
organizadas têm feito aos poderes governamentais. Essas 
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pressões têm se constituído, também, no principal suporte para a 
frágil manutenção do quadro atual das UCs legalizadas. Seja nas 
instâncias executivas, legislativas ou judiciárias. E os válidos 
argumentos usados por essa sociedade pressionadora têm sido 
basicamente, e a priori, o que está sendo chamado de “vozes da 

emoção”. E somente a posteriori, ou à retaguarda desse 
processo, é que escassos argumentos de ordem científica passam 
a ser abordados. São alguns exemplos facilitadores desse 
empírico posicionamento conservacionista: 
 A proximidade – quase sempre margeando os centros 

urbanos. 
 A visualidade – muito a ver com as figuras ruiniformes, os 

cânions e as inscrições rupestres. 
 A praticidade – compreendida pelos jardins zoobotânicos, 

pelos balneários, pelos pontos favoráveis ao montanhismo e 
ao alpinismo, dentre outros. 

 A publicidade – os ganhos políticos nacionais ou 
internacionais que as reservas podem proporcionar, a 
exemplo da Floresta Amazônica, da Mata Atlântica, do Leão 
Dourado e da Ararinha Azul. 

As Unidades de Conservação legalizadas por essa forma 
emotiva de criação, e não baseadas em investigação científica, 
pecam por vários fatores que, sem a observação deles, os efeitos 
não alcançam de modo nenhum um resultado plenamente 
satisfatório. Desde que, principalmente, nem todos os 
ecossistemas são contemplados. Alguns desses efeitos são 
relacionados com: 
 A distribuição – porque a criação é baseada na política do 

empirismo, não existe uma distribuição equitativa das UCs 
que atenda a todos os quadrantes da área em perspectiva, em 
qualquer nível político-administrativo. 

 A espacialização – porque a totalidade dos diferenciados 
ecossistemas de que a área se compõe não é equitativamente 
contemplada. 
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 A dimensão – porque as medidas das parcelas legalizadas, 
em hectares, não exercem nenhuma relação com os 
tamanhos dos ecossistemas aos quais pertencem. 

 A localização – porque elas estão normalmente situadas 
pelas vizinhanças das capitais, o que caracteriza mais um 
problema de proximidade para efeitos de publicidade, do que 
de biodiversidade para efeitos de conservação. 

 A qualificação – porque não é adotado o critério da 
aproximação máxima com a totalidade da classificação 
constante do Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
(SNUC), recentemente regulamentado. 

É notória a ausência nos programas governamentais, e 
por princípio, nos projetos político-partidários, da introdução de 
um capítulo cujo texto seja norteador da política de conservação 
da biodiversidade, em nível de planejamento, em especial do 
relacionado com a causa ambiental. Nesse sentido, o que se 
pratica na ordem governamental, ou nos seus “Planos de 
Governo” é, justamente, o não uso do Planejamento Ambiental. 
Nos últimos anos, porém, este termo passou a fazer parte dos 
textos dos chamados PPAs; mas, exclusivamente como retórica, 
na grande maioia dos casos. Às vezes, alguns setores do órgão 
que coordena a questão ambiental, ou seja, vinculados a algumas 
secretarias como a da educação, por exemplo, constituem 
equipes responsáveis pela chamada “educação ambiental”. Mas 

essa providência é muito mais proveniente da dedicação de 
alguns isolados estudiosos sobre o assunto, do que de uma ação 
propriamente governamental. Normalmente não são destinados, 
nem recursos nem infraestrutura para tal fim. E muito menos, a 
formação de recursos humanos com o nível técnico adequado 
para conduzir os trabalhos. Estes que são normalmente 
conduzidos por amantes da causa, na qualidade de voluntários. 
Essa atitude é tomada tanto em nível nacional, quanto estadual, 
quanto municipal. Sendo que nos programas deste último, nem o 
próprio termo é mencionado. Ou, quando referido, o é apenas 
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retoricamente, mesmo. 
2.3 – Quando o Plano se Impõe 

Essa premência pode ser extensiva a todo território 
nacional, uma vez que o atual quadro de devastação da 
vegetação original, em todas as suas classes de ecossistemas 
fitogeográficos, encontra-se num estado predatório beirando os 
níveis da desertificação. Mesmo nas áreas não consideradas 
como secas, ou de longas estiagens prejudiciais ao 
desenvolvimento das plantas. 

No âmbito dessas considerações, alguns itens participam 
como principais indicadores de um estado de degradação 
ambiental, ou de uso não organizado do espaço. Onde a figura 
da construção de um Planejamento Ambiental se faz tão 
necessária quanto a sua aplicação se faz emergencial. Constam 
desses exemplos os seguintes: 
 O desmatamento, sem deixar amostra de pelo menos um dos 

ecossistemas participativos do conjunto da área considerada. 
Seja um Estado, um Município, uma Fazenda, uma Bacia 
Hidrográfica. 

 A deterioração dos ecossistemas originais, consubstanciada 
pela ação predatória promovida pela humanidade, em maior 
ou em menor grau. De modo a descaracterizar as paisagens 
em todos os seus potenciais bióticos, abióticos e até 
contemplativos. 

 O esvaziamento das nascentes e a conseqüente redução do 
volume dos mananciais. Fato que se dá em decorrência da 
redução ou do impedimento total da infiltração das águas 
pluviais, com a ausência do seu facilitador em potencial: as 
plantas nativas. 

 A extinção da biodiversidade, que é devida à caça predatória, 
à destituição dos abrigos naturais e ao deslocamento dela 
para as próximas paragens ainda detentoras de água, 
alimentação e agasalho. 
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 A desertificação, nos estágios em que, além dos itens acima, 
os solos, pelo mau uso, são erodidos ou empobrecidos para o 
cultivo. Enquanto a população dele dependente, atinge um 
poder aquisitivo insustentável. 

Partindo dessas premissas, tem-se que as principais 
funções da existência de um Plano de Unidades de Conservação 
sejam destinadas a oferecer a correção de todos esses 
indicadores da degradação ambiental, a partir da manutenção da 
cobertura vegetal original. 

2.4 – A Formulação do Plano 
Na elaboração de um Plano de Unidades de 

Conservação, quando ele se faz necessariamente obrigatório em 
função dos problemas acima visualizados, e até mesmo para 
garantir que esse quadro não venha a acontecer, várias etapas 
dos estudos embasadores são levadas em consideração. Todas 
elas, a priori, devendo partir, sempre, de um embasamento 
técnico-científico sistematizado. O que quer dizer que o fator 
emotivo anteriormente comentado, deixa de ser levado em conta 
nessa nova oportunidade. 

Como se trata, por um lado, de entidades espaciais 
(UCs), ou seja, que ocupam lugares no espaço passíveis de 
serem cartografados e também mensurados, as atividades da 
pesquisa comentadas abaixo são colocadas como obrigatórias. O 
mesmo pode-se referir quando, pelo outro lado, as mesmas 
entidades são abordadas pelo seu caráter ambiental. Ou na 
importância qualificativa que elas oferecem nesse aspecto, 
quando uma teorização baseada nessa postura também embasa a 
justificativa do plano. 
2.4.1 – O indispensável diagnóstico 

A grande maioria das Unidades de Conservação, em 
nível continental, está sempre correlacionada a uma cobertura 
vegetal portadora de uma biodiversidade nativa. Assim, para um 
planejamento que se subentende, vise contemplar a todos os 
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possíveis e diferenciados ecossistemas que a paisagem 
fitogeográfica possui, se faz imperativo, em primeiro lugar, o 
conhecimento detalhado de cada um deles. No contexto desse 
conhecimento está inserido o diagnóstico, que pode ser 
perfeitamente confundido com o próprio. A chamada 
Cartografia Fitoecológica, que é uma integrante do Zoneamento 
Fitoambiental, é parte intrínseca do diagnóstico, no que este 
constitui a sua representatividade visual. 

A diferenciação, por identificação individual dos 
ecossistemas, se faz necessária para atender a uma variedade de 
exigências na composição do quadro de UCs objetos de um 
planejamento. Assim, por exemplo, no atendimento da Reserva 
Legal, 20% das terras são destinados ao cumprimento dessa 
exigência. Sabe-se que um ecossistema fitogeográfico é 
individualizado pelas características apresentadas pelos seus 
principais fatores ambientais chamados de geocientíficos. São 
eles: os climáticos e paleoclimáticos, litológicos e 
geomorfológicos, pedológicos, hidrogeológicos e 
antropogenéticos. Fatores estes que funcionam como a 
determinante de qualquer uma das unidades fitoambientais 
conhecidas, a exemplo das florestas. Sejam ombrófilas, decíduas 
ou semidecíduas, serranas, de várzeas, de encostas ou de 
restingas, dentre outras. Sejam os Cerrados em todas as suas 
fisionomias. Sejam as Caatingas, também nas suas diversas 
manifestações fisionômicas. De modo que, cada uma dessas 
diferentes unidades tenha em disponibilidade esse mínimo de 
área em permanente conservação. Bem assim, para as demais 
exigências, tais como: a proteção das nascentes e dos seus 
respectivos canais de escoamento; da biodiversidade, quer seja 
endêmica ou não; das encostas íngremes portadoras de material 
detrítico inconsolidado; das zonas de recargas ou de 
reabastecimento dos lençóis aquáticos subterrâneos; dentre 
outros. 
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2.4.2 – O socorro do Sensoriamento Remoto 
O Planejamento também pode ser entendido como uma 

instituição técnica de apoio ao adequado funcionamento do 
objeto em vistas. Neste caso específico, a organização do 
espaço, ou o ordenamento territorial. Tudo isso na contextura de 
uma orientação ambiental. Ou numa forma de utilização do 
espaço que atenda às necessidades da sociedade. No bojo das 
quais é parte integrante a conservação da biodiversidade e dos 
seus habitats, através de uma criteriosa política de manutenção 
de Unidades de Conservação. E no momento em que se faz a 
opção por um planejamento de Unidades de Conservação, os 
produtos do Sensoriamento Remoto são chamados a dar a sua 
indispensável contribuição. Nisso está embutida a parte dos 
estudos que se ocupa da distribuição, do delineamento, da 
localização e do estado da conservação em que se encontram, 
relativamente às interferências geradas pela ação humana. 

Esses produtos são expressamente representados pelas 
conhecidas imagens orbitais ou fotografias. Ambas originadas 
dos satélites normalmente componentes do Sistema Landsat de 
Referência Universal. Sistema este, em que a articulação das 
Folhas é organizada por Pontos e Órbitas. Mas também podem 
ser exclusivas do Sistema Radar, onde a articulação das suas 
Folhas, que é feita por coordenadas geográficas em quadrículas, 
obedece ao Corte Cartográfico Internacional. Quando esses 
produtos são oferecidos com a possibilidade de interpretação em 
terceira dimensão, eles se constituem nas peças mais indicadas 
para a identificação das particularidades dos ecossistemas. 
Principalmente nas suas nuances geomorfológicas e 
fitofisionômicas. Eles são, ainda, tão mais recomendados 
quando resultantes dos chamados “sensores ativos”, a exemplo 

das imagens produzidas e colocadas à disposição pelo Projeto 
RADAMBRASIL. Quando do seu mapeamento de recursos 
naturais de todo o território nacional, realizado nas décadas de 
setenta e oitenta deste século XX. A partir desta última década 
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foi extinto por força de Decreto Presidencial. 
Essa foi uma grande ousadia tecnológica assumida pelo 

Brasil, que teve um caráter pioneiro em nível mundial, destinada 
ao completo conhecimento das suas riquezas naturais, até então 
quase nada conhecidas. Principalmente no amplo território 
amazônico. E ainda que algumas já fossem de algum modo 
conhecidas, não eram de modo nenhum mensuradas. Não havia, 
naquela ocasião, nenhum outro meio de se penetrar na floresta 
amazônica para fins de levantamentos dos seus recursos 
naturais. Principalmente nos próprios locais das suas 
ocorrências, senão através do emprego dos recursos 
tecnológicos oferecidos pelas imagens de radar. 

Por serem produzidas por um sensor ativo, as imagens, 
apesar de não serem coloridas, no entanto a nitidez ou a 
resolução por elas apresentada, permitia se distinguir os próprios 
detalhes fisionômicos da vegetação. Ainda que a escala 
cartográfica das imagens fossem de nível regional (1:250.000). 

Na interpretação, que era feita tridimensionalmente com 
o uso do estereoscópio, usavam-se os padrões de texturas e de 
tonalidades apresentados pelas imagens, quando do 
delineamento das classes fisionômicas da vegetação. Ao mesmo 
tempo em que se usava a estereoscopia para a delimitação das 
formas de relevo, tão necessárias para a classificação dos 
diversos biotopos ou ecossistemas fitogeográficos, feita por esse 
procedimento. 

Considerando que a Unidade de Conservação é um dos 
intrumentos indispensáveis, e também insubstituíveis, na esfera 
do Planejamento Ambiental, a sua identificação, classificação e 
mapeamento, dependem quase que exclusivamente dos recursos 
oferecidos pelas técnicas do Sensoriamento Remoto. Isso se 
aplica, em primeiro lugar, na qualidade técnica e na quantidade 
espacial dos mapeamentos realizados. O trabalho de 
interpretação feito com o uso dessa mais nova tecnologia 
também é fundamental para o delineamento das unidades 
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fitoambientais da paisagem, no interior das quais se selecionam 
as áreas destinadas às UCs em previsão. Mas para que se 
obtenham resultados satisfatórios, também por esse instrumento 
exige-se, igualmente, uma determinada subordinação 
metodológica. Esta que é objeto dos comentários a seguir. 
2.4.3 - O disciplinamento teórico-metodológico 

O planejamento de Unidades de Conservação tem no 
mapeamento dos fenômenos diagnosticados o seu principal 
embasamento técnico de sustentação. Mapeamento esse que 
perpassa pelo emprego do Sensoriamento Remoto, enquanto 
aplicação. Desde que a localização exata, o delineamento 
perfeito e as características físico-ambientais individuais de cada 
UC selecionada, não deixem qualquer margem para retoques ou 
restrições. Até se alcançar esse limiar dos estudos, a 
subordinação teórica estará contida no contexto da Teoria do 
Geossistema. Este que tem apoio na definição de 
Beroutchachvili e Bertrand (1978), de que “o geossistema é um 

conceito territorial, uma unidade espacial bem delimitada e 
analisada em torno de uma escala dada”. Como se pode verificar 
nesta definição, a escala cartográfica adotada para o 
mapeamento das unidades objetos do planejamento proposto, 
tem o poder da determinação do nível de detalhamento 
estabelecido. Bem como do aprofundamento das informações a 
serem oferecidas pelos trabalhos. 

Quando, porém, a abordagem sobre o zoneamento 
(distribuição no espaço), deixa de levar em conta o tamanho ou 
o espaço ocupado na paisagem por cada uma das UCs objetos do 
planejamento; essa subordinação teórica já estará contida no 
contexto da Teoria do Refúgio. Que passa a ser, desta feita, a 
outra base de sustentação em que se apóia a outra vertente: a 
ambiental, por oposição à primeira: a espacial. São esses 
parâmetros de natureza ambiental que nortearão a escolha ou a 
seleção das referidas Unidades. 
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Enquanto os parâmetros que se subordinam à Teoria do 
Refúgio são denominados de “geocientíficos”, conforme Haffer 

(1989), os da Teoria do Geossistema, na qual se integra o 
Sensoriamento Remoto, ainda não dispõem de uma terminologia 
que os identifiquem também nesse sentido geográfico da 
abordagem. Mas, eles bem que poderiam receber a já bastante 
conhecida denominação de “geotecnológicos”. Fica aqui a 
proposta. 
3. Experimento em Alagoas 

Na aplicação prática deste trabalho em nível 
experimental, diga-se de passagem, foi tomada como área 
protótipo o Estado de Alagoas. Uma das razões que levou à 
escolha deste Estado foi a do alto percentual de desmatamento 
verificado em todos os seus ecossistemas, acrescido do inteiro 
descontrole das formas como ele foi feito (ASSIS, 1998). O que 
vem descrito e apresentado a seguir é o resultado dos estudos, 
no conjunto dos quais, os que passaram pela aplicação do 
Sensoriamento Remoto. Esses resultados são acompanhados por 
uma sucinta abordagem de cunho teórico-metodológico. 
3.1 – Considerações Fitoambientais 

O Estado de Alagoas é portador de uma grande variedade 
de ecossistemas de paisagens fitogeográficas (item 3.2 a seguir). 
Paisagens que apresentam as particularidades geoambientais 
atravez das quais, cada uma se identifica. Para se chegar a esse 
resultado classificatório com a devida representatividade 
cartográfica, foram considerados vários fatores de ordem 
metodológica. Inclusive os que se subordinam aos 
contemporâneos recursos tecnológicos do Sensoriamento 
Remoto. O trabalho se inicia com a regionalização bioclimática, 
que é a primeira variável empregada na classificação das 
Regiões Fitoecológicas, ainda enquanto modelo. Em seguida, a 
outra variável, que tem na litologia o seu fator ambiental mais 
significativo após a bioclimática. Esta que é a variável 
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empregada para a regionalização das florestas com maior 
segurança. E aquela, é aplicada na definição dos Cerrados e das 
Caatingas. Para as demais classes de vegetação que ocorrem no 
território alagoano são somados, além desses: o relevo, o solo, a 
hidrografia e, por último, a interferência humana, quando são 
associados os níveis de conservação em que cada um se 
encontra. 

Nas imagens de radar foram interpretados os grandes 
conjuntos morfo-estruturais, os padrões de drenagem e os tons 
de cinza exibidos, que representam, em princípio, as densidades 
da vegetação. Não foi possível a utilização dos seus padrões de 
textura, em razão do avançado estágio de desmatamento. Por sua 
vez, nas imagens do satélite (Landsat TM-5), a interpretação foi 
apoiada, exclusivamente, nas tonalidades apresentadas pelas 
paisagens. Seja nos diversos tons de cinza para as adquiridas em 
preto e branco, seja nas variadas colorações exibidas pelas 
imagens coloridas. Como se percebe, o uso destas está mais 
diretamente ligado aos estudos fisionômicos da vegetação, 
enquanto o uso daquelas tem a abrangência estendida para os 
fatores geoambientais, inclusive pela sua disponibilidade em 
terceira dimensão. O quadro abaixo oferece uma sucinta 
caracterização dos ecossistemas fitoambientais algoanos. Estes 
que são aplicados nos mapeamentos até ao nível de semidetalhe, 
no máximo. Para escalas maiores, ou acima de 1:100.000, as 
variáveis aplicadas devem ser mais enriquecidas em matéria de 
detalhamento. 
3.2 – Classes de Ecossistemas Fitogeográficos 
3.2.1 – Ecossistema Florestas 

Denominaçã
o 

Comunidades 
Fitoambientais 

Período 
Bioclimático 

Outros Fatores 
Geoambientais 

 
 

Florestas 

 

Unidades 
Vegetacionais do 

 
 
 

Rochas magmáticas e 
cristalofilianas do Pré-
Cambriano. Relevos 
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Ombrófilas Embasamento 
Cristalino 

0 a 90 dias aplainados, em cristas, 
colinas, apalachianos e  
depressões periféricas. 
Solos Argissolos 
predominantes 

 
 
 

Florestas 
Ombrófilas 

 
 
 
Unidades 
Vegetacionais 
dos Sedimentos 

 
 
 
0 a 90 dias 

Rochas sedimentares do 
Terciário (arenitos) e do 
Quaternário. Relevos 
tabulares, em terraços, 
várzeas e restingas. 
Solos Latossolos, 
Argissolos, 
Espodossolos e 
Neossolos. 

 
 
 
 
 
 

Florestas 
Estacionais 
Deciduais e 
Semideciduai
s 

 
 
Unidades 
Vegetacionais do 
Embasamento 
Cristalino 

 
 
 
 
 
 
 

Unidades 
Vegetacionais 
dos Sedimentares 

 
 
 
 
 
 
 
 

90 a 150 dias 

Rochas magmáticas e 
cristalofilianas do Pré-
Cambriano. Relevos 
aplainados, em cristas, 
colinas, apalachianos e 
em depressões 
periféricas. Solos 
Argissolos 
predominantes 

 
Rochas sedimentares do 
Terciário (arenitos) e do 
Quaternário. Relevos 
tabulares, em terraços, 
várzeas, paleodunas e 
restingas. Solos 
Latossolos, Argissolos, 
Espodossolos e 
Neossolos 

 
3.2.2 – Ecossistema Cerrado 

Denominaçã
o 

Comunidades 
Fitoambientais 

Período 
Bioclimático 

Outros Fatores 
Geoambientais 

 

 

 

Unidades 

 
 

Rochas Sedimentares 
(arenitos) do Terciário e 
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Cerrado 
 

Vegetacionais 
dos Sedimentos 

0 a 180 dias do Holoceno. Relevos 
tabulares e de restingas. 
Solos Latossolos nos 
tabuleiros e Neossolos 
nas restingas 

 
 
 

3.2.3 – Ecossistema Caatinga 

Denominaçã
o 

Comunidades 
Fitoambientais 

Período 
Bioclimático 

Outros Fatores 
Geoambientais 

 
 
 

Caatinga 

 
Unidades 
Vegetacionais do 
Embasamento 
Cristalino 

 
 

Acima de 150 
dias 

Rochas magmáticas e 
cristalofilianas do Pré-
Cambriano. Relevos em 
pediplanos dissecados. 
Solos Argissolos, 
Luvissolos, Neossolos, 
Planossolos e 
Cambissolos. 

 
3.2.4 – Ecossistema Ecotonos 

Denominaçã
o 

Comunidades 
Fitoambientais 

Período 
Bioclimático 

Outros Fatores 
Geoambientais 

 
Florestas/ 
Cerrado 
 
Cerrado/ 
Caatinga 
 
 
 
Floresta/ 
Caatinga 
 

 

Unidades 
Vegetacionais do 
Embasamento/Se
dimento 
 
 
 
 
Unidades 
Vegetacionais do 
Embasamento 

 

 

0 a 150 dias 
Acima de 150 

dias 
 
 
 
 
 

Acima de 120 
dias 

 

Rochas magmáticas e 
cristalofilianas do Pré-
Cambriano.  
Sedimentares do 
Terciário e do 
Quaternário. Relevo de 
encostas. Solos 
Argissolos e Neossolos. 
 
Rochas magmáticas e 
cristalofilianas do Pré-
Cambriano. Relevo de 
encostas. Solos 
Argissolos e Neossolos 
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3.2.5 – Ecossistema Formações Pioneiras 

Denominaçã
o 

Comunidades 
Fitoambientais 

Período 
Bioclimático 

Outros Fatores 
Geoambientais 

 
Pioneiras de 
Várzeas 

Unidades 
Vegetacionais 
dos Sedimentos 
aluvionares 

 
 

0 a 150 dias 

Rochas Sedimentares do 
Holoceno. Relevos de 
planícies fluviais 
inundáveis.  
Solos Neossolos e 
Gleissolos. 

 
Pioneiras de 
Mangues 

Unidades 
Vegetacionais 
dos Sedimentos 
flúvio-marinhos 

 
 

0 a 150 dias 

Rochas Sedimentares do 
Holoceno. Relevos de 
planícies e de 
depressões alagáveis. 
Solos Neossolos e 
Gleissolos. 

 
Pioneiras de 
Praias e de 
Neodunas 

Unidades 
Vegetacionais 
dos Sedimentos 
marinhos e 
eólicos 

 
 

0 a 120 dias 

Rochas Sedimentares do 
Holoceno. Relevos de 
planícies marinhas e de 
colinas dunares. Solos  
Neossolos. 

 
3.2.6 – Ecossistema Refúgio Ecológico 

Denominaçã
o 

Comunidades 
Fitoambientais 

Período 
Bioclimático 

Outros Fatores 
Geoambientais 

 
 
Refúgio 
Ecológico 

 

Unidades 
Vegetacionais 
dos Sedimentos 

 
 
Acima de 150 
dias 

Rochas Sedimentares do 
Siluro-Devoniano. 
Relevos tabulares, 
dissecados e em cristas. 
Solos Latossolos, 
Planossolos e 
Neossolos. 

Organizada por: ASSIS, José Santino de. 2002 

3.3 –Estágios da Conservação dos Ecossistemas 
Fitogeográficos Alagoanos 

Uma das condições metodologicamente obrigatórias para 
se pretender a sugestão de um Planejamento de Unidades de 
Conservação para uma área qualquer é o diagnóstico das classes 
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de ecossistemas fitogeográficos que essa área possui. Seguido da 
sua classificação, do seu mapeamento e da sua extensão 
territorial. Bem como do seu estado de conservação, ou de 
degradação ambiental, que é reconhecido pela identificação e 
análise das áreas que já sofreram desmatamentos. 

Nesse sentido, o conhecimento dos ecossistemas 
diferenciados se faz necessário com vistas ao enquadramento, de 
todos eles, na faixa de proposição da criação de áreas ou 
reservas protetoras da sua biodiversidade, em primeiro lugar. 
Depois, a obtenção do estado da conservação, por via dos seus 
remanescentes vegetacionais. Fato que tem a ver com a sugestão 
do imediato aproveitamento deles para a preservação 
permanente. Uma vez que já dispensa os trabalhos de escolha 
dos locais mais adequados e do seu respectivo reflorestamento. 
Inclusive com a dificuldade de proceder-se o levantamento da 
sua extinta flora nativa. 

A mensuração das áreas totais de cada um desses 
ecossistemas, bem como do quanto já lhe foi retirado, tem a 
pertinência de garantir o quanto de área precisa ser protegido 
para atender as exigências dos tratados convencionais 
internacionais. Assim como das legislações locais, a exemplo da 
Reserva Legal. 

O quadro abaixo mostra os valores, em quilômetros 
quadrados, dos remanescentes pertencentes a cada um dos 
ecossistemas fitogeográficos alagoanos, em nível de região. Já 
que o estudo foi realizado na escala regional de 1:250.000. 
Motivo pelo qual, não foi tecnicamente permitido o mapeamento 
daqueles ecossistemas cujas áreas se mostravam inferiores aos 
100 hectares de extensão. Isto estava atendendo, 
obrigatoriamente, a uma metodologia técnica de mapeamentos. 
Nessas condições, vê-se que o percentual de desmatamento e, 
por conseguinte, o de remanescentes ainda preservados por 
ocasião da pesquisa, encontra-se muito aquém do mínimo 
estabelecido para a preservação. Sem contar que, em se 
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particularizando, há casos em que a totalidade espacial já estava 
extinta, como no caso do Cerrado, em se considerando a escala 
adotada. 
3.3.1 – Remanescentes da Vegetação Original 
Classes de Vegetação 
(Regiões 
Fitoecológicas) 

Área 
km2/% 

Desmatamento 
km2/% 

Remanescentes 
km2/% 

Floresta Ombrófila 8.792 / 30,31 8.255 / 93,89 537 / 1,85 
Floresta Estacional 5.903 / 20,35 5.646 / 95,65 257 / 0,89 
Caatinga 8.170 / 28,16 8.047 / 92,37 623 / 2,15 
Pioneiras 974 / 3,36 517 / 53,08 457 / 1,57 
Transição (ecotonos) 5.050 / 17,41 4.910 / 97,23 140 / 0,48 
Total Estadual 27.009/100,00 26.995 / 93,05 2.014 / 6,94 

Organizada por: ASSIS José Santino de.1998 

3.4 – O Mapa do Planejamento 
De posse do diagnóstico dos ecossistemas 

fitogeográficos do Estado pelo seu nível macro, o passo seguinte 
foi o da identificação, classificação e mapeamento dos mesmos. 
Tinha o propósito de estender o elenco das propostas de 
Unidades de Conservação para todos eles, dentro do contexto da 
escala regional adotada. Daí porque foi adotada a denominação 
de “Comunidades Fitoambientais”. Ou aquelas áreas cujo 
comportamento ambiental no âmbito de uma mesma Região 
Fitoecológica, apresentam características individualizadas a 
ponto de chamar para si a delimitação de áreas amostrais (UCs) 
na garantia da perpetuidade das mesmas. 

O delineamento dessas comunidades teve no apoio do 
Sensoriamento Remoto, principalmente através das imagens de 
radar em 1:250.000, o seu indicador mais significativo. Em 
função da visão de conjunto das nuances geomorfológicas e da 
rede de drenagem que elas oferecem. Porém no que se refere às 
UCs que foram propostas como medidas iniciais do 
planejamento, o apoio recaiu nas imagens do satélite (Landsat 
TM-5), na escala de 1:100.000. Mormente pela boa qualidade 
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que elas disponibilizam em nível de tonalidades. Do apoio do 
primeiro caso também se pôde arbitrar as classes de UCs mais 
indicadas, dentro do que regulamenta o SNUC. Tanto pelas suas 
características individualizadas, quanto pela maior vocação de 
uso que cada uma apresenta no interior da paisagem a que 
pertence. Quanto às denominações que lhes foram dadas, elas 
foram tomadas por empréstimo aos topônimos locais mais 
conhecidos no contexto cartográfico. 

Como se pode verificar na listagem abaixo, a somatória 
das áreas resultantes da proposta, ainda não alcançou a 
quantidade legalmente satisfatória. Por várias razões. Uma delas 
é que apenas alguns dos remanescentes foram contabilizados. 
Motivo que assegurou espaço para aquelas outras áreas que 
requerem o reflorestamento ou a recuperação natural. Que, em 
função das suas particularizadas ambientais passem, 
necessariamente, a integrar o elenco das comunidades a terem a 
sua amostra também garantida. A outra justificativa é a de que 
nem todos os remanescentes mapeados, de modo geral, foram 
contemplados com a sugestão e a respectiva classificação. Isto 
porque, o primeiro critério adotado foi o de contemplar, pelo 
menos com um exemplar, cada comunidade fitoambiental 
diagnosticada. Na certeza de que um planejamento adequado 
não venha a deixar de fora nenhum dos remanescentes. E uma 
terceira razão é justificada na medida em que, ao se observar que 
nenhuma das unidades remanescentes com menos de 100 
hectares de área foi contemplada nesta oportunidade. O que, 
numa escala cartográfica que possa expor as suas reservas, as 
quantidades das suas áreas serão acrescentadas ao percentual 
mínimo geral a ser objeto do plano de preservação. 
Lista das Unidades de Conservação Sugeridas 
01 – Reserva Biológica do Rio Três Bocas – Área: 5,8 km2 
Coord. Lat/Long no centro do polígono: 09o20’S e 35o46’W Gr 
Vegetação: Floresta Ombrófila 
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Clima Tropical Quente e Úmido 
Período Biologicamente Seco, próximo dos 90 dias 
Sedimentos Terciários dos Tabuleiros Costeiros, em contato 
com o Embasamento Cristalino do Pré-Cambriano Inferior; 
Localização: Municípios de Flexeiras e Messias 
02 – Reserva Biológica do Riachão – Área: 2,2 km2 
Coord. Lat/Long no centro do polígono: 09o15’S e 35o39’W Gr 
Vegetação: Floresta Ombrófila 

Clima Tropical Quente e Úmido 
Período Biologicamente Seco, próximo dos 60 dias 
Sedimentos Terciários dos Tabuleiros Costeiros, em contato 
com o Embasamento Cristalino do Pré-Cambriano Inferior. 
Localização: Município de Flexeiras 
03 – Reserva Biológica do Rio Messias – Área: 10,3 km2 
Coord. Lat/Long no centro do polígono: 09o30’S e 35o45’W Gr 
Vegetação: Floresta Ombrófila 

Clima Tropical Quente e Úmido 
Período Biologicamente Seco, próximo dos 75 dias 
Sedimentos Terciários dos Tabuleiros Costeiros, fortemente 
dissecados. 
Localização: Município de Maceió 
04 – Área de Proteção Ambiental Utinga Leão – Área: 55,0 
km2 
Coord. Lat/Long no centro do polígono: 09o31’S e 35o53’W Gr 
Vegetação: Floresta Ombrófila 

Clima Tropical Quente e Úmido 
Período Biologicamente Seco, próximo dos 75 dias 
Sedimentos Terciários dos Tabuleiros Costeiros, com 
afloramentos do Embasamento Cristalino do Pré-Cambriano 
Superior nos vales, e do Cretáceo Médio nas encostas. 
Localização: Município de Maceió 
05 – Área de Proteção Ambiental Ouricuri-Nacéia – Área: 
28,0 
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km2 
Coord. Lat/Long no centro do polígono: 09o34’S e 36o11’W Gr 
Vegetação: Floresta Ombrófila 

Clima Tropical Quente e Úmido 
Período Biologicamente Seco, próximo dos 90 dias 
Embasamento Cristalino do Pré-Cambriano Superior. 
Localização: Município de Boca da Mata 
06 – Refúgio de Vida Silvestre do Matão – Área: 7,9 km2 
Coord. Lat/Long no centro do polígono: 09o46’S e 36o14’W Gr 
Vegetação: Floresta Ombrófila 

Clima Tropical Quente e Úmido 
Período Biologicamente Seco, próximo dos 90 dias 
Sedimentos Terciários dos Tabuleiros Costeiros. 
Localização: Município de Campo Alegre 
07 – Estação Ecológica do Pau Brasil – Área: 2,2 km2 
Coord. Lat/Long no centro do polígono: 09o43’S e 36o04’W Gr 
Vegetação: Floresta Ombrófila 

Clima Tropical Quente e Úmido 
Período Biologicamente Seco, próximo dos 70 dias 
Sedimentos Terciários dos Tabuleiros Costeiros. 
Localização: Municípios de São Miguel dos Campos/Boca da 
Mata 
08 – Parque Estadual Serras do Murici – Área: 100,6 km2 
Coord. Lat/Long no centro do polígono: 09o12’S / 35o53’W Gr 
Vegetação: Floresta Ombrófila/Floresta Estacional 
Semidecidual 

Clima Tropical Quente e Úmido/Subúmido 
Período Biologicamente Seco, próximo dos 90 dias 
Embasamento Cristalino do Pré-Cambriano Inferior 
Localização: Municípios de Murici/Messias. 
09 – Parque Estadual Serra da Saudinha– Área: 12,1 km2 
Coord. Lat/Long no centro do polígono: 08o46’S e 35o52’W Gr 
Vegetação: Floresta Ombrófila 
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Clima Tropical Quente e Úmido 
Período Biologicamente Seco, próximo dos 90 dias 
Embasamento Cristalino do Pré-Cambriano Inferior 
Municípios de Maceió, Flexeiras, Messias e São Luiz do 
Quitunde. 
10 – Refúgio de Vida Silvestre Usina Serra Grande – Área: 
44,4 km2 
Coord. Lat/Long no centro do polígono: 08o49’S e 35o53’W Gr 
Vegetação: Floresta Ombrófila 

Clima Tropical Quente e Úmido 
Período Biologicamente Seco, próximo dos 90 dias 
Embasamento Cristalino do Pré-Cambriano Inferior 
Localização: Municípios de União dos Palmares, Ibateguara, 
Joaquim Gomes e Leopoldina. 
11 – Reserva Biológica do Pau Amarelo – Área: 2,9 km2 
Coord. Lat/Long no centro do polígono: 08o56’S e 35o55’W Gr 
Vegetação: Floresta Ombrófila 

Clima Tropical Quente e Úmido/Superúmido 
Período Biologicamente Seco, próximo dos 06 dias 
Embasamento Cristalino do Pré-Cambriano Inferior 
Localização: Municípios de União dos Palmares, Ibateguara, 
Joaquim Gomes e Colônia Leopoldina. 
12 – Reserva Biológica do Livramento – Área: 3,2 km2 
Coord. Lat/Long no centro do polígono: 08o55’S e 35o48’W Gr 
Vegetação: Floresta Ombrófila 

Clima Tropical Quente e Úmido/Superúmido 
Período Biologicamente Seco, próximo dos 00 dias 
Embasamento Cristalino do Pré-Cambriano Inferior 
Localização: Município de Colônia Leopoldina. 
13 – Estação Ecológica da Boa Sorte – Área: 18,5 km2 

Coord. Lat/Long no centro do polígono: 10o11’S e 36o29’W Gr 
Vegetação: Floresta Estacional Decidual/Cerrado nas Encostas 

Clima Tropical Subúmido Seco 
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Período Biologicamente Seco, próximo dos 140 dias 
Sedimentos Terciários dos Tabuleiros Costeiros e Silurianos da 
Formação Batinga, nas encostas. 
Localização: Município de Penedo. 
14 – Reserva Biológica Rio Perucaba – Área: 4,0 km2 
Coord. Lat/Long no centro do polígono: 10o18’S e 36o26’W Gr 
Vegetação: Floresta Estacional Decidual 

Clima Tropical Subúmido Seco 
Período Biologicamente Seco, próximo dos 140 dias 
Sedimentos Terciários dos Tabuleiros Costeiros, no topo;. 
Cretácicos da Formação Itiúba, nas encostas; e Silurianos da 
Formação Batinga, em sobreposição. 
Localização: Município de Penedo. 
15 – Reserva Biológica do Remendo – Área: 4,0 km2 
Coord. Lat/Long no centro do polígono: 10o11’S e 36o43’W Gr 
Vegetação: Floresta Estacional Decidual 

Clima Tropical Subúmido Seco 
Período Biologicamente Seco, entre 120 e 140 dias 
Sedimentos Terciários dos Tabuleiros Costeiros, sotopostos aos 
Cretácicos da Formação Itiúba 
Localização: Município de Igreja Nova. 
16 – Estação Ecológica da Capiana – Área: 9,1 km2 
Coord. Lat/Long no centro do polígono: 08o56’S e 36o00’W Gr 
Vegetação: Florestas Ombrófila e Estacional Semidecidual 

Clima Tropical Subúmido Seco 
Período Biologicamente Seco, igual e superior aos 90 dias 
Embasamento Cristalino do Pré-Cambriano Inferior 
Localização: Município de Ibateguara. 
17 – Parque Estadual do Ribeira – Área: 1,2 km2 
Coord. Lat/Long no centro do polígono: 09o50’S e 36o32’W Gr 
Vegetação: Floresta Estacional Decidual e Semidecidual 

Clima Tropical Subúmido Seco 
Período Biologicamente Seco, próximo dos 150 dias 
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Sedimentos Terciários dos Tabuleiros Costeiros/Embasamento 
Cristalino do Pré-Cambriano Inferior 
Localização: Município de Junqueiro. 
18 – Reserva Biológica do Facãozinho – Área: 2,6 km2 

Coord. Lat/Long no centro do polígono: 09o16’S e 36o14’W Gr 
Vegetação: Floresta Estacional Semidecidual 

Clima Tropical Subúmido Seco 
Período Biologicamente Seco, superior aos 90 dias 
Embasamento Cristalino do Pré-Cambriano Inferior 
Localização: Município de Chã Preta. 
19 – Área de Proteção Ambiental Serra do Caranguejo – Área: 
9,1 km2 

Coord. Lat/Long no centro do polígono: 09o12’S e 36o38’W Gr 
Vegetação: Floresta Estacional Decidual 

Clima Tropical Subúmido Seco 
Período Biologicamente Seco, 150 dias 
Embasamento Cristalino do Pré-Cambriano Inferior 
Localização: Município de Palmeira dos Índios. 
20 – Área de Proteção Ambiental Serra-Pias – Área: 4,6 km2 

Coord. Lat/Long no centro do polígono: 09o18’S e 36o41’W Gr 
Vegetação: Floresta Estacional Semidecidual 

Clima Tropical Subúmido Seco 
Período Biologicamente Seco, 120 dias 
Embasamento Cristalino do Pré-Cambriano Superior 
Localização: Município de Palmeira dos Índios. 
21 – Área de Proteção Ambiental de Tanque d'Arca – Área: 
5,4 km2 
Coord. Lat/Long no centro do polígono: 09o35’S e 36o29’W Gr 
Vegetação: Floresta Estacional Decidual, nos limites com a 
Caatinga 

Clima Tropical Subúmido Seco 
Período Biologicamente Seco, próximo dos 130 dias 
Embasamento Cristalino do Pré-Cambriano Inferior 
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Localização: Município de Tanque d'Arca. 
22 – Área de Proteção Ambiental Serra da Barriga – Área: 
18,5 km2 
Coord. Lat/Long no centro do polígono: 09o10’S e 36o07’W Gr 
Vegetação: Floresta Estacional Decidual 
Clima Tropical Subúmido Seco 
Período Biologicamente Seco, próximo dos 140 dias 
Embasamento Cristalino do Pré-Cambriano Inferior 
Localização: Município de União dos Palmares. 
23 – Reserva Biológica do Ipanema – Área: 16,7 km2 
Coord. Lat/Long no centro do polígono: 09o52’S e 37o12’W Gr 
Vegetação: Caatinga 
Clima Semiárido 
Período Biologicamente Seco, próximo dos 275 dias 
Embasamento Cristalino do Pré-Cambriano Inferior 
Localização: Município de Santana do Ipanema. 
24 – Reserva Biológica do Moxotó – Área: 103,2 km2 
Coord. Lat/Long no centro do polígono: 09o03’S e 37o52’W Gr 
Vegetação: Caatinga 
Clima Semiárido Severo 
Período Biologicamente Seco, próximo dos 300 dias 
Embasamento Cristalino do Pré-Cambriano Inferior 
Localização: Município de Mata Grande. 
25 – Área de Proteção Ambiental Ilha do Ferro – Área: 73,5 
km2 
Coord. Lat/Long no centro do polígono: 08o43’S e 37o33’W Gr 
Vegetação: Caatinga 
Clima Semiárido 
Período Biologicamente Seco, próximo dos 210 dias 
Embasamento Cristalino do Pré-Cambriano Médio 
Localização: Município de Pão de Açúcar. 
26 – Parque Estadual Serra do Parafuso – Área: 42,0 km2 
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Coord. Lat/Long no centro do polígono: 08o56’S e 37o45’W Gr 
Vegetação: Refúgio Ecológico 
Clima Semiárido Severo 
Período Biologicamente Seco, próximo dos 300 dias 
Sedimentos Paleozóicos do Siluro-Devoniano 
Localização: Município de Mata Grande. 
27 – Refúgio de Vida Silvestre Riacho do Talhado – Área: 
120,6 km2 
Coord. Lat/Long no centro do polígono: 09o30’S e 37o54’W Gr 
Vegetação: Refúgio Ecológico 
Clima Semiárido 
Período Biologicamente Seco, entre 195 e 205 dias 
Sedimentos Paleozóicos do Siluro-Devoniano 
Localização: Município de Olho d’Água do Casado. 
28 – Área de Proteção Ambiental de Maragogi – Área: 36,0 
km2 
Coord. Lat/Long no centro do polígono: 08o58’S e 35o12’W Gr 
Vegetação: Transição Fitoecológica (Floresta Ombrófila, 
Cerrado e Formações Pioneiras) 
Clima Tropical Quente e Úmido 
Período Biologicamente Seco, 88 dias 
Embasamento Cristalino do Pré-Cambriano 
Superior/Sedimentos Terciários dos Tabuleiros Costeiros e 
Quaternários das Planícies 
Localização: Município de Maragogi. 
29 – Área de Proteção Ambiental Rio Manguaba – Área: 61,2 
km2 
Coord. Lat/Long no centro do polígono: 09o07’S e 35o20’W Gr 
Vegetação: Transição Fitoecológica (Floresta Ombrófila, 
Cerrado e Formações Pioneiras) 
Clima Tropical Quente e Úmido 
Período Biologicamente Seco, entre 65 e 70 dias 
Sedimentos Terciários dos Tabuleiros Costeiros, fortemente 
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dissecados 
Localização: Municípios de Japaratinga, Porto Calvo e Porto de 
Pedras. 
30 – Reserva Biológica do Palmeira/Boacica – Área: 15,5 km2 
Coord. Lat/Long no centro do polígono: 10o06’S e 36o37’W Gr 
Vegetação: Transição Fitoecológica (Floresta Estacional, 
Cerrado e Caatinga) 
Clima Tropical Subúmido Seco a Semiárido 
Período Biologicamente Seco, 160 dias 
Embasamento Cristalino do Pré-Cambriano Inferior a 
Médio/Sedimentos Paleozóicos do Permo-Carbonífero e 
Terciários dos Tabuleiros Costeiros 
Localização: Município de Igreja Nova. 
31 – Reserva Biológica Serra do Sacão – Área: 2,9 km2 
Coord. Lat/Long no centro do polígono: 09o17’S e 36o46’W Gr 
Vegetação: Transição Fitoecológica (Floresta 
Estacional/Caatinga) 
Clima Subúmido Seco 
Período Biologicamente Seco, 150 dias 
Embasamento Cristalino do Pré-Cambriano Superior-Inferior 
Localização: Município de Palmeira dos Índios. 
32 – Refúgio de Vida Silvestre Serra do Mulungu – Área: 12,1 
km2 
Coord. Lat/Long no centro do polígono: 09o20’S e 36o55’W Gr 
Vegetação: Transição Fitoecológica (Floresta Estacional 
Decidual Relíquia/Caatinga) 
Clima Semiárido 
Período Biologicamente Seco, 190 dias 
Embasamento Cristalino do Pré-Cambriano Superior 
Localização: Município de Minador do Negrão. 
33 – Refúgio de Vida Silvestre Serra da Priaca – Área: 4,1 km2 
Coord. Lat/Long no centro do polígono: 09o55’S e 36o55’W Gr 
Vegetação: Transição Fitoecológica (Floresta Estacional 
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Decidual, Caatinga e Cerrado) 
Clima Semiárido 
Período Biologicamente Seco, 180 dias 
Embasamento Cristalino do Pré-Cambriano Superior ou 
Inferior? 
Localização: Município de Traipu. 
34 – Área de Proteção Ambiental Serras de Água Branca – 
Área: 203,0 km2 
Coord. Lat/Long no centro do polígono: 09o15’S e 37o59’W Gr 
Vegetação: Transição Fitoecológica (Florestas Ombrófila e 
Estacional Semidecidual) 
Clima Tropical Úmido a Subúmido Seco 
Período Biologicamente Seco, entre 85 e120 dias 
Embasamento Cristalino do Pré-Cambriano Médio a Superior 
Localização: Município de Água Branca. 
35 – Área de Proteção Ambiental Serra da Caiçara – Área: 
15,6 km2 
Coord. Lat/Long no centro do polígono: 09o15’S e 37o19’W Gr 
Vegetação: Transição Fitoecológica (Caatinga e Florestas 
Estacionais Semidecidual e Decidual) 
Clima Semiárido 
Período Biologicamente Seco, 210 dias 
Embasamento Cristalino do Pré-Cambriano Superior 
Localização: Município de Maravilha. 
4. Conclusão 

O uso do Sensoriamento Remoto para os estudos 
fitogeográficos em nível nacional começou nos primórdios da 
década de setenta, com a criação do então chamado: Projeto 
RADAM. Projeto que foi criado para a realização dos 
levantamentos, seguida dos mapeamentos, sobre os recursos 
naturais da extensa Amazônia brasileira. Região esta que, até 
aquele momento era inteiramente desconhecida nesse aspecto. 
Os trabalhos foram conduzidos pelo Ministério das Minas e 
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Energia – MME, através do seu Departamento Nacional da 
Produção Mineral – DNPM. 

Os estudos e levantamentos sobre a Amazônia foram 
concluídos em 1976. Os seus resultados alcançaram 
repercussões altamente positivas, incluindo o reconhecimento 
internacional. Por esse motivo os mesmos estudos foram 
estendidos para o restante de todo o território brasileiro. Desta 
vez, sob a denominação de “Projeto RADAMBRASIL”, mas 
permanecendo vinculado ao MME/DNPM. Ainda por esta 
ocasião, continuavam sob um rigoroso controle estratégico de 
ordem militar voltado, sobretudo, para questões de soberania 
nacional. Principalmente em termos geopolíticos, 
geoeconômicos e infraestruturais. 

Fomos integrados a equipe somente a partir daquele 
segundo momento, que se deu nos inícios do ano de 1977. Com 
a incumbência, junto com mais dois outros renomados 
fitogeógrafos nordestinos, de realizarmos os estudos, os 
levantamentos e o mapeamento da vegetação, abrangentes para 
toda a Região Nordeste. E partes das Regiões Sudeste, Centro-
Oeste e Norte (Amazônia Legal). Nesses vinte e cinco anos 
envolvidos com estudos fitogeográficos, e portador de uma 
produção com dezenas de trabalhos nessa temática, temos a 
satisfação de afirmar que, em nenhum deles, foi dispensado o 
uso do Sensoriamento Remoto. Que se deu através de fotos e 
imagens de satélite em todas as dimensões de escalas: desde 
1:5.000 até a de 1:1.000.000. Além das de radar, nas escalas de 
1:250.000, 1:500.000 e 1:1.000.000. 

O exemplo que está sendo dado nesta oportunidade 
refere-se apenas a uma forma de contribuição da Fitogeografia, 
quando apoiada nessa importante tecnologia de última geração, 
cuja tendência é a de aprimoramento a cada dia que se sucede. 

O projeto que foi desenvolvido nesta opotunidade 
sugeriu a criação de Unidades de Conservação para apenas um 
dos vários Estados da Federação em que o avanço do 
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desmatamento sem controle está comprometendo 
profundamente o equilíbrio ambiental das suas terras: Alagoas. 
E onde a principal consequência é a extinção da biodiversidade 
e todos os demais corolários que daí advêem, em cadeia. Fato 
que é abrangente para cada uma das diversas comunidades 
fitoambientais que o macro-ecossistema fitogeográfico alagoano 
possui. 

De posse dessa experiência de longos anos, podemos 
afirmar com toda segurança que, qualquer pesquisa nessa linha 
da Fitogeografia Aplicada que não faça uso dos produtos do 
Sensoriamento Remoto nessa sua fase de aplicação, estará 
desprovida de qualquer aproveitamento fundamentado na teoria 
e na prática da organização do espaço. Principalmente quando 
voltada para a sustentabilidade ambiental, pelo menos. Já que 
não pode dispor, no mínimo, da fidelidade cartográfica dos 
fenômenos objetos do mapeamento. 
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MAPEAMENTOS GEOFITOAMBIENTAIS APLICADOS 
NO SERIDÓ OCIDENTAL NORTE-RIOGRANDENSE 

1. Introdução 
O Seridó Ocidental abrange terras de sete dos dezesseis 

municípios integrantes da região do Seridó do Rio Grande Norte 
(Caicó, Ipueira, Jardim de Piranhas, São Fernando, São João do 
Sabugi, Serra Negra do Norte e Timbaúba dos Batistas). É uma 
área pouco servida de estudos com bases cartográficas em 
escalas de planejamento, sobre as suas numerosas 
potencialidades e vulnerabilidades geoambientais. 

A pesquisa está realizando o diagnóstico, com o 
respectivo zoneamento e cartografia na escala de 1:100.000, da 
Vegetação (classe Caatinga) nas categorias: densa, aberta e 
parque; da Desertificação nas classes: Natural (nas categorias: 
alta e moderada) e Antropogênica (nas categorias: muito grave, 
grave e pouco grave); e do Turismo Ecológico pelas suas 
classes: física e humana. Além disso, também é oferecido o 
Plano de Unidades de Conservação e de Corredores Ecológicos, 
na mesma escala de mapeamento. Tal como foi previsto no 
Projeto. 
2. O Problema 

Um dos maiores problemas enfrentados pela humanidade 
planetária da atualidade é o que se refere à forma predatória 
como os seus recursos naturais vêm sendo utilizados. 
Principalmente nos países integrantes do chamado terceiro 
mundo. Ações que acabam interferindo na qualidade de vida do 
potencial humano, através dos baixos níveis sociais, 
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educacionais, da saúde e da economia. A gravidade é ainda mais 
acentuada quando se trata da área nordestina de clima semiárido, 
por onde prevalecem os planos individuais, mercês de atitudes 
espontâneas ou nada subordinadas a planos governamentais. Na 
vanguarda desse processo grassam as ações político-
governamentais secularmente desprovidas de planejamentos 
oficiais com base no celeiro das potencialidades e nas 
fragilidades que lhes são inerentes. 

Nesta porção seridoense do Estado do Rio Grande do 
Norte, essa carência é verificada nos dois sentidos: i) a da 
ausência do diagnóstico das potencialidades biofísicas e 
antropogênicas voltadas para o planejamento; ii) a da 
insuficiência de estudos detalhados e cientificamente 
sistematizados sobre as suas vulnerabilidades geoambientais. 
3. Teoria e Metodologia 

A metodologia adotada é a do Zoneamento 
Fitoambiental, porque a pesquisa, no contexto da Fitogeografia 
Aplicada, é voltada para o Planejamento Ambiental na sua 
subordinação teórica à Organização do Espaço. Nessa 
perspectiva, são observados os princípios da Agenda 21 (Cap. 
12), do PAN-BRASIL, do SNUC, do ZEE Nacional e da 
Reserva da Biosfera da Caatinga. As técnicas utilizadas apóiam-
se na interpretação digital de imagens do satélite CBERS 2B na 
resolução 20 metros, e no detalhado levantamento de campo. 
4. Resultados Preliminares 

São apenas mencionadas, a seguir, as fases referentes aos 
levantamentos de dados e seus respectivos tratamentos técnicos 
necessários aos mapeamentos e às análises, a serem 
disponibilizados por ocasião do Relatório Final. 

 Zoneamento Bioclimático – Foi feito o levantamento de 26 
postos pluviométricos: 10 no perímetro da área da pesquisa 
e 16 na do seu entorno. Como em cada um deles só se 
dispunha de dados pluviométricos, foi necessário calcular-
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se, por estimativa, os da temperatura. Para os quais, foi 
utilizada a Equação: Tm = x-ax1-bx2+cx3. Esses dados foram 
lançados nos Diagramas Ombrotérmicos pelas suas médias 
mensais. Por eles foram obtidos os dias biologicamente 
secos (dbs) de cada posto. Pelos dados obtidos foram 
delineadas duas faixas bioclimáticas: a de 180 a 210 e a de 
210 a 240 dbs. Isso resultou na classificação da Caatinga em 
duas categorias: a do semiárido e a do semiárido brando. 
Essas categorias, somadas com as fitofisionômicas (densa, 
aberta e parque) orientaram a distribuição dos pontos 
selecionados para as amostragens sistemáticas, biotípicas e 
fisionômico-estruturais. 

 Índice de Aridez – A razão entre a Precipitação anual em 
milímetros de chuvas (P) e a Evapotranspiração Potencial 
(EP) sobre a rede de postos pluviométricos condicionou a 
divisão da área em duas classes de Índice de Aridez (IA): a 
de 0,20 a 0,50 e a de 0,50 a 0,65 que correspondem, 
respectivamente, aos climas: semiárido e subúmido seco. 
Indicando que a área, em termos de desertificação natural, é 
atingida apenas pelos níveis: alto e moderado, com maior 
abrangência do primeiro. 

 Atrativos Turísticos – Foram identificados, classificados, 
fotografados e endereçados pelas coordenadas geográficas 
(lat/long) e UTMs, a rede de pontos das classes: natural 
(trilhas de todos os níveis de esforço físico, cavernas, 
inscrições rupestres, olhos d’água, espécies paleobotânicas 

raras e ameaçadas, talhados e desfiladeiros para as práticas 
de alpinismos, rapés e asas-deltas) e antrópica (construções 
históricas e arquitetônicas, religiosas, artesanatos, 
festividades, lazeres e outros). Que foram igualmente 
classificadas, endereçadas e fotografadas. 

 Cartografia – Foram esboçados os mapas preliminares: 
bioclimático, fitofisionômico e da desertificação natural e 
antropogênica. 
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5. Conclusões 
Pelo fato de a pesquisa ainda se encontrar na fase dos 

levantamentos, não se dispõe de material suficiente para se tirar 
alguma conclusão 100% concreta. Pode-se adiantar apenas que a 
área, independentemente dos recursos minerais, é riquíssima em 
outras potencialidades prontas para serem aproveitadas em 
níveis sócio-econômicos, culturais e ambientais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



155 
 

 
 

 
 
 
 

INOVAÇÃO NOS DIAGNÓSTICOS DA 
DESERTIFICAÇÃO NO NORDESTE DO BRASIL: 
EXPERIÊNCIA NO RIO GRANDE DO NORTE 
1. Introdução 

No Brasil, os estudos sobre a desertificação ainda 
permanecem na fase inicial de conhecimentos dos seus níveis 
teóricos, metodológicos e conceituais. Isto tem levado a graves 
generalizações. Inclusive sobre a distribuição geográfica por 
onde o fenômeno ocorre. A comprovação é refletida na ausência 
de diagnósticos e de seus respectivos mapeamentos em escalas 
cartográficas de detalhes. Estas que são as apropriadas para os 
planejamentos destinados ao combate, ao gerenciamento e às 
formas adequadas da convivência humana, em áreas de 
pequenas dimensões dos terrenos. Isso tem se constituído numa 
política deficiente, inócua e desinteressada no que respeita ao 
enfrentamento da gravidade do problema. De fato, a política tem 
sido de fachada. Ou seja, as ações se limitam a oficinas, 
reuniões, seminários e conferências, normalmente sustentados a 
custos dispendiosos. Investimentos esses que, contrariamente, 
servem apenas para gerar expectativas na população carente. 
Sobretudo aquela mais vitimada pelo processo. 

A centralização na Capital Federal de todo o conjunto 
dos estudos e das atividades relacionadas com as pesquisas e as 
indispensáveis aplicações serve, também, para desperdiçar e 
desconhecer as competências profissionais locais, com 
raríssimas exceções. A política é abrangente para todas as áreas 
que padecem dos maiores efeitos da desertificação. Seja nos 
níveis microrregional, municipal ou de pequenas propriedades 
rurais. Pois, apesar da desertificação no Brasil ser um problema 
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particular da Região Nordeste, não é lá que é organizado, 
instituído e implementado o seu combate, em níveis 
governamentais. 

O Sertão do Seridó é mundialmente conhecido pela sua 
severidade climática. No Rio Grande do Norte, na sua porção 
chamada de “Seridó Ocidental”, que é a área objeto desta 
pesquisa experimental, essa fragilidade ambiental está sendo 
agravada pelos desmatamentos e outros usos predatórios da sua 
vegetação original. No que está elevando, aceleradamente, os 
seus índices de desertificação, vez que a área não dispõe de 
planejamentos governamentais destinados ao uso organizado do 
seu espaço. Por conta disso, é que o estudo está disponibilizando 
os requisitos necessários à implantação de planejamentos 
ambientais sustentáveis. Porquanto, são oferecidos na escala 
cartográfica de 1:100.000: 
 o zoneamento da Caatinga em duas modalidades 

fitoambientais e três níveis fitofisionômicos; 
 o plano de Unidades de Conservação e de Corredores 

Ecológicos; 
 a desertificação natural e antropogênica e seus respectivos 

estágios; 
 os atrativos turísticos de origem natural e humana. 

2. Objetivos 
A pesquisa busca o atendimento a uma demanda 

contemporânea fundamentado na sustentabilidade ambiental em 
prol das comunidades rurais mais carentes. Principalmente das 
que enfrentam os rigores da semiaridez climática, cuja ação 
fragiliza os ambientes e os expõe ao processo rápido da 
desertificação. Tanto na sua modalidade natural quanto 
antropogênica, como é o caso da área em foco. Nesse sentido, o 
objetivo principal é o de oferecer o diagnóstico, com o 
respectivo mapeamento na escala de 1:100.000, das 
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potencialidades e das vulnerabilidades geoambientais existentes 
na área de desenvolvimento da pesquisa acima referenciada. 

Outros objetivos, agora de natureza secundária, porém no 
mesmo contexto, são igualmente alcançados, conforme os 
exemplos listados a seguir: 
a) Divulgação dos resultados da pesquisa entre associações, 
escolas e outras instituições comunitárias, a fim de que possam 
se tornar contributos efetivos na qualidade de multiplicadores; 
b) Difusão da inovação metodológica de classificação e das 
técnicas de levantamentos de campo para este e para outros 
temas afins na área da Geografia Regional. E da Geoecologia, 
para fins de conservação da biodiversidade, do seu biotopo e do 
seu uso sustentável; 
c) Atendimento aos requisitos da Convenção de Combate à 
Desertificação, do Zoneamento Ecológico-Econômico 
Brasileiro, da Agenda 21 Nacional e da Convenção da 
Biodiversidade, em compatibilidade com a realidade seridoense; 
d) Contribuição para o enriquecimento e o fortalecimento de 
uma massa crítica cientificamente qualificada e produtiva nessa 
linha do conhecimento; 
e) Oferta de material subsidiário ao exercício e prática sobre a 
classificação fisionômico-ecológica da vegetação, sobre os 
níveis e as conseqüências da desertificação natural e 
antropogênica e sobre os potenciais da biodiversidade e dos 
atrativos turísticos. Considerando que eles são fortes indicadores 
aos empreendimentos sociais, econômicos e ambientais. 

De posse desses conhecimentos e do potencial que eles 
representam para o desenvolvimento regional, estadual, 
municipal e empresarial, os próximos PPAs do Estado deixarão 
de ser apenas um instrumento previsional ou de simples retórica, 
com vistas ao combate da desertificação. Para entrarem de fato 
nas estratégias do desenvolvimento de todas essas áreas 
extremamente carentes de ações governamentais planejadas. 
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3. Material e Métodos 
3.1 – Fundamentação Teórica 

Todo o desenvolvimento da pesquisa foi idealizado e 
conduzido no contexto da Fitogeografia Aplicada. Assim 
denominada porque voltada para o ordenamento territorial 
destinado ao desenvolvimento sócio-ambiental da área objeto do 
estudo. A estes estudos é dado o nome de Zoneamento 
Fitoambiental. Este que se apóia em três importantes teorias 
interligadas, no que compete aos objetivos da pesquisa e suas 
respectivas estratégias de ação. São elas: a Teoria do 
Geossistema; a Teoria do Refúgio e a Teoria do Planejamento 
Ambiental. 

Pela Teoria do Planejamento Ambiental, a única 
esboçada neste artigo, é desenvolvida, segundo as concepções 
de Ross (1993) e Mateo-Rodriguez (1994), a parte da pesquisa 
responsável, neste exclusivo caso, pelo diagnóstico da 
desertificação. Esta cujo mapeamento foi realizado na escala 
cartográfica de 1:100.000. 

Ao se executar o mapeamento nesta escala, foi 
introduzida a atualização da classificação dos índices adaptados 
a essa dimensão cartográfica. Trata-se de um procedimento novo 
adotado pela primeira vez, nesta pesquisa. Mas, ainda assim, em 
nível experimental. Assim, foi feito o redimensionamento dos 
intervalos de classe utilizados pela classificação da UNESCO, 
nas seguintes categorias: 

 A classe de Índice de Aridez (IA) entre 0,05 a 0,20 sob a 
denominação climática: “Árido”, foi redimensionada para 

0,05 a 0,10 = Árido Severo; 0,11 a 0,15 = Árido; e 0,16 a 
0,20 = Árido Brando; 

 Para a classe de 0,21 a 0,50, sob a denominação: 
“Semiárido”, os novos intervalos adotados foram: de 0,21 a 
0,30 = Semiárido Severo; de 0,31 a 0,40 = Semiárido; e, de 
0,41 a 0,50 = Semiárido Brando; 
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 O critério foi mantido para a classe entre 0,51 a 0,65 
denominada: Subúmido Seco. Com os novos intervalos 
assim estabelecidos: de 0,51 a 0,55 = Subúmido Seco 
Severo; de 0,56 a 0,60 = Subúmido Seco; e, de 0,61 a 0,65 = 
Subúmido Seco Brando. 

3.1.1 – Zoneamento da Desertificação 
Apesar de já existirem estudos em grande quantidade e 

várias dimensões sobre a desertificação na região do Seridó, no 
entanto os seus dados cartográficos são divulgados apenas por 
meio de figuras de texto. Neles, a classificação da desertificação 
local é a de "muito grave", sem fazer, no entanto, a distinção 
entre a natural e a antropogênica, como uma das informações 
básicas necessárias ao planejamento. A metodologia 
desenvolvida é compreendida pelas seguintes atividades: 
Calculo do Índice de Aridez; Delineamento dos polígonos 
indicativos da desertificação antropogênica; Xeques de campo; 
Documentário fotográfico. 
3.2 – Metodologia 

A metodologia adotada é a do Zoneamento 
Fitoambiental, porque a pesquisa, no contexto da Fitogeografia 
Aplicada, é voltada para o planejamento do espaço geográfico 
na sua subordinação teórica à Organização do Espaço. Nessa 
perspectiva do Planejamento Ambiental de base sustentável são 
observados os princípios da Agenda 21 (Cap. 12)/PAN-
BRASIL, do SNUC, do ZEE Nacional e da Reserva da Biosfera 
da Caatinga. 

As técnicas utilizadas no desenvolvimento da pesquisa 
apóiam-se na interpretação digital supervisionada, via Spring, de 
imagens do satélite CBERS 2B; e, nos detalhados levantamentos 
de campo através de Pontos previamente programados com base 
na interpretação digital das imagens e guiados pelo recurso 
técnico do GPS. Os resultados estão disponibilizados em mapas 
na escala cartográfica de 1:100.000, que já é perfeitamente 
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compatível com o planejamento de microbacias hidrográficas, 
de áreas municipais e de microrregiões geográficas. 

Para o zoneamento da desertificação na área do estudo 
foram utilizadas duas dimensões metodológicas: a natural e a 
antropogênica. A primeira é a delimitada pelo Índice de Aridez 
(IA), que resulta da divisão da precipitação pluviométrica média 
anual (P) de cada posto pluviométrico, pela evapotranspiração 
potencial (EP), mensurada no mesmo posto. Por ela são 
classificadas as categorias: muito alta, alta e moderada. 
Enquanto a segunda é obtida pelas tonalidades de cores 
expressas na imagem do satélite, nas categorias: muito grave, 
grave e pouco grave. A divulgação dos produtos, inclusive das 
ações inovadoras, está sendo feita na sequência do cronograma. 
Seja em nível local, regional, nacional e internacional; por meio 
de palestras, seminários, congressos, revistas, emissoras de 
rádios e jornais de notícias. Pelos quais são apresentados os 
objetivos, os métodos, as técnicas utilizadas e os benefícios 
econômicos, culturais e sócio-ambientais. 

O grupo de pesquisadores engajados é formado por 
graduandos e graduados em Geografia e demais graduados em 
Biologia, Engenharia Florestal e Serviço Social. Todos foram 
submetidos ao procedimento de seleção e treinamentos teórico-
metodológicos e práticos. Tais como os exemplos dos métodos e 
técnicas de interpretação digital de imagens e dos levantamentos 
de campo com o uso dos equipamentos tecnológicos. Todos 
foram utilizados para o diagnóstico e os respectivos 
mapeamentos da desertificação, da vegetação e dos atrativos 
turísticos. 
4. Resultados e Discussão 

A Desertificação Natural foi classificada pelo Índice de 
Aridez (IA) do método de Thornthwaite, através da razão entre a 
Precipitação Anual em milímetros de chuvas (P) e a 
Evapotranspiração Potencial (EP) sobre a rede dos 10 postos 
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pluviométricos distribuídos no perímetro da área. O resultado 
condicionou a divisão em duas classes de índices: a de 0,21 a 
0,50 e a de 0,51 a 0,65 que correspondem, respectivamente, aos 
climas: Semiárido e Subúmido Seco. Indicando que a área, em 
termos de desertificação natural, é atingida apenas pelos níveis: 
alto e moderado, com maior abrangência do primeiro. 

Quando se partiu para o ajuste com a Escala de 
1:100.000, foram obtidas as seguintes categorias e respectivas 
subcategorias. IA de 0,31 a 0,40 – Clima Semiárido, que 
caracteriza uma desertificação do tipo Forte, no contexto da 
categoria Alta. IA de 0,41 a 0,50 – Clima Semiárido Brando, 
que caracteriza uma desertificação do tipo Fraca, no contexto da 
mesma categoria Alta. IA de 0,51 a 0,55 – Clima Subúmido 
Seco Severo, que caracteriza a desertificação do tipo Muito 
Forte, no contexto da categoria Moderada. IA de 0,56 a 0,60 – 
Clima Subúmido Seco, que caracteriza a desertificação do tipo 
Forte, no contexto da categoria Moderada. IA de 0,61 a 0,65 – 
Clima Subúmido Seco Brando, que caracteriza a desertificação 
do tipo Fraca, no contexto da categoria Moderada. 
4.1 – Amostragens 

Dos 37 pontos selecionados para o xeque da 
interpretação preliminar digital da imagem de satélite, com a 
classificação também preliminar sobre os níveis da 
desertificação antropogênica, todos foram visitados, mas 
somente 32 foram confirmados pelos três níveis de degradação 
determinados. Dos cinco restantes, quatro eram de afloramento 
rochoso, e o último era campo de areias quartzosas. 
4.2 – Classificação 

Da classe Desertificação Natural foram identificadas 
apenas duas das três categorias consideradas. Ou seja: a Alta e a 
Moderada. Não sendo acusada a categoria Muito Alta (0,05 a 
0,20). No contexto da categoria Alta (0,21 a 0,50), também 
foram encontradas apenas duas das três subcategorias 
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consideradas: a Forte (0,31 a 0,40) e a Fraca (0,41 a 0,50). Não 
existindo a Muito Forte (0,21 a 0,30). Quanto à categoria 
Moderada (0,51 a 0,65), as três subcategorias foram 
encontradas (0,51 a 0,55; 0,56 a 0,60 e 0,61 a 0,65). No que 
concerne à classe Antropogênica foram confirmadas as três 
categorias indicadas: a Muito Grave, a Grave e a Pouco Grave 
(nestes casos, não foram feitas as divisões por subcategorias). 

O conjunto formado pelas áreas encontradas com 
desertificação pela totalidade dos seus diversos níveis, ocupa 
uma área não muito expressiva no cômputo geral da área do 
Seridó Ocidental. Constatou-se que menos de 10% da área 
encontra-se em estado de desertificação pelos seus diversos 
níveis e classes. Todavia, quando a referência é para a 
degradação da vegetação natural e dos solos, a extensão da área 
é ampliada. 

A pesquisa, que é direcionada para a organização do 
espaço numa conjuntura ambiental e dentro dos princípios da 
sustentabilidade, ou seja, compromissada com o 
desenvolvimento já em estado de busca pelo governo e pela 
comunidade local; preenche todos os requisitos para garantir a 
sua continuidade após a conclusão. A garantia será assegurada, 
em princípio, por intermédio dos membros da equipe que ficarão 
treinados, e técnica e cientificamente habilitados. Não somente 
como novos pesquisadores no âmbito da UFRN, mas, sobretudo, 
pelo efeito multiplicador que desenvolverão. 

A massa crítica, assim formada, se empenhará em 
contribuir para essa continuidade, através de projetos 
submetidos para conclusão de cursos, em nível de graduação e 
pós-graduação e no enquadramento dos alunos que serão por 
eles instruídos. Em assim procedendo, essa massa ficará com a 
responsabilidade de produzir os trabalhos que irão prover essa 
tão prejudicial carência de diagnóstico, desde que disposta em 
bases cartográficas adequadas. Sem essas observações, os 
resultados levam os PPAs a programações vazias, ou 
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desprovidas de bases. Por isso são fortes candidatas aos 
fracassos. Aqueles que são sobejamente conhecidos pelo Brasil 
afora. 

Como membros participativos das comunidades, 
associações, organizações não governamentais e sindicatos; a 
equipe poderá produzir efeitos multiplicadores benéficos para a 
efetiva continuidade. Mas o maior efeito se dará mesmo a partir 
de quando os futuros PPAs se apoiarem nas informações 
sistematizadas produzidas por esta e futuras pesquisas similares. 
Mormente para as suas programações nessa temática sócio-
ambiental movida pelo combate à desertificação, ou a redução 
dos seus efeitos mais danosos. 

A previsão dessa continuidade pode ser extensiva sob 
várias magnitudes, com destaque para a manutenção dessa linha 
de pesquisa a partir da Fitogeografia Aplicada. Principalmente 
quando no contexto do ordenamento territorial sob bases 
ambientais, nas seguintes instâncias: 

 No meio científico-acadêmico, pelo desenvolvimento 
metodológico para os futuros diagnósticos a serem 
realizados; 

 No meio empresarial, pela disponibilidade de informações 
seguras sobre o potencial de recursos turísticos 
disponibilizados aos seus empreendimentos; 

 No meio tecnológico, pela aplicação da tecnologia do 
sensoriamento remoto e do geoprocessamento. realizados em 
laboratórios específicos; 

 No meio público em geral, pelo incremento à educação 
ambiental no sentido do uso sustentável dos raros recursos 
biofísicos e turísticos disponíveis. 

5. Conclusão 
Conforme ficou demonstrado, a ocorrência da 

desertificação na área selecionada para o estudo confirma todas 
as informações genéricas para a totalidade da região do Seridó. 
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No referente aos fatores físicos, a área susceptível mais 
acentuada é uma decorrência da atuação do seu clima semiárido 
e subúmido seco. Com isso, o estado da desertificação está 
alcançando os níveis: alto e moderado, com conseqüências 
maiores em determinadas áreas mais particularizadas. Com isso, 
as fragilidades ambientais mais visíveis se verificam a partir da 
vegetação natural ou de regeneração da mesma. 

Na vanguarda desse processo estão as ações político-
governamentais secularmente desprovidas de planejamentos 
com ênfase na sustentabilidade ambiental. Esta que, para ser 
implementada e ter a devida eficácia, necessita da base 
primordial do diagnóstico. Ou do conhecimento detalhado do 
seu vasto celeiro de potencialidades, tanto quanto das 
fragilidades que lhes são inerentes. Isso que se dá pelas 
condições ambientais próprias de cada uma ou pelas 
interferências humanas modificadoras dos seus formatos 
originais. Esse quadro de intensidade e de gravidade, todavia, 
pode ser variável para mais ou para menos, de acordo com as 
políticas ou os programas desenvolvidos pelo Estado afetados 
e/ou pelos Municípios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



165 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2 
PANORAMAS PALEOFITOAMBIENTAIS 
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NOTAS PALEOAMBIENTAIS PARA A 
FITOGEOGRAFIA DA FOLHA SC.23 RIO SÃO 
FRANCISCO 

1. Introdução 
A Folha SC.23 Rio São Francisco localiza-se numa 

posição limítrofe entre as Regiões Norte e Nordeste do Brasil, 
em terras que abrangem partes dos Estados da Bahia, Piauí, 
Maranhão e Tocantins (Figura 8). Delimita-se pelas coordenadas 
geográficas de 08o00’ a 12o00’ lat S e 42o00’ a 48o00’ long W 

Gr, com uma extensão territorial aproximada de 290.952 km2. 
No seu perímetro encontram-se os divisores d’água de três 

grandes bacias hidrográficas: Parnaíba, São Francisco e 
Tocantins. Sendo que a do Parnaíba origina-se no próprio 
perímetro da Folha. 
Figura 8 – Localização da Folha SC.23 Rio São Francisco 

 
Durante os 

estudos que foram 
realizados por ocasião 
dos levantamentos 
destinados ao seu 
mapea-mento 
fitogeográfico, um dos 
mais importantes 
parâmetros utilizados 
foi aquele que diz 
respeito à sua história 
paleoambi-ental, ou 
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paleogeográfica. Através, principalmente, de informações 
obtidas sobre os vestígios paleo-botânicos, paleoclimáticos e 
morfopedogenéticos evi-denciados nas diversas camadas 
litoestratigráficas existentes. Essas informações contribuíram, 
eficazmente, no sentido da explicação das várias formações 
vegetais que atualmente recobrem a área, a exemplo dos 
remanescentes florestais que nela são encontrados. Testemunhos 
estes que foram reconhecidos e identificados com base nos 
conhecimentos sobre a gênese e a evolução dos mesmos no 
tempo e no espaço, até a atualidade. Bem assim, da participação 
relativa de cada grupo de suas plantas no âmbito do espectro 
biológico. 
2. Informes Paleogeográficos 

Abaixo são relacionadas as diversas fases 
paleoambientais iniciadas desde o Proterozóico até o Cenozóico. 
No transcurso das quais são evidenciadas as características geo e 
biogeográficas particulares de cada uma. As informações 
permitem formar-se uma ideia da evolução expressa pelas 
mudanças que marcaram as grandes revoluções, sobretudo 
paleoclimáticas. por onde tem passado o globo terrestre, no 
desenvolvimento do seu amplo sistema de vida. 
2.1 – Indícios do Proterozóico 

Os restos fossilíferos até então encontrados na superfície 
da terra, sejam vegetais ou animais, permitem situar o 
Proterozóico, durante o Pré-Cambriano, como sendo a Era mais 
antiga em que houve vida na terra. São fósseis de algas, 
bactérias, fungos, radiolários, braquiópodes, entre tantos outros, 
contidos nos estratos sedimentares relativos àquele recuado 
tempo geológico. Conclui-se, também, com base na gênese dos 
seus sedimentos que a vida, na ocasião, era exclusivamente 
marinha (Mc ALESTER, 1978). Vestígios glaciais em alguns 
pontos do globo e sedimentos de natureza eólica, fluvial e 
marinha, noutras áreas, são indicativos de ocorrência de grandes 
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oscilações climáticas. Estas que contribuíram decisivamente 
para as transformações ambientais havidas na época. Com 
ressonância na evolução biológica, sobretudo na ocupação, 
também, do ambiente terrestre (DANSEREAU, 1949). 

Na área da Folha em referência, as rochas sedimentares 
proterozóicas de origem continental que lhes pertence são 
representadas pelos Grupos Colomi (Pré-Cambriano Médio) e 
Chapada Diamantina (Pré-Cambriano Superior). Elas são 
reconhecidas pelas Formações: Tombador, Caboclo e Morro do 
Chapéu. Estas mesmas, além de não portarem elementos fósseis 
designativos de vida na terra por ocasião da sua deposição 
atestam também, por intermédio da silicificação dos seus 
arenitos, a dominância de um clima de prolongado período seco. 
Enquanto que, os depósitos de origem marinha chamados de 
Grupo Bambuí, provavelmente dos fins do Pré-Cambriano, 
segundo os atuais estudos, são testemunhos de um clima 
bastante quente contemporâneo daquele seu antigo período de 
sedimentação. 
2.2 – Registros do Paleozóico 

Evolução nas formas de vida somente veio a ocorrer após 
o advento do chamado “Ciclo Orogenético Caledoniano”, 

durante o Siluro-Devoniano, já no Paleozóico. As condições 
ambientais que no Proterozóico não permitiam vidas senão 
aquáticas, agora puderam favorecer o desenvolvimento das 
terrestres, com o surgimento da flora criptogâmica (criptógamas 
vasculares). Principalmente pelas Pteridófitas. Mesmo assim, 
afins ainda de áreas pantanosas (MC ALESTER, 1978). Elas 
possuíam, segundo Cailleux (1961), grandes medulas e pouco 
tecido de sustentação. As Briófitas, que teriam sido uma 
intermediação na evolução das Talófitas para as Pteridófitas, é 
tema ainda passível de controvérsias, por se desconhecerem 
referências fossilíferas sobre as mesmas. Em território brasileiro, 
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porém, Dolianiti (1948) cita uma Marchantites sp. encontrada 
em rochas carboníferas do sul do Brasil. 

Conquanto nos sedimentos paleozóicos da área estudada, 
no concernente à Formação Serra Grande (Siluriano Superior), a 
mais antiga entre as demais que a ela se sobrepõem, não há 
documentos fossilíferos. Mas foram identificadas espécies 
fósseis de plantas talófitas e licófitas, e de animais 
braquiópodes, lamelibrânquios e gastrópodes, na Formação 
Pimenteiras, do Devoniano Inferior (KEGEL, 1966; 
CAMPANHA & MABESOONE, 1974). Foram igualmente 
encontradas: Pteridófitas dos gêneros Psaronius e 
Esphenophyllum, além de Gimnospermas na Formação Pedra de 
Fogo, do Permiano (DOLIANITI, 1948; VELOSO, 1964; 
OLIVEIRA & LEONARDOS, 1978). Enquanto que na 
Formação Poti, do Carbonífero Inferior, foi registrado os 
gêneros Licófitas e Esfenófitas. Outros dados também da maior 
relevância são os vestígios paleoclimáticos documentados nos 
sedimentos de origem fluvial e eólica pertencentes à Formação 
Piauí, do Carbonífero Superior. 

Esses elucidativos testemunhos atestam que houve na 
área mudanças climáticas marcantes durante o Paleozóico. 
Denota ter havido variadas condições ambientais com climas 
desde um tipo quente e úmido necessário ao surgimento e pleno 
desenvolvimento de alguns gêneros do grupo das Pteridófitas; a 
outro de baixas temperaturas favoráveis ao aparecimento das 
Gimnospermas; passando por um intermediário onde 
Pteridófitas e Gimnospermas convivem num mesmo espaço; até 
um de tendências desérticas cuja ação tenha provocado a 
extinção das Pteridófitas dos gêneros Psaronius e 
Esphenophyllum identificados na Formação Pedra de Fogo. 

Conforme os sedimentos de origem continental (fluvial, 
lacustre e eólica) componentes das Formações Piauí e Pedra de 
Fogo, os arenitos de origem eólica do estrato superior da 
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primeira indicam a natureza árida do seu clima. Enquanto a 
silicificação da base da segunda onde se encontram os fósseis, 
situa a existência de um clima bastante quente com prolongada 
estação seca (MABESOONE, 1975). Este autor atribui essas 
variações climáticas às mudanças de latitudes que ocorreram 
desde o Ordoviciano, quando o Nordeste brasileiro esteve a 80 
graus de latitude. Decrescendo daí até o Permiano, quando 
alcançou o paralelo de 17 graus sul. Sem entrar no mérito da 
questão, o que consta é que o chamado “Ciclo Orogenético 

Herciniano-Uraliano” ou “Glaciação Gondwânica”, que ocorreu 

no Permiano, além de ter marcado o fim do Paleozóico, instituiu 
também o marco de uma nova etapa na área biológica. 
2.3 – Vestígios do Mesozóico 

O Mesozóico foi a Era do máximo desenvolvimento das 
Gimnospermas (RIZZINI, 1979) sobre as superfícies emersas de 
então que, já no seu início (Triássico), se faziam representar por 
todos os seus grupos: Coniferales, Cycadales, Ginkgoales, 
Bennettitales e Nilsoniales. Destes, apenas os três primeiros 
ainda hoje marcam presença. Mas foi também no curso dessa 
mesma Era (Jurássico e Cretáceo) que surgiram e rapidamente 
se desenvolveram e se expandiram as plantas pertencentes ao 
grupo das Angiospermas. Elas avançaram inclusive pelos 
espaços então ocupados pelas Gimnospermas, que apenas 
puderam refluir para áreas ambientalmente restritas, sob a forma 
de refúgios. Somente voltando a promover uma tímida e 
localizada expansão, por meio único das coníferas, já no 
decorrer do Quaternário (VELOSO, 1964). 

Devido aos poucos sinais de sedimentos jurássicos em 
território nacional, atribui-se ter sido esse um período geológico 
portador de clima bastante estável, uniforme, cuja amenidade 
tenha evitado deposições expressivas de materiais. Como por 
essa ocasião o Nordeste do Brasil esteve entre as latitudes 0 e 12 
graus sul, conforme afirma Mabesoone (1975), é de se atestar, 
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também por esse motivo, pela existência de um clima com 
características muito próximas das atuais. Possibilitando assim, 
um ambiente propício ao aparecimento das Angiospermas, que 
no Cretáceo Superior já passaram a ocupar com dominância 
todos os espaços continentais de então (DUARTE, 1974). 

Nos sedimentos cretácicos da área estudada ainda não foi 
verificada a ocorrência de fósseis. Todavia, nas suas 
proximidades norte, no município de Floriano, no Piauí, Milanez 
(1935) estudou um dicotiledônio fóssil, desse período, 
identificando-o pelo nome de Lecythioxylon brasiliensis Nil. 
Dolianiti (1948), a quem se deveu esta informação, refere para a 
idade dessa espécie vegetal apenas o Cretáceo. Porém Duarte 
(1974) acrescenta como pertencendo ao Cretáceo Superior. 

Os sedimentos cretácicos dos arredores de Floriano, que 
antes já receberam as denominações de “Formação Codó” 

(VELOSO, 1964) e “Formação Itapecuru” (NUNES et al., 
1973), são hoje designados por Montes et al. (no prelo) de 
“Formação Urucuia”. Seguindo a primeira denominação dada 
por Morais Rego em 1935 (REGO, 1936). Eles são os mesmos 
sedimentos que constituem a “Superfície de Cimeira” da área 

estudada, localmente chamada de “Chapada das Mangabeiras”. 

No topo da qual, delimitam-se os Estados da Bahia, Maranhão, 
Piauí e Tocantins, e vertem as águas que drenam para as calhas 
dos rios que formam as três grandes bacias hidrográficas já 
referidas: São Francisco, Tocantins e Parnaíba. 

O início e a expansão das Angiospermas durante o 
Jurássico permitem se admitir que o clima da época estivesse 
sob um regime muito próximo do atual (tropical quente e 
úmido). Enquanto isso, os sedimentos cretácicos de origem 
fluvial e eólica de que se compõe a Formação Urucuia, 
assinalam a existência de uma aridez quase completa no curso 
da sua deposição. A eles se junta o fóssil dicotiledônio 
encontrado na mesma Formação. E que, somados com os 
derrames basálticos ocorridos na área nesse mesmo período sob 
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a denominação de “Formação Orozimbo” (NUNES et al., 1973), 
hajam patrocinado a extinção de quase toda a flora existente na 
ocasião. Somente voltando a se expandir na Era seguinte, 
quando as condições ambientais tornaram-se outra vez 
favoráveis ao desenvolvimento de plantas. 
2.4 – Testemunhos do Cenozóico 

Segundo Mabesoone & Castro (1975), com o início da 
Era Cenozóica, que marcou o fim da deposição dos arenitos 
cretácicos da Formação Urucuia, por exemplo, houve uma 
cessação da atividade sedimentar no interior nordestino, que 
durou praticamente todo o Paleogeno. No litoral, porém, 
depósitos paleocênicos são assinalados, conforme testemunha o 
fóssil de Nipa estudado por Dolianiti (1955) em Pernambuco. 
Como nesse período o Nordeste brasileiro esteve numa faixa 
latitudinal próxima a de hoje, segundo, ainda, Mabesoone 
(1975), pressupõe-se a existência de um clima do tipo tropical 
quente e úmido, muito favorável ao desenvolvimento de 
vegetação florestal. Alguns fatos reforçam essa posição: i) dos 
dezenove gêneros fósseis da flora miocênica encontrados na 
Formação Pirabas, no Pará, oito ainda existem atualmente e pelo 
menos um deles é endêmico na Amazônia de hoje (DUARTE, 
1974); ii) dos vegetais fósseis pliocênicos encontrados na Bahia, 
Rio de Janeiro, Acre e Minas Gerais, a maioria deles, 
igualmente, pertence ao conjunto da flora de que se compõe as 
florestas tropicais úmidas contemporâneas brasileiras. 

Todavia, essa característica ambiental do tipo 
“biostásica” atuante no curso do Paleogeno, sofreu uma grande 

inversão durante a maior parte do Neogeno. Assim, passou a 
vigorar um clima quente e seco com pesadas chuvas 
concentradas numa curta estação, que se estendeu por todo o 
interior nordestino. Gerando, segundo Ab’Sáber (1970), os 
chamados “processos de pediplanação neogênicos”. Os mesmos 
que resultaram nos mudflow e sandflow mencionados por 
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Bigarella (1975). O principal efeito desse importante evento 
paleoclimático foi o de ter promovido alguns traços do quadro 
morfológico e vegetacional nordestinos da atualidade. E o seu 
mais importante testemunho do momento são os depósitos 
correlativos do conhecido Grupo Barreiras, que orlam quase 
todo o litoral brasileiro. 

Ao mesmo tempo em que se consumava essa grande 
variação climática, operavam-se também importantes 
movimentos epirogenéticos que, somados, patrocinaram a 
“ruptura de equilíbrio da Superfície Sulamericana” atribuída por 

Mabesoone & Castro (1975). O mesmo fenômeno que Almeida 
(1967) reconheceu como sendo uma “consequência tardia da 

Reativação Wealdeniana” que inicialmente irrompera-se no 
Jurássico Superior. Ou ainda, como uma “réplica das atividades 
tecto-orogênicas” daquele antigo período geológico. Mesmo 

tema a que Veloso (1964) denomina de “Revolução Terciária”, 

que veio a culminar com o soerguimento da Cordilheira dos 
Andes, e todos os efeitos geofitoambientais sulamericanos daí 
resultantes. 

Na área em pauta (Folha SC 23), a atuação desses dois 
fenômenos provocou mudanças profundas na configuração do 
seu relevo. Por força do soerguimento, a superfície cretácica da 
Formação Urucuia foi elevada ao nível de 800 metros, tal como 
hoje se encontra o seu mais importante testemunho: a Chapada 
das Mangabeiras. À custa de quem, vários “ciclos de erosão” 

foram desenvolvidos a partir de então. E cujo escalonamento em 
forma circundesnudacional, é visualizado com nitidez nos perfis 
que se direcionam para as calhas dos rios Gurguéia, Parnaíba e 
Tocantins. Perfis esses que mantêm expostas todas as rochas 
paleomesozóicas que formam o pacote sedimentar de que se 
compõe a referida Chapada, desde aqueles 800 até pouco menos 
de 200 metros nos talvegues desses mesmos rios. 

Na porção centro-nordeste da Folha, onde se destacam 
testemunhos residuais terciários da Superfície Sulamericana, sob 



174 
 

 
 

as denominações locais de “Serra da Tabatinga” e “Chapada do 

Bom Jesus da Gurguéia”, esse trabalho conjunto do clima e do 

soerguimento, também deixou mostras das suas atuações. Se um 
foi responsável pela exposição do perfil estratigráfico dos 
sedimentos paleozóicos no lado do Vale do rio São Francisco, o 
outro se incumbiu da remoção de todo o material proveniente da 
derruição, que foi acumular-se no litoral. Material hoje 
reconhecido como “depósitos correlativos do Grupo Barreiras”, 

no interior dos quais, em Ouriçangas na Bahia, encontra-se 
talvez o maior jazigo de vegetais fósseis do Plioceno no Brasil. 
Fósseis esses onde a maior parte dos seus táxons ainda hoje 
recobre os testemunhos das superfícies terciárias acima 
referenciadas. 

Além do soerguimento, a área experimentou também um 
expressivo movimento de subsidência. A Figura 10 fornece uma 
pequena amostra desse trabalho de rebaixamento, num perfil 
situado entre a cidade de Caracol, no vale do rio São Francisco, 
e a localidade de Violeto no vale do rio Gurguéia. Local onde 
foi tomado por guia um poço profundo ali perfurado. Nota-se 
que a inclinação da camada inferior (Formação Serra Grande) 
entre os dois pontos, é da ordem de 16 graus em direção à bacia 
do rio Parnaíba, da qual a do Gurguéia faz parte. Contudo, na 
camada superior, terciária, essa inclinação não é maior que 5 
graus, o que denota um nítido exemplo de “compensação 

isostática”. 
Após esses marcantes acontecimentos, o clima no 

Nordeste brasileiro não sofreu, substancialmente, mudanças 
pronunciadas a ponto de levar à extinção de grupos inteiros de 
plantas, nem o surgimento extemporâneo de outros. No entanto, 
as oscilações climáticas do Quaternário certamente contribuíram 
para a configuração de alguns traços presentes na paisagem 
fitogeográfica dessa mesma região nordestina. Por exemplo: i) 
patrocinarem a existência das atuais áreas de contato entre 
diferentes regiões fitoecológicas, como ensina Veloso (1964); ii) 
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exercerem influências até o nível de especiação, conforme 
acredita Rizzini (1979); iii) promoverem a dispersão por sobre 
os compartimentos do relevo então em formação; iv) 
colaborarem para a fixação definitiva dos domínios 
vegetacionais climácicos a partir dos quais pudessem se 
expandir para as paisagens circunjacentes mais atuais; v) 
interferirem na participação relativa de cada grupo de plantas no 
âmbito do espectro biológico. 

Do mesmo modo que o clima, os movimentos 
epirogenéticos que porventura se sucederam a partir do 
Terciário, não mais agiram com a mesma intensidade de antes. 
Todavia, no caso da área em referência, afirma Rego (1926) que 
no Pleistoceno teve lugar uma nova exaltação da crosta, cujo 
principal efeito foi o de proporcionar significativas rupturas das 
rochas proterozóicas locais. Fato que favoreceu a captura do rio 
São Francisco para o leito atual. Vez que antes ele drenava para 
a bacia do Tocantins. 

Apesar de não se dispor de dados suficientemente 
comprováveis que possam ratificar essa assertiva, a presença de 
um extenso campo de dunas continentais quaternárias que 
ladeiam a margem esquerda daquele rio na área, sugere mesmo 
que a instalação de seu canal tenha se dado já no Quaternário. 
Assim, antes de ele proceder a escavação do seu leito, uma fase 
climática com características desérticas encarregou-se do 
trabalho de geração, transporte e deposição das dunas. 

Quanto à origem dessas dunas, acredita Miranda (1941) 
que o seu material tenha como procedência as camadas 
superiores da Formação Urucuia (Chapada das Mangabeiras). 
Posto que no seu topo encontram-se vários testemunhos 
residuais, a exemplo da “Pedra da Baliza”. Esta que ressalta 
como um marco natural limítrofe dos quatro Estados que nas 
suas proximidades se divisam: Bahia, Piauí, Maranhão e 
Tocantins. Entretanto, para Tricart (1973), essas mesmas dunas 
se originaram da acumulação de areias na bacia de drenagem 
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arreica, durante as estações de clima seco. E que, no período de 
estio, os ventos de ESE as trabalhavam. Talvez os mesmos 
ventos que esculpiram as inúmeras bacias de deflação que se 
situam a oeste da Serra do Estreito, longitudinal à margem 
esquerda do rio. E que, entre as quais, se espraiam os campos de 
dunas ali encontrados. Posteriormente, com a mudança do clima 
para úmido, que deu ao São Francisco a função definitiva de 
grande rio, o movimento foi cessado. A partir de quando se 
definiram as condições climáticas do tipo semiáridas atualmente 
reinantes, juntamente com todos os atuais delineamentos 
vegetacionais que ocuparam os novos ambientes então 
formados. Tem-se como exemplo a Caatinga que povoa todo o 
pediplano do sertão nordestino atravessado pelo próprio Rio São 
Francisco. 
3. Florestas Montanas Relictuais 

A vegetação do tipo florestal que recobre os testemunhos 
residuais terciários situados na área representados pelas Serras 
da Tabatinga e do Bom Jesus da Gurguéia (Fig. 4), “é uma 

relíquia paleoambiental que ali restou refugiada” (ASSIS, 1988). 
Dos ecótipos componentes da sua flora, a maioria deles 
remanesce de um sistema fitoambiental desenvolvido em 
condições climáticas do tipo tropical quente e úmido o ano todo. 
Bem ao contrário das condições de semiaridez que atualmente 
predominam. 

Além do clima semiárido, que não reúne condições 
ambientais propícias ao desenvolvimento de florestas tropicais 
úmidas na área, outros fatores também respondem por essa 
relictualidade. Um deles é o solo do tipo Latossolo que lá existe, 
cuja pedogênese também é condicionada à ação muito 
prolongada de climas tropicais sem estação anual 
biologicamente seca. Outro é o relevo plano, tabuliforme, 
remanescente de um processo morfogênico denominado 
“peneplanização”, no dizer de Mabesoone & Castro (1975). O 
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mesmo que é atribuído para o intemperismo da Superfície 
Sulamericana, no sentido de King (1956). Em terceiro lugar, 
apesar da sua altitude situar-se entre 400 e 800 metros, não há 
compensação de umidade por esse motivo, vez que a área é 
servida pelas massas de ar Equatorial Continental (mEc) e 
Convergência Intertropical (CIT) que são de ar convectivo. Não 
exercendo, por isso, qualquer influência no relevo, segundo Reis 
(1976). Com o respaldo, ainda, de que a sua vegetação perde 
quase totalmente as folhas no período sem chuvas, ou no curso 
da estação biologicamente seca em torno dos seis meses. O 
quarto fator, finalmente, relaciona-se com a composição 
florística, através dos seus estreitos laços com a flora 
paleotropical, principalmente. E com a que repousa fossilizada 
nos depósitos pliocênicos de Ouriçangas, na Bahia. 

Com efeito, informa Assis (1988) que dentre todas as 
famílias das plantas já identificadas que ocorrem na área, num 
total de trinta e duas, nenhuma delas foi reconhecida como 
exclusivamente brasileira. Nem endêmica sulamericana. Nem 
mesmo neotropical. Todas pertencem ao conjunto das que são 
consideradas cosmopolitas pan e paleotropicais. O mesmo 
também se verifica no que se refere ao nível taxonômico de 
gêneros. Dos vinte e oito relacionados, cerca de 50% são 
também pan ou paleotropicais. E da outra metade, nenhum deles 
é endêmico brasileiro ou sulamericano. 

No que se refere às ligações com a flora fóssil de 
Ouriçangas, dos ecótipos atualmente viventes, seja ao nível 
taxonômico de família ou de gênero, a identidade é igualmente 
reveladora a favor da relictualidade fitogeográfica da área. 
Assim, do conjunto fossilífero identificado ao nível de família, 
dezenove delas constam das atualmente sobreviventes. Enquanto 
no referente ao táxon gênero, dezoito dos fossilizados fazem 
parte, também, da flora atual. Essa coincidência tem bastante 
significado, na medida em que, no caso particular do Nordeste 
brasileiro, os sedimentos pliocênicos constitutivos do Grupo 
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Barreiras foram todos eles transportados da hinterlândia dessa 
região. Transporte que foi feito por rios de lama ou de areia, 
para serem acumulados no litoral, conforme relatado por 
Bigarella (1975). 

Esse exemplo prático de Ouriçangas, na Bahia, 
testemunha essa ancestralidade da floresta tropical pliocênica 
que ainda hoje alguns dos seus remanescentes marcam suas 
presenças na área. Ou um relicto cujos ecótipos permanecem 
mantendo seus vínculos com a flora do Velho Mundo, ou 
Paleotropical, através das suas antigas ligações gondwânicas. 
4. Conclusão 

Os conhecimentos paleoambientais, ditos também 
paleogeográficos, inegavelmente se constituem num dos mais 
confiáveis instrumentos pelos quais se fundamentam os estudos 
fitogeográficos de base científica. No entanto, apesar de 
indispensáveis, eles não são os únicos fatores considerados para 
o pleno entendimento de uma paisagem fitogeográfica qualquer. 
Ao contrário, eles apenas fazem parte de um conjunto de 
variáveis, também chamados de fatores ecológicos ou fatores 
ambientais, do qual também participam, por exemplo: o clima, a 
litologia, o relevo, o solo, a florística, as formas biológicas das 
plantas e os antropismos. 

Os estudos fitogeográficos resultantes do trabalho 
analítico desses fatores são necessariamente úteis na 
classificação final dos fitoambientes ou zoneamento, em 
qualquer escala de mapeamento. Tomadas como sínteses, as 
áreas delimitadas por esse processo se constituem, na prática, 
num eficiente método de regionalização. No caso, 
fitogeográfica. Mas igualmente utilizada nos atuais estudos de 
geossistemas ou geoambientais, com vistas ao uso 
racionalmente organizado do espaço. 
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UMA PLANTA DAS FLORESTAS OMBRÓFILAS NOS 
PLATÔS SEMIÁRIDOS DO ESTADO DO PIAUÍ 

1. Introdução 
No decorrer dos trabalhos de campo destinados ao 

mapeamento fitogeográfico da Folha SC.23 Rio São 
Francisco, sempre que alguma mudança fitofisionômica era 
verifcada nos trajetos percorridos, tomava-se por amostra 
uma pequena área cujos caracteres estruturais de sua 
vegetação representassem toda mancha contínua de aspectos 
semelhantes. Na amostra, denominada "Ponto de 
Levantamento", realizavam-se estudos visando o conhecimento 
dos principais fatores ecológicos. Aos quais, os elementos que 
compunham a cobertura vegetal respondiam fenotipicamente. 
Eles eram reconhecidos com base no paleoclima, na litologia, 
nos solos, relevos e clima atual. Para o caso específico da flora, 
selecionava-se material botânico de todas as plantas que se 
encontravam em estado fértil (com flores e/ou com frutos). 
Ao mesmo tempo em que se fazia uma descrição sumária das 
suas respectivas matrizes. 

Numa destas ocasiões foi coletado material botânico de 
uma planta que, Posteriormente, foi identificada no herbário 
do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, como pertencendo ao 
gênero Oncoba (Oncoba ovata (Benth) Eichl. Da qual, existem 
excicatas nos herbários da Empresa Pernambucana de Pesquisas 
Agropecuárias (IPA) em Pernambuco, e do RADAMBRASIL na 
Bahia. A coleta foi realizada na Serra do Bom Jesus da 
Gurguéia, à margem da rodovia (PI-19) que liga a cidade de 
Canto do Buriti à de Elizeu Martins, na porção sudeste do 
Estado do Piauí. 

Porque a área se encontra inserida na região 
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semiárida nordestina e, como esse gênero de planta é nativo 
dos ambientes regidos por climas tropicais úmidos, a 
exemplo da Amazônia brasileira, deu motivos para uma análise 
mais aprofundada sobre essa aparente anomalia fitogeográfica. 
Razão merecedora de uma abordagem pouco mais abrangente 
que a exigida pelo Relatório Técnico, para o qual os 
levantamentos estavam sendo realizados. Condições que 
levaram à elaboração do presente trabalho. 
2. Súmula Histórica 

A denominação do gênero Oncoba foi dada por Pher 
Forskel quando descreveu na sua "Flora Egípcio-Arabe", em 
1775, a Oncoba spinosa, então encontrada na Arábia, 
colocando-a na família das Bixaceae. Esta espécie, além de ter 
sido a primeira identificada do gênero, foi também, conforme o 
próprio nome sugere, a única portadora de espinhos. 

Posteriormente, na medida em que novas espécies 
foram sendo conhecidas, outras denominações genéricas 
foram dadas. São os exemplos de Mayna Aubl. (1775), 
Heptaca Lour. (1790), Ventenatia Beauv. (1805), Lundia Schum. 
(1828), Lindackeria Presl. (1831), Xyloteca Hochst. (1843) e 
Chlanis Klotz (1861). 

Martius (1967), na parte 1 do volume 13 da "Flora 
Brasiliensis', quando descreveu as espécies brasileiras: Oncoba 
latifolia Benth., Oncoba maynensis P. & E., Oncoba 
pauciflora Benth. e Oncoba ovata (Benth.) Eichl.; com as três 
primeiras na Amazônia e a última no Ceará, empregou os 
nomes: Oncoba, Mayna e Lindackeria para as amazônicas e 
apenas Oncoba para a cearense. Trabalhos outros passaram a 
utilizar a um só tempo, as denominações Oncoba e 
Lindackeria. Às vezes até para uma única espécie, como 
ocorre com a Oncoba ( = Lindackeria) paraensis Kuhlm., 
relacionada no 8° Suplemento do Index Kewensis (HILL, 
1933). Em razão disso, autores como Good (1974) mencionam 
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ambos os termos. Porém, Échevin (1964), Schnell (1970) e 
Rizzini (1979), utilizam apenas a denominação Oncoba. 
Enquanto Record & Hess (1943), Salisbury (1953) e Taylor 
(1970), empregam somente o nome Lindackeria. 

Devido, talvez, a essa duplicidade confusa no uso desses 
dois táxons, Barroso (1978) resolveu dar uma taxonomia 
distinta para cada um. Onde a principal diferença entre eles 
é o fruto equinado para o gênero Oncoba e o não equinado 
para o Lindackeria. A espécie que foi coletada e motivou a 
elaboração deste trabalho pertence ao primeiro caso. 

Dubiedade semelhante aconteceu também com o táxon 
“família”. De princípio, o gênero foi considerado como 
pertencendo à família das Bixaceae. Porém, o 4° Suplemento 
do Index Kewensis (PRAIN 1913), passou a considerá-lo como 
pertencendo, também, à família das Flacourtiaceae. 
Simultaneidade esta que foi mantida até por ocasião da 
publicação do 11° Suplemento (SALISBURY, 1953), a partir de 
quando, finalmente, ficou pertencendo unicamente a essa 
última família. 
3. Distribuição Geográfica 

O gênero Oncoba tem como zona de distribuição a faixa 
tropical do globo compreendida por partes da África, Austrália 
e Américas do Sul e Central; além da Arábia, já no continente 
asiático. Todavia, devido a essa exigência ambiental, a sua 
distribuição não é contínua nem mesmo nos países em que 
ocorre. Para Record & Hess (1943), que chamaram-no de 
Lindackeria, havia cerca de 12 espécies, parte na África 
tropical e parte nas Américas do Sul (costa oeste da Colômbia, 
Peru e Brasil) e Central (sul do México, Costa Rica, 
Guatemala e Panamá). Échevin (1964), ao informar que várias 
espécies do gênero fornecem frutos comestíveis, afirma que a 
distribuição se estende pela América Central e pela África 
Tropical. Rizzini (1979) confirma essas mesmas localidades. 
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Estes autores não consideraram as espécies descritas na "Flora 
Brasiliensis" de Martius. Good (1974) diz tratar-se de um 
gênero exclusivamente tropical continental restrito à América 
e à África. Este autor também não verificou que já no século 
passado (1895) Hooker & Jackson relacionavam a Oncoba 
tettensis Hook, como ocorrendo tanto na África quanto na 
Austrália. E a Oncoba capreaefolia Baker, como nativa da 
Ilha de Madagascar. 
4. Habitat e Localização 

Em todos os lugares por onde já foi encontrado esse 
gênero de planta verifica-se que os principais fatores 
ecológicos particularizados por cada ambiente exibem, 
sugestivamente, as mesmas características. 

No referente às espécies estrangeiras, não foram 
disponibilizados outros fatores ambientais senão os 
correspondentes ao clima e à vegetação. Mas estes mesmos não 
se diferenciam de um para outro lugar. Como consta da 
listagem do Index Kewensis, a maioria das espécies 
africanas é oriunda da floresta ombrófila da bacia do Rio 
Congo. Onde o clima, tal como o da Amazônia é, segundo a 
classificação de De Martonne (1950) e de Demangeot (1976), 
do tipo Equatorial. O mesmo se verifica com as espécies 
americanas do centro e do sul do continente. Para as demais 
existentes na África, o clima é do tipo "Subequatorial" para De 
Martonne (1950) e "Tropical úmido" para Demangeot (1976). 
Tipos estes que correspondem ao da costa leste do Brasil, 
habitat da Floresta Ombrófila vulgarmente conhecida por 
"Mata Atlântica".  Em todos esses casos o ambiente é 
caracterizado pela existência de um curto, ou mesmo 
nenhum período biologicamente seco durante o ano. 

Quanto à Oncoba spinosa, a única asiática, não foram 
obtidas maiores informações a respeito da localidade onde ela 
foi encontrada. Todavia, como Schnell (1970) a incluiu na 
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listagem das plantas espinhosas que ocorrem no interior das 
“florestas tropicais úmidas", dispensam-se maiores 
considerações a respeito do seu particular ambiente. 

No Brasil, o fenômeno não é diferente. Assim, registra-
se que todas as espécies amazônicas vegetam sempre nas áreas 
de florestas ombrófilas das "terras firmes". Todas em condições 
pluviométricas abundantes (de 2.000 até mais de 3.000 mm 
anuais) e regularmente distribuídas por todos os meses do ano. 
Ou seja, sem a existência de estação biologicamente seca. Sobre 
os solos, eles são, invariavelmente, da classe dos Latossolos 
(Latossolo Amarelo álico e Latossolo Vermelho-Amarelo 
distrófico). São desenvolvidos sobre rochas sedimentares das 
Formações Barreiras e Solimões, Ambas do Terciário. 
Possuem textura média a médio-argilosa. 

Quanto à única espécie encontrada fora da Amazônia 
até o momento, a Oncoba ovata, o primeiro exemplar 
conhecido foi o encontrado por George Gardner em janeiro de 
1839, nas imediações de Brejo Grande (Martius, 1967), nos 
arredores de Grato e da Chapada do Araripe, no Estado do 
Ceará. Gardner descreveu a área como sendo uma "região de 
matas com grandes árvores”. Por ocasião do mapeamento 
fitogeográfico da mesma área; Salgado, Jordy-Filho e 
Gonçalves (1981), reconheceram na sua vegetação "uma 
comunidade florestal ombrófila aberta". Ainda que se trate de 
uma região cuja precipitação pluviométrica não seja muito alta 
nem regularmente bem distribuída por todos os meses do ano, 
o seu caráter ombrófilo é assegurado graças à ocorrência de 
densos nevoeiros. Fato que normalmente acontece durante a 
primeira metade de cada ano. Bem assim, pela perenidade nos 
suprimentos d'água que procedem das camadas areníticas 
permeáveis de que se compõe a Chapada do Araripe 
(SALGADO, JORDY-FILHO e GONÇALVES, 1981). 

Não obstante a essa riquíssima comprovação, esta 
mesma espécie foi encontrada, e botanicamente coletada por 



184 
 

 
 

este signatário, no sudeste do Estado do Piauí, na sua divisa 
com o Estado da Bahia. Atualmente, a área onde ela foi 
localizada, o clima é caracterizado mais pela 
irregularidadedas chuvas do que pela quantidade precipitada 
anualmente. A média anual de precipitação pluviométrica é de 
766 mm. Enquanto a de temperatura é da ordem de 25,7 °C. 
Essas chuvas são provenientes de duas grandes massas de ar 
convectivo: a Equatorial Continental (mEC) e a Convergência 
Intertropical (CIT) que, no entanto, somente atingem a área 
nas suas mais baixas capacidades de precipitação. Todos esses 
fatores, somados ao curto período chuvoso (85 a 90% numa 
curta estação de apenas cinco meses), não proporcionam 
condições ambientais similares às dos outros lugares por essa 
planta habitados, conforme acima referidos. Além disso, nesta 
área não ocorrem aquelas compensações hídricas especiais, 
como acontece na de sua homônima cearense. 
5. Configurações Paleogeográficas 

A ocorrência dessa planta na área situada no sertão 
semiárido do Piauí, cujas condições ambientais do momento 
são reconhecidamente desfavoráveis à sobrevivência do 
gênero, se constitui num evento de relevada importância. 
Tanto nos seus elementos fitogeográficos quanto 
fitoecológicos. Sejam passados ou contemporâneos. As 
evidências, relacionadas a seguir, levam a conclusão de se 
tratar de um remanescente da cobertura vegetal que se 
desenvolveu numa época em que o clima local era idêntico 
ao que reina na Amazônia de hoje: 

 Na área dominam solos da classe dos Latossolos (Latossolo 
Amarelo álico de textura argilosa a argilo-arenosa), muito 
profundos e bem drenados. Solos que, para atingir um 
grau de desenvolvimento dessa magnitude requer, entre 
outros fatores, um avançado estágio de intemperismo. E 
que sejam desenvolvidos sob condições climáticas tropicais 
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úmidas. E evolução simultânea de uma vegetação do tipo 
florestal. 

 No Nordeste brasileiro, as oscilações climáticas quaternárias 
produzidas pelos avanços e recuos das geleiras não 
foram potencialmente fortes nem suficientemente 
prolongadas, quando das suas fases úmidas, para 
permitir a formação de solos e de vegetação semelhantes. 
Os demais casos de núcleos de vegetação florestal que 
existem ilhados pelo Nordeste são beneficiados: ou pela 
altitude ou pela exposição às correntes de ar umidificadas 
da Massa de ar Atlântica. Ou ainda, pelos suprimentos de 
águas subterrâneas. São os exemplos das Chapadas do 
Araripe e da Ibiapaba (Ceará, Pernambuco e Piauí), dos 
Tabuleiros Costeiros (Alagoas, Pernambuco, Paraíba e 
Rio Grande do Norte), dos Planaltos de Conquista 
(Bahia), dentre vários outros exemplos; 

 O conjunto geral da flora reinante na área é 
relativamente baixo ao nível de espécie, em se 
comparando com a flora tropical brasileira, esta que se 
constitui como uma das mais ricas do mundo. Além disso, 
ela é detentora de vários gêneros paleo e neotropicais, o 
que comprova, sem dúvida, a sua ancestralidade. São 
exemplos: Copaifera, Eugenia, Luehea, Tabebuia, 
Terminalia e Ximenia. E dos considerados extramazônicos 
foram reconhecidos apenas os gêneros Combretum e 
Croton; 

 Verificou-se que das famílias reconhecidas in loco várias 
delas (Apocynaceae, Combretaceae, Euphorbiaceae, 
Nyctaginaceae, Rutaceae, Sapotaceae, entre outras.), 
assim como alguns gêneros (Dalbergia, Fagara, Guarea, 
Pisonia e Psidium); já foram identificados na flora fóssil 
pliocênica de Ouriçangas na Bahia. Tais como constam das 
listagens de Bonnet (1905), Krasser (1936),  Leme (1943), 
Dolianiti (1948) e Veloso (1964 ). Fato que leva a 
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conclusão, com reservas, que o capeamento arenítico da 
área é uma relíquia, quando menos,  pliocênica. Não é 
sem motivo que o relevo local é considerado um 
testemunho residual da chamada "Superfície 
Sulamericana", reconhecida como sendo do Terciário. 
Daí a suposição de que todo material botânico fossilífero 
encontrado nas bacias de Ouriçangas e Maraú, na Bahia, foi 
procedente das vizinhanças desta área em estudo que, no 
Plioceno, formara um só nível de aplainamento. E onde, 
cuja cobertura vegetal, era de características idênticas 
às que vicejam na atualidade. Senão nos seus aspectos 
fisionômico-estruturais, pelo menos na sua composição 
florística. 

 O gênero Oncoba é, ainda, procedente do período em 
que foi iniciada a expansão das angiospermas que, para a 
maioria dos estudiosos, incluindo Rizzini (1979), aconteceu 
no Cretáceo. Isto pode ser verificado considerando que a 
família à qual pertence, está inclusa no conjunto das que 
apresentam caracteres mais primitivos (Barroso, 1978). 

6. Caracteres Ambientais Contemporâneos 
Mesmo que no passado a vegetação da área tenha sido 

do tipo "mata úmida", "pluvial", ou em termos mais modernos: 
"floresta ombrófila", atualmente o ambiente no qual se 
encontra não lhe permite outra manifestação fisionômico-
ecológica senão a de "Floresta Estacional Decidual". O clima 
úmido sob o qual a floresta alcançou o seu máximo 
desenvolvimento evoluiu no sentido desfavorável até ao nível 
da semiaridez atual. Tanto isso é verdadeiro que nas áreas 
circunjacentes que ainda no Plioceno foram aplainadas por 
força de paroxismos climáticos e epirogenéticos, floresceram 
plantas com formas biológicas já adaptadas aos ambientes 
secos. Já como resposta fenotípica às novas condições 
impostas pelo novo meio então formado. O exemplo é a 
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Caatinga que recobre as áreas vizinhas pertencentes aos 
municípios de São João do Piauí, São Raimundo Nonato, 
Caracol, Remanso e Pilão Arcado. 

Todavia, na área da coleta, cujo relevo não foi 
removido, a cobertura vegetal que ficou, de certa forma, 
ilhada, resistiu às mudanças mais conspícuas e conseguiu 
preservar, pelo menos enquanto nativa, a sua integridade 
florística. Atualmente sua vegetação corresponde ao que 
Aubrèville (1949) chamou de "Anomalias climatológicas", 
quando se referia a idênticas relíquias florestais das zonas 
tropicais africanas por ele estudadas. No seu entender, "tudo se 
passa como se essas formações florestais pudessem se isolar 
mais ou menos do meio exterior. E graças à sua ambiência 
própria, oferecerem certa indiferença às condições climáticas 
desfavoráveis que se produzem ao seu redor". 

O mesmo acontece com a da área em estudo que, 
mesmo submetida à severidade do clima atual, conseguiu 
assegurar, ao longo de toda fase adversa, a sobrevivência de 
gêneros ou de espécies remanescentes da época ombrófila. 
Todavia, no seu contexto fisionômico-estrutural, o mesmo 
sucesso não foi alcançado. O porte médio dos seus 
indivíduos situa-se entre os cinco e os oito metros de altura. E 
parte dos que compõem a sinúsia superior, perdem as folhas no 
curso da estação seca. Além disso, ela é caracterizada por uma 
flagrante fragilidade regenerativa perante a interferência 
humana via desmatamentos. De fato, nos trechos onde o 
homem faz uso desse recurso, a vegetação que se sucede 
compõe-se de indivíduos oriundos da flora pertencente à 
Caatinga que se estende pelas circunvizinhancas. Este 
fenômeno é decorrente das influências adversas que são 
exercidas pelas condições ambientais momentâneas capazes de 
impedir a reconstituição espontânea da flora original. Aquela 
que procede de uma biogeocenose desenvolvida em condições 
de clima tropical quente e úmido. 
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7. Conclusão 
No desenvolvimento do trabalho foram abordadas 

algumas questões sobre as quais se distinguiu, à guisa de 
conclusão, alguns fatos considerados relevantes, na medida do 
alcance dos objetivos pretendidos. 

Pode-se verificar, por exemplo, que na época do 
desenvolvimento pedogenético e vegetacional da área, o clima 
local era semelhante ao da Amazônia de hoje. Isso é 
reconhecido porque um grande número dos gêneros vegetais 
fossilizados nos depósitos correlativos pliocênicos de 
Ouriçangas e Maraú possuem estreita correlação com os que 
vicejam atualmente no platô da chapada em referência. No que 
sugere a idade do seu antigo habitat como sendo, pelo menos, 
do início daquele recuado período geológico. 

Todavia, mesmo que os seus atuais indivíduos 
florísticos não remontem, também, ao Terciário, devido, 
obviamente, à própria sucessão natural dos mesmos, ainda 
assim pode-se admitir a sua vegetação primitiva como 
predecessora das caatingas que lhe circunda. Motivo que lhe 
dá a condição de área dispersora de floras nos períodos pós-
neogênicos. 

Essa relíquia de vegetação florestal portadora de 
plantas nativas de florestas ombrófilas relictuais, testemunha 
a remanescência de uma fase paleoclimática caracterizada pela 
ausência de pouca ou nenhuma estação biologicamente seca 
durante o ano. O que lhe situa, no âmbito das ciências afins e 
correlatas, como um excelente laboratório naturalmente 
disponível para todas as pesquisas que lhe digam respeito. 
Inclusive as que estudam os problemas paleo-ambientais 
nordestinos do Brasil. 

Condições assim especiais e privilegiadas fazem com 
que essa área, que é jurisdicionada pelo Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (INCRA) careça de urgentes 
medidas de proteção. E isto se faz tão mais necessário quando 
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se observa que grandes projetos agrícolas inconseqüentes, 
porquanto inoperantes, estão progressivamente desmatando a 
área. Projetos que nem sempre foram implantados, mas 
desmataram. Além disso, deve-se levar em conta, ainda, que se 
trata do abrigo de uma grande e diversificada riqueza 
faunística. Inclusive de espécies há muito consideradas extintas 
para o Nordeste semiárido (Tatus-canastra, Tamanduás-
bandeira, Guaribas, Onças pretas e vermelhas, dentre 
outros.) e de outras em fase de extinção (Pacas, Veados, 
Cotias, Quatis, Iraras, Jacus, entre tantos mais). Motivos 
pelos quais se impõe, com firmeza, que ela seja 
obrigatoriamente transformada numa Unidade de Conservação 
permanente. Proposição nesse sentido está sendo objeto de 
proposta relatado nos textos do Relatório Técnico que trata 
do estudo fitogeográfico da Folha na qual está inserida. 
Fornecendo em anexo, um mapa de localização e da 
delimitação da área indicada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



190 
 

 
 

 
 

DESENVOLVIMENTO PALEOFITOAMBIENTAL DO 
NORDESTE SEMIÁRIDO BRASILEIRO 
1. Introdução 

A superfície fitoambiental nordestina brasileira, a 
exemplo das demais velhas paisagens fitogeográficas deste 
continente sulamericano, sofreu mudanças significativas ao 
longo da sua história evolutiva, até alcançar os níveis 
fitofisionômicos da atualidade. Isso, evidentemente, antes da 
ampla e irreversível interferência humana. Esta que se faz 
representar pelos sistemáticos desmatamentos predatórios para 
dar lugar a tantas outras formas de ocupação do seu espaço. 

Essa história, embora tenha começado desde os 
primórdios da completa conquista da superfície emersa do globo 
terrestre pelas plantas, nesta porção do território brasileiro ela é 
mais visualmente constatada a partir da chamada "Revolução 
Terciária". Esta que teve o seu estágio mais expressivo durante o 
Plioceno, no final da Era Cenozóica. Conforme se observa nos 
trabalhos geomorfológicos e paleobotânicos de: Andrade 
(1958); Kzajka (1958); Erhart (1966); Veloso (1966); Ab’ Sáber 

(1970); Duarte (1974); Bigarella, Lima e Riehs (1975); 
Mabesoone e Castro (1975); Demangeot (1983); Assis (1987); 
entre outros. 

Nesta região nordestina, até onde o seu ambiente 
semiárido atua, a presença de remanescentes da vegetação 
passada é uma componente esclarecedora da sua dinâmica 
história evolutiva. Mesmo que seja através de reduzidos espaços 
isolado uns dos outros. Alguns desses testemunhos 
paleofitoambientais, entre tantos outros, são aqui 
exemplificados: Chapada do Bom Jesus da Gurguéia, num 
trecho da divisa da Bahia com o Piauí, com seus remanescentes 
florestais terciários demonstrados, tanto pela sua superfície 



191 
 

 
 

tabular destacada na paisagem, quanto pelas relíquias de 
florestas estacionais decíduas e semidecíduas que lhe recobrem 
(Assis, 1988). Quanto, ainda, por espécies representativas da 
fitogeografia de épocas paleoclimáticas ancestrais, tal como o 
exemplo da Oncoba ovata coletada por Assis (1985) em 1982. 

Outros casos idênticos são os ilustrados pelas serras: da 
Tabatinga, ainda entre a Bahia e o Piauí; de Santana e do 
Martins, no Rio Grande do Norte; de Cuité, na Paraíba; Negra, 
em Pernambuco; dos Bastiões, no Ceará; e, do Parafuso em 
Alagoas. Bem como das Chapadas: do Araripe, entre 
Pernambuco e Ceará; e, do Apodi, entre este último e o Rio 
Grande do Norte. E, do mais excepcional testemunho, o 
localizado às margens do Rio São Francisco, pelas proximidades 
de Xingó, em Alagoas e Sergipe. Sendo que, neste caso, por ser 
portador de espécies raras e talvez endêmicas distribuídas pelas 
superfícies areníticas paleozóicas, já teve a sua classificação 
atribuída por Assis (1998 e 2000) como Refúgio Ecológico. 

Nessa fileira de exemplos, agora representados por 
fitoambientes mais recentes, podem ser contabilizadas: as Dunas 
Continentais do São Francisco, na Bahia; as Dunas e Restingas 
do Delta do São Francisco, em Alagoas; e, dos Manguezais 
relíquias da Várzea do Marituba, igualmente em Alagoas. 

São vários os estudos apoiados, sobretudo, na 
Geomorfologia, mas também na Paleoclimatologia e na própria 
Fitogeografia, que têm contribuído para a elucidação dessa 
evolução paleofitoambiental do semiárido nordestino brasileiro. 
2. Sínteses da Evolução Paleofitoambiental Nordestina 

Numa tentativa de oferecer uma visualização desse 
estado fitogeográfico evolutivo, organizou-se o quadro sintético 
abaixo, representando uma primeira aproximação. Porquanto 
preliminar, dessa história paleofitoambiental associada ao 
ambiente semiárido nordestino da atualidade. Em cada um dos 
cinco eventos individualizados são delimitadas, por sequência 
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de ordem geológica, as características geoambientais mais 
conspícuas de cada um. 
2.1 – Eventos geológicos 
Evento I – Período Plio-Pleistocênico 
Fase Glaciar: Geleira Guns 
Regressão Marinha – Duração aproximada de 30 000 anos 
Clima Desértico com fortes e catastróficos aguaceiros 
superconcentrados. 
Morfogênese/Pedogênese: Soerguimento máximo dos Andes 
Dissecação generalizada do relevo interiorano nordestino 
Desenvolvimento dos Pedimentos e Pediplanos 
Vegetação: Transporte, soterramento e fossilização de florestas 
nos depósitos correlativos do Grupo Barreiras. 
Refúgios florestais nos escudos da Borborema e nos platôs 
residuais dos chapadões areníticos 
Evento II – Período Pleistocênico 
Fases Interglaciares: Geleiras Guns-Míndel e Riss-Würn 
Avanços do Mar – Duração aproximada: 20.000 anos 
Clima Tropical úmido a subúmido quentes. 
Morfogênese/Pedogênese: Formação de taludes e dos níveis (1º, 
2º e 3º) de terraços. Arredondamento de colinas 
Convexidade dos perfis de encostas dos Inselbergues 
Desenvolvimento pedogenético 
Decomposição química das rochas 
Formação de mantos de intemperismo 
Vegetação: Expansão de florestas pelos platôs tabuliformes e 
pelos escudos de rochas cristalinas e cristalofilianas 
Avanço das florestas pelas bacias sedimentares 
Refúgios de vegetação xerófila e de campos nos platôs 
areníticos. 
Evento III – Período Pleistocênico 
Fases Glaciares: Mindel, Riss e Würn 
Regressão Marinha – Duração aproximada: 30 000 anos 
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Clima Hiperárido a Árido, com aguaceiros concentrados 
Morfogênese/Pedogênese: Entalhamentos e aprofundamentos 
dos vales nos tabuleiros costeiros 
Dissecação nos pediplanos 
Transportes de sedimentos 
Formação de terraços e de Depressões Periféricas 
Afloramentos de Rochas 
Vegetação: Regressão de florestas com fixação de refúgios nos 
escudos 
Desenvolvimento de Cerrados nos platôs de rochas areníticas 
Expansão da vegetação xerofítica nos Pediplanos do 
Embasamento Cristalino. 
Evento IV – Período Holocênico 
1ª Fase Interglaciar 
Avanços do Mar – Duração aproximada: 20.000 anos 
Clima Tropical quente e úmido. 
Morfogênese/Pedogênese: Formação dos taludes, dos perfis 
convexos das encostas e dos terraços marinhos e fluviais 
recentes 
Formação das várzeas e dos perfis meandrantes dos rios 
Decomposição de rochas do Embasamento, nos Pediplanos. 
Desenvolvimento de solos Podzólicos, Bruno Não Cálcicos, 
Planossolos e Regossolos 
Vegetação: Reexpansão de Florestas, com avanços sobre os 
pediplanos, depressões periféricas, várzeas, restingas e dunas 
costeiras. 
Refúgio dos Cerrados nos platôs areníticos. 
Evento V – Período Holocênico 
2ª Fase Interglaciar 
Avanços do Mar – Duração aproximada: 10.000 a 7.000 anos. 
Clima Tropical quente e seco: Semiárido a Árido, com estações 
secas prolongadas e concentração das chuvas em curto período 
anual. 
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Morfogênese/Pedogênese: Desenvolvimento morfogenético 
incipiente. Desagregação mecânica das rochas cristalinas. 
Delineamento dos perfis côncavos das encostas dos 
inselbergues. 
Desenvolvimento das formas de relevo estrutural nas superfícies 
sedimentares 
Desequilíbrio morfodinâmico devido às atividades 
antropogênicas através da erosão e dos 
deslizamentos/desmoronamentos 
Formação de campos de dunas na hinterlândia 
Truncamento do desenvolvimento pedogenético e vegetacional 
nos pediplanos 
Formação dos solos: Areias Quartzosas distróficas nas áreas 
sedimentares, Litólicos nos Pediplanos e nas encostas e 
Afloramentos de Rochas nas superfícies íngremes. 
Vegetação: Paralisação do desenvolvimento florestal nos 
pediplanos 
Instalação e expansão das Caatingas nos mesmos 
Refúgio das Florestas Ombrófilas nos topos dos inselbergues e 
de Estacionais nas encostas superiores dos mesmos. 
Extensão das áreas de transição nas encostas inferiores dos 
inselbergues e nas depressões periféricas. 
Involução das Florestas nos Platôs areníticos para decíduas e 
semidecíduas 
Desenvolvimento dos Cerrados nos Tabuleiros, com extensão 
para as dunas e restingas litorâneas. 
Fixação de Refúgios Ecológicos nas superfícies tabulares 
paleozóicas, com a presença de relíquias florestais entremeadas 
por indivíduos da Caatinga. 
Desenvolvimento dos Ecotonos (Floresta-Cerrado-Caatinga) 
nas áreas das dunas continentais. 
3. Conclusão 

Conforme mencionado acima, este é um estudo apenas 
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preliminar, expresso por um sucinto dado de caráter meramente 
informativo. As explicações resultantes de análises 
pormenorizadas serão objetos de estudos posteriores, que estão 
na pauta para serem realizados. 

O que se coloca nesta oportunidade é que estas 
informações se credenciam como um dos indicadores aplicados 
à classificação dos ecossistemas fitogeográficos. Os quais, no 
caso nordestino, são muito carentes de estudos e seus 
respectivos mapeamentos sistemáticos em escalas compatíveis 
com o recomendado uso sustentado dos mesmos. Um dos 
grandes exemplos dessa carência é a ausência de Planos de 
Unidades de Conservação apoiados numa base científica e 
consubstanciados em análises geoambientais bem criteriosas. 
Estas que perpassam, necessariamente, por essa fundamentação 
paleofitoambiental. Essa que vem a se constituir num dos vários 
instrumentos que alicerçam os "Estudos de Fitogeografia 
Aplicada" de Assis (1989). 
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FLORESTAS RELICTUAIS DA APA DE PIAÇABUÇU, 
EM ALAGOAS 
1. Introdução 

A Área de Proteção Ambiental (APA) de Piaçabuçu 
abrange uma pequena parcela do Delta do São Francisco, no seu 
lado alagoano. Ela se estende por uma área aproximada de 8.800 
hectares. A sua distribuição no delta compreende toda a porção 
litorânea, desde a foz do rio São Francisco (onde se estende por 
9,5 quilômetros de margem), até as proximidades norte do 
Pontal do Peba, com cerca de 20 km de extensão (Figura 9). 
Fitogeograficamente caracteriza-se pela presença de uma 
significativa diversidade vegetacional, apesar dessa sua reduzida 
expressão territorial. De fato, no seu perímetro, apesar da 
elevada descaracterização da vegetação original para introdução 
dos arrozais, dos coqueirais e da pecuária extensiva, ainda é 
possível se distinguir essa importante variedade de classes de 
vegetação. Isso se confirma por intermédio das manchas 
remanescentes visualizadas na paisagem que, só por isso, já 
demonstra a grande importância geoambiental que lhe faculta. 
Assim, nesse pequeno espaço compreendido pela APA, são 
encontradas áreas recobertas por Florestas Estacionais: 
deciduais e semideciduais; parcelas ocupadas por vegetação do 
grupo das Pioneiras de influência marinha, fluvial, 
fluviomarinha e fluviopalustre. Além de pequenos núcleos de 
Caatingas disseminados por entre as manchas de Florestas 
distribuídas por entre os campos de dunas. 
2. Comunidades Florestais Relíquias 

A atual vegetação de feição florestal que recobre parte da 
APA apresenta-se sob três estágios fisionômico-estruturais. 
Estes que, por sua vez, são testemunhos de outras fases 
bioclimáticas de caráter tropical quente e úmido. Mas que são 



197 
 

 
 

intercaladas, porém, por fases de climas áridos ou semiáridos em 
condições, talvez, pouco mais severas que as atuantes hoje em 
dia. 
Figura 9 – Configuração Fitoambiental da APA 

 
Esses traços de 

diferenciação fitofisio-
nômica respondem pelas 
distintas partícularidades 
fitoambien-tais que as 
três comunidades 
apresentam. Trata-se das 
superfícies identificadas 
pelos “Terraços 

Marinhos" “Cordões 

Litorâneos” e pelas 
“Dunas Fixas” ou 
“Subatuais”. 

 
 

2.1 – Florestas dos Terraços Marinhos 
Distribuídas pela porção norte e noroeste da APA, o fator 

que mais a caracteriza, atualmente, é a forte interferência 
humana. Ação que pode ser: tanto por meio do desmatamento 
generalizado para dar lugar ao cultivo do coco-da-praia (Cocus 
nucifera) e à prática da pecuária extensiva; quanto pela retirada, 
apenas, daquelas espécies mais indicadas para o uso madeireiro 
local. 

Nas áreas de desmatamento total, o reconhecimento é 
feito por meio de uns poucos remanescentes que são deixados 
por outros motivos que não o da preservação. Um desses 
testemunhos é destacado por ser o único exemplar de uma 
espécie cuja abundância no passado serviu para emprestar o 
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nome ao município onde se localiza: Piaçabuçu. Trata-se de uma 
palmeira do gênero Attalea que atinge uma altura em torno dos 
vinte metros. Indicando, assim, que o dossel superior daquela 
floresta, na sua época de intocada, era superior a esta altura 
especificada. 

Quanto às áreas de menor interferência, ainda assim elas 
têm perdido muito dos seus traços fitofisionômicos originais. 
Hoje, sua principal característica fitofisionômica é o 
agrupamento em forma de reboleiras separadas umas das outras 
por clarões de areias esbranquiçadas e por depressões alagáveis 
que se intercalam entre um e outro interflúvios. Não mais que 
três sinúsias são destacadas: um sub-bosque ocupado por 
bromélias de diversos gêneros, cactáceas, orquídeas e 
japecangas; um segundo estrato formado por nanofanerófitas 
representadas, principalmente, por mirtáceas (Eugenia spp. e 
Myrcia sp.) e palmeiras piaçavas (Attalea funifera); e, a sinúsia 
superior que representa o dossel da cobertura, onde são 
encontrados: o murici (Byrsonima sp.), a cupiúba (Tapirira 
guianensis), a amesca (Protiun heptaphyllum), o Angelim-
amargoso (Andira sp.), a maçaranduba (Manilkara salzmanii), o 
louro (Ocotea sp.), o pau-sangue (Pterocarpus sp), o cajueiro 
(Anacardium occidentales.), a oiticica (Clarisia sp), dentre 
outros. 
2.2 – Florestas das Superfícies Interlagunares 

Localiza-se na parte central da APA e circundada, toda 
ela, pela comunidade anterior. Compõe-se de um único bloco, e 
sua delimitação como uma unidade particular deu-se pela maior 
concentração de lagoas em seus domínios. O que serviu para lhe 
proporcionar uma fisionomia bastante peculiar, no conjunto 
fitofisionômico geral. 

É uma área de importância fitoambiental de primeira 
grandeza, em face, sobretudo, da variabilidade anual do 
ambiente, que é decorrente das condições climáticas 
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contemporâneas. Assim, por exemplo, há um período, o 
chuvoso, em que as lagoas enchem o máximo. E como a 
drenagem é praticamente nula, seja por falta de comunicação 
com o mar ou com o rio, seja pelo afloramento do lençol 
freático, há um transbordamento natural das suas águas para as 
margens recobertas pela vegetação florestal que as circunda. Isto 
quer dizer que essa vegetação, diferentemente das demais já 
estudadas, experimenta, ainda, um período de afogamento. 
Embora os pontos mais altos sejam raramente atingidos. Mas o 
certo é que esse é mais um fator ambiental a ser considerado, 
que deve contar a favor de um acompanhamento permanente 
sobre a sua evolução. 

Desse modo, há um período biologicamente seco que é 
desfavorável ao desenvolvimento vegetacional. Contra um 
período úmido plenamente favorável à sobrevivência das 
plantas. Do primeiro caso, a maior parte dos indivíduos deixa 
cair a folhagem, na sua totalidade. 

A fisionomia geral é mista, ou nas formas densa e aberta. 
O porte dos indivíduos é baixo, situando-se em torno dos cinco 
aos dez metros de altura. Enquanto os caules são finos e 
tortuosos. As folhas são também reduzidas, coriáceas ou vítreas, 
como respostas à estacionalidade bioclimática prolongada. 

Alguns dos indivíduos componentes da sua flora são: 
murici (Byrsonima sp), amesca (Protium sp), cajueiro 
(Anacardium occidentales), cupiúba (Tapirira guianensis), 
jenipaparana (Tocoiena sp), cruili (Mouriria sp), imbé 
(Philodendrum sp), lacre (Vismia sp), dentre outros. 
2.3 – Florestas das Dunas Subatuais 

Esta unidade encontra-se distribuída pela parte centro-
ocidental da APA, numa extensão territorial também bastante 
expressiva, tal como a anterior. Do mesmo modo, também é 
descaracterizada pela interferência humana, em prol da atividade 
pecuária, principalmente. 
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Nas áreas que apresentam cobertura ainda não totalmente 
desmatada, a fitofisionomia adquire particularidades específicas 
que se distingue segundo as nuances do relevo local. Este que se 
apresenta sob a forma de colinas não propriamente arredondadas 
e depressões. Cada uma dessas entidades geomorfológicas exibe 
uma fisionomia vegetal individualizada. Assim, nas áreas 
depressivas a floresta possui os mesmos traços fisionômico-
estruturais da que recobre os Terraços Marinhos. Porém nas 
áreas colinosas há uma notável diferenciação. Nestas, a 
fisionomia é idêntica, ou apresenta os mesmos traços expressos 
pela Caatinga do Sertão semiárido. Também é formada por 
reboleiras com predominância das nano e microfanerófitas, além 
das terófitas. 

Floristicamente é composta por indivíduos próprios da 
Caatinga, a exemplo do mandacaru (Cereus jamacaru), do 
facheiro (Pilosocereus sp), do pau-ferro (Cesalpinia ferrea), da 
quixabeira (Bumelia sartorum), da imburana-de-cambão 
(Bursera leptophloeos), do juazeiro (Ziziphus joazeiro), da 
ameixa (Ximenia americana), dentre outros. Nas áreas abertas, 
por sua vez, a ocupação é feita por terófitas, ou plantas anuais, 
que se desenvolvem, apenas, nas estações úmidas. 
5. Correlações Paleofitoambientais 

O ambiente representado pela unidade geomorfológica 
dos Terraços Marinhos é o mais antigo em relação ao das Dunas 
Subatuais. Os “Cordões” foram edificados quando do último 
recuo do Oceano. Muito provavelmente por ocasião da última 
fase importante de regressão marinha, por volta dos dez aos sete 
mil anos atrás. Eles são ligeiramente paralelos à linha de praia e 
variam entre as altitudes de dez e três metros, acima do atual 
nível do mar. O declive é no sentido interior-litoral, o que indica 
um eustatismo do tipo negativo, bem como um recuo marinho 
marcado pela lentidão. Após essa regressão marcada pelo clima 
seco de grandes aguaceiros concentrados em curta estação, 
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houve um período climático do tipo tropical quente e úmido. 
Este que favoreceu, na superfície dos terraços e cordões, o 
desenvolvimento de solos Podzóis e de concomitantes Florestas 
Tropicais. Estes que evoluíram até alcançarem o seu estágio 
máximo de desenvolvimento, também chamado de climácico. 
Hoje, em fase regressiva de ambientação na sua conotação 
natural, no entanto, essas florestas ainda se mantêm. Graças ao 
nível do lençol freático próximo da superfície. Ou com 
variações de profundidades situadas entre 0,50 centímetros e três 
metros, mesmo nas estações de estio. Ainda assim, grande parte 
dos seus ecótipos deixa cair a folhagem nessas estações 
desfavoráveis. Razão pela qual, recebe a classificação de 
“Floresta Estacional Decidual”. 

Quando da sua fase de desenvolvimento em condições 
climáticas favoráveis, toda a área hoje compreendida pela APA 
foi povoada por essa vegetação de constituição florestal. Isso 
pode ser perfeitamente constatado por meio dos troncos de 
árvores que podem ser visualizados pelas proximidades da praia. 
Em estado fóssil esses troncos, ainda não identificados 
taxonomicamente, testemunham a floresta que foi 
posteriormente soterrada pelas dunas, hoje fixas. Fato que se deu 
devido a mudança do clima para quente e seco. A distribuição 
desses troncos (em parte carbonizados pela compressão 
resultante do soterramento dunoso) é feita pelas proximidades 
da praia, praticamente no mesmo nível atual do mar. Com isso, 
conclui-se que essa antiga cobertura florestal tenha se estendido 
por toda a faixa litorânea emersa de então. 

Após essa etapa inicial do avanço das florestas lhe 
sucedeu um período de retração. O mesmo que proporcionou a 
geração e expansão das dunas que contribuíram, inclusive, para 
soterrar aquelas áreas anteriormente cobertas pelas florestas. São 
provavelmente dessa fase os sedimentos eólicos que aplainaram 
grande parte das irregularidades do relevo em cordões. Assim 
como pela expansão das areias resultantes das dunas, a partir do 



202 
 

 
 

ponto onde foram cessados os seus avanços. É possível se 
conjecturar, também, que quase toda a floresta tenha sucumbido. 
Restando, apenas, as galerias marginais aos rios e riachos. 
Principalmente daquele rio que era a continuidade do 
Piauí/Marituba, cujo antigo leito e respectiva foz, tenham 
edificado o que hoje é o núcleo urbano do Pontal do Peba. 

Essas galerias, mantidas pela existência do rio de então, 
mas em forma de refúgio, serviu para promover a reexpansão 
dos seus ecótipos, no próximo período bioclimático outra vez 
favorável.Este que é o mesmo responsável pela ocupação 
florestal das dunas, logo após a paralização dos seus avanços 
continente adentro. As florestas, tanto as de ocupação das dunas, 
quanto as de expansão dos terraços, puderam alcançar, outra 
vez, o seu estágio climácico de desenvolvimento. 

Mas uma segunda mudança ambiental desfavorável a 
elas voltou a imperar. Essa mesma que se faz presente na 
atualidade. Com ela, houve condições para a geração de novas 
dunas, para a remobilização das antigas decorrentes da retração 
florestal e, a redução e mudança de porte e de estrutura da 
vegetação. Com a consequente queda das folhas durante as 
estações anuais de estio. 

Esse atual e último estágio ambiental é o principal 
responsável pela diferenciação, sobretudo fisionômico-
estrutural, florística e biotípica da cobertura vegetal das dunas 
antigas, em relação com as que recobrem os Terraços Marinhos 
e as Planícies Interlagunares. Estes que, por seu turno, já 
sofreram mais de uma vez os processos de avanços e de recuos 
florestais em seus domínios. 

Para um melhor entendimento acerca desses sucessivos 
estágios ambientais responsáveis pelas fases favoráveis e 
desfavoráveis ao desenvolvimento de florestas na área, foi 
elaborado o quadro a seguir. No qual, são resumidas as 
correlações fitoambientais aproximadas, ocorridas desde aquele 
início geoambiental, até a data atual. 
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Síntese do Desenvovimento Paleofitoambiental 
Fases Eventos Clima Relevo Vegetação 

 
1 

Última 
Regressão 
Marinha 
(Würn) 

Tropical 
quente e 
Seco 
Pluvial 

Cordões 
Litorâneos. 
Terraços 
Marinhos 

Formações 
Pioneiras 
(Marinhas e 
Fluviomarinhas
) 

 
2 

Regressão e 
Transgressão 
Marinhas 

Tropical 
Quente e 
Úmido 

Estável, com 
processo de 
podzolização. 

Desenvolvimen
to e apogeu 
florestal nos 
interflúvios 
(cordões). 

 
 
 

3 

 
 
 
Transgressão 
(apogeu) 

 

Tropical 
Quente e 
Seco 
(árido e 
semiárido) 

Formação e 
avanço das 
Dunas. 
Soterramento 
de Florestas. 
Espraiamento 
de areias pós-
dunas. 

 
 
Involução 
Ambiental. 
Retração de 
Florestas 

 
4 

 
Sem registro 
regressivo ou 
transgressivo 

 
Tropical 
Quente e 
Úmido 

 
Paralização 
das dunas. 
Podzolização 

Reexpansão de 
Florestas. 
Inclusive nas 
dunas.  

 
 

5 

 
 
 
Nível atual do 
mar 

 
 
Tropical 
Subúmid a 
Semiárido 

 
 
Formação e 
avanço das 
Dunas 
Atuais. 
Reativação 
das antigas. 

Involução 
ambiental. 
Floresta 
Estacional 
Decidual nos 
Terraços. 
Núcleos de 
Caatinga nas  
Dunas antigas 

 
6. Conclusão 

A área da APA de Piaçabuçu, apesar de se constituir num 
vivo laboratório de história paleoambiental da porção que ocupa, 
ainda não é suficiente para representar todo o desenrolar 
evolutivo circunscrito ao Delta do Rio São Francisco. Muito 
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ainda há para ser pesquisado e divulgado sobre aquele 
importante documentário geoambiental da história do 
Quaternário. Somente como resultado do “Zoneamento 

Fitoambiental” que foi realizado no Delta do lado alagoano, 
ainda resta muito dos dados a serem divulgados. Isso se faz 
necessário, tendo em vista a busca e a tentativa de fornecer uma 
parcela de contribuição ao conhecimento paleo e geoambiental 
da área, que realmente se encontra muito carente de estudos 
nesse sentido. Mormente no que concerne à compatibilização 
com o seu grau de importância na esfera ambiental. 

Para um maior e melhor conhecimento a seu respeito, 
mesmo somente no âmbito da Biogeografia, necessário se faz a 
realização de vários outros estudos. Principalmente nas áreas da 
Sedimentologia, da Palinologia e da Limnologia que, 
infelizmente, são ramos do conhecimento científico ainda 
insuficiente. Senão inexistente para alguns destes 
conhecimentos, estudados no Estado de Alagoas. 
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ANTROPODEVASTAÇÃO DAS PALEOFLORESTAS DO 
SUDESTE DO PIAUÍ 

1. Introdução 
Este trabalho representa, apenas, um pequeno esboço da 

pesquisa que está sendo executada para a realização de uma 
Dissertação a ser defendida no Curso de Mestrado em Geografia 
da Universidade Federal de Pernambuco, na linha de pesquisa: 
“Estudos Ambientais”. 

Refere-se ao estudo, sob um enfoque fitoecológico, de 
uma área de chapadões localizada no sudeste do Estado do 
Piauí, na divisa daquele Estado com o da Bahia (Figura 10). A 
área é recoberta por uma vegetação do tipo florestal 
sobrevivente de um período paleoclimático frontalmente oposto 
ao que se verifica na atualidade. 
Figura 10 – Serra Bom Jesus da Gurguéia 

 

São analisados os 
fatores ecológicos que 
cons-tituem o seu sistema 
ambi-ental do momento, 
mostran-do algumas das 
consequên-cias que o 
ambiente, no seu todo, 
vem enfrentando. 
Inclusive com a possibi-
lidade de ele vir a ser 
inserido numa daquelas 
áreas já delimitadas no 
perímetro do Nordeste 
Semiárido, como 
suceptível à 

desertificação. Consequên-cias essas que se farão presentes 
através dos desmatamentos que vêm sendo executados na área. 
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Cujos efeitos são sentidos por meio de vários exemplos: o 
desaparecimento de uma fauna raríssima, composta de espécies 
há muito consideradas extintas para a região do semiárido 
nordestino; as mudanças sofridas pelo solo, mormente com a sua 
salinização; a qimpossibilidade de regeneração das espécies 
vegetais nativas; e, a crescente redução, senão o próprio 
esgotamento, do potencial hídrico subterrâneo. 

Objetiva chamar a atenção das autoridades e instituições 
comprometidas com os problemas ambientais, afim de que a 
área, que é possuidora de uma extensão territorial de 12.000km2 
aproximadamente, não deva vir a ser devastada na sua 
totalidade. 

Visa demonstrar, também, que a vegetação da área é uma 
verdadeira relíquia sobrevivente de uma biogeocenose oriunda 
de condições ambientais propícias ao desenvolvimento de 
vegetação florestal, mais ou menos semelhante às que atuam na 
Amazônia contemporânea. 
2. Fundamentação 

No Nordeste brasileiro as áreas tradicionalmente 
reconhecidas como recobertas por vegetação florestal foram 
sempre as que estão situadas além da linha demarcatória do 
chamado “Polígono das Secas”. Exceção feita apenas aos 

também conhecidos “brejos” úmidos, da literatura geográfica 
pernambucana. Aqueles que pontilham aqui e ali a vasta 
superfície pediplanada nordestina caracterizada pela severidade 
climática e revestida pela vegetação mundialmente conhecida 
por “Caatinga”. 
Para os estudos fitogeográficos que têm sido realizados sobre 
esta  região semiárida, a ocorrência desses núcleos florestais está 
vinculada, em alguns casos, à altitude do terreno. Noutros, à 
exposição aos maiores índices de umidade, quando não 
simultaneamente a esses dois fatores. Estudos mais recentes, 
entretanto, têm demonstrado que boa parte dessas pequenas ilhas 
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florestadas dispersas por entre a “Região Fitoecológica da 
Caatinga” não é necessariamente justificada apenas por aqueles 
dois importantes fatos geográficos. Mas, diferentemente, 
revelam-se verdadeiros testemunhos de ambientes 
paleoambientais que sobreviveram às flutuações climáticas 
quaternárias. E que, ao lado de movimentos epirogenéticos de 
magnitudes pouco conspícuas foram capazes de desmoronarem 
e reformularem todo o relevo regional nordestino. Alheias às 
adversidades climáticas havidas ao longo desse mesmo período 
geológico, essas diminutas áreas, pelas suas condições de 
relíquias, puderam manter-se inalteradas (Figura 11). Somente 
sofrendo variações nas formas biológicas das suas plantas. A 
área objeto deste estudo compreende uma dessas relíquias 
paleofitoambientais. 
Figura 11 – Florestas Relictuais 

Ambientes assim 
constituídos são, no dizer de 
Aubrèville (1949), frá-geis a 
qualquer interferên-cia que 
venha afetar a sua cobertura 
vegetal. Eles somente 
sobrevivem em condições de 
clima semiárido, enquanto 
rigo rosamente preservados 
da ação antrópica. 

Nestas condições 
desfavoráveis ante a rudeza 
climática ambiental e 

perante a interferência humana, a área deste estudo revela-se um 
tanto ou quanto sui generis, devido à sua privilegiada posição de 
ainda portadora da grande maioria de sua cobertura vegetal 
nativa da classe florestal. Mas a deflagração do desflorestamento 
através da implantação de projetos agrícolas inconsequentes, 
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apenas começa. No entanto, a velocidade que vem sendo 
imposta, se constitui numa séria ameaça à integridade ambiental 
local. No que compromete todo o seu naturalmente equilibrado 
ecossistema que, por ser relíquia, já se caracteriza pela própria 
fragilidade. 
3. Consequências Fitoambientais 

A área foi fitogeograficamente classificada pelo extinto 
projeto RADAMBRASIL, através da análise dos fatores que a 
condicionam e a identificam, como “Região Ecológica da 
Floresta Estacional Decidual”. A sua vegetação, na medida em 
que for sumariamente devastada, não mais adquirirá condições 
de regeneração natural dos seus ecótipos originais. 
Principalmente se o solo permanecer em exposição por vários e 
sucessivos períodos anualmente secos. A longevidade desses 
períodos, a insolação e a salinização, somente permitem que 
possam ser instaladas as espécies procedentes da Caatinga. A 
mesma que recobre as áreas dissecadas vizinhas e já adaptadas 
aos ambientes secos. Ela, a vegetação florestal, sofrerá 
mudanças no sentido da extinção das espécies próprias das 
florestas, para darem lugar a outras da Caatinga. Estes novos 
invasores não somente possuem formas de vida diferentes, como 
são bastantemente mais diversificados em termos de distribuição 
dos grupos no âmbito do espectro biológico. Assim, de uma 
predominância das fanerófitas, pode-se passar a uma prevalência 
das terófitas ou plantas anuais; de uma cobertura 
homogeneamente bem estratificada passa-se a uma situação de 
sinúsias não propriamente definidas; de uma estrutura 
relativamente compacta e de porte pouco elevado, tem-se agora 
uma vegetação raquítica, pouco desenvolvida e estruturalmente 
bastante irregular; e, de uma composição florística própria dos 
climas ombrófilos, regride para outra típica do clima semiárido 
da região nordestina. 
4. Comprometimentos Pedológicos 
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Os solos representativos da área pertencem à classe dos 
Latossolos (Latossolo Vermelho Amarelo), que são 
desenvolvidos em condições de clima tropical quente e úmido 
com avançado estágio de intemperismo. O mesmo que se 
antecipou aos eventos que proporcionaram o desmoronamento 
do relevo regional, culminando com as amplas superfícies 
pediplanadas de que se compõe na atualidade. E, cujo material 
carreado, ou parte dele, proporcionou os depósitos correlativos 
do “Grupo Barreiras”, que se distribuem ao longo de toda faixa 
litorânea nordestina. 

Em trabalhos anteriores (Assis, 1985; Sarmento, Assis e 
Miranda, prelo) foi mencionado que na porção semiárida do 
Nordeste, as flutuações climáticas ocorridas ao longo do 
Quaternário não foram potencialmente fortes nem 
suficientemente prolongadas, quando das suas fases úmidas, 
para desenvolverem solos nem vegetação dos que lá se 
encontram. Do que resulta na conclusão de que eles são 
procedentes de condições ambientais anteriores àquelas 
flutuações. Isso se justifica pelo que eles se reportam com 
extrema fragilidade. 

A situação bioclimática atual é decorrente de uma 
estação biologicamente seca superior aos seis meses. E a média 
de temperatura é superior aos 24 oC, conforme dados obtidos em 
dez estações meteorológicas adjacentes. Nessas condições, se 
retirado o seu revestimento florístico original, os solos sofrerão 
mudanças irreversíveis. Mormente pela sua salinização e pela 
possível formação de uma “camada adensada”, embora sejam 
bem drenados. O que impossibilita a regeneração das espécies 
vegetais nativas e reduz a infiltração das águas pluviais que 
alimentam os lençóis aquáticos subterrâneos. Sem deixar de 
mencionar, também, a extinção pura e simples da grande 
maioria da fauna existente. Tanto das que residem nos seus 
horizontes microbiológicos quanto fora deles. Seja na superfície 
ou na parte aérea. Trabalhos de campo já constataram a 
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ocupação vegetativa por elementos oriundos da Caatinga. O que 
comprova o estado de semiaridez imposto ao ambiente, assim 
como o grau de salinização adquirido pelo seu solo, enquanto 
exposto. 
5. Repercussões Hidrogeológicas 

O potencial hídrico subterrâneo será inevitavelmente 
afetado na medida em que a cobertura vegetal for sendo retirada. 
Com a provável compactação do solo nas proximidades da 
superfície, as águas das chuvas, que já são de natureza 
torrencial, são precipitadas numa curta estação do ano. Com isso 
a infiltração, que se faz obrigatória para o abastecimento dos 
lençóis freáticos superficiais e subterrâneos, ficará seriamente 
comprometida. Observe-se que esta é uma área exclusivamente 
fornecedora de um imenso potencial hídrico subterrâneo sub e 
adjacentes. E como nas suas vizinhanças erroneamente 
emprega-se a prática de permitir que poços jorrem 
permanentemente, num extravio descomedido de água, conclui-
se que, ao se interromper a infiltração, logo esse potencial 
desaparecerá. Com todas as consequências que poderão 
futuramente advir, desde que um dia ele possa vir a ser 
aproveitado racionalmente. O que é de se esperar. 
6. Considerações Finais 

Pelos motivos expostos se conclui que a área reúne todas 
as condições necessárias para ser legalmente declarada de 
proteção e de preservação permanentes. Por isso, a sugestão de 
delimitação de uma área equivalente a cerca de 12.000 km2 pelo 
menos, conforme expresso na Figura 12. Outros motivos ajudam 
a reclamar pela sua legalização como Unidade de Conservação, 
além dos já referidos acima. São os exemplos da erosão dos 
solos e do alongamento do período de intermitência dos riachos. 
Ou, ainda, o anastomosamento dos canais de escoamento de 
jusantes motivado pelas grandes enchentes. 

Esta pequena síntese, tanto quanto a Dissertação de 
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Mestrado de que foram resultantes, além de outros trabalhos 
cujos estudos foram extensivos à área são unânimes em 
reivindicar a sua preservação. 
Figura 12 – Área Sugerida para Preservação Permanente 

 
E isto não se 

faz necessário apenas 
pelos motivos 
expostos, mas, e 
principalmente, pela 
condição de relíquia 
paleoambiental que 
lhe faculta. Fato que 
lhe coloca numa 
verdadeira posição de 
laboratório de 
pesquisas, consoante 
o seu repositório 

faunístico raro e uma flora ainda possuidora de ecótipos 
testemunhos da fase paleoclimática que lhe deu origem. Trata-
se, sem dúvida, de um remanescente biogeocenótico que, por 
isso mesmo, não deve ser de modo nenhum permitido o seu 
estiolamento. Sobretudo quando oriundo de ações humanas 
desordenadas. Porquanto altamente predatórias. 
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PARÂMETROS DA DIÂMICA HIDROFITOAMBIENTAL 
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A REGRESSÃO HIDROFITOAMBIENTAL DA LAGOA 
DE PARNAGUÁ AO SUL DO ESTADO DO PIAUI 
1. Introdução 

Um dia, talvez não muito longínquo, um habitante 
qualquer, natural do extremo sul do Estado do Piauí divulgará 
em algum veículo de informação: “... na época em que existia a 
Lagoa de Parnaguá, ela era a base de sustentação 
socioeconômica e alimentar de toda a população da cidade e do 
município a quem lhes emprestou o nome”. 

De fato, estudos já indicam que os lagos, ou outras 
formas semelhantes de represamentos d’água caminham, 
sempre, para a extinção. O tempo de vida de cada um pode ser 
abreviado ou prolongado, conforme sejam as características 
favoráveis ou não a um desses processos. Dentre essas 
características contam-se: a área e a profundidade do lago; a 
extensão da bacia de drenagem; a natureza das rochas; a 
declividade dos terrenos; as formas de relevo; a quantidade e a 
intensidade das chuvas; a extensão dos desmatamentos e até as 
formas de uso do solo. Durante os levantamentos de campo 
feitos por via aérea (sobrevoo a baixa altura e pontos por 
helicóptero) e terrestres, constataram-se os vestígios indicativos 
de um breve desaparecimento da lagoa. Tais levantamentos, que 
eram destinados aos estudos e mapeamentos fitogeográficos 
para o Projeto RADAMBRASIL (Série: Levantamento de 
Recursos Naturais – LRN, Volume 37), foram concluídos em 
1983. Durante os trabalhos, muito foi chamada a atenção de um 
fenômeno que se constituiu num fato considerado suigeneris. As 
diversas e extensas manchas de solos profundamente erodidos, 
seguidas de um labiríntico traçado de rios anastomosados, foram 
tomadas como uma das consequências do soterramento do que 
anteriormente fora um grande lago. 

A Lagoa de Parnaguá* está localizada na Bacia 
hidrográfica comandada pelo rio Paraim que tem, desde o seu 
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mais distante divisor d'água até o desaguamento na Lagoa, e em 
linha reta, uma extensão de noventa quilômetros, 
aproximadamente (Figura 13). A bacia, que tem o formato quase 
quadrangular, sua largura de leste para oeste mede 123 km de 
extensão. E no comprimento norte-sul, no seu maior 
alargamento, mede 111 km. O que corresponderia, se ela 
ocupasse todo o retângulo com esses valores de lados, a área 
total seria de 13.653 km². O que equivale a dois terços do estado 
de Sergipe, por exemplo. Mas o perímetro propriamente dito da 
bacia, por onde se circunscreve toda a rede de drenagem que 
deságua na lagoa, situa-se em torno dos 8.550 km², conforme 
mensuração feita na imagem de radar de 1971. 

Ao se considerar a maior parte daqueles fatores 
condicionantes atuando de forma negativa, a lagoa, ou a sua 
lâmina d’água, estará propensa a um esperado desaparecimento 
marcado para um decurso não muito longíncuo. 
Figura 13 – Lagoa de Parnaguá – Bacia Hidrográfica 

 
2. Contributos 
da Regressão 
São vários os 
fatores que 
contribuem para 
o assorea-mento 
da lagoa de 
forma acele-rada, 
ou além da 
normalidade.  
Alguns pelas 
suas próprias 
características 
naturais 

excepcionais, aqui chamados de físiográficos. Outros, 
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decorrentes da atuação humana no mesmo espaço, sob a 
denominação de antropogênicos. Em combinação, ou 
interativamente, esses fatores acabam favorecendo a 
intensificação das ações entre si, o que só abrevia o tempo de 
vida da lagoa. 
2.1 – Evidências Climatológicas 

Em nível de Nordeste semiárido brasileiro, a porção sul 
do Estado do Piauí distingue-se da normalidade da região, no 
que concerne à quantidade de chuvas que se precipita durante as 
estações chuvosas. As mesmas que habitualmente se concentram 
no período de novembro a março de cada ano. Procedentes da 
massa de ar Equatorial Continental (mEC), a quantidade de 
chuvas contabilizada nos oito postos pluviométricos distribuídos 
no perímetro da bacia, seis deles registram entre 1.000 e 
1.100mm por ano, o que dá uma média mensal superior aos 
200mm. Valores estes que já representam um alto índice de 
precipitação. Mas isso pode ser considerado insignificante, 
perante a gravidade da sua alta concentração temporal. De fato, 
as chuvas não são regulares mensalmente e, ainda assim, há 
casos de mais de 600mm durante um único mês. Pior, não raro 
essas quantidades são precipitadas em apenas três dias do mês. 
São verdadeiras tempestades que, mesmo que o ambiente, de 
modo geral, se encontre em estado natural de equilíbrio, o que 
não é o caso da área da bacia e suas vizinhanças, concentrações 
dessa natureza são deveras catastróficas. 
2.2 – Condicionantes Litogeomorfológicos 

Com exceção do embasamento cristalino que aflora em 
parcelas do sul da bacia, as demais rochas são do grupo das  
sedimentares. Estas são representadas pelos sedimentos 
neogênicos da Formação Serra da Tabatinga, pelos cretácicos da 
Formação Urucuia e pelos Plio-Pleistocênicos da Formação 
Areado. Estes que também recebem as denominações: Cobertura 
Areno-Argilosa ou Coberturas Detríticas. Porém, as camadas 
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sedimentares que circundam toda a lagoa à sua montante são 
representadas pelas Formações: Serra Grande, do Siluro-
Devoniano; Pimenteiras, do Devoniano; e, Orozimbo, do 
Permiano. 

Nesse traçado litológico a bacia apresenta uma resposta 
ambiental bastante singular, embora haja carência de estudos 
mais detalhados sobre a sua área específica. O fato é que existe 
uma nítida separação de comportamento geoambiental que tem 
no próprio leito ou talvegue do rio Paraim, o limiar da 
resistência à degradação, por assim dizer. Ou seja, todas as 
terras da margem direita, que representam pouco mais de um 
terço da bacia, o índice de erosão do seu solo é baixo o 
suficiente para não ameaçar o desaparecimento da lagoa de 
forma acelerada. Enquanto isso, toda a área da margem esquerda 
exibe os mais visíveis sinais de degradação, cujos efeitos têm 
sido danosos o máximo para o soterramento da lagoa, numa 
velocidade que se supõe, sem precedentes. 

Alguns fatores contribuem para essa diferença de atuação 
separada pelo curso do rio Paraim: 

 O menor curso entre a nascente e a foz, dos afluentes da 
margem direita. Tanto dos que deságuam diretamente na 
lagoa, quanto dos que drenam exclusivamente para o 
Paraim. Eles não se distanciam mais do que 50 km, embora 
a declividade dessa margem seja superior a da outra, à 
esquerda. 

 As cabeceiras desses afluentes se originam em ambientes de 
rochas mais consistentes. Principalmente por serem do 
embasamento, que contribuem com um volume bem menor 
de material de transporte. Mas mesmo aqueles que 
demandam das rochas sedimentares representadas pela Serra 
da Tabatinga ao su-sudeste da bacia, pelo fato da 
constituição litológica das suas camadas serem tenras, 
porquanto mais resistentes à erosão que a das demais 
formações da margem esquerda; a mesma proteção é 
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verificada. 
 Os longos cursos dos rios cujas nascentes provêm da 

Chapada das Mangabeiras de rochas sedimentares cretácicas 
da Formação Urucuia, que distam mais de cem quilômetros 
à montante. 

 A natureza das rochas que, além de serem friáveis, originam 
solos fortemente arenosos. 

 Os tipos de declividades que, apesar das formas tabulares do 
relevo, sobretudo nos domínios da Chapada das 
Mangabeiras, os numerosos fundos de vales são 
profundamente escavados sob a forma de cânions, com 
desníveis abruptos de profundidades superiores aos 50 
metros até, e excedendo, às vezes, a própria verticalidade 
(superior aos 100%). 

 As classes de vegetação, uma vez que, enquanto as da 
margem direita são representadas pelo maior índice de 
florestas, embora 100% deciduais nas encostas, as da 
margem esquerda são dominadas pelos campos cerrados, 
com maior diversificação das poáceas (gramíneas). 

 Concentração dos aglomerados urbanos (cidades, vilas e 
povoados) exclusivamente pelas áreas da margem esquerda, 
favorecendo os desmatamentos e expondo os solos arenosos 
e as rochas friáveis ao tempo. 

 Outros desmatamentos que, a exemplo dos que culminaram 
com a grande e excepcional erosão da região de Gilbués, 
cujos divisores d’água são interligados, foram promovidos 
para a garimpagem do diamante. No que expôs extensivas 
manchas de degradação disseminadas, também com 
exclusividade, pela margem esquerda da lagoa. 

 Rios dessa mesma margem excessivamente anastomosados 
porque os seus níveis de base local estão praticamente no 
mesmo da lâmina d’água da lagoa. O maior exemplo é o do 

rio Fundo que, além de não fazer mais jus a esse nome, 
conseguiu assorear toda a parte à jusante. A ponto de, hoje 
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em dia, não ser mais um dos seus afluentes. Havendo perda 
total dos seus antigos contatos. 

2.3 – Limitações Fitogeográficas 
De acordo com os estudos e levantamentos realizados 

por Sarmento, Assis e Miranda (1983), via Projeto 
RADAMBRASIL, para o mapeamento fitogeográfico da Folha 
SC. 23 Rio São Francisco, a vegetação da área da bacia é 
constituída pelas seguintes classes fisionômico-ecológicas: 
Floresta Estacional Semidecidual e Decidual, Cerrados e 
Caatingas. Em vários trechos da área da Folha ocorre, também, a 
cobertura da classe dos Ecotonos, estes que receberam a 
denominação de Transição Fitoecológica. A ocorrência se dá 
entre aquelas três grandes unidades fitogeográficas, com 
alternâncias entre “Contatos”1 e “Encraves”2. Sendo que a 
identificação e classificação deste último dependem da escala 
cartográfica em que o mapeamento esteja sendo realizado. Tudo, 
evidentemente, antes da interferência humana através dos 
desmatamentos para os diversos usos: agropecuários, urbanos e 
mineralógicos. 

A distribuição dessas classes de vegetação, todavia, tem 
implicações ambientais relativas à contribuição para o 
assoreamento dos rios e da lagoa. Mesmo enquanto suas 
constituições nativas. Isso mesmo, enquanto os lados sul e 
sudeste da bacia, que compreende toda a margem direita do rio 
Paraim, desenvolvem-se em maior quantidade de área as 
Florestas; a outra margem, que é bem mais extensa, é recoberta 
pelos Cerrados, em sua maior parte. Cerrados que, além disso, 
exibem fisionomias predominantemente abertas, sob as formas 
de Parques e Gramínio-lenhosas. Condições essas que facilitam 
ao máximo o desgaste e o respectivo transporte do material, 
                                                
1 Forma de Ecotonos em que ocorrem espécies botânicas pertencentes a duas ou mais classes de 
vegetação. 
2 Forma de Ecotonos em que ocorrem manchas de vegetação pertencentes a duas ou mais classes, 
separadamente. 
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pelas enxurradas. Bem ao contrário das florestas, que garantem 
uma maior proteção à erosão. E uma vez promovido o 
desmatamento daquelas áreas mais propensas ao trabalho 
erosivo, o processo é acelerado. 

As condições ambientais locais decorrentes de um clima 
semiárido muito peculiar, como referido, acrescidas de uma 
estação biologicamente seca próxima dos oito meses, ou em 
torno dos 230 dias por ano, imprime à sua cobertura vegetal um 
estado de fragilidade muito alto. Com tendência ao seu próprio 
desaparecimento natural. Independentemente da sua relativa 
contribuição teoricamente protetora. 
2.4 – Configuração da Bacia 

A forma como é delineada a bacia de drenagem da lagoa 
é perfeitamente favorável à ocorrência de grandes enchentes por 
ocasião dos picos de precipitação pluviométrica. A confirmação 
dessa tendência é obtida por meio do cálculo do “Coeficiente de 

Compacidade”3, cujo alto índice de 1,53 alcançado pela bacia, 
lhe confere uma condição de favorecimento à ocorrência de 
enchentes aos seus extremos. Considerando que o índice de uma 
bacia circular, que é igual a 1.0, já é muito alto por conta da sua 
drenagem radial, faz-se uma idéia do quanto a lagoa se encontra 
ameaçada ao desaparecimento em breve. Uma vez que o volume 
de material é altamente aumentado quando sujeito às grandes 
enchentes. Sobretudo quando as grandes enxurradas são 
condutoras de sedimentos em proporções excepcionais, como é 
o caso. 
2.5 – Rede de Drenagem 

Não é o tipo da drenagem, que é predominantemente 
dendrítica, o mais importante para a ameaça de soterramento da 
lagoa. Mas a forma como as águas são escoadas pelos seus 
                                                
3 Este coeficiente, proposto por Gravelius (1914), conforme Wisler & Brater (1964), é obtido 
por uma fórmula deduzida de uma bacia imaginária circular, cujo perímetro da linha divisória de 
águas seja igual ao de um círculo de áreaequivalente ao da bacia. 
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canais, desde as mais longínquas e diminutas ravinas até a foz. 
Todos os rios da margem esquerda do Paraim, inclusive o 
próprio, expõem, nas estações de estio, uma paisagem que, sob 
uma visão aérea, impressiona pelo colorido avermelhado que 
exibe. Inclusive dos seus meandrantes leitos. Eles são 
inteiramente anastomosados e sinuosamente marcantes na 
paisagem, como produtos do escavamento e do grande volume 
do material transportado. Trata-se de um trabalho resultante da 
erosão em lençol, que é produzida pelo escoamento superficial 
concentrado provindo das cabeceiras. Tanto quanto do 
vossorocamento de alguns taludes e do desmoronamento de 
grandes blocos nos entalhes profundos das rochas areníticas. 
Aquelas que são denominadas de Formação Urucuia e de 
Cobertura Areno-Argilosa Terciário-quaternária, da 
classificação de Bruni & Bruni (1974). Ou da chamada por 
Montes, et al (1983) de Coberturas Detríticas, admitidas como 
sendo exclusivamente do Terciário (Mio-Plioceno). 

Esse fenômeno da rede de drenagem apresentar os seus 
canais de escoamento anastomosados é muito peculiar. Em se 
considerando que os seus percursos são traçados em rochas de 
constituição arenítica predominantemente, o que seria mais 
comum os seus encaixamentos. A explicação mais plausível 
desse comportamento deve-se à existência de uma soleira à 
jusante da lagoa, cujo nível altitudinal determina o seu nível de 
base local. E, por conseguinte, de toda a malha hidrográfica sob 
o seu comando. E esse é um dos motivos que tem mantido todo 
o represamento da lâmina d’água que, não fosse o barramento 

feito pela soleira, a lagoa já teria sido extinta há muitos anos. 
Pois o material sedimentar originário das barrancas da Chapada 
das Mangabeiras não se acumularia na bacia de recepção nem 
nos seus canais de drenagem. Promovendo o assoreamento dos 
mesmos. Igualmente dos provindo dos pontos que sofreram 
desequilíbrio resultante dos desmatamentos e das formas 
predatórias de uso do território. 
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A soleira está localizada a uns cinco quilômetros à 
jusante do atual barramento da lagoa, testemunhando o seu 
prolongamento num passado inferior aos cem anos, conforme 
comprovam os relatos que serão adiante comentados. Todo esse 
trecho conquistado à lâmina d’água foi obra do material 
transportado pelo antigo afluente da lagoa, o referido rio Fundo. 
2.6 – Contribuições Antropogênicas 

Todas as informações a respeito do tamanho da lagoa de 
Parnaguá, de até pouco mais de cinqüenta anos atrás, levam à 
constatação de que o desfecho para o seu desaparecimento foi 
acelerado. Fato que se deu a partir da década de quarenta, com a 
interferência humana sobre o meio, quebrando o seu ritmo 
evolutivo normal, conforme se observa na Figura 14. A 
desarticulação ambiental da região vizinha da bacia pela sua 
margem esquerda foi iniciada, conforme Bruni, Almeida e Bruni 
(1974), a partir de 1946, através da iniciação do garimpo do 
diamante. Com maior destaque para as terras dos municípios de 
Gilbués e Monte Alegre de Lourdes. O resultado foi um trabalho 
erosivo de tamanha magnitude que chegou a ameaçar de 
destruição a própria cidade de Gilbués. A erosão avançou para 
as suas redondezas, a exemplos das cabeceiras dos rios: 
Corrente e Fundo. Conforme constatação in loco e exibição das 
imagens de radar que foram utilizadas para os estudos e 
mapeamentos da vegetação. 
Esse avanço tem imprimido um ritmo de desertificação tão 
acelerado que motivou, pela primeira vez em todo o território 
nacional, um trabalho efetivo para o seu combate, ou com vistas 
à recuperação. 
3. Revisão de Dados 
A seguir, são reproduzidos alguns relatos destacando a extensão 
da lagoa e a sua relevante importância para o desenvolvimento 
populacional dos seus arredores. Este que pode ter no próprio 
garimpo a expansão e o crescimento das cidades. À exceção do 
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núcleo urbano de Parnaguá, que deve a sua localização e 
expansão à própria existência do lago. Assim como a sua 
repercussão histórica e econômica de nível nacional através dos 
escritos e da atuação socioeconômica de filhos ilustres, a 
exemplo do Barão de Paraim. Este, cujo sobrado no qual residiu 
é ainda hoje conservado (conforme visualizado em 1982).  
Figura 14 – Panorâmica dos Assoreamentos 
 

 

São relacionados alguns estudos de conteúdos históricos 
que fazem referência à lagoa, sobretudo no que diz respeito às 
suas dimensões. Dados que, pela seqüência das suas datas, 
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traçam uma linha divisória entre um período em que o estado de 
equilíbrio ambiental da bacia de drenagem não ameaçava a 
estabilidade da lagoa, e outro patamar, a partir do qual, foi 
iniciada e acelerada a sua decadência. Esse limiar, com base na 
literatura, teve início na década de quarenta, do século passado, 
com a introdução dos desmatamentos para dar lugar ao garimpo 
do diamante. 
3.1 – Súmula Histórica 

A seguir, são reproduzidos alguns relatos dos estudiosos 
naturalistas que se manifestaram sobre as dimensões da lagoa, 
na época em que realizaram as suas pesquisas na região: 

 Paranaguá (1905), referindo-se à criação da vila por Decreto 
de D. João de Lencastro, de 1698: “... Vila de Paranaguá, 

da qual está separada pela lagoa do mesmo nome, que é a 
maior e mais linda do Pyauy. No inverno, atinge mais de 
cinco léguas de comprimento sobre duas de largura. Este 
belíssimo mar de água doce é alimentado pelo rio Parahim 
e seus afluentes, o rio Fundo e seus tributários, os riachos 
Frio e do Mimoso e Veredas”. 

 Aires de Casal escreveu, em fins do século XVIII: 
“Pernaguá, vila pequena e bem situada sobre a margem 
ocidental duma lagoa de quatro léguas de comprido, e perto 
de duas de largura, profunda, piscosa e atravessada pelo 
Rio Piraim (...) A Lagoa de Pernaguá, que nunca tem menos 
de duas léguas de comprimento, e uma de largura no tempo 
da seca, foi formada por uma extraordinária cheia do rio, 
segundo dizem, depois que os conquistadores se 
apoderaram do país: embravece como o mar nas ocasiões 
de ventanias”. 

 George Gardner, quando da sua passagem em setembro de 
1839: “A lagoa perto da qual está situada a Vila tem cerca 
de duas léguas de comprimento por uma de largura, mas é 



224 
 

 
 

pouco profunda, ao que dizem. Tem sempre uma cor 
vermelha, produzida, sem dúvida, pelo solo da região 
circundante, que é por toda parte de argila acentuadamente 
avermelhada”. 

 Dodt (1939) escreveu em 1871: “A lagoa possui uns 15 km 
de norte-sul por uns 5 km de leste-oeste. (...) A conseqüência 
é que a lagoa ganha todos os anos mais terreno. Logo à 
saída da lagoa o Paraim recebe o rio Fundo, que só 
transporta água das enxurradas com muita areia. Dizem que 
antigamente se achava uma várzea, o que parece ser 
verdade, pois ela cresce todos os anos, e provavelmente 
continuará a crescer enquanto o rio Fundo não tiver 
restabelecido canais de comunicação com ela, o que, aliás, 
acontecerá brevemente, visto que todos os anos seu leito 
muda pra mais próximo da lagoa; feito isto não será mais 
obstruído o sangradouro”. 

 Luetzelburg, em 1911, nas suas descrições: “O volume 
d’água da lagoa é considerável; com o comprimento de 28 

km e a largura de 6 km – as ondas revolvem o lodo 
ferruginoso que a colore de vermelho”. 

 Textos de Neiva & Penna (1912) dizem: “Bela topografia a 
da vila, que está situada entre uma serra sem nome e a 
magestosa lagoa, que lhe deu o nome, a qual mede duas 
legoas de comprimento por quase uma de largura, com 
profundidade máxima de quatro metros. Algumas ilhotas 
(...). A vila foi fundada em 1634.” Noutro trecho, referindo-
se à lagoa: “A grande massa d’água formada pela lagoa de 

Parnaguá, está seriamente ameaçada, tendo decrescido 
cerca de 3 quilômetros e, se o rio Fundo voltar a lançar-se 
nela, o dessecamento será apressado; este curso d’água foi 

a principal causa do aterramento da lagoa; há alguns anos 
que o rio mudou de curso e a lagoa, atualmente, é 
atravessada pelo rio Paraim o qual acarreta grande 
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quantidade de lama”. 
 Miranda, em 1930, escreve: “A lagoa de Parnaguá é uma 

formação do rio Paraim. Tem 14 km de extensão e 5 km de 
largura, portanto, a área é de 70 km²”.4 

3.2 – Panorâmica da Regressão 
Por interpretação de imagens de radar de 1971 e 

observações de campo feitas por viaturas: aérea (avião bimotor e 
helicóptero) e terrestre, entre os anos de 1978 e 1982, foi 
possível se constatar a veracidade daquelas informações 
passadas, a cargo daqueles naturalistas supramencionados. 

A imagem mostra que, naquela ocasião, o 
posicionamento da lagoa está restrito ao terço médio da sua 
antiga área, antes do assoreamento de grandes proporções. O seu 
aterramento teve três direções de aportes de sedimentos: a) O 
central, provindo do seu lado oeste, como sendo o de menor 
proporção, porque o curso do rio é muito curto; b) O que lhe 
atinge pelo lado sul, comandado pelo rio Paraim e seus 
afluentes, que é o de maior descarga e é também o responsável 
pelo soterramento de uma área quase igual ao que restava da 
lagoa na época do imageamento: c) O que lhe soterrou toda a 
porção norte, à jusante do seu atual sangradouro, sob a 
responsabilidade do rio Fundo, também originário do lado oeste, 
cuja área conquistada chega a ser superior à lâmina d’água 

existente naquela mesma ocasião. 
Pelo seu dimensionamento de norte a sul verificado na 

imagem, vê-se que a extensão da área da lagoa anterior ao 
assoreamento era de vinte quilômetros, para os oito 
contabilizados no momento. Enquanto isso, no sentido leste-
oeste, para uma largura máxima de oito quilômetros no passado, 

                                                
4 Com base nessas dimensões de dois lados apenas, esse valor somente estaria correto se a área 
fosse um retângulo perfeito. O que não era verdade, mesmo para a época. No entanto, conforme 
mensurada na imagem, a área da lagoa, somada com a dos assoreamentos de montante e de 
jusante, é coincidente, mas para uma extensão de 20 km apenas. 
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limita-se apenas a quatro quilômetros e meio, medidos na 
imagem. 

Ao se considerar o antigo perímetro da lagoa, verifica-se 
que a sua área, antes do aterramento, situava-se em torno dos 70 
km², contra os 20 km² visualizados na referida imagem de radar. 
O que corresponde a uma perda, por assoreamento, da ordem de 
50 km², aproximadamente. 
4. Conclusão 

Com base no que foi exposto permite-se concluir que a 
importantíssima lagoa de Parnaguá está com a sua sobrevivência 
seriamente ameaçada. As razões para essa constatação 
fundamentam-se no grau de fragilidade a que toda área da 
extensa bacia encontra-se submetida. 

Considerando-se que o espaço perdido pela lagoa seja 
impossível a sua reconquista, faz-se prioritário que esforços 
sejam feitos no sentido de se reduzir ao mínimo o volume de 
material sedimentar transportado pelos rios. Ou, pelo menos, 
retrocedê-lo ao seu estado natural original. 

É possível que medidas nesse sentido já estejam sendo 
tomadas, desde que toda essa região sul do Estado do Piauí está 
inserida no programa de combate à desertificação, que foi 
iniciado pelos arredores de Gilbués, por conta de um uso do seu 
espaço de forma extremamente desordenada. 
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GOTAS D'ÁGUA, ESCASSAS ÁRVORES, RIOS DE 
DINHEIROS 

1. Introdução 
Há algum tempo o drama da falta de água vem sendo 

abordado em todos os meios de comunicação, nos congressos e 
nas organizações não governamentais, em trabalhos acadêmicos 
e nas representações civis de modo geral. Isso vem acontecendo 
tanto nas instâncias globais quanto locais, nos níveis técnicos e 
científicos de conhecimentos que cada um é possuidor. Falam-se 
da diminuição da vazão das fontes e dos rios; da escassez pelo 
uso agrícola descontrolado; do rebaixamento de nível dos 
lençóis subterrâneos motivado por um consumo superior ao da 
produção; do racionamento na demanda pelas populações 
urbanas; dos ressecamentos sazonais nas regiões semiáridas; na 
redução dos potenciais para represamentos destinados à 
produção de energia e à irrigação; dentre outros. Por outro lado, 
na medida em que a escassez é acentuada, os custos pelo uso, 
que já foram inexistentes, estão se tornando muito altos e cada 
vez mais abrangentes. Isso decorre de um uso abusivo por parte 
de alguns ou dos desperdícios promovidos por outros. Pelo que 
ações governamentais estão se tornando cada vez mais 
freqüentes. 
2. Evidências 

No Brasil, no âmbito federal, foi sancionada a Lei nº 
9.433 01/97 que, sob o controle do Ministério do Meio 
Ambiente (MME), "dispõe sobre a Política e Sistema Nacional 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos". Dentre uma das 
especificidades desse gerenciamento consta o que se denomina 
de "outorga" (Art. 5º/III), que consiste no direito de acesso à 
água e o controle da quantidade e qualidade desse acesso, nos 
termos do Artigo 11. Para isso é criado um valor a ser cobrado 
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de cada um dos chamados usuários (Art. 19), pela sua 
quantidade consumida. Uma inexpressiva referência é feita à 
"preservação e recuperação dos recursos hídricos" (Art. 32/IV) 
que, além de não especificar de que forma, não faz qualquer 
associação com a vegetação. Para responder pelo seu 
funcionamento, em todos os níveis, é criado o que se chama de 
"Comitê de Bacias Hidrográficas", que é formado por 
representantes da União, dos Estados, dos Municípios, dos 
Usuários e de Entidades Civis da própria bacia (Art. 39). Para o 
gerenciamento geral dessa política, foi sancionada a Lei nº 9.984 
07/2000 que cria a "Agência Nacional de Águas (ANA)". Nas 
instâncias estaduais e municipais, os mesmos procedimentos 
legais já vêm sendo implementados por um reduzido número de 
seus governantes. 

Estranhamente, em nenhum desses instrumentos legais é 
reconhecido o eficiente grau de interrelação e conseqüente 
interdependência existente entre os recursos hídricos e os 
vegetacionais. A referida Lei 9.433 01/97, que está sendo 
conhecida pelo nome de "Lei dos Recursos Hídricos", em 
nenhum dos seus 57 Artigos consta algo explícito que associe a 
quantidade e a qualidade da água, à vegetação. Na lista dos 
objetivos (Art. 2º) inerentes à "Política Nacional de Recursos 
Hídricos" não se acrescenta nada sobre aquilo que seria óbvio: 
preservar a vegetação nativa ou recuperar, quando já 
desmatadas, todas as parcelas potencialmente produtoras ou 
portadoras de recursos aquáticos por via da sua cobertura 
vegetal original. Caso em que o Artigo 21 também destinaria 
um percentual dos recursos financeiros disponibilizados para o 
Programa. É possível que, para isso, se faça a justificativa de 
que existe outro Programa, no âmbito do mesmo Ministério, que 
trata exclusivamente das Florestas. Mas ele padece dos mesmos 
percalços da desintegração ou do errôneo princípio do 
isolamento e da autosuficiência de estudos e ações. Além do 
que, tal como no caso da água, tem na cobertura vegetal nativa 
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um simples instrumento gerador de riquezas. 
Vê-se que as duas políticas são idênticas no sentido de 

visarem apenas os aspectos econômicos que os dois recursos 
podem proporcionar. Assim, qualquer outro objetivo 
relacionado fica em segundo ou terceiro planos. Ou são apenas 
referidos como figuras ilustrativas, na causa de uma aparente 
boa impressão de interesse ambiental. 

Uma prova dessa irreconhecível e danosa desintegração é 
o mesmo procedimento verificado no Decreto nº 3.420 04/2000, 
o que cria o "Programa Nacional de Florestas (PNF)", onde, no 
seu Artigo 2º, dos dez itens listados como objetivos, em nenhum 
deles é feita qualquer alusão aos recursos hídricos. Se essa 
indissociável relação de existência mútua entre esses dois 
recursos fosse levada em conta, se alcançariam, no mínimo, dois 
grandes resultados: a) uma solução concreta de produção de 
água que não somente a dos reservatórios, com os problemas 
ambientais graves e dispêndios financeiros excessivos que eles 
proporcionam; b) a unificação dos dois altos recursos 
orçamentários para uma redução de custos a serem aplicados, 
certamente com maiores e melhores resultados. 

Num dos encontros regionais (12/2000): o VI Simpósio 
de Recursos Hídricos do Nordeste, realizado em Maceió, em 
quase duzentos trabalhos que foram apresentados, apenas dois 
deles fizeram uma vaga referência entre água e vegetação. 
Sendo que um limita-se apenas à insuficiente "recomposição da 
mata ciliar". Num evento posterior (09/2001), agora de nível 
internacional: o IV Diálogo Internacional de Gerenciamento de 
Águas, das centenas de trabalhos apresentados, um único deles 
menciona no seu título, a "mata ciliar", ainda assim, associando-
a apenas à biodiversidade. Essa irreconhecível ausência de 
sintonia que permeia nesse importantíssimo tema científico da 
atualidade, no que respeita o desconhecimento da parcela 
cabível à vegetação, parece demonstrar uma evidente carência 
de estudos e de conhecimentos sobre a estreita relação que une 
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esses dois recursos mais vitais da natureza para a sobrevivência 
da humanidade. Bem como deles próprios, com extensão para as 
demais formas de vida planetária. 

Em sendo o caso da falta de uma preparação profissional 
melhor adequada, por não haver esse enfoque nos cursos que 
lhes são ministrados, a maior prova disso está espelhada nos 
conhecidos Planos Diretores de Recursos Hídricos que são 
elaborados para as bacias hidrográficas. Estas mesmas que estão 
com as suas reservas de água em estado de esgotamento total, de 
colapso, à beira dele ou fadadas a chegarem lá. Isto, em 
conformidade com a extensão dos desmatamentos das suas 
unidades de paisagens fitoambientais naturais, correlacionadas 
às suas desordenadas formas atuais de uso. 

Talvez porque a legislação seja falha ao não reconhecer a 
estreita afinidade que existe entre esses dois vitais recursos, os 
profissionais responsáveis pela política e organização do 
gerenciamento dos recursos hídricos se comportem de forma 
isenta. Certamente para não fazer constar essa outra parcela dos 
estudos básicos aos referidos Planos. Alguns exemplos desses 
questionamentos são relacionados a seguir, à guisa de melhores 
esclarecimentos a respeito. 

 No Programa da Bacia do Rio Paraíba do Sul, que abrange 
parcelas dos Estados de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e de 
São Paulo, na "Síntese dos Estudos Realizados", num total 
de 24 (vinte e quatro), não consta nenhuma que se refira à 
vegetação. O mesmo acontece nos diagnósticos que, no 
conjunto dos 40 (quarenta) itens relacionados, não há 
nenhum que trate desse mesmo tema. A ausência ainda se 
estende aos Relatórios onde, num universo de 77 (setenta e 
sete), em nenhum deles foi dedicado algum texto com 
exclusividade sobre essa matéria. Em se considerando que o 
volumoso trabalho trata do “Manejo” daquela importante 

Bacia Hidrográfica; pode-se fazer uma idéia concreta do 
amplo desconhecimento da causa. Ou do pouco caso que têm 
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feito os seus planejadores, ainda que se possa admitir como 
inadvertidamente. 

 Nos Planos Diretores de Recursos Hídricos que foram 
elaborados para as Bacias Hidrográficas dos Rios Ipanema e 
Traipu, que se estendem por partes dosterritórios dos 
Estados de Pernambuco e de Alagoas, essa desconexão 
também é aplicada. 

Ela se inicia pelo nível dos levantamentos e pelas 
análises, relativos à vegetação enquanto diagnóstico. Pois não é 
adequado a estudos com abrangência a planejamentos de 
unidades espaciais, como é o caso. Pelas seguintes razões: a) 
Não se subordina a uma escala de mapeamento previamente 
determinada, que seja compatível com o nível de aproximação 
que o projeto tenha estipulado, tal como recomendam as 
técnicas do mapeamento como uma das suas mais importantes 
determinantes. b) Não se utiliza, nem explicita uma base teórico-
metodológica ajustável aos objetivos também determinantes. 
Limitando-se, apenas, a uma rápida listagem florística, que 
ainda peca por não estar correlacionada aos diferenciados 
fitoambientes. O que é absolutamente contrário ao que o 
Programa está se propondo. c) Não são classificados os níveis 
dos desmatamentos, os estágios da degradação em que as 
unidades fitoambientais se encontram e não os localizam pelas 
unidades físicas de paisagens. Estas que também não são 
diagnosticadas, nem sequer classificadas, nem tampouco 
mensuradas. Tudo dentro do nível de compatibilidade com que a 
escala cartográfica tecnicamente recomenda. d) Não incrementa 
a proposta de experimento da produção natural de água nem o 
seu monitoramento a partir da recuperação das áreas degradadas 
pelos processos naturais e artificiais. E que seja apoiado numa 
rede de estações meteorológicas localizadas em pontos 
estrategicamente instalados para esse exclusivo fim. 

E se encerra com as sugestões para a implantação de um 
rosário de pontos de represamento de águas (açudes) no âmbito 
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de toda a Bacia. Deixando transparecer que essa é a grande 
alternativa de solução para o problema da escassez que já se 
encontra. E da ameaça de esvaziamento total no futuro se não 
forem aplicadas as medidas de fato corretas para essa ameaçante 
catástrofe promovida pela falta de água. Sobretudo das áreas 
reconhecidamente frágeis, mas que tiveram e continuam tendo 
nos desmatamentos, as suas origens. 

Os pontos altamente negativos que esses represamentos 
d'água promovem, já são divulgados em todas as faixas do 
conhecimento. Desde o nível médio, ao técnico e até ao popular. 
Aliás, para se chegarem a essa simples e inconsequente 
conclusão, nem seria necessário o desperdício de tempo nem os 
dispêndios feitos para a elaboração desses famigerados Planos 
Diretores. Como todas as bacias hidrográficas pertencentes ao 
Estado de Alagoas (que possui uma Secretaria de Recursos 
Hídricos, mas não uma de Recursos Vegetais!), incluindo as que 
demandam do vizinho Estado de Pernambuco, estão com os seus 
Planos Diretores elaborados de forma padronizada. Por esse 
motivo,se faz rigorosamente necessário que todos eles voltem a 
ser refeitos. Com o fim de promover a correção dessa parte mais 
direcionada para a revitalização. É admissível que alguns desses 
pontos propostos sejam necessários como medida meramente 
paliativa para um estado de emergência, enquanto os resultados 
de fato saneadores que deverão vir em longo prazo, entrem em 
fase definitiva de operacionalização. Embora haja a plena 
consciência de que o retorno ao original jamais será alcançado. 

Resta saber como está sendo conduzida a organização do 
plano de revitalização da Bacia do Rio São Francisco. 
3. Coclusão 

O problema da redução dos recursos hídricos quando de 
origem antropogênica, e de todas as repercussões que disso 
resulta em toda a superfície terrestre está diretamente 
relacionado aos desmatamentos. Afirma Assis (1998) que tudo 
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por ele começa. Daí porque cabe a indagação: por qual razão 
essa atividade humana mais antiga, mais primária e de 
abrangência cosmopolita, porquanto praticada por todas as 
classes sócio-econômicas e culturais do globo, jamais lhe foi 
dedicado qualquer estudo sistematizado. Até mesmo 
provenientes das instituições de ensino e de pesquisa, através 
dos seus cursos regulares de todos os níveis. Principalmente nos 
universitários de graduação e pós-graduação. 

Não existem fundamentações teóricas nem 
metodológicas para o seu exercício, apesar da sua vital 
importância para os destinos da humanidade e de todas as 
demais formas de vida dos habitantes do macro-ecossistema 
terrestre. Por isso é muito estranho que até mesmo nesse 
momento de grave ameaça de extinção da vida por conta da falta 
de água, e sabendo-se que tudo se inicia pela destruição da 
vegetação original, ainda assim, essa vegetação não é 
adequadamente inserida nos estudos. Não lhe sendo dado, 
portanto, o reconhecimento à altura da sua relevância na 
geração, no funcionamento e no equilíbrio do sistema 
hidrológico continental. 

A vegetação, dentre outras funções, controla a 
quantidade da infiltração de água no solo e regula o volume da 
sua saída através das fontes e dos escoamentos superficiais. 
Como esponja, reserva a água das chuvas e, ao modo de filtro, 
controla a sua distribuição. Com partes escorrendo para os rios; 
partes se infiltrando para o abastecimento dos lençóis 
subterrâneos e dos mantos de intemperismo para o sustento das 
próprias plantas; e partes enviadas de retorno ao espaço para 
tornar suportável o ar e para a formação de novas e 
indispensáveis chuvas, fechando o ciclo. 

Seria providencialmente salutar que, durante a 
elaboração das Leis e dos Planos Diretores de Bacias 
Hidrográficas, bem como dos seus respectivos manejos, não se 
deixasse de levar em consideração a cobertura vegetal. Afinal, 
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ela é a principal condicionante do funcionamento em equilíbrio 
do sistema hidrológico, bem como da própria sobrevivência dos 
seres vivos na terra. O mesmo deveria ser observado por ocasião 
da organização dos eixos temáticos nos encontros científicos 
sobre o gerenciamento das águas. 

Ao se continuar com essa perigosa desintegração, ao 
invés de solucionar o problema vivenciado com a ingerência dos 
recursos hídricos, contribuirá ainda mais para a escassez geral 
das águas. Ou, quando muito, reduzi-la apenas a alguns 
preciosos (ou mortais?) pingos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIAGNÓSTICO FITOECOLÓGICO PARA PR0SPECÇÃO DE 
ÁGUAS SUBTERRÂNEAS NO SEMIÁRIDO NORDESTINO 
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(FOLHA SB 24 ZA-II PAU DOS FERROS) 

1. Introdução 
Os estudos e levantamentos realizados a cargo do Projeto 

RADAMBRASIL, em todo o território nacional, com vistas ao 
mapeamento sistemático da sua cobertura vegetal na escala 
1:1.000.000, traçaram novos rumos no âmbito dos 
conhecimentos relacionados com a fitogeografia brasileira. Isso 
foi conseguido graças ao emprego de uma abordagem científica 
nos mesmos níveis adotados pelas mais renomadas e modernas 
escolas fitogeográficas mundiais. Com a aplicação de novos 
métodos e técnicas foi estabelecido um verdadeiro limiar, a 
partir do qual foi instituída uma nova e atualizada versão da 
fitogeografia nacional. Por seu intermédio permitiu-se a 
universalização das nomenclaturas e promovida a uniformização 
dos conceitos e de suas respectivas linhas teórico-
metodológicas. 

No entanto, apesar da abrangência nacional e do 
reconhecido sucesso do empreendimento, os levantamentos, em 
função da escala em que foram publicados, requerem sua 
sucessiva continuidade em escalas cada vez mais aproximadas. 
E isto se torna tão mais imperativo na medida em que o país 
necessite conhecer mais detalhadamente o potencial de suas 
riquezas naturais. Imprescindível que se faz a um adequado 
planejamento de organização do seu espaço. O trabalho em 
pauta, consoante o nível de aproximação de sua escala 
(1:100.000), pode representar o início de uma dessas fases, 
mormente pelo enfoque que lhe é imprimido e pelos objetivos a 
que se propõe. 

O tipo de enfoque e os objetivos referidos estão 
patenteados na concepção de que a cobertura vegetal, na 
qualidade de um dos recursos naturais renováveis, transcende as 
limitações contidas nesta expressão. Posto que lhe coloca numa 
posição estática na esfera ambiental. Agora, com essa nova 
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postura, concede-lhe o justo procedimento dinâmico, pelo 
caráter que ela imprime nos mecanismos que se operam no 
interior do ecossistema ao qual se integra. 

Tem sido fato comum que a maioria dos trabalhos 
fitogeográficos brasileiros, até mesmo os contemporâneos, 
estuda a vegetação sob uma forma predominantemente 
descritiva. Ou no que lhe credencia como um instrumento 
gerador de riquezas, no qual, os seus ecótipos devem ser 
explorados, racionalmente ou não. Neste trabalho optou-se pelo 
que se denominou de "Fitogeografia Aplicada". De fato, os 
estudos ora empreendidos visam, inicialmente, o conhecimento 
das efetivas interações que se operam entre a cobertura vegetal e 
os demais componentes do sistema ambiental (litologias, climas, 
relevos, solos, águas e antropismos). Objetivando, com isso, a 
sua utilização no equacionamento dos problemas inerentes aos 
recursos hídricos subterrâneos e superficiais. No caso da área 
em foco. Levando-se em conta que esta mesma área, por estar 
situada num ambiente climaticamente desfavorável, carece de 
um mínimo de regularidade na distribuição anual dos seus 
mananciais. 

Em se entendendo, por um lado, que essa regularização 
não depende exclusivamente da existência de uma cobertura 
vegetal, é certo também que, sem a presença desse vital recurso, 
as águas superficiais não represadas se farão presentes apenas no 
curso dos períodos chuvosos. As conseqüências que daí advém 
são várias, inclusive a de proporcionar o rebaixamento de nível 
dos rios e reservatórios superficiais. Assim como o esgotamento 
dos lençóis subterrâneos em exploração. No que acaba 
inviabilizando os estabelecimentos humanos nos períodos de 
estio mais prolongados. Porquanto, é fato indiscutível essa 
influência exercida pela vegetação sobre os lençóis aquáticos 
continentais no contexto geral dos sistemas ambientais. 
Particularmente naqueles afetados pela semiaridez climática, a 
exemplo do compreendido pela área deste estudo. Por isso se 
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torna imprescindível uma criteriosa reformulação no conteúdo 
metodológico dos programas que visem o planejamento das 
áreas rurais circunscritas no perímetro nordestino atingido pelo 
fenômeno das secas. 
2. Caracterização Geral da Área 

Esta área objeto do estudo é delimitada pelas 
coordenadas de 06°00’ a 06°30' de latitude S e 38°00’ a 38°30' 
de longitude W Gr. Totaliza uma extensão territorial da ordem 
de 3.025 km2, aproximadamente. Localiza-se no extremo oeste 
do Estado do Rio Grande do Norte, nas divisas com o nordeste 
do Estado da Paraíba e sudeste do Estado do Ceará, abrangendo 
terras do primeiro, com predominância. No seu perímetro se 
situam várias sedes de municípios, tendo no de Pau dos Ferros o 
centro polarizador da região. Sua área é densamente povoada e 
sua economia gira, basicamente, em torno da pecuária e de 
culturas alimentares. Anteriormente fora uma importante 
produtora de algodão. 

Fisiograficamente a área é caracterizada por apresentar 
alguns fatos indicativos de boa parte da sua história 
paleogeográfica. Notadamente a que foi desenvolvida a partir 
dos fins do Terciário. Nesse sentido, têm contribuído de forma 
mais significativa os estudos geomorfológicos a cargo dos 
trabalhos de Dresch (1958), Andrade (1958 e 1968), Cailleux e 
Tricart (1959), Demangeot (1961), Andrade e Caldas Lins (1964 
e 1965). Ab' Saber (1969 e 1973), Mabesoone e Castro (1975), 
Prates, Gatto e Costa (1981), dentre outros. Contribuiu também 
o trabalho fitogeográfico de Salgado, Jordy Filho e Gonçalves 
(1981) e os estudos paleoclimáticos de Mabesoone (1975), além 
dos levantamentos geológicos de Gomes et al. (1981). 

O clima, segundo a classificação bioclimática utilizada 
por Galvão (1967) pelo método de Bagnouls e Gaussen (1957) 
para o Brasil é do tipo que está inserido na chamada "sub-região 
termoxeroquimênica". Apresentando-se, porém, sob duas 
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diferentes modalidades: 4aTh (Tropical Quente de seca 
acentuada, ou com um período anual de 7 a 8 meses secos) e 
4bTh (Tropical Quente de seca média, ou com um período 
anualmente seco de 5 a 6 meses) (Figura 15). A primeira 
abrange as superfícies pediplanadas recobertas pela Caatinga. E 
a segunda se estende pelas áreas serranas de vegetação do tipo 
Florestal. Sem, no entanto, ser a responsável por ela. 
Figura 15 – Configuração Bioclimática 

De modo geral, a 
geomorfologia é 
represen-tada por um 
complexo montanhoso 
constituído por duas 
formas de relevo: uma 
em cristas, e outra em 
superfícies tabulares. 
Ambas com altitudes 
variáveis entre 400 e 
800 metros. Há, além 
das montanhas, uma 
ampla superfície de 

aplainamen-to, cuja altitude situa-se entre o mínimo de 180 e o 
máximo de 250 metros, aproximadamente. De permeio, entre as 
formas tabulares e os pediplanos, estreitas faixas de relevo 
festonado ou não, são expostas em declividades bastante 
acentuadas. Essas formas de relevo são produtos de ações 
diastróficas de vários níveis e de importantes mudanças 
paleoclimáticas, por vezes catastróficas, que se operaram entre 
fins do Terciário e inícios do Quaternário. 

Da natureza das rochas, da disposição do relevo e da 
importância e duração de cada fase paleoclimática, restaram os 
diferentes traços com que se apresenta a cobertura vegetal da 
atualidade. Quando dos períodos biostásicos houve o 
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desenvolvimento pedogenético e vegetacional do sistema 
ambiental, no que compreende apenas a sua versão pré-
antrópica. De acordo com o sistema de classificação da 
Vegetação Brasileira adotado pelo Projeto RADAMBRASIL, 
essa manifestação, na área, é traduzida pelas Regiões 
Fitoecológicas do Cerrado, da Caatinga e da Floresta Estacional 
Decidual. Além das faixas de contato (Ecotonos) entre elas. A 
quem foi denominado, naquela ocasião, por “Áreas de Tensão 
Ecológica”. 

As áreas de altitudes mais elevadas são recobertas pela 
Floresta Estacional Decidual que, apesar do maior volume e 
melhor distribuição da precipitação que anualmente recebe, por 
efeito mesmo da altitude, é representativa de uma fase em que o 
clima era suficientemente favorável ao seu pleno 
desenvolvimento (biostasia). Ela ocupa quase toda parte oeste da 
Folha e uma pequena porção a nordeste (Figura 16). Além de 
algumas pequenas ilhas disseminadas por entre a área de 
domínio da Caatinga. Esta que é a vegetação que mais simboliza 
o ambiente semiárido sobre as superfícies de aplainamento, ou 
pediplanos. Sua área de ocupação é contínua, recobrindo as 
porções sul e sudeste da Folha, além de partes dos setores leste e 
centro-norte da mesma. 

O Cerrado, que é representado por duas pequenas 
porções, está distribuído pela parte centro-ocidental de domínio 
da Floresta. Ele recobre as áreas de relevo fortemente dissecado, 
em altitudes que variam dos 400 aos 650 metros, 
aproximadamente. 

As áreas de Ecotonos revestem, na sua maioria, as faixas 
mais ou menos íngremes onde se verificam os contatos entre os 
pediplanos recobertos pela Caatinga e as elevações ocupadas 
pelas Florestas. 
3. Metodologia 

A metodologia que deu orientação ao desenvolvimento 
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dos trabalhos foi estabelecida levando-se em conta três pontos 
básicos. 

O primeiro foi o de ter se servido dos mesmos processos 
utilizados em trabalhos anteriores. Porquanto, não havendo 
alteração nem nas técnicas nem nos materiais utilizados. 
Consistindo, apenas, no emprego e na usual interpretação de 
imagem de radar, com o apoio de imagens do Landsat e de 
fotografias aéreas. Todos complementados com os 
indispensáveis trabalhos de campo. 

O segundo ponto considerado relacionou-se com o tipo 
de levantamento que, desta vez, foi destinado a um mapeamento 
em escala de semidetalhe (1:100.000). O que induziu na 
introdução de um símbolo novo na legenda de classificação da 
vegetação, para identificar as "comunidades". Estas, então 
consideradas as unidades de mapeamento mais compatíveis com 
a escala adotada. E onde, para tanto, tomaram-se como 
parâmetros de primeira ordem as unidades pedológicas 
delimitadas na mesma escala. Seguida da grande interferência 
humana na cobertura vegetal nativa. Sem deixar de lado as 
disposições do relevo e sua gênese, a litologia e, quando 
possíveis, os fatores paleoambientais. 

O terceiro e último ponto fundamentou-se nos objetivos 
propostos: estudos fitoambientais em áreas do embasamento 
cristalino de clima semiárido, com vistas ao aproveitamento dos 
recursos hídricos, mormente os subterrâneos. E que, por se tratar 
de um trabalho pioneiro no Nordeste carente desses recursos, 
exigiu um enfoque novo e uma abordagem pouco diferente da 
usual adotada pelo referido Projeto. Para tanto, tomou-se como 
elementos diretivos: o mapa hidrogeológico previsional na 
mesma escala; suas áreas de maior ou menor vocação hídrica; os 
poços em exploração e seus respectivos potenciais. Além da 
rede de drenagem e da distribuição dos açudes. Por ser o 
primeiro trabalho elaborado nesse sentido, acredita-se que essa 
modalidade metodológica não encerre um fim em si mesmo. 
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Pelo contrário, deva servir, antes, como um bom instrumento de 
reflexão para melhoramentos e até para mudanças em trabalhos 
futuros de idênticos fins. 

Todos os levantamentos foram dimensionados segundo a 
execução de atividades básicas subdivididas em trabalhos de 
gabinete e de campo. As quais foram iniciadas pela seleção de 
bibliografia especializada em estudos fitogeográficos e assuntos 
correlatos (climáticos e paleoclimáticos, geológicos, 
geomorfológicos, pedológicos e antrópicos). A fim de que uma 
noção geral do ambiente fosse obtida, necessária que se faz a um 
primeiro entendimento geoambiental da sua vegetação 
contemporânea. 

O passo seguinte foi a interpretação preliminar da 
imagem de radar na escala de 1:100.000, onde foi traçada uma 
primeira delimitação dos ambientes. Tomando-se por base os 
diversos padrões de tons e de textura, a rede de drenagem e as 
formas de relevo. Para efeito de comparação, também foi feita 
uma interpretação da imagem de Landsat obtida pelos canais e 5 
e 7, em preto e branco na escala de 1:250.000. Dessa 
interpretação resultou um primeiro delineamento da vegetação 
pela sua densidade refletida na tonalidade da imagem, que foi 
cruzada com a interpretação resultante da imagem de radar. 
Embora não contribuindo para a delimitação da vegetação 
devido ao tempo em que foram tiradas (1969), fotografias aéreas 
na escala de 1:70.000 também foram consultadas. 
Principalmente na delimitação mais precisa dos ambientes 
separados por variação das feições geomorfológicas. 

Ainda à guisa de informações iniciais complementares, 
também foram ampliados para a escala supra, os temas sobre 
geologia, solos e vegetação. Estes que já haviam sido publicados 
na escala de 1:250.000, constantes do acervo do 
RADAMBRASIL, que foram utilizados para os respectivos 
mapas de publicação na escala 1:1.000.000. Simultaneamente, a 
estes trabalhos foi efetuado o levantamento de dados sobre as 
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médias mensal e anual da temperatura e da precipitação 
pluviométrica nos dez postos situados no perímetro da Folha. 
Por seu intermédio foram construídos os Diagramas 
Ombrotérmicos na relação P<2T, conforme o método de 
Bagnouls e Gaussen (1957) e Walter (1973). Eles foram 
destinados ao estabelecimento do período anualmente seco, que 
é considerado como o dado básico para o delineamento das 
diferentes regiões fitoecológicas. Sendo que, no caso, constatou-
se apenas uma ligeira atenuação na modalidade climática entre 
as superfícies de aplainamento e as áreas serranas. Decerto 
insuficiente como elemento condicionador, por exemplo, da 
ocorrência de floresta na área. 

Concluída essa primeira etapa da pesquisa, a fase 
seguinte foi a programação e a execução de três “Operações de 

Campo”, com duração de 30 dias cada uma. No transcurso das 
quais foram delimitadas as diversas regiões fitoecológicas 
encontradas e as faixas de contato (Ecotonos) existentes entre 
elas. Foram relacionadas todas as espécies vegetais identificadas 
e pertencentes a cada região. Assim como foi coletado o 
material botânico das espécies em estado fértil, para fins de 
herborização. Os locais onde foram realizados estes 
levantamentos receberam a denominação de "Pontos de Coletas 
Botânicas". 

Nos trajetos percorridos para a execução desses 
trabalhos, na medida em que mudanças fitofisionômicas se 
sucediam, novos pontos, sob a denominação de "Pontos de 
Observação" eram marcados. Nos quais se registravam, em 
Caderneta de Campo, as principais características 
geoambientais: litologia, relevo e solos. Além da listagem das 
espécies botânicas dominantes, seu porte e sua densidade. Dados 
que se faziam necessários para o delineamento das 
"comunidades vegetais". Ao mesmo tempo, se realizava o 
documentário fotográfico. Nos mesmos percursos foram 
separadas nas cartas planialtimétricas de escala 1:100.000, todas 
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as áreas desprovidas de vegetação, devidas à interferência 
humana através do cultivo de lavouras diversas, ou pela prática 
da pecuária extensiva. 

De posse desses dados e informações iniciais de 
gabinete, complementados com o cheque do campo, foi 
procedida a "interpretação final" ou "reinterpretação" das 
imagens de Satélite. Nas quais, foi traçado em definitivo, o 
delineamento das comunidades, que se fizeram acompanhar das 
suas respectivas legendas. 

O tema "vegetação" resultante dessa última interpretação 
foi transportado para a base cartográfica. A fase seguinte, e 
também a última, foi a redação do texto explicativo (Relatório 
Técnico) necessário ao entendimento do mapa de vegetação 
então concluído. 
4. Revisão da Literatura 

Talvez pela posição de interiorização em que se 
encontra, esta área abrangida pela pesquisa tenha passado ao 
largo de estudos mais detalhados de natureza especificamente 
fitogeográfica. Em comparação com as demais áreas mais 
próximas da costa ou de algumas serras úmidas de maior 
destaque. Essa preferência dada pelos pesquisadores tem sido, 
para o caso das serras, porque elas exibem uma vegetação do 
tipo florestal extremamente contrastante com o da Caatinga de 
seu derredor. Enquanto a maior facilidade de acesso e as 
menores distâncias têm favorecido as áreas costeiras e as 
hinterlândias vizinhas. 

De início, sabe-se que apenas Luetzelburg (1922/3) 
atravessou a área na sua porção sul. Todavia, nas suas 
descrições não fez maiores referências senão classificando a 
vegetação como idêntica à do "Seridó" – tipo de Caatinga mais 
seca situada nas imediações leste da Folha. Quanto às "serras", 
apesar de ter passado pela cidade de Luiz Gomes (a mais de 600 
metros de altitude), não lhe fez qualquer referência. No entanto, 
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em relato de outros trajetos, conclui que, em tempos idos, as 
serras daquelas redondezas deviam ser cobertas de matas. 
Observando, ainda, e com absoluta razão que, quando os seus 
solos se tornavam mais secos em função das derrubadas, sua 
vegetação assumia o caráter típico de Caatinga. 

Duque (1964), o grande estudioso voltado para o 
solucionamento da problemática ambiental do Nordeste seco, ao 
contrário de Luetzelburg, incluiu a área na categoria de "Sertão". 
Tipo que é uma intermediária entre a "Caatinga" e o "Seridó", 
ou algo menos seca que esta, menos úmida que aquela. Tudo de 
acordo com a sua laboriosa conceituação das "regiões naturais". 
Conquanto para as áreas com altitudes superiores aos 600 
metros, deu-lhes a classificação mesmo de "serras". As quais 
estariam recobertas por florestas ou capoeiras. 

Loefgren (1923), apesar de não constar que haja 
estudado a área, mesmo assim, chama a atenção para a 
devastação das serras de Camará e de Pereiros, pelas 
proximidades de São Miguel-RN. Informando que elas se 
encontram recobertas por vastas capoeiras de mofumbos e 
marmeleiros. Para os lugares mais acidentados dessas serras, 
onde ele informava ainda se encontrarem "matas mais ou menos 
virgens portadoras, inclusive, de cedros (Cedrela odorata) e 
jabuticabeiras (Eugenia cauciflora)". Hoje não existem senão 
raríssimos testemunhos entremeados por indivíduos originários 
da Caatinga. 

Além desses, os demais trabalhos que estudam a 
vegetação nordestina o fazem, ou de modo abrangente para toda 
a região, ou limitam-se a áreas quando muito, em nível estadual. 
Nos quais, apesar das normalmente pequenas escalas em que se 
apóiam, apenas umas poucas informações são utilizadas por 
trabalhos que, como este, exibe um nível maior de 
detalhamento. A lista desses trabalhos é extensa, e, por isso 
mesmo, não cabe enumerá-los aqui. E muito menos comentar-
lhes o conteúdo. Todavia, não será demais lembrar as valiosas 
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contribuições dadas pelos inúmeros estudos do eminente 
fitogeógrafo: Dárdano de Andrade Lima. Embora tenha se 
restringido mais ao estado de Pernambuco. 

Constam, ainda, os próprios trabalhos e suas 
recomendações cada vez mais lúcidas e atualizadas de José 
Guimarães Duque. Os esforços de um Vasconcelos Sobrinho 
(1970). As indispensáveis obras de Gardner (1975), de 
Luetzelburg (1922/3) e de Veloso (1964). Este último, quando 
estuda "Os grandes clímaces do Brasil", no capítulo que dedica à 
Região Nordeste. E, posteriormente, aquele que se tornou, à luz 
dos conhecimentos fitogeográficos mais atualizados; o mais 
completo trabalho sobre a área. Isto, se não fosse o impedimento 
da escala em que foi publicado (1:1.000.000). São os chamados 
“Estudos Fitogeográficos” realizados pelo RADAMBRASIL, 
que cobriu todo o território brasileiro, inclusive a sua Região 
Nordeste, através das Folhas: SA 23 São Luiz (Vol. 3); SA 24 
Fortaleza (Vol. 21); SB 22 Araguaia (Vol. 4); SB 23 Terezina 
(Vol. 2); SB 24/25 Jaguaribe/Natal (Vol. 23); SC 23 Rio São 
Francisco (Vol. 36); SC 24/25 Aracaju/Recife (Vol. 30); SD 23 
Brasília (Vol.29); SD 24 Salvador (Vol.24); e, SE 24 Rio Doce 
(Vol. 34). Todos pertencentes à Série: Levantamento de 
Recursos Naturais (LRN). 

Nessa mesma linha, sendo que agora com referência às 
disciplinas apenas correlatas, mas de todo imprescindíveis ao 
entendimento necessário à elaboração deste, situam-se os 
trabalhos: climáticos de Andrade (1970) e Reis (1976); 
paleoclimáticos de Mabesoone (1975); geológicos de Gomes et 
al (1981); geomorfológicos de Andrade (1958, 1959 e 1968), 
Dresch (1958), Cailleux (1964 e 1965), Bigarella e Andrade 
(1964), Ab' Saber (1969), Mabesoone e Castro (1975), Prates, 
Gatto e Costa (1981), dentre outros. E mais os sedimentológicos 
de Mabesoone, Silva e Beurlen (1972) e pedológicos de Souza 
et al (1981). 

De igual importância são os estudos sobre a ocupação 
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humana da área, no concernente à época em que ela aconteceu, 
através da forma, do tipo e da expansão da exploração agrícola. 
Tudo com o objetivo de se estabelecer os parâmetros que 
fornecerão o grau de intervenção na cobertura vegetal e de toda 
problemática ambiental que disso resulta. Para estes casos 
citam-se, dentre tantos outros, os trabalhos de: Andrade (1963 e 
1975); Abreu (1975); Duque (1973); Mello (1978). 
5. Estudo Fisionômico-Ecológico 

A classificação fisionômico-ecológica utilizada pelo 
Projeto RADAMBRASIL para o mapeamento da vegetação da 
área em estudo foi, até ao nível de formação, a mesma 
empregada para o da vegetação brasileira (Regiões 
Fitoecológicas da Zona Neotropical) na escala de 1:1.000.000. 
Esta que está amplamente divulgada pelos volumes da série 
(LRN) acima referida. No estudo em pauta, devido à maior 
amplitude da escala (1:100.000), essa classificação pôde avançar 
até ao nível de "Comunidades". 
6. Unidades de Mapeamento 

De acordo com este sistema de classificação, foram 
tomadas como unidade superior de mapeamento as Regiões 
Fitoecológicas, que foram entendidas como entidades naturais. 
Elas são distinguidas tanto pelas formas de vida das plantas que 
a compõem, quanto pela participação relativa de cada grupo 
dessas plantas no âmbito do espectro biológico. Cada uma 
dessas entidades representam peculiares ambientes pretéritos 
comandados por determinados fatores ecológicos de extensões 
regionais. Principalmente os paleoclimáticos. 

Na área de atuação de um mesmo sistema climático 
dessa magnitude, variações ambientais de menores amplitudes 
costumam ocorrer. Sejam motivadas por influências do relevo, 
sejam devidas à natureza das rochas ou de propriedades físico-
químicas dos solos. Estas mudanças são refletidas pela 
vegetação nas suas constituições fisionômico-estruturais, 
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principalmente. Estas entidades, denominadas "Formações", 
foram hierarquicamente organizadas na classificação, como a 
unidade de mapeamento imediatamente inferior à de “Região”. 

No presente estudo, como anteriormente citado, essa 
hierarquia foi escalonada para atingir a menor unidade de 
mapeamento considerada, que foi a de “Comunidade”. Tomadas 
como a maior aproximação permitida pela escala de 1:100.000. 
Metodologicamente, no entanto, sua área poderá, em casos 
extremos, ser igual a da própria formação a que pertence. 
Nunca, porém, superior a ela. 

A determinação espacial dessas entidades para o caso em 
questão não foi obtida com a mesma facilidade ditada por 
Castellanos (1960) que as define como "simples agrupamentos 
de plantas que se distingue sem maior precisão". Ao contrário, 
seu delineamento exigiu um criterioso estabelecimento de 
correlação existente entre a maior ou menor ocorrência de 
determinadas espécies vegetais e as diversas características 
localmente manifestadas pelos demais fatores ambientais: 
litologias, paleoclimas (últimas flutuações do Quaternário mais 
recente), relevo e sua gênese, solos e antropismos. 

Nesse sentido, a conceituação mais aproximada ao 
método aqui empregado é a que segue, com aproximações, ao 
pensamento expresso por Font' Quer (1970). Onde ele indica 
que as Comunidades vegetais representam conjuntos mais ou 
menos homogêneos de plantas que, em consonância com os 
demais fatores ecológicos que regem a sua distribuição, podem 
conviver numa mesma localidade. No caso em pauta, a 
correlação mais frequentemente utilizada foi com as diferentes 
unidades pedológicas de mapeamento delineadas no mapa de 
solos, nesta mesma escala. 

O grau de interferência humana foi outro parâmetro que, 
pela sua magnitude e abrangência, induziu a que a área, para 
efeito deste mapeamento, tenha sido inicialmente subdividida 
em: Áreas Naturais, quando ainda mantêm características 
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originais; Áreas Antropizadas, as que se encontram pontilhadas 
de núcleos cultivados não mapeáveis; e, Áreas Antrópicas, 
aquelas que o desmatamento descaracterizou por completo a sua 
originalidade. Não restando, senão, pequenos núcleos ou apenas 
determinados indivíduos botânicos isolados. 
7 – Legenda das Unidades de Mapeamento 

As unidades de mapeamento supramencionadas, e 
classificadas segundo a hierarquia proposta, foram representadas 
sob a forma alfanumérica. De modo que as Regiões 
Fitoecológicas, as Áreas de origem antropogênicas e as de 
Transição Fitoecológica, são identificadas por letras maiúsculas. 
As Formações e as áreas ocupadas por lavouras ou pecuária, são 
por letras minúsculas. Enquanto os algarismos arábicos que 
sucedem as letras são indicativos das Comunidades. Abaixo, são 
expressas as legendas correspondentes a cada caso específico 
encontrado na área do estudo. As legendas estão atualizadas 
para as novas nomenclaturas de classificação (Figura 16). 

O quadro a seguir sintetiza todas as classes de vegeta-ção 
que ocorre na área em todos os seus níveis hierár-quicos. Desde 
os de Região até os de Formação, seguidos das respectivas 
legendas. Acompa-nha as descrições feitas em nível de 
Comunidades para cada uma das Formações. É anexada uma 
listagem botânica distinta para cada Região objeto do 
mapeamento realizado. 
7.1.1 Formação Arbórea Aberta CRa 
7.2 Região da Caatinga CT 
7.2.1 Formação Arbórea Densa CTd 
7.2.2 Formação Arbórea Aberta CTa 
7.2.3 Formação Arbórea Aberta mais Agricultura CTa+Ag 
7.2.4 Formação Parque CTp 
7.2.5 Agropecuária na Caatinga Parque  ApCTp 

Figura 16 – Distribuição das Regiões Fitoecológicas 
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7.3 Região da Floresta Estacional Decidual FD 
7.3.1 Formação Floresta Decidual Secundária FDs 
7.3.2 Formação Floresta Decidual mais Agricultura FDs+Ag 
7.3.3 Agricultura na Floresta Decidual Secundária AgFDs 
7.4 Transição Fitoecológica (Ecotono) TF 
7.4.1 Transição Caatinga/Floresta Decidual CT/FD 
7.4.2 Agricultura na Transição: Caatinga/Floresta AgCT/FD 

 

8. Análise Fitogeográfica 
8.1 – Região do Cerrado – CR 

Savana foi a denominação genérica empregada pelo 
Projeto RADAMBRASIL para todo esse "complexo 
vegetacional", no dizer de Rizzini (1979), que recobre quase um 
quarto do território brasileiro, e que é mais comumente 
conhecido por Cerrado (termo utilizado neste trabalho). 
Recebendo, entretanto, outras designações de alcances mais 
restritos, tais como "Campos" no sul do Brasil; "Gerais", 
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"Tabuleiros" ou "Agrestes", na Bahia e no Centro Oeste 
(Pereira, 1945), (Bramão e Black, 1969), (Neiva e Penna, 1916); 
"Agrestes", "Carrascos", "Campestres" ou "Tabuleiros" em 
Alagoas. "Entidade fisionômica nitidamente campestre, 
apresenta, todavia, grande variação de fácies, desde um campo 
graminoso a uma feição florestal. Passando por parâmetros 
intermediários de um extremo a outro", segundo Sarmento, 
Assis e Miranda (1983). 

De acordo com a subdivisão dos principais grupos de 
plantas pelas suas formas biológicas, e segundo a adaptação de 
Ellenberg e Muller-Dambóis (1965/6), o Cerrado (Savana) 
brasileiro compõe-se de fanerófitas (meso, micro e 
nanofanerófitas) com proteção da gema foliar, caméfitas e 
hemicriptófitas. Conforme seja a dominância espacial de cada 
um desses grupos, o Cerrado compõe-se de quatro fisionomias 
distintas. Estas que são denominadas pelas seguintes 
"formações": Arbórea Densa (domínio das mesofanerófitas, com 
estrato superior denso); Arbórea Aberta (micro e 
mesofanerófitas sobre um estrato dominado por caméfitas e 
hemicriptófitas); Parque (domínio das caméfitas e 
hemicriptófitas sob as fanerófitas); e, Gramínio-Lenhosa 
(domínio total das hemicriptófitas, acompanhadas de caméfitas e 
raras nanofanerófitas). Na área em estudo, apenas uma dessas 
formações ocorre: a Arbórea Aberta. 

A ocorrência de Cerrado nesta área da pesquisa ainda 
não havia sido registrada por nenhum outro trabalho 
fitogeográfico conhecido. Especular acerca de sua origem não é 
da competência própria deste trabalho. Todavia, parte da 
formação, a que reveste os topos mais elevados de rochas 
proterozóicas que sofreram fraturamento intenso e sem 
disposição de um manto de alteração definido, sugere ser uma 
relíquia paleoclimática ali refugiada. A outra parte, a que 
recobre as áreas circundantes de maior inclinação do terreno, 
mas provida de um manto de intemperismo profundo, pressupõe 
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uma ocupação decorrente da expansão da primeira. Que é 
fortemente afetada pelo desmatamento e a conseqüente 
lixiviação dos solos. Estes que evoluíram para distróficos e, por 
isso mesmo, se tornaram impeditivos à regeneração dos 
indivíduos florestais. Aqueles que cederam lugar aos 
provenientes dos facies refugiados do Cerrado. 

Sua fisionomia (formação), apesar de no cômputo geral 
ser aberta, apresenta, entretanto, algumas nuanças diferenciadas. 
Trechos há em que os indivíduos que compõem o estrato 
superior, ou microfanerofítico, são esparsos. Mas distribuídos de 
forma bastante regular. Enquanto nos espaços em aberto 
distinguem-se, apenas, algumas hemicriptófitas. Noutras vezes, 
as microfanerófitas, ao invés de isoladas, se agregam, e juntos 
com as nanofanerófitas formam reboleiras de aproximadamente 
cinco metros de diâmetros. Deixando, entre elas, os mesmos 
espaços somente ocupados por hemicriptófitas. E um terceiro 
caso se apresenta de forma mais ou menos adensada, porém, sob 
um único estrato baixo formado basicamente por 
nanofanerófitas, caméfitas e raras ocorrências de 
microfanerófitas. Este parece ser o resultado de uma expansão 
bem mais recente, principalmente porque os solos, apesar de 
rasos e cascalhentos, ou mesmo neossolos litólicos, seu caráter 
eutrófico indica que o pouco tempo de uso ainda não foi 
suficiente para lixiviá-los no mesmo grau dos dois primeiros 
casos. 
8.1.1 – Formação Arbórea Aberta – CRa 
Comunidade 1 

Compreende uma pequena área situada por sobre a serra 
do Cantinho que se alonga no sentido norte-sul, entre as cidades 
de Doutor Severiano e Coronel João Pessoa. Ela tem a sua 
individualidade relacionada com os solos distróficos (Alissolos 
Crômicos e Neossolos Litólicos) existentes na unidade de 
mapeamento de solos em que se situa. Sua vegetação apresenta 
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fisionomia aberta, sob as duas formas mencionadas acima. E 
seus indivíduos microfanerofíticos mais comuns são: a praíba 
(Simarouba versicolor), a lixeira (Curatella americana), o pau-
terra (Qualea parviflora), o gonçalo alves (Astronium 
fraxinifolium), principalmente. 

Comunidade 2 
Ocupa parte das bordas da serra de São José, nas 

proximidades sul da cidade de Coronel João Pessoa. Essa 
comunidade diferencia-se da anterior por apresentar uma 
fisionomia mais adensada e de porte mais baixo. Essa diferença 
pode ser decorrente das particularidades dos seus solos. Que, 
apesar de Neossolos Litólicos e Alissolos Crômicos eutróficos, 
são rasos, pedregosos, com seqüências de afloramentos rochosos 
e cascalheiras. Estes fatores impeditivos ao desmatamento 
sucessivo podem ter contribuído para que estes solos não 
tenham sido ainda totalmente exauridos. As fanerófitas mais 
freqüentes do estrato superior são: a caroba (Jacaranda sp.), o 
murici (Byrsonima cericia.), o carvoeiro (Sclerolobium sp.), a 
goiabinha (Eugenia sp.) e o pau-terra (Qualea parviflora). A 
seguir, a listagem completa das espécies encontradas nos pontos 
inventariados e nos trajetos percorridos durante os 
levantamentos botânicos feitos na área desta Formação. 
Listagem florística 
Nome científico Nome popular Família 
Amasonia campestris Aubl.  rabo-de-raposa Verbenaceae 
Aspidosperma sp. pitiá Apocynaceae 
Astronium fraxinifolium Schot gonçalo alves Anacardiaceae 
Anacardium aff. occidentale L. cajusinho Anacardiaceae 
Bauhinia sp. pé-de-cabra Caesalpiniaceae 
Bauhinia sp. mororó Caesalpiniaceae 
Borreria sp.  Rubiaceae 
Byrsonima spp murici Malpighiaceae 
Byrsonima cericia murici Malpighiaceae 
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Cassia sp. meladinha Caesalpiniaceae 
Curatella americana L. lixeira Dilleniaceae 
Dimorphandra gardneriana Tul barbatimão Mimosaceae 
Esenbeckia sp. laranjinha Rutaceae 
Eugenia sp. murta Myrtaceae 
Eugenia sp goiabinha Myataceae 
Evolvulus saxifragus Mart.  Convolvulaceae 
Guettarda sp. angélica Rubiaceae 
Himatanthus sp. banana-de-pap. Apocynaceae 
Hirtella ciliata Mart, e Zucc  Chrysobalanaceae 
Hymenae sp. jatobá Caesalpiniaceae 
Jacaranda sp. caroba Bignoniaceae 
Krameria tomentosa St. Hil. aratanha Krameriaceae 
Psidium sp. goiabinha Myrtaceae 
Polygala longicaulis H.B.K.  Polygalaceae 
Raphiodon echinus Schauer  Labiateae 
Qualea parviflora Mart. pau-terra Vochysiaceae 
Sclerolobium sp. carvoeiro Caesalpiniacae 
Securidaca diversifolia St. Hil. cipó-caninana Polygalaceae 
Simarouba versicolor St. Hil. praíba Simaroubaceae 
Terminalia fagifolia Mart. camaçari Combretaceae 

8.2 – Região da Caatinga - CT 
Segundo Assis (1997), “A Caatinga é um tipo de 

vegetação muito especial que ocorre, com exclusividade, na 
Região Nordeste do Brasil. É especial porque se trata de um 
bioma cujas características geoambientais não têm semelhanças 
no mundo fitogeográfico. Por isso é que tem sido objeto do 
interesse de estudiosos da Fitogeografia, procedentes do mundo 
inteiro. A flora peculiar que possui, ainda não totalmente 
conhecida nem, consequentemente, identificada, reclama por um 
trabalho muito criterioso e emergencial nesse sentido. Bem 
assim, as formas biológicas dos ecótipos de que se compõe, 
esses mesmos que respondem pelas diversas manifestações 
fitofisionômicas decorrentes de variações ambientais presentes 
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ou passadas reivindicam, mais ainda, pelo seu conhecimento e 
divulgação. Vez que há uma total carência de estudos também 
relacionados com essa particularidade científica. 

A ocorrência da Caatinga está diretamente 
correlacionada com as áreas por onde se distribui o conhecido 
“clima semiárido”. O Projeto RADAMBRASIL, que foi o órgão 
criado para classificar e mapear a vegetação de todo o território 
nacional, adotou o termo: "Estepe", na sua tentativa de 
unificação terminológica à classificação fitogeográfica 
internacional. Por esse motivo, algumas restritas áreas ausentes 
da semiaridez nordestina foram a ela incorporadas. Foram os 
exemplos do que chamou de “Caatinga do Cabo Frio”, no Rio 
de Janeiro; “Caatinga do Rio Negro” na Amazônia; e a própria 
"Campanha Gaúcha", no Rio Grande do Sul. 

Algumas das características mais marcantes da Caatinga 
são as suas amiúdes capacidades de defesa, de resistência e de 
adaptação à severidade dos períodos climáticos desfavoráveis ao 
desenvolvimento normal da vegetação. Ou aqueles 
representados pelas prolongadas estações secas de todos os anos 
e, não raramente, de vários anos seguidos. 

No caso particular nordestino, a Caatinga se caracteriza 
por apresentar, anualmente pelo menos, dois comportamentos 
fitofisionômicos, conforme sejam as durações das estações 
chuvosas ou de estio. No primeiro caso o espaço é 
quantitativamente dominado pela terófitas, com participação de 
hemicriptófitas e de geófitas. Enquanto no segundo caso, ou na 
época seca, devido à ausência daquelas, sobressaem-se as 
fanerófitas e caméfitas desprovidas de folhagens. No conjunto, 
são esses mesmos os grupos de plantas que, no espectro 
biológico de Raunkiaer (1934), caracterizam a Região 
Fitoecológica deste muito particularizado bioma: a Caatinga. 

Uma das principais características deste bioma é a 
diversidade fitofisionômica que aprresente. Ela pode variar 
desde um campo gramínio-lenhoso, até uma cobertura 
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nitidamente florestal, com intercalações entre esses dois 
extremos. Motivo pelo qual, a classificação foi feita pelo método 
das “Formações”, como segue: Arbórea Densa, Arbórea Aberta; 
Parque e Gramínio-lenhosa. 

Na área esclusiva deste trabalho, apenas as três primeiras 
foram identificadas. Não obstante o estudo ter sido desenvolvido 
ao nível de Comunidades. 

A Caatinga é a classe de vegetação que ocupa a maior 
parte da Folha objeto deste estudo. Sua distribuição, de modo 
contínuo, limita-se às áreas de altitudes não superiores aos 300 
metros. Ou as chamadas "Superfícies de Aplainamento". A sua 
existência atual, apesar de não ser uma decorrência das 
condições ambientais do momento é, no entanto, sustentada por 
estas. Esses condicionamentos atualmente responsáveis pela 
manutenção do ambiente propício à permanência da Caatinga 
têm as suas influências demonstradas por meio da pouca 
profundidade dos solos, pela curta estação úmida durante o ano 
e pelas baixas altitudes locais. Estas que se fazem representar 
por um relevo dominantemente sob a forma de depressão. Que é 
pontilhada por várias elevações com altitudes superiores aos 300 
metros. Dado este que favorece á existência de uma ampla 
variação no gradiente térmico, porque interfere no aumento da 
pressão barométrica e, conseqüentemente, da temperatura. 

Enquanto a área de recobrimento pela Caatinga não 
tenha problema de continuidade, o mesmo não acontece com a 
sua vegetação que, de parte a parte sofre modificações tanto na 
fisionomia quanto na composição florística. Com efeito, fácies 
se sucedem em que a tônica é, precisamente, as mudanças. 
Sejam na preferência de determinadas espécies ou na ausência 
de outras. Sejam na variação de porte ou na distribuição espacial 
dos seus elementos. Essas seqüências, quando não ocasionadas 
pela ação antrópica sobre o meio, são decorrentes de flutuações 
climáticas pleistocênicas pouco conspícuas. Estas mesmas que, 
de acordo com a natureza das rochas pré-existentes, puderam 
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desenvolver solos também variáveis. Entidades (facies) assim 
caracterizadas, quando situadas no âmbito de uma mesma 
unidade pedológica de mapeamento, constituíram as diversas 
comunidades cartografadas. As quais, por uma questão de 
hierarquia de mapeamento, foram estudadas por classe de 
formação. De acordo, ainda, com o grau de interferência humana 
que cada uma tenha sofrido até o presente. 
8.2.1 Formação Arbórea Densa – CTd 

Esta formação ocupa uma área não muito expressiva, que 
se estende pelas proximidades da cidade de Pilões, na porção 
centro-leste da Folha. Sua fisionomia não é contínua, sendo 
constantemente entrecortada por fácies de fisionomia aberta, 
cujas pequenas dimensões, entretanto, não permitiram seus 
delineamentos na escala adotada. Por esta razão, e considerando 
que não há alteração nas associações dos solos nem nas 
características destes, apenas uma única unidade de mapeamento 
foi delimitada, abrangendo as duas fisionomias numa mesma 
Comunidade. 
Comunidade 1 

Compreende a área total da formação. Ela não é 
caracterizada apenas pelas fisionomias que apresenta, mas 
também através da estrutura e da composição florística. Seu 
estrato superior, ou microfanerofítico, compõe-se, nos fácies 
abertos, de angico, aroeira, pereiro e imburana-de-cheiro ou 
cumaru. E nos adensados, de catingueira, pereiro e imburana-de-
cambão. No estrato inferior, por zua vez, domina o capim-
panasco, acompanhado por xique-xique. Quando na época 
chuvosa, porém, complementa o tapete formado por terófitas, ou 
plantas anuais. 

O porte baixo da vegetação, assim como a sua própria 
condição de pouco interferida, são devidos aos solos rasos e 
pedregosos que, além disso, capeiam rochas resistentes à 
alteração, representadas, principalmente, pelos granitos-
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gnáissicos. A camada pedregosa de seixos rudáceos quer indicar 
que essa fina película de solo é saldo de um provável ciclo de 
erosão que atuou na área, posteriormente ao que modelou o 
relevo regional, ainda no Plioceno. E que, a partir de então, as 
condições climáticas das classes regidas pela aridez que passou 
a atuar, não mais favoreceram o desenvolvimento de manto de 
intemperismo espesso. Resultando, com isso, na seleção de 
espécies vegetais apenas adaptadas ao novo ambiente. 

Estas condições pouco favoráveis também se estendem 
aos reservatórios aquáticos subterrâneos, face á quase 
inexistência de "fendas" captadoras das escassas águas pluviais 
que se precipitam durante as estações chuvosas. Fendas que 
acumulariam as águas indicadas à perfuração de poços, 
conforme expresso no mapa hidrogeológico. Todavia, os poucos 
lençóis que existem, são perfeitamente recomendáveis ao uso, 
face à cobertura vegetal pouco afetada que, por isso mesmo, 
mantém as zonas de infiltração protegidas. No que permite o 
abastecimento normal, por ocasião das chuvas. 
8.2.2 – Formação Arbórea Aberta – CTa 

Com uma distribuição bastante irregular, porquanto 
formada de pequenas áreas dispersas no perímetro da Folha, 
todavia, é esta a Formação que recobre a maior parte da 
superfície da Caatinga na área. Sua fisionomia de forma mais ou 
menos homogênea, no entanto sofre alterações de natureza 
antropogênica na sua maior parte. Variações diversas também 
ocorrem no contexto florístico, ao lado de variadas associações 
de solos, de constituição das rochas e de certas feições 
geomorfológicas. O condicionamento desses diversos fatores 
serviu para facilitar o delineamento das diferentes comunidades 
vegetais, inclusive as que já haviam sofrido desmatamentos nas 
suas diferentes categorias. 

Essa formação foi subdividida em três comunidades 
distintas. A divisão foi feita levando-se em consideração, em 
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primeiro lugar, a fisionomia que a vegetação apresenta. E em 
segundo lugar, as variações nas associações de solos e na maior 
ou menor frequência de algumas espécies vegetais. 
Comunidade 1 

Ocupa uma pequena área situada no centro-leste da 
Folha, ao nordeste da cidade de Pilões. Distingue-se pela 
dominância dos solos Brunos não Cálcicos, que são seguidos 
dos Litólicos rasos e pedregosos e dos Afloramentos rochosos. 
Apresenta uma superfície fortemente degradada, como saldo de 
um trabalho erosivo eficaz e marcado pela lentidão. Motivos 
pelos quais, não há evidências de água subterrânea em seus 
domínios. As espécies vegetais dominantes são as que melhor se 
adaptaram a estas condições ambientais pouco favoráveis, aos 
exemplos da catingueira, do pereiro, do mandacaru e do capim-
panasco. 
Comunidade 2 

Recobre duas áreas distintas. Uma menor, distribuída 
também ao nordeste de Pilões e outra mais ampla entre esta 
cidade e a de Francisco Dantas. Difere da comunidade anterior 
pela ocorrência do solo Podzólico Vermelho-Amarelo em 
associação com outras classes. Assim como pela florística, 
através da presença do angico, da imburana-de-cheiro ou 
cumaru e do xique-xique entre as demais espécies vegetais. A 
comum existência de locais indicados como favoráveis à 
perfuração de poços concorre para que os reservatórios possam 
ser explorados sem o risco de serem esgotados logo no primeiro 
ano de uso. Isso acontece porque a sua cobertura vegetal original 
ainda garante a infiltração das águas pluviais necessárias ao 
abastecimento dos lençóis. 
Comunidade 3 

Compreende uma pequena área situada ao leste da cidade 
de Pau dos Ferros. Distingue-se também por não apresentar 
indicações de locais com águas subterrâneas disponíveis à 
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exploração. Por sobre uma camada de solos dominantemente 
rasos e pedregosos, recobre uma vegetação de porte baixo 
(microfanerófitas) composta por angico, catingueira, pereiro, 
mandacaru e capim-panasco, como sendo as espécies 
dominantes. 
8.2.3 – Formação Arbórea Aberta mais Agricultura – 
CTa+Ag 

Constitui as áreas que apresentam sinais visíveis de 
interferência humana. Seja através da ocorrência de tratos 
agrícolas recentes, não mapeáveis devido as suas 
descontinuidades; seja pela presença marcante de espécies 
vegetais consideradas invasoras. Seja, ainda, pela criação 
extensiva do gado bovino. Ocupa a maior parte da área da 
Caatinga, em locais por onde fácies de vegetação natural ainda 
marcam suas presenças. Fatores variáveis de associação de 
solos, de relevo, de litologias e de maior ou menor frequência de 
determinadas espécies, contribuíram para que seis diferentes 
comunidades vegetais fossem delineadas. Como segue. 
Comunidade 1 

A maior parte desta comunidade ocorre ao sudeste e ao 
sudoeste da Folha, em áreas de associação de solos Litólicos, 
Brunos não Cálcicos e Podzólicos. Todos rasos e pedregosos, e 
desenvolvidos ao lado de Afloramentos Rochosos, por sobre um 
relevo bastante movimentado. Nas áreas por onde ainda se 
dispõe de cobertura vegetal original, ocorrem as espécies 
normais da Formação 8.2.2 - comunidade 1. Porém entremeadas 
por indivíduos provenientes da regeneração representados pelos 
marmeleiros preto e branco e pelo mofumbo. Apenas na unidade 
situada no extremo sudoeste existem poços em exploração, 
porém de vazão muito baixa. Além disso, são poucas as 
indicações de locais possíveis de perfuração de poços, no que se 
recomenda que os cuidados com a cobertura vegetal, no que diz 
respeito aos recursos hídricos superficiais, sejam 
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cuidadosamente intensificados. 
Comunidade 2 

Corresponde a várias unidades de mapeamento. Sendo 
que as mais representativas são: uma que se localiza no centro-
sul da área da Folha, localizada entre as cidades de Paraná e 
Tenente Ananias; outra que se situa entre as cidades de 
Alexandria e Marcelino Vieira; e, uma terceira, se estende pelas 
proximidades su-sudeste da cidade de Rafael Fernandes. Suas 
características, afora as áreas de cultivos recentes ou de 
regeneração pelo mofumbo, são mais ou menos idênticas às da 
mesma comunidade quando natural. Também são frequentes os 
pontos sugeridos para perfuração de poços, além de alguns já em 
exploração, porém de vazão em geral muito baixa. Cuidados 
para que a vazão possa ser aumentada devem ser tomados. 
Levando-se em conta que as zonas de infiltração, ou de recargas, 
que alimentam os lençóis sejam protegidas contra os 
desmatamentos. Assim como, com as áreas onde se situam os 
poços que vierem a ser futuramente explorados. Ou, quando for 
o caso de já ter havido desmatamentos, seja incrementado o 
reflorestamento com plantas nativas da própria comunidade. 
Comunidade 3 

Esta é omposta por diversas unidades dispersas pela área 
total da Folha, porém com maior concentração ao nor-nordeste, 
lá pelos arredores da cidade de Ereré. Além de outra a sudeste 
da cidade de Pau dos Ferros, em torno da represa de mesmo 
nome. É constituída de solos Litólicos e Podzólicos eutróficos, 
rasos e pedregosos, distribuídos por sobre relevos por vezes 
movimentados. Esses fatores desfavorecem a existência de 
poços perfurados, assim como áreas a eles factíveis. Exceção 
feita apenas a uma única unidade situada no limite norte da 
Folha. Além das espécies vegetais dominantes da comunidade, 
são encontrados, com freqüência, o mofumbo e o marmeleiro. 
Comunidade 4 
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É constituída por algumas pequenas unidades que se 
caracterizam pela forma de relevo do tipo inselbergues, que 
apresenta. Em razão disso, dominam os solos Litólicos 
pedregosos e os Afloramentos Rochosos. Mesmo assim, são 
normalmente cultivados nas suas encostas. O que requer certos 
cuidados com vistas ao carreamento dos poucos solos 
cultiváveis que ainda restam. A flora, pouco diversificada, é 
representada principalmente por angico, aroeira, catingueira, 
mandacaru, marmeleiro e xique-xique. Não há evidências, pelos 
mesmos fatores impeditivos, de possibilidade de reserva de água 
subterrânea. 
Comunidade 5 

É formada por duas pequenas unidades: uma ao norte da 
cidade de Pilões, e outra também na porção norte de Pau dos 
Ferros. São áreas que se caracterizam pela dominância de solos 
Planossolos solódicos, na sua maior parte pedregosos, além de 
afloramentos de rochas. Como consequência, a vegetação 
apresenta um estrato baixo composto quase totalmente pelo 
capim-panasco. E um estrato superior aberto, formado por 
catingueira, pereiro, mofumbo e marmeleiro. Ao exemplo da 
comunidade anterior, não há indicação da existência de poços 
subterrâneos em exploração. Nem de serem futuramente 
explorados. Todos esses fatores, se bem não sejam favoráveis ao 
uso da terra com lavouras, entretanto a área é utilizada para a 
criação rudimentarmente extensiva do gado bovino. 
Comunidade 6 

Esta ocupa, também, algumas pequenas unidades do 
terreno dispersas pelas proximidades da cidade de Francisco 
Dantas. São áreas aplainadas, por onde predominam os solos 
Planossolos, solódicos ou não, em associação com os Podzólicos 
eutróficos. Ambos, por vezes, bastante profundos. Essas 
características, além da ocorrência de "fendas" indicativas de 
água subterrânea numa das unidades, e da presença de rochas 
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areníticas em outras, testemunham uma reserva subterrânea que, 
no entanto, não está sendo explorada. Cuidados com a 
manutenção da cobertura vegetal ainda existente se fazem 
obrigatoriamente necessários. Porquanto, fonte reguladora da 
alimentação dos reservatórios. As espécies vegetais mais 
comumente encontradas são: a catingueira, o pereiro, o capim-
panasco, o mofumbo e o marmeleiro. 
8.2.4 – Formação Parque - CTp 

A formação sob a denominação Parque existente na área 
se caracteriza por apresentar uma fisionomia composta de dois 
estratos bem definidos. Um superior, formado por 
microfanerófitas bem esparsadas, ou ainda, sob a forma de 
pequenos agrupamentos. E um inferior dominado por 
hemicriptófitas representadas pelo capim-panasco que, no 
período úmido a elas se soma uma variedade de plantas anuais: 
as terófitas. A litologia de origem sedimentar é constituída pelos 
arenitos terciário-quaternários provenientes do Arenito Serra do 
Martins. Os mesmos que ainda exibem algumas formas residuais 
representadas pelos platôs mais proeminentes da vizinha Serra 
de Portalegre. Trata-se de uma superfície bastante aplainada, em 
que é comum a presença de lagoas nos trechos de capeamentos 
pouco espessos. Ou onde afloram rochas graníticas 
proterozóicas, sob a forma de pequenas depressões. Elas 
sugerem diminutas bacias de deflação que se encarregam de 
dificultar o escoamento normal da drenagem. 

Nesta formação, em virtude das características mais ou 
menos homogêneas expressas pelos fatores ambientais que a 
compõem, apenas uma comunidade vegetal foi considerada. 
Comunidade 1 

Situada ao su-sudeste da cidade de Francisco Dantas, 
compreende a totalidade da área da Formação. As características 
planas do relevo, os solos por vezes profundos e bem drenados e 
a litologia sedimentar que apresenta, confere-lhe uma posição 
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privilegiada no concernente ao potencial de água subterrânea. 
Com boas possibilidades de aproveitamento. Embora a 
cobertura vegetal de compleição muito aberta (Parque) não seja 
de todo favorável. Por esse motivo, se faz necessária a sua 
preservação, ao menos nas condições em que se encontra 
contemporaneamente. Além disso, a faixa aluvial, ou de 
sedimentos recentes que a atravessa, pode ter sua alimentação 
aquífera estendida muito além do período chuvoso. Processo que 
se dá através da chamada: "infiltração efluente", permitindo que 
o seu período anual de cultivo seja bem mais prolongado. 

De modo geral, a área é utilizada pela criação extensiva 
do gado bovino, que encontra no tapete inferior da vegetação, 
excelentes condições de reserva de ração natural. Todavia, o 
pisoteio progressivo comprometerá, com o tempo, a capacidade 
de infiltração das águas pluviais que se precipita anualmente. As 
espécies vegetais mais comuns dessa comunidade são: a 
catingueira, o pereiro, o mofumbo, o marmeleiro, o capim-
panasco e, na quadra úmida do ano, uma infinidade de plantas 
anuais: as terófitas. 
8.2.5 – Agropecuária na Caatinga Parque – ApCTp 

São as áreas ocupadas por atividades agrícolas que se 
situam no interior da Formação Parque, respondendo por pouco 
mais da sua metade. Compreendem as faixas aluviais e áreas 
contíguas representadas por níveis de terraços provavelmente 
pleistocênicos. Além de partes das zonas de acumulação 
detrítica situadas entre as elevações e os níveis de cotas 
inferiores. Elas se distinguem pela ausência total, ou parcial, de 
vegetação original. Total quando não mais são encontrados 
indivíduos florísticos que testemunhem a vegetação nativa. E, 
parcial, quando algumas espécies isoladas, ou mesmo pequenos 
remanescentes não mapeáveis na escala adotada, ainda se fazem 
presentes. Por esse motivo, duas unidades distintas de 
mapeamentos foram consideradas, sob a categoria de 
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comunidades. 
Comunidade 1 

Representa as áreas com predominância da exploração 
agrícola, mas pontilhadas por dispersos testemunhos da 
cobertura original, geralmente sob a forma de reduzidos fácies 
de fisionomia aberta. Condições estas que são decorrentes dos 
desmatamentos seculares destinados à extração das essências 
mais utilizadas no consumo local e ao pastoreio pelo gado 
bovino, predominantemente. Essas áreas de exploração agrícola 
correspondem aos terraços mais antigos em que os solos pouco 
mais profundos, proporcionam uma maior retenção hídrica nos 
seus perfis. Motivo pelo qual é frequente o seu uso pelas 
culturas básicas de subsistência: milho e feijão. E, também, a 
comercial: o algodão. Nos trechos ainda cobertos por vegetação, 
são encontrados testemunhos de angico, aroeira e juazeiro. Além 
das espécies de regeneração: o marmeleiro e o mofumbo. A 
pecuária se estende pelos pediplanos e encostas das baixas 
elevações. 
Comunidade 2 

Compreende as áreas de acumulação recente, marginais 
aos canais de drenagem. Inclusive os níveis de terraços ou 
rampas de colúvio testemunhos, provavelmente, das últimas 
flutuações climáticas do Quaternário. Toda área é anualmente 
ocupada por lavouras de ciclo curto, principalmente as 
alimentares. Isso se deve à natureza da profundidade dos solos e 
às cotas mais baixas dos terraços, que permitem uma maior 
permanência úmida durante o ano. As plantas não agrícolas são 
geralmente terófitas que se instalam nos períodos favoráveis, ou 
normalmente em áreas de pousio. A seguir, a listagem completa 
das espécies encontradas nos pontos inventariados e nos trajetos 
percorridos durante os levantamentos botânicos feitos na região 
da Caatinga, em todas as Formações relacionadas. 
Listagem florística 
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Nome Científico Nome Popular Família 
Aristida setifolia H.B.K capim-panasco Poaceae 
Aspidosperma pyrifolium 
Mart. pereiro Apocynaceae 

Acacia farnesiana (L.) 
Willd. corona-christi Mimosaceae 

Allamanda sp.  Apocynaceae 
Arrabidaea sp. cipó-bugi Bignoniaceae 
Anadenanthera colubrina 
(Vell.) Brenan  Angico Mimosaceae 

Auxemma oneocalyx (Fr. 
All.) Taubert pau-branco Boraginaceae 

Cuscuta sp cipó-chumbo Convolvulaceae 
Jacquemontia sp  Convolvulaceae 
Polygala violacea Aublet  Polygalaceae 
Stachytarpheta sp.  Verbenaceae 
Trimezia sp.  Iridaceae 
Combretum leprosum Mart. mofumbo Combretaceae 
Elionurus cf. candidus 
Hack. et Lind. 

 Poaceae 

Microtea maypyrensis G. Don  Phytolacaceae 
Neesiochlou barbata 
(Nees) Pilger 

 Poaceae 

Panicum fasciculatum Sw.  Poaceae 
Tragus berteronianus 
Schult 

 Poaceae 

Paspalum fimbriatum Kunth  Poaceae 
Pithecellobium dumosum Benth. jurema-branca Mimosaceae 
Setaria geniculata (Lam.) Beauv.  Poaceae 
Caesalpinia pyramidalis Tul. catingueira Caesalpiniaceae 

Cassia cericea Sw. mata-pasto-
cabeludo Caesalpiniaceae 

Cassia tora L. mata-pasto Caesalpiniaceae 
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Leptorhoeo filiformis C.B. 
Clarke 

 Commelinaceae 
Ipomoea cairica (L.) Sweet.  Convolvulaceae 
Ipomoea subincana 
Schoisy 

 Convolvulaceae 

Ipomoea trifida G. Don  Convolvulaceae 
Combretum lanceolatum 
Pohl. et Eichl. mofumbo do rio Combretaceae 

Serjania sp. saia-de-ariu Sapindaceae 
Cassia supplex Mart. ex Benth.  Caesalpiniaceae 
Crumenaria decumbens Mart.  Rhamnaceae 
Sida anomala St. Hil.  Malvaceae 
Chloris barbata Sw.  Poaceae 
Cyperus albomarginatus 
Mart.  

 Cyperaceae 

Cyperus rivularis Kinth.  Cyperaceae 
Cyperus sp.  Cyperaceae 
Digitaria sanquinalis (L.) 
Scop. 

 Poaceae 

Enteropogon mollis (Nees) 
Clayton 

 Poaceae 

Eragrostis maypurensis 
(H.B.K.) Stend 

 Poaceae 

Fimbristylis sp.  Cyperaceae 
Ipomoea operculata Mart. jitirana Convolvulaceae 
Macroptilium martii 
(Benth.) Maréchal e Baudet 

oró ou feijão 
orelha-de-onça Papilionaceae 

Oxalis euphorbioides St. Hil.  Oxalidacea 
Polygala sp.  Polygalaceae 
Rhynchospora spp.  Cyperaceae 
Scirpus micranthus Vahl  Cyperaceae 
Cochlospermum vitifolium 
(Willd) Spreng 

algogão-brabo 
ou pacotê 

Cochlospermac
eae 
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Pectis elongata H. B. K.  Compositae 
Bacopa sp.  Scrophulariacea 
Diodia aff. teres Walt.  Rubiaceae 
Oldenlandia filicaulis K. 
Schum 

 Rubiaceae 

Paepalanthus cf. bifidus 
(Schrad.) Kunth. 

 Eriocaulaceae 

Phynchospora spp.  Cyperaceae 
Schultesia sp.  Gentianaceae 
Seirpus sp.  Cyperaceae 
Cassia suplex Mart. ex Benth.  Caesalpiniaceae 
Eragrostis rufescens 
Schrad. ex Schult 

 Poaceae 

Gomphrena cf. celosioides 
Mart. ervanço Onagraceae 

Polygala orobus Chod.  Polygalaceae 
Waltheria macropoda Turcz.  Sterculiaceae 
Zornia diphylla Pers.  Papilionaceae 
Zornia harmsiana Standley  Papilionaceae 
Bacopa sp.  Scrophulariaceae 
Hydrolea spinosa L.  Hydrophyllaceae 
Pithecellobium sp. arapiraca Caesalpiniaceae 
Licania rigida Benth. oiticica Chrysobalanacea 
Caesalpinia ferrea Mart. pau-ferro; jucá Caesalpiniaceae 
Cenchrus ciliaris L.  Poaceae 
Cuphea sp.  Lythraceae 
Monnina sp.  Polygalaceae 
Cnidosculus phyllacanthus 
(Muell. Arg.) Pax e Hoff faveleira Euphorbiaceae 

Eragrostis japonica Trin.  Poaceae  
Ludwigia helminthorhiza 
(Mart.) Hara 

 Onagraceae 
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Neptunia plena Benth. mimosa amarela Mimosaceae 
Paspalum repens Berg.  Poaceae 
Thalia sp.  Marantaceae 
Eichornia sp. aguapé; baronesa Pontederiaceae 
Echinodorus sp. chapéu-de-couro Alismataceae 
Hidrocleys martii Seub.  Limnocharitaceae 
Nymphaea ampla DC. golfe Nymphaeaceae 
Thalia sp.  Marantaceae 
Cenchrus ciliaris L.  Poaceae 
Tabebuia roseo-alba 
(Ridley) Sandw. pau-d'arco-roxo Bignoniaceae 

Amburana claudii imburana-de-
cheiro Papilionaceae 

Andira sp. angelim Papilionaceae 
Astronium urundeuva aroeira Anacardiaceae 
Bauhinia sp. miroró Caesalpiniaceae 
Brosimum gaudichaudii inharé Moraceae 

Bursera leptophloeos imburana-de-
cambão Burseraceae 

Caesalpinia microphylla catingueira 
rasteira Caesalpiniaceae 

Calotropis procera  algodão-de-seda Asclepiadaceae 
Capparis flexuosa L. feijão-brabo Capparidaceae 
Cassia sp.  meladinha Caesalpiniaceae 
Cereus jamacaru mandacaru Cactaceae 
Cnidosculus urens cansanção Euphorbiaceae 
Copernicia prunifera  carnaúba Palmae 
Cordia leucocephala moleque-duro Boraginaceae 
Crataeva tapia L. trapiá Capparidaceae 
Croton hemiargyreus sp. marmeleiro preto Euphorbiaceae 

Croton sincorensis marmeleiro 
branco Euphorbiaceae 
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Croton sp. velame Euphorbiaceae 

Encholirium spectabile macambira-de-
lajeiro Bromeliaceae 

Enterolobium 
contortisiliquum tamboril Mimosaceae 

Helicteres sp. sacarrolha Sterculiaceae 
Inga sp.  ingá Mimosaceae 
Jatropha sp. pinhão Euphorbiaceae 
Luetzelburgia auriculata pau-mocó Papilionaceae 
Manihot sp. maniçoba Euphorbiaceae 
Maprounea sp. pau-de-leite Euphorbiaceae 
Melocactus sp. coroa-de-frade Cactaceae 
Mimosa caesalpinifolia sabiá Mimosaceae 
Mimosa hostilis  jurema-preta Mimosaceae 
Pilosocereus gounellei xique-xique Cactaceae 
Pilosocereus piauhyensis facheiro Cactaceae 
Pseudobombax sp. embiratanha Bombacaceae 
Sapindus saponaria L. sabonete Sapindaceae 
Stemodia maritima L. imbu-cajá Scrophulariaceae 
Tabebuia impetinginosa pau-d'arco-roxo Bignoniaceae 
Triplaris pachau pageú Polygonaceae 
Ximenia americana L ameixa Olacaceae 
Ziziphus joazeiro juazeiro Rhamnaceae 

 

8.3 – Região da Floresta Estacional Decidual - FD 
Segundo o conceito geral utilizado pelo Projeto 

RADAMBRASIL para classifcar as florestas estacionais 
existentes no Brasil, a da área em estudo, pela posição 
geográfica em que se encontra (zona tropical), pertence à classe 
da que é relacionada com o clima de duas estações, uma seca e 
outra úmida. É este tipo de clima que determina a 
estacionalidade foliar dos 50% ou mais dos indivíduos que 
formam a sinúsia superior, por adaptação à deficiência hídrica 
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no curso da estação de estio. O porte da vegetação, em geral é 
baixo (microfanerófitas). As espécies possuem folhas 
membrenáceas de tamanho reduzido. A proteção das gemas 
foliares são outras formas de manifestações fisiológicas também 
condicionadas pelas influências climáticas reinantes do tipo duas 
estações anuais. 

A ocorrência dessa vegetação do tipo florestal na área 
deste estudo não tem sido normalmente registrada como tal. Isso 
decorre, no contexto visual, por ela apresentar alguma 
semelhança fisionômica com a Caatinga de seus arredores. 
Casos em que os seus indivíduos também deixam cair as folhas 
durante as estações não chuvosas. No contexto ambiental, a 
ausência desse registro se deve à ausência de análise dos demais 
fatores ambientais que agem e interagem no meio, determinando 
as diferentes manifestações fisionômico-ecológicas expressas 
por cada Região, em particular. 

No caso da área em foco as principais diferenças que se 
observam podem ser determinadas mediante a observação, 
dentre outros, dos seguintes fatores: a) dominância quase total 
do grupo das fanerófitas sobre o das terófitas (na Caatinga dá-se 
o contrário); b) solos da classe dos Latossolos e Podzólicos 
profundos, que somente são desenvolvidos sob condições de 
clima tropical quente e úmido e por um longo período de 
intemperismo; c) impossibilidade de regeneração das espécies 
nativas quando dos seus sucessivos desmatamentos, que 
gradativamente passam a ser substituídas por espécies da 
Caatinga; d) a flora é composta por indivíduos não adaptáveis 
aos solos comuns das áreas cobertas pela Caatinga. 

O desenvolvimento inicial dessa floresta na área remonta 
a um período em que as condições ambientais do local eram 
condicionadas a um clima tropical quente e úmido desprovido 
de estação biologicamente seca durante o ano. As florestas das 
regiões tropicais precisam dessas características climáticas para 
que possam surgir e se desenvolver. Isso é importante porque as 
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condições de estacionalidade a que as florestas das regiões 
tropicais estão exibindo na atualidade são apenas reflexos de 
estágios ambientais decorrentes de diferentes fases 
paleoclimáticas que agiram no sentido cada vez mais 
desfavorável a elas. Motivos que lhes submeteram a um estado 
de regressão lenta e gradual, até chegarem aos limites da 
extinção. Essa ação negativa do clima sobre a vegetação 
contribui para que ela se torne frágil a ponto de, face aos 
constantes desmatamentos, sua flora principal passa a ser 
substituída pela da Caatinga ou pela do Cerrado. Conforme seja 
a natureza do substrato e o prolongamento da estação 
biologicamente seca anual. 

Na Folha em pauta, a área ocupada por essa região 
fitoecológica encontra-se distribuída pelos setores oeste e 
nordeste da mesma. Locais que estão representados pelos 
relevos serranos de cotas altitudinais, em média, superiores aos 
500 metros. É formada por pequenos testemunhos 
desenvolvidos sobre capeamentos terciário-quaternários ilhados 
por entre a região da Caatinga. Toda a sua área, porém, se 
encontra em menor ou maior grau, destituída das suas 
fisionomias originais, por força da ininterrupta e secular ação 
antropogênica. Esta que, antes mesmo da ocupação humana em 
princípios do século XVII, já o era pelos indígenas que 
abandonaram o litoral precionados pelos colonizadores 
europeus. Por isso a delimitação, para efeito de mapeamento, foi 
de apenas duas formações, com suas respectivas comunidades 
então identificadas. Quando ainda portadoras de cobertura 
vegetal original, embora secundária. E o das Áreas 
Antropogênicas, quando apenas alguns remanescentes podem 
ser visualizados por entre as extensas áreas de cultivos. 
8.3.1 – Formação Floresta Decidual Secundária - FDs 

Compreende as áreas providas de uma cobertura vegetal 
resultante da regeneração, após os desmatamentos da vegetação 
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original. Vulgarmente conhecida pelo nome de "capoeira", 
compõe-se, basicamente, de fanerófitas (meso, micro e 
nanofanerófitas) com proteção das gemas foliares. Ainda assim, 
elas não conseguem formar estratos nitidamente regulares. 
Nessas condições, apenas uma comunidade foi cartografada. 
Comunidade 1 

Ocupa uma diminuta área situada no vértice noroeste da 
Folha, como resultado do seu prolongamento vindo da 
quadrícula vizinha (Folha SB. 24-Z-A-I Orós). Caracteriza-se 
por apresentar um relevo bastante escarpado, solos Litólicos e 
Podzólicos eutróficos, além de Afloramentos de Rochosos. A 
vegetação, face à interferência humana e à forte inclinação dos 
terrenos, possui fisionomia heterogênea e porte normalmente 
baixo. É mais comumente representada pela sipaúba, o inharé, o 
pitiá, a maniçoba e o catolé. Por situar-se em cabeceiras de 
drenagem, assim como pela instabilidade dos terrenos em 
função da declividade; se faz necessário que a sua cobertura 
vegetal seja permanentemente mantida sob rigoroso estado de 
conservação. 
8.3.2 – Formação Floresta Decidual Secundária com 
Agricultura - FDsAg 

Representa as áreas recobertas por "capoeiras", e que se 
encontram entrecortadas por tratos agrícolas recentes, mas não 
dominantes.  Ação que se constitui em mais uma etapa no 
processo de desmatamento. Acentuadas variações no 
componente solo motivaram a delimitação de duas diferentes 
comunidades. 
Comunidade 1 

Afora as duas pequenas unidades localizadas ao norte da 
cidade de São Miguel, ou nos limites oeste da Folha, ocupa duas 
outras bem mais representativas. Uma ao sul e outra ao nordeste 
da cidade de Coronel João Pessoa. Rrecobrem grande parte da 
serra de São José e parcelas de suas encostas. São áreas de 
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relevo considerado montanhoso fortemente dissecado e de solos 
dominantemente rasos. Estes são representados, principalmente, 
pelos Litólicos eutróficos associados aos Podzólicos também 
eutróficos e Afloramentos Rochosos. A vegetação possui um 
estrato superior composto por indivíduos com alturas entre cinco 
e oito metros de altura, aproximadamente. E é caracterizada por 
apresentar uma grande variedade de espécies, com destaques 
para a sipaúba, o inharé, o murici, o pitiá, a aroeira e o 
carvoeiro. Tal como a comunidade anterior, sua cobertura 
vegetal deve ser rigorosamente preservada, por se tratar de 
cabeceiras de afluentes da bacia hidrográfica do importante rio 
Apodi. Contribuem, ainda, a alta declividade dos terrenos, a 
estrutura inconsistente dos solos das encostas e a ocorrência de 
locais indicados à perfuração de poços. 
Comunidade 2 

É representada por duas unidades distintas: uma a leste 
da serra do Cantinho, ou da área de recobrimento do Cerrado, e 
outra pelos arredores da cidade de Dr. Severiano, nas porções 
que se situam entre os seus lados sudeste e noroeste. A 
ocorrência de solos distróficos devidos ao lixiviamento pelo 
desmatamento contínuo de algumas parcelas constitui o 
principal fator de diferenciação entre esta e a comunidade 
anterior. Assim é que os solos dominantes são da classe dos 
Litólicos associados a Podzólicos e Afloramentos Rochosos. O 
relevo é igualmente montanhoso, porém na forma de cristas. 
Fatores estes que se alinham de todo restritivos aos 
desmatamentos desordenados. Mormente por se tratar, também, 
de fonte inicial de drenagem. As espécies vegetais de maior 
destaque são: sabiá, angico, inharé, angelim e catolé. 
8.3.3 – Agricultura na Floresta Decidual Secundária - 
AgFDs 

Compreendem as áreas onde são desenvolvidas as 
atividades agrícolas que se destinam, em sua grande maioria, ao 
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abastecimento das áreas circunvizinhas sob condições 
ambientais desfavoráveis. Representam a maior parte da Região 
da Floresta, na qual se distingue, por apresentar apenas alguns 
remanescentes da vegetação florestal original de outrora. 

Apesar de ser a unidade de maior dimensão territorial no 
contexto da área destinada aos cultivos, no entanto ela se 
encontra distribuída por três setores distintos: um ao nordeste da 
Folha, por sobre a serra de Portalegre; outro ao sul, pelos 
arredores da cidade de Paraná; e o terceiro, o maior deles, ao 
oeste, ligando a cidade de São Miguel no Rio Grande do Norte, 
à de Pereiro, no Ceará. Caracteriza-se pela sua quase total 
devastação para o cultivo de lavouras diversas e de plantas 
frutíferas, favorecidas que são pela estação úmida mais 
prolongada que a dos pediplanos por onde se desenvolve a 
Caatinga. Porquanto, nas áreas serranas há a influência da 
altitude maior, e a ocorrência de solos dos tipos Podzólicos 
associados aos Latossolos, ambos geralmente profundos. 

Poucos são os remanescentes florestais que podem ser 
visualizados, por isso não mapeáveis. Isto porque se apresentam 
sob pequenos núcleos isolados, às vezes como produtos de 
regeneração mais recente. O uso agrícola constante e 
desordenado, principalmente nas encostas íngrimes, tem 
contribuído para que a camada superficial do solo seja 
facilmente carreada, tornando-o distrófico e, por isso mesmo, à 
beira da incapacitação produtiva. Razões pelas quais, cuidados 
urgentes devem ser tomados a fim de que a área não se torne 
improdutiva na sua totalidade. Principalmente por apresentar um 
razoável potencial hídrico subterrâneo. E, ainda, pela sua 
condição de "divisor d'água" das bacias hidrográficas dos rios: 
Apodi e Jaguaribe. Dentre as espécies remanescentes destacam-
se a sipaúba, o pitiá, o inharé, o pau-d’arco rosa, o freijó e o 

catolé. A seguir, são feitos comentários sobre as culturas 
cultivadas na área, pelas suas características de ciclos curto e 
longos ou permanentes. 
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Domínio das Culturas Cíclicas 
São as áreas anualmente utilizadas pelo cultivo de 

lavouras diversas de ciclo curto. Sua distribuição mais ampla se 
situa pelos arredores da cidade de Luiz Gomes e pelas bordas 
leste da serra de São José, e partes do seu platô. Outras áreas de 
inferiores dimensões são encontradas por sobre a serra de 
Portalegre e pelas proximidades das cidades de Pilões e de 
Francisco Dantas. Locais constituídos de pequenos núcleos 
dispersos por entre as formações da Caatinga. Tanto estas, 
quanto a unidade na qual se situa a cidade de Luiz Gomes, já se 
encontra numa fase bastante avançada de exaustão de seus solos, 
que são representados por Podzólicos e Latossolos, 
dominantemente distróficos. Por isso, com uma forte tendência à 
savanização. 

Nas demais áreas, talvez porque o uso não tenha sido tão 
acentuado em função das restrições impostas pelo relevo e pelos 
solos Litólicos predominantemente rasos e pedregosos, o 
desgaste tenha sido inferior. Mas nem por isso inspiram menores 
cuidados. Preocupações que devem ser extensivas à possível 
exploração de reservatórios subterrâneos, por incapacidade de 
percolação das águas pluviais em decorrência da ausência de 
cobertura vegetal. 
Domínio das Culturas Permanentes 

É constituída pelas áreas que correspondem aos 
pequenos platôs mais proeminentes da serra de Portalegre. 
Localizam-se a nordeste da Folha e são portadores de solos do 
tipo Latossolo distrófico e álico oriundos dos sedimentos 
terciários do Grupo Barreiras, sob a denominação de “Arenito 
Serra do Martins”. Apesar de sua maior parte ser utilizada pela 
fruticultura, à frente o cajueiro (Anacardium occidentale), os 
solos já se encontram exauridos e com sua capacidade de 
infiltração bastante reduzida. Em parte pelo espaçamento longo 
dos cajuais, em parte pela ausência de estrato vegetativo 
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inferior. Embora seu relevo seja bastante favorável, beneficiado 
que é pelas suas formas tabulares. 

A seguir, a listagem completa das espécies encontradas 
nos pontos inventariados e nos trajetos percorridos durante os 
levantamentos botânicos feitos na região das Florestas, em todas 
as Formações relacionadas. 
Listagem florística 
Nome Científico Nome Popular Família 
Acacia sp. serra-guela Mimosaceae 
Bauhinia pulchella Benth. mororó Caesalpiniaceae 
Cassia macranthera DC  Caesalpiniaceae 
Croton lobatus Muell. Arg.  Euphorbiaceae 
Dioscorea sp. cará-da-mata Dioscoreaceae 
Hyparhenia rufa (Nees) Stapf. capim-jaraguá Poaceae 
Myrcia sp.  Myrtaceae 
Sebastiania sp.  Euphorbiaceae 
Setaria tenax (L. Rich) Desv.  Poaceae 
Streptostachys asperifolia Desv.  Poaceae 
Thiloa glaucocarpa (Mart.) 
Eichl. 

sipaúba Combretaceae 

Tillandsia loliacea Mart. ex 
Schultes 

 Bromeliaceae 

Tillandsia recurvata L.  Bromeliaceae 
Tillandsia sp.   Bromeliaceae 
Eragrostis japonica (Thumb.) capim-luca Poaceae 
Indigofera sp.  Papilionaceae 
Peireskia cf. grandifolia 
Haworth. 

ora-pro-nobis Cactaceae 

Cissus sicyoides Baker  Vitaceae 
Eugenia sp. goiabinha Myrtaceae 
Phyllanthus orbiculatus L. C. 
Rich 

 Euphorbiaceae 
Aeschunomene sp.  Papilionaceae 
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Platymiscium floribundum Vog. coração-de-negro Papilionaceae 
Crataeva tapia L. trapiá Capparidaceae 
Bignonia unguis-cati L.  Bignoniaceae 
Bonamia burchella 
(Choisy) Hallier 

 Convolvulaceae 

Cassia macranthera DC.  Caesalpiniaceae 
Cassia trachypus Benth. meladinha Caesalpiniaceae 
Chaetocalyx scandens (L.)   Fabaceae 
Cordia trichotoma (Vell.) 
Arrab. ex Stend. freijó Boraginaceae 

Memora sp.  Bignoniaceae 
Acacia paniculata Willd. unha-de-gato Mimosaceae 
Alternanthera brasiliana 
(L.) Kuntze 

 Amaranthaceae 

Amasonia campestris 
(Aubl.) Moldenke rabo-de-raposa Verbenaceae 

Bauhinia cheilantha 
(Bong.) Stend. mororó Caesalpiniaceae 

Cassia occidentalis L. manjerioba  Caesalpiniaceae 
Cordia alliodora Cham. frei-jorge Boraginaceae 
Chrysophyllum sp. maçaranduba Sapotaceae 
Eugenia sp. mata-branca Myrtaceae 
Eugenia sp. limãozinho Myrtaceae 
Guettarda angelica Mart. angélica Rubiaceae 
Lasiacis divaricata (L.) 
Hichc. 

 Poaceae 

Richardia grandiflora (Cham. 
e Schldk.) Schult. e Schult. asa-de-pato Rubiaceae 
Tinantia sprucci Clark  Commelinaceae 
Tabebuia impetinginosa 
(Mart. ex DC.) Standl, 

pau-d'arco-rosa; 
pau-d'arco-roxo Bignoniaceae 

Acacia sp. rasga-beiço Mimosaceae 
Acacia sp. espinheiro Mimosaceae 
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Aechmea sp. croatá Bromeliaceae  
Alibertia sp. marmelada Rubiaceae 

Amburana claudii imburana-de-
cheiro Papilionaceae 

Anacardium occidentale L. cajueiro Anacardiaceae 
Anadenanthera colubrina sp. angico  Mimosaceae 
Andira sp. angelim Papilionaceae 
Apeiba tibourbou pau-de-jangada Tiliaceae 
Aspidosperma melanocalyx sp. pitiá Apocynaceae 
Astronium fraxinifolium Gonçalo-alves Anacardiaceae 
Astronium urundeuva aroeira Anacardiaceae 
Bauhinia sp. mororó Caesalpiniaceae 
Bowdichia virgilioides sucupira Papilionaceae 
Brosimum gaudichaudii inharé Moraceae 
Buchenavia callistachya sp. mirindiba Combretaceae 

Bursera leptophloeos imburana-de-
cambão Burseraceae 

Byrsonima sp. murici Malpighiaceae 
Caesalpnia ferrea pau-ferro Caesalpiniaceae 
Casearia sp. andorinha Flacourtiaceae 
Capparis flexuosa L. feijão-brabo Capparidadeae 
Cereus jamacaru Mandacaru cactaceae 

Chorisia sp. barriguda-de-
espinho Bomabacaceae 

Cochlospermum vitifolium algodão-brabo Cochlospermaceae 
Copaifera langsdorffii pau-d'óleo Caesalpiniaceae 
Cordia trichotoma frei-jorge; freijó Boraginaceae 
Croton sp. velame Euphorbiaceae 
Cupania sp. cabotã-de-rego Sapindaceae 
Dalechampia sp. tamiarana Euporbiaceae 
Dioclea sp. mucunã Papilionaceae 
Enterolobium timbaúba; Mimosaceae 
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contortisiliquum tamboril 
Erythrina velutina mulungu Papilionaceae 
Fagara sp. laranjinha Rutaceae 
Ficus sp. gameleira moraceae 
Helicteres sp. sacarrolha Tiliaceae 
Hymenaea sp. jatobá Caesalpiniaceae 
Inga sp.  ingá Mimosaceae 
Jacaranda sp. caroba Bignoniaceae 
Jenipa americana L. jenipapo Rubiaceae 
Licania tomentosa oiti Chrysobalanaceae 
Luchea sp. açoita-cavalo Tiliaceae 
Luetzelburgia auriculata pau-mocó Papilionaceae 
Machaerium sp. coração-de-negro Papilionaceae 
Mainihot sp. maniçoba Euphorbiaceae 
Maprounea sp. pau-de-leite Euphorbiaceae 
Mimosa caesalpinifolia sabiá Mimosaceae 
Mimosa sp.  jurema margosa Mimosaceae 
Myrcia sp. murta-roxa Myrtaceae 
Nicotiana glauca fumo-brabo Solanaceae 
Ocotea sp. louro-pimenta Lauraceae 
Philodendron sp. imbé Araceae 
Pithecellobium sp. canzenze; camunzé Mimosaceae 
Pseudobombax sp. imbiruçu Bombacaceae 
Psidium sp. araçá Myrtaceae 
Sapindus saponaria L sabonete Sapindaceae 
Sapium sp. burra-leiteira Euphorbiaceae 
Sclerolobium sp. carvoeiro Caesalpiniaceae 
Serjania sp. cipó-cururu Sapindaceae 
Sectaria sp.  Poaceae 
Syagrus oleracea s. catolé Palmae 
Simarouba versicolor praíba Simaroubaceae 

Smilax sp. judeio; espinho-de-
rodeio Smilacaceae 
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Solanum paniculatum L. jurubeba Solanaceae 
Spondias lutea L. cajazeira Anacardiaceae 
Tabebuia serratifolia sp. pau-d'arco-amarelo Bignoniaceae 
Talisia esculenta pitomba Sapindaceae 
Xymenia americana L. ameixa Olacaceae 
Ziziphus joazeiro juazeiro Rhamnaceae 

 

8.4 – Transição Fitoecológica (Ecotono) - TF 
Corresponde às áreas de imterpenetração de floras 

pertencentes a duas ou mais regiões fitoecológicas que estejam 
se contactando. São normalmente constituídas por faixas 
limítrofes situadas entre diferentes formações geológicas ou 
áreas de distintas modalidades climáticas. Ou, ainda, como 
resultado da interferência humana sobre a cobertura vegetal 
oriunda de ambientes pretéritos diferentes do atual. Que foram 
impossibilitados de se reproduzirem nas suas formas originais. 
Permitindo, com isso, que floras de regiões vizinhas já 
adaptadas ao novo meio, passem a ocupar os seus espaços. 

No atual ambiente nordestino caracterizado pela 
semiaridez, correspondem às áreas de maior instabilidade 
ambiental, e, por conseguinte, as mais passíveis de serem 
removidas pela erosão. Face aos desmatamentos progressivos e 
desordenados. O que proporciona, invariavelmente, a exumação 
de rochas inalteradas, ou blocos de rochas, e o assoreamento dos 
canais de drenagens e dos açudes localizados à jusante. São as 
áreas que mais carecem de proteção da sua cobertura vegetal. 
Não somente por esses motivos, como, ainda, por serem pontos 
iniciais da rede de drenagem que compõe as bacias hidrográficas 
já citadas anteriormente. 

Na área em estudo, somente foi possível o delineamento, 
na escala cartográfica adotada, das transições verificadas entre 
as regiões da Caatinga e da Floresta Estacional. No entanto, é 
comum a ocorrência de fácies onde cohabitam, ao mesmo tempo 
e no mesmo espaço, plantas da Caatinga com as do Cerrado. E 
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deste com as da Floresta. E, ainda, numa combinação das três 
regiões, principalmente nas imediações norte e leste da 
Comunidade 1, do Cerrado. Todas as áreas que foram 
delimitadas não mais exibem as suas fisionomias originais. 
Mercês, que têm sido, das ações de ordem antropogênica. 
8.4.1 – Transição: Caatinga/Floresta Decidual – CT/FD 

Grande parte da cobertura vegetal reconhecida por esta 
modalidade transicional é de natureza antropogênica. 
Principalmente nos fácies que se estendem por sobre as áreas 
serranas de altitudes superiores aos 450 metros. Ou nos locais 
por onde, originalmente, são ocupados pela Floresta Estacional 
Decidual. 

Quanto à parcela que se situa nos desníveis situados 
entre o pediplano ocupado pela Caatinga e as elevações de 
domínio da Floresta, pertence à categoria das que são regidas 
por diferenças litológicas e por variações de natureza climática. 
Ambas as partes, indistintamente, apresentam sinais da 
interferência humana. A primeira, pela sua própria gênese, ou 
seja, relacionada com as diversas variações geoambientais. E a 
segunda, pelo desmatamento progressivo para o cultivo de 
lavouras diversas ou pela extração de essências para o consumo 
madeireiro local. Sua vegetação é composta, basicamente, por 
fanerofitas deciduais (nano e microfanerófitas) com proteção 
dos brotos foliares, terófitas, hemicriptófitas e geófitas. Todas 
oriundas das duas regiões fitoecológicas adjacentes. De acordo 
com o maior ou menor grau de intervenção constatada por 
ocasião dos levantamentos de campo, da disposição do relevo e, 
principalmente, das variações de solos, três comunidades 
distintas foram delimitadas, classificadas e cartografadas. 
Comunidade 1 

Situa-se nos limites oeste da Folha, ao sul das cidades de 
São Miguel e de Coronel João Pessoa, além de uma pequena 
porção ao nordeste, na Serra de Portalegre. Distribui-se por 
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sobre os platôs das áreas serranas ou pelas suas encostas. 
Caracteriza-se por apresentar a maior dimensão ocupada pelas 
atividades agrícolas. De fato, da vegetação nativa são 
encontrados apenas alguns raríssimos remanescentes. 

Os demais componentes da escassa flora que existem, 
são procedentes das formações da Caatinga. Aqueles que se 
expandiram por encontrarem no novo ambiente resultante dos 
desmatamentos, as condições favoráveis à sua expanção. Como 
conseqüência da maciça interferência humana e da declividade 
acentuada dos terrenos, muitas parcelas, ou blocos de rochas, 
foram sendo exumados pela erosão. Ou porque os solos se 
tornaram rasos e, por vezes, pedregosos. Esses solos, que são 
originários da decomposição de rochas arqueanas do chamado 
Complexo Nordestino, são representados por Podzólicos 
Eutróficos Escuros e Vermelho-Amarelos. 

Das espécies vegetais identificadas, as mais comumente 
encontradas são: sipaúba, inharé, catingueira, catolé e mulungu, 
que são entremeados por marmeleiros em regeneração. Por se 
tratar de uma área situada nos divisores d'água das bacias 
hidrográficas dos rios Jaguaribe, Piranhas-Açu e Apodi, além da 
forte declividade dos terrenos e da pouca consistência dos solos, 
se faz de todo impróprio o seu desmatamento. Razão porque 
deve ser prioritariamente preservada. 
Comunidade 2 

Ocupa uma área em forma de depressão localizada ao sul 
da cidade de Pereiro, ao noroeste da Folha. Em virtude da sua 
condição de planície intermontana, ou de alvéolo no conjunto do 
relevo montano, intermontano ou apalachiano, seus solos, 
provenientes da acumulação de materiais detríticos, são 
representados por Planossolos Solódicos, Vertissolos e 
Aluviões. Todos dispostos sobre rochas dioríticas do 
Proterozóico. Nos fácies com cobertura vegetal igualmente de 
origem antrópica, encontram-se o pau-d'arco-roxo, o angico, o 
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sabiá, a aroeira, a catingueira e o xique-xique. Por se tratar de 
uma área assim privilegiada no tocante à probabilidade provável 
de um bom potencial hídrico subterrâneo, e ainda, por conter em 
seus domínios um grande reservatório de água superficial 
(açude), recomenda-se que, pelo menos, a vegetação das 
encostas que a circundam seja necessariamente protegida. 
Comunidade 3 

É ompreendida por duas unidades distintas, uma ao 
nordeste da cidade de Pereiro e outra ao leste da sede municipal 
de Doutor Severiano. Ambas sob a forma alongada do relevo, 
ocupando as encostas que estabelecem o contato do pediplano 
com as áreas serranas. Motivos, pelos quais, representam as 
áreas de transição propriamente ditas, ou ecotonos, 
originariamente naturais. Pela posição de desnível, onde o 
material detrítico proporciona uma retenção hídrica mais 
prolongada anualmente, suas áreas são bastante utilizadas para o 
cultivo de lavouras diversas, embora sua inclinação acentuada às 
vezes supere os 50% de declividade. Quando descobertos por 
força dos desmatamentos, os solos são facilmente carreados. 
Motivo pelo qual, os Podzólicos e os Litólicos que os 
representam, já foram identificados como distróficos. Dentre as 
espécies vegetais reconhecidas, destacam-se: a maniçoba, o pau-
d'arco-roxo, o catolé, a sipaúba e o angico. 
8.4.2 – Agricultura na Transição: Caatinga/Floresta – AgCT/FD 

Como nos casos anteriores, são as áreas cujo espaço é 
dominantemente ocupado por atividades agrícolas. Também 
aqui, elas foram subdivididas em duas classes distintas, 
conforme a predominância espacial. Seja por culturas cíclicas ou 
permanentes. Em ambos os casos, ainda podem ser encontrados 
remanescentes da flora original. Ou pelas plantas que surgem na 
quadra chuvosa, as anuais, ou pelas que são deixadas de pousio. 

Toda área é representada por duas unidades, uma ao 
sudoeste da Folha e outra ao nordeste. A primeira ocupa toda 
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encosta leste das serras do Croatá e dos Cachimbos, onde está 
situada a cidade de Luiz Gomes. Enquanto a segunda abrange 
também as encostas íngrimes da serra de Portalegre. No topo da 
qual, localiza-se a cidade de mesmo nome. Seus espaços, 
embora de declividade desaconselhada ao uso e pontilhados de 
blocos maciços de rochas e cascalhos, são quase totalmente 
utilizados pela agricultura de subsistência. As espécies vegetais 
mais comuns, que ainda podem ser encontradas, são 
representadas pelo pau-d'arco-roxo, o pau-ferro, o feijão-brabo, 
o algodão-brabo, a sipaúba e a maniçoba. 
Domínio das Culturas Cíclicas 

É compreendida por três unidades distintas: a) a que se 
estende pelas encostas sul e oeste das citadas serras do Croatá e 
dos Cachimbos; b) a que abrange a depressão arenítica onde está 
situada a cidade de Coronel João Pessoa; c) a que se apresenta 
sob a forma de alvéolo, no centro do qual, encontra-se a cidade 
de Doutor Severiano. Caracteriza-se por encontrar-se totalmente 
destituída de sua cobertura original, para ceder lugar ao cultivo 
de lavouras diversas de ciclo curto. Tais como o milho, o feijão, 
a mandioca, a batata, dentre outras. Devido ao desmatamento 
continuado, suas áreas, mais particularmente as de encostas, são 
ainda mais vulneráveis ao carreamento das camadas 
agricultáveis dos solos. Que, conduzidos pelas enxurradas, vão 
assorear os açudes localizados nos aplainamentos de jusante. Em 
função disso, medidas corretivas deverão ser tomadas, a fim de 
que esses efeitos negativos sejam cessados. A vegetação, afora a 
ocorrência de alguns raríssimos exemplares testemunhos, é 
representada por plantas invasoras, normalmente terófitas, que 
se instalam nos períodos úmidos de cada ano. Ou quando 
algumas parcelas são deixadas para descanso. Ou ainda por se 
tornarem, de fato, improdutivas. 

A seguir, a listagem completa das espécies encontradas 
nos pontos inventariados e nos trajetos percorridos durante os 
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levantamentos botânicos realizados nessas Áreas de Transição 
Fitoecológicas relacionadas. 
Listagem florística 
Nome Científico Nome Popular Família 
Erythroxylum aff. oxyptlalum O.E. 
Schultz rompe-gibão Erythroxylaceae 
Stachytarpheta scaberrim Cham.  Verbenaceae 
Bauhinia sp. mororó Mimosaceae 
Aniseia uniflora Choisy  Convolvulaceae 
Cassia supplex Mart. ex Benth.  Caesalpiniaceae 
Ipomoea cairica (L.) Sweet jitirana Convolvulaceae 
Merremia aegyptia (L.) Urban jitirana-cabeluda Convolvulaceae 
Acacia sp. rasga-beiço; 

serra guela Mimosaceae 

Anadenanthera colubrina angico Mimosaceae 
Aspidosperma pyrifolium pereiro Apocynaceae 
Astronium urundeuva aroeira Anacardiaceae 
Auxemma oncocalyx pau-branco Boraginaceae 
Bowdichia virgilioides sucupira Papilionaceae 

Bromelia laciniosa sp. mcambira-
de-lajeiro Bromeliaceae 

Brosimum gaudichaudii inharé Moraceae 

Bursera leptophloeos imburana-de-
cambão Burseraceae 

Caesalpinia ferrea pau-ferro Caesalpiniaceae 
Caesalpinia piramidalis catingueira Caesalpiniaceae 
Capparis flexuosa feijão-brabo Capparidaceae 
Casearia sp. andorinha Flacourtiaceae 
Cereus jamacaru mandacaru Cactaceae 

Cochlospermum vitifolium algodão-
brabo 

Cochlospermac
eae 

Combretum leprosum mofumbo Combretaceae 
Copernicia prunifera carnaúba Palmae 
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Cordia trichotoma freijó Boraginaceae 
Crataeva tapia L. trapiá Capparidaceae 
Croton sp. velame Euphorbiaceae 

Croton hemiargyreus sp. marmeleiro-
preto Euphorbiaceae 

Croton sincorensis marmeleiro-
branco Euphorbiaceae 

Dioclea sp. mucunã; 
olho-de-boi Papilionaceae 

Enterolobium 
contortisiliquum 

tamboril Mimosaceae 

Erythirina velutina mulungu Papilionaceae 
Hymenaea sp. jatobá Caesalpiniaceae 
Licania rigida oiticica Chrysobalanaceae 
Manihot sp. maniçoba Euphorbiaceae 
Maprounea sp. pau-de-leite Euphorbiaceae 
Mimosa caesalpinifolia sabiá Mimosaceae 
Mimosa hostilis jurema-preta Mimosaceae 
Pilosocereus gounellei xique-xique cactaceae 
Pseudobombax sp. imbiratanha Bombacaceae 
Sapindus saponaria L. sabonete Sapindaceae 
Sapium sp. burra-leiteira Euphorbiaceae 
Serjania sp. mata-fome Sapindaceae 

Solanum paniculatum L. jurubeba 
verdadeira Solanaceae 

Spondias lutea L. cajazeira Anacardiaceae 
Syagrus oleracea sp. catolé Palmae 

Tabebuia serratifolia pau-d'arco-
amarelo Bignoniaceae 

Tabebuia impetinginosa pau-d'arco-roxo Bignoniaceae 
Thiloa glaucocarpa sipaúba Combretaceae 
Ximenia americana L. ameixa Olacaceae 
Ziziphus joazeiro juazeiro Rhamnaceae 
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9. Considerações Finais e Recomendações 
Levando-se em conta que este trabalho fitogeográfico 

teve como principal objetivo os recursos hídricos, as 
considerações que o encerram limitaram-se exclusivamente a 
este tema central que lhe deu origem. Sabe-se que a questão da 
vegetação com a situação hídrica pode ser analizada sobre 
diversos ângulos, como esclarecem os manuais que tratam 
especificamente da linha de estudos e pesquisas hidroflorestais. 
No entanto, aqui o assunto relacionou-se apenas com os 
reservatórios superficiais e subterrâneos, poços em exploração e 
canais de escoamento. 

Ao se proceder uma visão geral no mapa de vegetação da 
área tem-se de imediato uma noção do quadro fitogeográfico 
atual, no que diz respeito ao seu grau de interferência 
antropogenética. Vê-se, por exemplo, que da cobertura 
considerada natural, pouco ou quase nada mais existe. Esse 
gravame decorre de uma ocupação desordenada do espaço, que 
remonta há mais de três séculos. A qual teve início com o 
estabelecimento de fazendas de criação de gado bovino, e que 
foi posteriormente estendida ao cultivo de lavouras de 
subsistência. Em seguida foi completada com o cultivo do 
algodão que, à medida que a população foi aumentando e os 
preços e procura do mercado internacional ficaram muito 
atrativos, os espaços agrícolas foram se expandindo até 
galgarem as "serras". Principalmente por serem portadoras de 
solos profundos e bem drenados e de condições climáticas mais 
favoráveis que a dos pediplanos ao seu redor. "Assim, cresceu o 
interior em gente, em gado, em roçados, em caminhos, e... as 
novas famílias, buscando outras fazendas, as heranças, e as 
partilhas, o alargamento das roças, o fogo para eliminar os 
espinhos, o aumento dos rebanhos, significaram uma 
expansão..." (DUQUE, 1964). Esta que hoje é traduzida pela 
quase total extinção e degradação do ambiente primevo. 
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Se essa visão geral for visualizada no mapa 
hidrogeográfico previsional constata-se, também, que apenas as 
áreas de "domínio de rochas cristalinas", detêm um número 
bastante alto de poços perfurados com vasão normal. Ainda se 
percebe a ocorrência de inúmeros pontos assinalados ("riacho 
fenda") com indicação de potencial hídrico subterrâneo com 
probabilidade de serem regularmente aproveitados. Pode-se 
verificar, ainda, que também é grande a quantidade de açudes de 
todos os portes: pequeno, médio e grande, que são disseminados 
por toda a área. Se for efetuada uma superposição dos dois 
mapas, nota-se que existe uma sugestiva coincidência entre as 
áreas desprovidas de vegetação – Comunidades Agrícolas – e as 
de maior ocorrência de poços, riachos fendas e águas represadas, 
inclusive as áreas aluvionares. Essa correlação, ou comparação, 
não teria importância nenhuma se esses reservatórios não 
dependessem, em grande escala, da existência de cobertura 
vegetal para manterem-se disponíveis, produzindo ou refazendo-
se dos seus estoques, na medida em que sejam 
convenientemente explorados. 

Com referência aos reservatórios superficiais e os canais 
naturais de escoamento, notadamente os de cabeceiras das 
bacias, os cuidados e as medidas a serem tomados são bastante 
simples. Em se tratando dos açudes, a primeira providência deve 
ser a de procurar evitar que as suas margens sejam desmatadas. 
A fim de impedir que os detritos transportados pelo escoamento 
em lençol sejam totalmente lançados no reservatório. Para tanto, 
basta que seja mantida uma faixa de vegetação ao seu redor cuja 
largura seja proporcional ao tamanho da represa e à declividade 
dos terrenos que a circundam. Atualmente essa faixa é chamada 
de “mata ciliar”. Além disso, sua lâmina d'água também deverá 
ser protegida com cobertura vegetal ao menos em sua metade, 
com o objetivo de reduzir a taxa de evaporação pela incidência 
direta dos raios solares, nas épocas secas. As espécies vegetais 
recomendadas para as laterais deverão ser nativas da própria 
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comunidade. Enquanto as protetoras das lâminas d’água poderão 
ser as mesmas espécies aquáticas já bastante difundidas na 
região. Tais como: Eichornia, Hidrocleys, Nymphaea, 
Echinodorus, dentre outras. Deve-se tomar o cuidado, no 
entanto, para que a superfície aquática não seja totalmente 
tomada, a fim de que a piscicultura não seja prejudicada. As 
proximidades dos sangradouros deverão ficar ao descoberto a 
fim de que as plantas móveis não sejam transportadas por 
ocasião das enchentes. 

Providências também deverão ser tomadas com os canais 
de escoamento que fluem para os açudes. Eles também deverão 
ter as suas margens providas de cobertura vegetal com o 
objetivo de proteger suas lâminas d'água contra a insolação. O 
ideal seria que todas as áreas aluvionais que ladeiam os rios ou 
riachos fossem florestadas. Todavia, são elas, com exceção das 
serras, as principais fornecedoras de produtos agrícolas 
alimentares. 

As espécies utilizadas nas linhas longitudinais aos canais 
de escoamento serão as mais naturalmente adaptadas a esses 
ambientes: oiticica (Licania rigida), juazeiro (Ziziphus 
joazeiro), pajeú (Triplaris pachau), trapiá (Crataeva tapia), 
ingarana (Inga sp.), mofumbo-do-rio (Combretum lanceolatum), 
tamboril (Enterolobium cotortisilliquum), dentre outros. 

Quanto às cabeceiras de drenagem, sugere-se que elas 
devam ser necessariamente florestadas. Não apenas para evirtar 
que os solos sejam lixiviados e transportados para os açudes, 
assoreando-os. Mas também, e principalmente, com o fim de 
garantir a infiltração das águas pluviais. Tendo-se em vista, com 
isso, que a perenidade dos riachos que ali se iniciam não seja 
limitada apenas ao período chuvoso. Necessita-se regular, 
também, o volume do escoamento em lençol. Aquele que irá 
reduzir o nível das águas que promovem as grandes enchentes. 

As espécies mais indicadas para essas áreas são as 
mesmas que naturalmente ocorrem com maior frequência. À 
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frente o sabiá (Mimosa caesalpinifolia), o pau-branco 
(Auxemma oncocalix), a aroeira (Astronium urundeuva), o 
angico (Anadenanthera colubrina), a maniçoba (Manihot sp.), 
dentre as principais. 

Com relação aos reservatórios subterrâneos em 
exploração, ou passíveis dessa medida, requer um maior 
detalhamento nas pesquisas. Visto que, além dos levantamentos 
normalmente efetuados, mais um deverá ser levado a efeito. 
Trata-se da localização e da conseqüente delimitação de todas as 
áreas reconhecidas como "zonas de recargas" dos lençóis 
freáticos. Ou locais de infiltração que vão alimentar os 
reservatórios de subsuperfícies. O zoneamento desses locais se 
reveste de tanta importância, ou talvez maior ainda, quanto da 
própria plotagem dos locais indicativos à perfuração de poços. 

A conveniência da delimitação tem sentido na medida 
em que se procura abrigar esses locais, dos desmatamentos 
predatórios. Ou, se já desmatados, promover-se o 
reflorestamento. De preferência, com plantas nativas. Donde se 
torna obrigatório o zoneamento fitoambiental realizado em 
escala cartográfica de detalhe. A pressa na perfuração de poços e 
na conseqüente exploração dos seus mananciais sem a 
observância desses pormenores, fatalmente conduzirá a uma 
progressiva redução no volume da vazão em metros cúbicos por 
hora, de todas as fontes. Porque todos podem chegar ao extremo 
do esgotamento total, uma vez que não haverá infiltração o 
suficiente para o reabastecimento na mesma proporção do 
volume explorado. Sobretudo, quando se sabe que o período 
chuvoso é muito curto e, além disso, concentrado em apenas um 
ou dois meses durante o ano, conforme comprovam os dados 
pluviométricos já de há muito conhecidos. 
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RAZÕES, RAMIFICAÇÕES E EFEITOS DOS 
DESMATAMENTOS NO ESTADO DE ALAGOAS 

1. Introdução 
O desmatamento é a mais antiga, e também a mais 

primária das atividades humanas destinadas ao uso econômico e 
ocupacional da superfície emersa do globo terrestre. Caracteriza-
se pela sua universalidade, em qualquer que seja o estágio de 
civilização alcançado por todos os povos, de todos os lugares. É 
constituído pela retirada da vegetação original, 
independentemente da sua caracterização fisionômica e 
estrutural. Independe, também, dos procedimentos técnicos e 
metodológicos que são utilizados. Bem como do objetivo para o 
qual ele seja realizado. Dessa maneira, nenhuma forma de 
ocupação humana do espaço terrestre tem sido feita sem antes se 
passar pelo inicial processo de retirada da vegetação original. 

A sua maior ou menor proporção, em relação às unidades 
espaciais de caráter político-administrativo, é que pode variar. 
Seja em nível de continente, de países, de estados, de 
municípios, ou de propriedades particulares, ele pode não ter 
alcançado a totalidade, mas sempre está próximo dela, e 
caminha em sua direção. Trata-se, por esse motivo, de uma 
atividade caracterizada pela sua abrangência cosmopolita. 

No Estado de Alagoas, conforme os resultados da 
pesquisa realizada com base nas informações fornecidas pelas 
imagens de satélite (Landsat TM5 na escala de 1:100.000) 
correspondentes ao período compreendido entre 1990 e 1995, e 
com dados confirmados através dos trabalhos de campo 
realizados entre fevereiro e dezembro de 1997, o percentual de 
desmatamento já era superior aos 93% da sua superfície 
territorial. 
2. Uma Pausa para Reflexão 

Apesar da abrangência universal, da antiguidade e da 
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prática, bem como do conhecimento de toda a humanidade, não 
são encontrados registros versando sobre desmatamento como 
uma atividade técnica, científica, profissional ou intelectual. 
Pelo menos na nossa cultura brasileira. Do mesmo modo, 
também não são divulgados compêndios nem manuais 
especializados em teorias ou metodologias dessa mais secular, 
mais primitiva e também mais atual das atividades humanas, no 
mundo todo. 

Seus métodos e suas técnicas de processamento, apesar 
de existirem e sempre serem atualizados, não fazem parte, 
igualmente, de nenhum grupo de matérias dos currículos 
escolares, universitários ou não. Talvez, por esse motivo, não 
exista a especialidade técnica em desmatamento portadora de 
diploma ou certificado sob o ponto de vista legal ou oficial. Mas 
não se tem dúvidas de que todos sabem perfeitamente como 
fazê-lo. 

A engenharia Florestal, por exemplo, refere-se a uma 
atividade equivalente: o"talhadio". Porém ele compreende, 
somente, o avançado estágio tecnológico da silvicultura ou do 
reflorestamento. Casos em que são fornecidos os métodos, as 
técnicas e o período da sua realização. Mas para o 
"desmatamento", ou o seu similar processo de derrubada e 
retirada da vegetação, com a diferença de tratar-se da cobertura 
nativa, não é do conhecimento que a mesma atenção seja 
dispensada. No entanto, essas técnicas e esses métodos existem 
e são muito bem aplicados. Podem ser desde os mais 
rudimentares, como a queima pelo fogo ateado à vegetação, ou o 
uso da foice e do machado, até àqueles providos de recursos 
sofisticados, como as demolidoras motosserras e as poderosas 
máquinas que arrancam as árvores pela cepa. Qualquer que seja 
o porte dos seus ecótipos ou a fixação dos mesmos, no terreno. 

Igualmente não são encontrados registros de trabalhos 
científicos tratando do desmatamento como uma atividade 
humana de uso do espaço. Mas existe, todavia, os que se 
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ocupam da introdução, da expansão e da importância econômica 
que ele promove, e que deu origem e consubstanciou a sua 
cultura. O impacto ambiental, e vital, por ele causado, também é 
bastante pesquisado e divulgado, embora não pareça representar 
os "bons frutos" sociais, políticos e financeiros que ele sempre 
proporciona. 

Irrefutáveis podem ser os argumentos, ou as suas lógicas. 
Atualmente, uma das grandes justificativas é a ampliação das 
fronteiras agrícolas para abastecer um mercado cada vez mais 
crescente e voraz. Preferencialmente o internacional que, dessa 
maneira, o país incrementa as suas exportações e "equilibra o 
balanço de pagamentos". Para tanto, grandes levas de recursos 
são feitas através de bancos ou outras instituições de 
investimentos, em nome do "progresso" e do 
"desenvolvimento". Por ironia, o “sustentável”. 

3. Na Busca de uma Lógica 
O desmatamento pode ser considerado uma das 

atividades humanas que, tradicional ou moderna, tem como 
objetivo direto a desocupação do espaço naturalmente 
fitopovoado, para dar lugar, quase sempre, a um tipo de 
exploração agrícola. Trata-se de uma atividade que, pela 
extensão territorial mundial que alcança, pode ser sistematizada 
como uma disciplina científica de muito interesse para as 
coletividades humanas. Porque, invariavelmente, interfere no 
seu cotidiano. Seja sob o ponto de vista alimentar, ambiental, 
econômico, histórico, químico-industrial, de saúde, de lazer e 
até de natureza bélica. 

Certamente que, para se atender a qualquer um desses 
casos, não se pode prescindir de uma metodologia de aplicação 
das suas técnicas. Assim como de um prévio planejamento 
orientador de suas metas e tarefas, e de um indispensável projeto 
de execução. Se nada disso se constitui em objeto de divulgação, 
de teorização e de ensinamentos nas escolas em nenhum dos 
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níveis do aprendizado, deixa margem para se conjecturar pela 
existência de uma lógica do desmatamento. 

É uma prática que pode ser artesanal, industrial ou 
comercial, mas quase sempre costuma ter o seu início motivado 
pela introdução das atividades rurais. Que podem ser, tanto para 
o cultivo de lavouras diversas, quanto para a prática da pecuária, 
ou na produção de pastos e de espaços para a acomodação do 
gado. Somente na sua retaguarda é que a urbanização e a sua 
respectiva expansão, seguidas das demais formas de ocupação 
em nível industrial, por exemplo, é que promovem o desfecho 
final. Em exterminando, definitivamente, com a biodiversidade. 
Pois não há mais lugar para qualquer oportunidade de 
regeneração da flora original. Isso ocorre por causa da 
compactação do solo, pela cimentação ou concretagens 
artificiais dos terrenos. Na vanguarda de todo o processo, uma 
lógica indiscutível(?): o uso econômico do espaço em busca de 
"geração de riquezas" e do "bem-estar" das coletividades 
humanas. 
4. A Pedra Angular 

A ocupação das terras que hoje pertencem ao Estado de 
Alagoas já se dera muito antes da colonização feita pelo homem 
alienígena. Esses primeiros ocupantes eram os índios Caetés nas 
imediações central e sul do Estado. E os Potiguaras, na porção 
norte, a partir de Porto Calvo (ALTAVILA, 1988), como sendo 
os mais conhecidos. Eles habitavam, de preferência, as margens 
dos rios mais próximas do litoral. 

Considera-se que aquele homem aborígine não dispunha 
de instrumental tecnológico suficientemente adequado para 
realizar a derrubada das exuberantes florestas para os seus 
rudimentares cultivos (viviam da caça, da pesca e da coleta de 
produtos florestais, no dizer de Andrade, 1994). Presume-se que 
essas suas atividades de sobrevivência não chegariam a 
desarticular a estabilidade do sistema ambiental no qual viviam. 



295 
 

 
 

Pressupõe-se, com isso, que as atividades que 
inauguraram os desmatamentos da vegetação alagoana, somente 
começaram a partir da vinda dos povos europeus, por via das 
conhecidas “Expedições Colonizadoras”. 

Essa iniciação precursora deu-se por meio da extração do 
pau-brasil (Caesalpinia echinata Lam.), para atender ao 
mercado europeu de tinturaria “e de outras madeiras de igual 

valor reservadas para as construções reais”, segundo Sarmento e 
Chaves (1983). Essa forma de desmatamento, todavia, era 
seletiva. Ou seja, eram retirados apenas aqueles exemplares cuja 
qualidade superior da sua madeira, as chamadas “madeiras de 

lei”, interessassem às necessidades econômicas de movelaria e 
de construções civis e navais que eram desenvolvidas naquele 
momento histórico. Era uma atividade que somente ameaçava de 
extinção, aquelas espécies destacadas. Isso quer dizer que a 
predatoriedade ainda não era extensiva à cobertura vegetal no 
seu todo. Esta que, no conjunto florístico, detinha um potencial 
específico extremamente elevado. Além disso, as áreas de 
extração dessas madeiras eram limitadas às florestas mais 
próximas dos locais de embarques. Ou as de maiores facilidades 
de escoamento pelos rios. Principalmente aqueles que ofereciam 
as melhores condições de navegabilidade desde o local de 
embarque até à desembocadura, no oceano. 

Esse tipo de exploração, no entanto, tornou-se tão 
acentuado, principalmente por meio das ações clandestinas para 
a Coroa de Portugal, que em fins do século XVI e início do 
XVII, publicamente já se questionava a predatoriedade da 
exploração, mormente a do pau-brasil. Para Serrão (1968), a 
situação atingiu um estado tão crítico que a Coroa, por meio do 
seu titular de então, Felipe III, proibiu o corte da madeira por 
qualquer pessoa que não fosse portadora de autorização 
concedida pelo “Provedor da Fazenda de cada uma das 
Capitanias”. A preocupação chegou a um grau tão alarmante que 
a medida punia até com o extremo da pena de morte, para quem 
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a infringisse. Medida que se dava quando fosse atingido o limite 
máximo permitido de 100 quintais de madeira, por 
carregamento. Ou o equivalente aproximado de seis toneladas 
(5,876 kg), apenas. 

O desmatamento somente passou para a categoria de 
devastação das matas costeiras, quatro décadas mais tarde, com 
a introdução da cana-de-açúcar. 
5. O Panorama Histórico-Espacial 

A duração dessa peculiar situação de interferência na 
cobertura vegetal original de Alagoas foi exclusiva durante as 
quatro primeiras décadas do século XVI. A partir de então, com 
o advento da divisão do Brasil em Capitanias Hereditárias, e 
com a de Pernambuco doada a Duarte Coelho Pereira, o 
processo de desmatamento passou a tomar  rumos de 
devassidão. Como se sabe, a área que hoje pertence ao Estado de 
Alagoas fazia parte da Capitania de Pernambuco. Condição essa 
que durou até o ano de 1817, quando foi emancipada. O 
desmatamento, pela sequência espacial e temporal teve a sua 
iniciação, e expansão, a partir da faixa costeira (Zona da Mata), 
seguida pela zona sertaneja da Caatinga, o popular “Sertão”. E 
por último, pela faixa intermediária, o conhecido “Agreste”. Em 
função disso, e também pelas diferentes características de 
ocupação que essas áreas sofreram individualmente, o estudo 
procurou obedecer a essas três diferenciações de unidades 
espaciais: Zona da Mata, Agreste e Sertão. 
5.1 – Zona da Mata 

O desmatamento foi iniciado a partir da faixa costeira 
portadora de grandes extensões de florestas tropicais. Estas que 
hoje são vulgarmente conhecidas por "Mata Atlântica". E, cuja 
área de distribuição ficou também conhecida por "Zona da 
Mata". Caracterizaram-se pela forma generalizada de derrubada 
das florestas para dar início às construções das fábricas que se 
destinavam à produção do açúcar. Os chamados “Engenhos 
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Banguês” e as suas respectivas áreas de cultivos. Uma vez que a 
sua matéria-prima: a cana-de-açúcar, necessitaria para o seu 
pleno desenvolvimento e expansionismo, de áreas totalmente 
livres de outras espécies de plantas. Absoluta, no seu espaço não 
há lugar para competição. 

A construção da primeira unidade fabril oficialmente 
conhecida deu-se no ano de 1541. Segundo Rocha (1974), ela 
foi edificada pelos arredores de Olinda na várzea do rio 
Beberibe. Era de propriedade do próprio Donatário da Capitania: 
Duarte Coelho Pereira. 

Na área hoje pertencente ao Estado de Alagoas, somente 
nos fins do século XVI foi concretizado o seu povoamento. O 
qual deu lugar, conformr Prado (1941), a divisão do seu 
território em “três grandes circunscrições: Porto Calvo, 

Madalena do Sul (hoje Maceió), e o atual Penedo, de princípio 
chamado São Francisco”. A difusão dos Engenhos de açúcar 
somente foi iniciada a partir dos últimos anos do século XVI. 
Sendo os primeiros deles construídos na circunscrição de Porto 
Calvo, no vale do Rio Manguaba (BRANDÃO, 1981). 
Caminhando para o sul do Estado, os Engenhos foram 
ocupando, em sequência, também as margens dos rios 
Camaragibe, Santo Antonio Grande, Paraíba do Meio, Mundaú e 
São Miguel. Foram nestes mesmos vales por onde surgiram as 
primeiras povoações, hoje cidades (ANDRADE, 1974). 

Quanto à circunscrição Sul, a do São Francisco, depois 
Penedo, foi pouco difundida a expansão dos Engenhos, assim 
como não houve a mesma expressão econômico-espacial, em 
relação às outras duas. Apenas “cinco ou seis”, no dizer de 
Prado (1941). E, ainda assim, havia anos em que não moíam. 
Essa diferença deveu-se, segundo este mesmo autor, à 
diminuição de “florestas das terras próprias para a cana-de-
assúcar, sucedendo-lhe largos taboleiros de campinas”. Por essa 

razão, a área foi reservada à criação do gado bovino, que se 
tornou o “principal produto dos campos alagoanos, e que 
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abastecia os matadouros da Baía e maiores vilas do Nordeste, 
assim como os animaes de sela e de tiro às fazendas e aos 
engenhos” (PRADO, 1941). Essa área também era a grande 
produtora de farinha de mandioca, que servia para abastecer o 
mesmo mercado dominado pela “criação de toda sorte de gado” 

(ALTAVILA, 1988). 
O desmatamento promovido pela implantação e 

expansão dos Engenhos-Banguês centrava-se nas várzeas que 
margeavam os rios, que eram o corredor natural por onde se 
disseminavam os engenhos, desde a foz até às cabeceiras. O 
caminhamento subindo os rios se dava na medida em que 
contraía matrimônio os novos descendentes dos “senhores-de-
engenho”. Pois eles iam recebendo as suas heranças de terras, 
rios acima. Além das várzeas, que nem sempre eram muito 
amplas, as encostas menos íngremes das colinas também 
passaram a ser ocupadas. Pelo menos até onde a sua inclinação 
permitisse o acesso dos meios de transporte, monopolizados 
pelo “carro-de-bois”. 

Para a derrubada da vegetação representada pelas mais 
pujantes florestas tropicais, hoje conhecidas por “Mata 

Atlântica”, o colonizador proprietário dos engenhos servia-se 
das próprias “técnicas aborígines, com a utilização do fogo, com 
a chamada 'coivara'” (ANDRADE, 1994). Isso era necessário, 
em virtude do grande porte e da densidade oferecidos por 
aquelas florestas de então. Para este mesmo autor, por conta 
desse método as cinzas residuárias das queimadas que 
beneficiariam os solos num primeiro instante, logo eram 
carreadas pelas torrentes, junto com a camada superior do solo, 
empobrecendo-o. Motivo que levava o “senhor-de-engenho” a 

desmatar uma nova área, para a próxima safra. 
O desmatamento começou, assim, pelas mais luxuriantes 

florestas do território alagoano, logo nos albores do século 
XVIII, o que se aproxima, hoje (1997), dos trezentos anos de 
devastação. Os engenhos que reinaram absolutos na produção do 
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açúcar mascavo e da rapadura, a partir de 1884 passaram a 
sofrer concorrência das “Usinas”. Uma vez que elas passaram a 

produzir, segundo Andrade (1994), o açúcar centrifugado 
(cristal e demerara) e o álcool, a fim de obter melhor 
competitividade no mercado europeu. Com a expansão dessas 
novas fábricas, que levou à extinção total dos engenhos da zona 
costeira a partir de 1952, a derrubada das florestas foi cada vez 
mais acentuada. Isso se deveu ao crescimento cada vez maior do 
consumo do produto no exterior. 

A expansão foi tão acelerada que, por ocasião da crise 
energética provocada pela elevação do preço do petróleo, já não 
mais havia, nas várzeas antes florestadas de Alagoas, nenhum 
espaço disponível à expansão a que o referido Programa passava 
a exigir. Naquele momento se tratava do chamado “Programa 

Nacional do Álcool” (PNA) que havia sido criado pelo Governo 

Federal, no atendimento à pressão movida pelos usineiros, em 
1975 (FERREIRA E BRAY, 1984). 

O desmatamento destinado às necessidades canavieiras 
havia galgado os altos cursos dos rios, as encostas íngremes da 
Borborema e se aproximado dos limites com as Caatingas 
(ANDRADE, 1973). Para tanto, as Usinas construíram suas 
próprias estradas-de-ferro. E se tornaram grandes latifúndios, 
graças à incorporação, ao seu patrimônio, da maioria dos 
Engenhos ainda existentes. A política adotada pelas Usinas para 
o aumento da produção de açúcar, em Alagoas, tem sido desde 
aquele momento, a de ampliação de espaços. Razão pela qual, 
todas as demais áreas que ainda se encontravam a salvo da cana, 
agora também passaram a ser alvo da influência 
“sucroalcooleira” imposta por aquele programa, que já era 
conhecido pela denominação de “Pró-Álcool”. 

Essas áreas eram representadas, de um lado, por algumas 
cabeceiras de riachos onde a inacessibilidade era devida à 
inclinação das encostas e vales em forma de “V”, ou muito 

fechados. E de outro lado, pelos extensos tabuleiros areníticos 
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que, pela pobreza dos seus solos em relação aos das várzeas e 
encostas das colinas do embasamento cristalino, tinham, até a 
data da implantação do Programa, escapado de todo o 
expansionismo verificado até aquele momento. 

As primeiras áreas eram constituídas pelos últimos 
redutos das pujantes florestas ombrófilas existentes antes da 
introdução dos engenhos de açúcar. E as segundas se 
caracterizavam por apresentar uma vegetação, ora composta por 
florestas, ora por cerrados. Sem qualquer outro espaço novo, 
além destes disponíveis para a ocupação em vistas do Programa, 
não restou mais alternativas às Usinas, senão a de estender o 
desmatamento também para as terras daqueles patrimônios 
vegetacionais. 

De posse de vultosas somas de recursos financeiros, as 
Usinas puderam modernizar-se tecnologicamente o suficiente 
para promoverem, rapidamente, a retirada das áreas florestadas 
dos tabuleiros e transformá-las em extensos canaviais. Enquanto 
que, para aquelas vastas campinas destinadas à criação de gado e 
plantação de mandioca para atender ao consumo do setor norte 
da Capitania onde se situavam os Engenhos e os núcleos 
urbanos da época, o destino delas não poderia ser outro, senão, 
também, os canaviais. A pecuária foi deslocada para o Sertão, na 
Caatinga, e em seguida para o Agreste, onde passaram a 
proporcionar, também, o desmatamento daqueles espaços. E a 
mandioca, a matéria-prima da farinha que viera a se tornar um 
dos alimentos básicos do nordestino, igualmente perdeu os seus 
amplos plantios, cedidos que foram, igualmente, à cana-de-
açúcar, para ir disputar espaços ao lado da cultura do fumo, na 
zona do Agreste. 

Essa princi-pal causa, e forma, de desmatamento em 
Alagoas, como se visualisa na Figura 17, deu-se na faixa mais 
próxima do litoral. Aquelas recobertas pelas florestas 
ombrófilas, especialmente nas áreas do embasamento cristalino. 
E também pelas estacionais, junto com os Cerrados, na faixa 
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sedimentar sob o domínio dos Tabuleiros. 
Figura 17 – O Desmatamento na Faixaa Costeira 

Ainda como parte integrante dessa zona costeira 
distinguem-se, pelas suas características peculiares, tanto 
fitogeográficas quanto pela forma de desmatamento, as estreitas 
faixas que se intercalam entre a linha de praia e o começo das 
florestas. Trata-se das áreas chamadas de “baixadas” ou 

“planícies litorâneas”, locais por onde marcaram presença, antes 
do povoamento, a vegetação de mangues, dunas e restingas. É 
uma área que também sofreu desmatamento acentuado já a partir 
da segunda metade do século XVI (Ab’ Saber, s.d.), para dar 
lugar a verdadeiras florestas homogêneas de coqueirais (Cocus 
nucifera). Estas que ocuparam, principalmente, as faixas 
arenosas das restingas. Informa Andrade (1973), que "os 
coqueirais, respeitando o imperialismo da cana, confinaram-se à 
estreita faixa litorânea. Faixa esta que ainda servia de invernada 
para o gado dos engenhos, que se aproveitavam da sombra e das 
gramíneas que aí se desenvolviam". Enquanto isso, os 
alagadiços e as áreas paludosas dos manguezais de 
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desmatamento paulatino e posterior foram soterrados. Para ceder 
lugar à expansão dos assentamentos urbanos que compõem os 
núcleos habitacionais litorâneos da atualidade. 
5.2.–.Zona do Sertão 

A região da Caatinga foi a próxima área, após a das 
Florestas costeiras, a ser palco das atividades humanas e 
econômicas promotoras dos seus desmatamentos. Essas 
atividades foram iniciadas com a expansão do pastoreio para a 
porção sul da Capitania. Esta que depois foi promovida à 
Província. 

Galgou até às cabeceiras dos rios onde a cana não mais 
encontrava condições ambientais naturais favoráveis ao seu 
desenvolvimento. Margeando o São Francisco rio acima, o 
criatório ocupou todo o Sertão alagoano sob a forma de extensas 
fazendas. Aquelas que, em princípio, eram de um único 
proprietário, ou de uma mesma família: os Garcias D’Ávila, que 

recebiam a denominação de “Casa da Torre” (ANDRADE, 

1973). Grande latifúndio que chegou a estender-se por "duzentas 
e sessenta léguas de testada pela margem pernambucana do rio 
São Francisco" (ABREU, 1988). Terras que depois foram sendo 
subdivididas, inclusive, para os bons vaqueiros cuja cota de 
participação na bezerrama pelo pagamento do seu trabalho, lhes 
rendia um número de reses o suficiente para ocupar uma área de 
terreno somente sua. Isso ocorria logo após alguns preciosos 
anos de trabalhos dedicados ao patrão. 

Segundo Andrade (1994) “a área sertaneja foi ocupada 

desde o século XVI pela expansão da pecuária feita de forma 
ultra-extensiva em campo aberto”. Para Abreu (1975), no 
entanto, a área que se situa entre o rio São Francisco e a 
Chapada da Ibiapaba, somente foi ocupada de forma completa 
pela pecuária, após a conquista do espaço aos índios cariris. Fato 
que se deu nos primeiros decênios do século XVIII. Só então, as 
grandes e numerosas fazendas de gado puderam ser expandidas. 
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Esses dados cronológicos, porém, não se referem, com 
exclusividade, ao Estado de Alagoas, daí porque a 
generalização, em nível de Nordeste do Brasil, como é o caso, 
não é necessariamente verdadeira para este Estado. Até mesmo 
porque, conforme aquele último autor, a expansão pecuária pelo 
interior do Nordeste deu-se a partir da Bahia em direção ao 
Piauí. Para isso, cruzou-se o rio São Francisco nos limites com a 
Capitania de Pernambuco a partir da margem direita do rio 
Moxotó. Justamente este rio que serve de linha divisória entre os 
Estados de Pernambuco e de Alagoas, na extremidade oeste 
deste último. O povoamento do interior deste Estado, que teve 
na pecuária o seu ponto de partida, deu-se pela “necessidade de 
prover de alimentos os animais de trabalho da área açucareira” 

(ANDRADE, 1979). 
O centro de irradiação da pecuária em direção à Caatinga 

foi a zona sul da Província, compreendida pela circunscrição do 
São Francisco de então (PRADO, 1941). Atividade econômica 
essa que, desde o seu início, exerceu preponderância nos 
domínios daquela circunscrição que tem hoje o nome de Penedo. 

Essa expansão da criação de gado para o território da 
Caatinga, segundo Andrade (1979), deveu-se, também, à 
proteção contra: às doenças; ao reconhecimento do rio São 
Francisco no trecho desde a foz até à Cachoeira de Paulo 
Afonso; e, ao trabalho de captura de índios com o recuo deles 
para a Zona do Sertão. 

Recuo que foi forçado pela perseguição, morte ou 
escravidão, nas áreas florestadas, agora em fase de ocupação 
pelos canaviais. Outro evento que contribuiu para que a área da 
Caatinga passasse a ser incorporada como uso econômico do seu 
espaço e, por conseguinte, o início do seu desmatamento em 
Alagoas, foi o evento histórico marcado pelo domínio holandês 
durante os anos de 1630 a 1654. Por conta desse domínio, para 
aqueles “Senhores de Engenho” que não se submeteram ao 

mando batavo, as represálias foram tão perversas que eles 
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tiveram que abandonar as suas posses: ou na busca de salvação 
da própria vida, pois não eram perdoados; ou como uma forma 
de evitar os dissabores da humilhação, em ter que assistir a 
destruição das suas unidades fabris, os engenhos. E uma das 
áreas escolhidas por aqueles malfadados senhores para ficarem a 
salvos da morte ou do vexame foi a que representava o sul da 
Capitania, nas suas porções mais interiorizadas. Cuja 
acessibilidade era facilitada pelo mesmo rio São Francisco. 

Qualquer que seja o motivo dessa primeira ocupação da 
Caatinga pela pecuária, ela foi de certa forma tímida no sentido 
da devastação da sua vegetação. Até, pelo menos, os primórdios 
da segunda metade do século XVIII, quando teve início o 
desenvolvimento da cultura do algodão em grande escala 
comercial (ANDRADE, 1979). O desmatamento da Caatinga até 
por aquela ocasião era de pouca expressão, já que o gado era 
criado à solta. Pois havia abundância de pastos, sobretudo 
durante o período úmido, por via das plantas anuais, as terófitas. 
Apenas sofriam desmatamentos contínuos, as parcelas das 
fazendas que eram destinadas aos currais. Que eram os locais 
por onde se praticavam as ferraduras e os apartes para a 
comercialização do produto. Bem como os sítios por onde a 
mão-de-obra se instalava. Não deixando de esquecer que, para a 
ampliação da área de pastoreio e para ajudar na maior profusão 
das plantas forrageiras praticava-se, nos períodos secos, o uso do 
fogo nas coivaras resultantes da derrubada das plantas de porte 
arbóreo. Isso era feito porque a Caatinga era de difícil 
penetração, em face da “vegetação espinhenta, as trincheiras 

quase intransponíveis das bromélias e dos cardos, onde só o 
gado pode primeiro trilhar”. Já facilitado pelo fogo que “ia 

desbravando a região e abrindo as veredas” (ABREU, 1975). 
Com a introdução do algodão em Alagoas a partir de 

1779 (TENÓRIO, 1979), em escala comercial, segundo Altavila 
(1988), acelerou-se de fato a devastação da Caatinga, até o 
desmatamento completo estendido para toda zona sertaneja 
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(Figura 18). Isso foi possível porque o algodão passou a 
promover cada vez mais a expansão da pecuária. Tanto em 
função do desmatamento em maior escala que passou a 
desenvolver; quanto pelo maior volume de ração que passou a 
oferecer com o restolho, seu e das lavouras suas consorciadas: o 
milho e o feijão. Além da torta residual da extração do óleo do 
seu caroço. Fato histórico-econômico este a que Abreu (1975) 
denominou de “simples latrocínio da natureza”. A referência era 

justificada porque este autor acreditava “que a caatinga pouco 
remunerava as lavouras”. Razão pela qual, seria criminosa a sua 

devastação. 
Figura 18 – O Desmatamento na Zona do Sertão 

 

Segundo Tenório (1979), o algodão foi o grande 
responsável pelo povoamento do interior (Agreste e Sertão), ao 
lado da pecuária. Sendo responsável, também, pela construção 
das “estradas de penetração”. Tudo isso contribuiu, em 
consequência, para um incremento populacional cada vez mais 
abrangente. Ocupação que se dava através da formação de 
aglomerados humanos, em comparação com a bastante rarefeita 
determinada pela pouco exigente das atividades movidas apenas 
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pela pecuária. 
Com a presença e o crescimento das cidades, somados à 

geração das rodovias que favoreceram cada vez mais a expansão 
agropecuária, o resultado final de todo esse desempenho foi a 
extensão do desmatamento de tal maneira que, do seu total 
original de 8.170 km2 contabilizados no mapeamento do 
RADAMBRASIL, hoje não passa dos 623 km2, apenas (ASSIS, 
1998 e 2000). E ainda assim, destituídos de suas essências mais 
procuradas para construções diversas e outras finalidades. Para o 
início da segunda metade do Século XX, Magnanini (1961) 
contabilizava para o que ainda restava do desmatamento da 
Caatinga, uma área total de apenas 3.000 km2. De lá para cá, 
como se vê, muito desmatamento aconteceu. 

Outra parcela de avanço do desmatamento motivado pela 
expansão da pecuária é a compreendida pelas chamadas “serras 

úmidas” ou “brejos de altitude”, que se distribuem pelos 
interiores da Região da Caatinga, na zona sertaneja. Em seus 
domínios, na porção mais noroeste do Estado, floresceram dois 
centros urbanos que muito se distinguem pela salubridade: Água 
Branca e Mata Grande. A sua ocupação e, por conseguinte, o 
seu desmatamento, foi iniciada a partir dos meados do século 
XVI, pelos índígenas que ocupavam as florestas costeiras. Mas 
que, quando da política de colonização e da implantação dos 
engenhos de açúcar e das fazendas de gado, conseguiram 
escapar da perseguição, morte e apresamento. Acostumados com 
o ambiente proporcionado pelas luxuriantes florestas tropicais 
úmidas, principalmente os Caetés – nome originário de caá-eté 
(= mata grande), conforme Pereira (1982) – que, movidos pela 
perseguição, foram aldear-se nas serras. Aquelas que, naquele 
momento, eram recobertas por florestas idênticas às deixadas na 
faixa costeira e nos vales dos seus rios. 

A revolta contra os índios foi ativada por conta do 
canibalismo que eles praticavam. Fato que culminou com a 
devoração do religioso D. Pedro Fernandes Sardinha em junho 
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de 1556 (ALTAVILA, 1988). Por esse particular motivo, eles 
foram condenados ao extermínio. Razão pela qual, os seus 
remanescentes recuaram para o interior. E os que não se 
dispersaram pelas encostas da Borborema, foram obrigados a 
transpor a Caatinga, ambiente que,  para eles, era inabitável. 

Com a ocupação desse ecossistema pela pecuária e, 
posteriormente, pelo algodão, as áreas serranas passaram a ser 
muito cobiçadas para a habitação, inclusive dos não indígenas. 
Daí porque as serras passaram a ser usadas, também, como 
refrigério para o gado durante os períodos de seca (ANDRADE, 
1979). Para tanto, o desmatamento passou a ser objeto de 
interesse dos criadores de gado, a fim de dar lugar à formação de 
áreas destinadas às pastagens dos seus rebanhos. Desta vez, esse 
desmatamento motivado pelo pastoreio era do tipo generalizado, 
bem diferente daquele realizado na Caatinga. Motivo pelo qual, 
a floresta, como tal, não oferecia condições para tanto, em face 
do seu sub-bosque não conter plantas forrageiras.  

Portadora de condições climáticas privilegiadas em 
relação ao seu entorno (a área apresenta a segunda mais baixa 
temperatura do Estado, com uma média anual por volta dos 
22oC (ASSIS, 1994) as serras logo se tornaram em chamariz 
habitacional. Principalmente para a população então residente da 
faixa semiárida, como uma das formas de abrigo e proteção 
contra as secas. A convivência agora pacífica com os índios já 
aldeados foi gerando agregados habitacionais que passaram a 
vilas e hoje são cidades. 

As condições ambientais semelhantes às oferecidas pelas 
florestas costeiras oportunizaram a edificação de “engenhocas 

produtoras de rapadura e aguardente” (ANDRADE, 1973). Bem 
como um incremento populacional que gerou um mercado de 
consumo muito distante do litoral. Inclusive dos produtos da 
cana-de-açúcar. Estes avanços populacionais e econômicos 
passaram a contribuir ainda mais para o desmatamento das 
florestas nativas locais. 
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Desconhecendo a modernização dos “Bangüês” ou a 

substituição deles pelos “Engenhos Centrais”, e depois pelas 
“Usinas”, aquelas tradicionais engenhocas ainda hoje se fazem 
presentes na área, em toda sua plenitude. Melo (1980) 
contabilizou para a região das serras, a que denominou de 
“Agreste Semiárido”, na qual a área em foco é o maior destaque, 
vinte e sete dessas históricas fábricas, ainda em pleno 
funcionamento. 
5.3 – Zona do Agreste 

Durante as fases de maior expansão dos algodoais, eles 
se expandiram em tão grandes proporçõs que a própria área da 
Caatinga, onde se originou e encontrou habitat favorável, 
tornou-se pequena. O principal responsável foi o aumento da 
demanda internacional, que durou até 1940 (ANDRADE, 1973). 
Daí porque o seu avanço estendeu-se por toda a faixa de 
"Transição Fitoecológica" (Ecotono) entre a Floresta e a 
Caatinga, o popular Agreste. Indo disputar, inclusive, espaços 
antes do domínio exclusivo dos canaviais (ANDRADE, 1979). 
Fato que se deu quando das suas maiores penetrações em 
direção ao interior, ao longo dos rios mais importantes. No caso, 
o rio Paraíba do Meio. 

Deve-se a esse expansionismo a formação dos núcleos 
habitacionais. Aqueles que logo se tornaram cidades. As 
mesmas que, por serem originárias de uma sociedade 
cultivadora de uma lavoura mais democrática que a canavieira, 
no dizer de Andrade (1973), tornaram-se maiores e mais 
importantes que as oriundas dos canaviais. São os exemplos das 
cidades de Arapiraca e Palmeira dos Índios, que são os dois 
maiores centros urbanos de Alagoas, depois da sua capital, 
Maceió. 

Junto com a pecuária, que seguiu a sua trajetória 
expansional, foram os algodoais um dos principais responsáveis 
pelo início e a expansão do desmatamento dessa peculiar 
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unidade fitoecológica alagoana. Sendo que, neste caso, houve 
uma  maior participação de outras lavouras, principalmente as 
do fumo e da mandioca. Assim como a da própria cana-de-
açúcar. Trata-se da área que, por essa abertura, é classificada por 
Melo (1978) como “sistema agrícola gado-policultura”. 

O povoamento ou exploração econômica dessa faixa 
intermediária do Estado de Alagoas parece ter sido mais 
retardado que nas demais. Ou seja, ela sofreu a sua fase de 
desmatamento mais acelerado, posterior à zona costeira das 
florestas pelos canaviais e à sertaneja pela pecuária e o algodão. 

A origem do seu desmatamento é devida a três frentes de 
uso econômico do espaço. Porque são vindas, por isso mesmo, 
de três direções distintas. A primeira, considerada a mais antiga, 
e também a mais tímida, remonta à época da ocupação da parte 
sul do Estado. Isso foi possível na medida em que nela se tornou 
cada vez maior a criação de gado para atender às necessidades 
dos engenhos de todo o restante norte da Capitania. Fato que se 
deu graças ao aumento sempre crescente dos Engenhos 
Banguês. 

Junto com a expansão do criatório desenvolveram-se, 
também, as atividades relacionadas com as lavouras de 
subsistência e as de âmbito comercial. Destas faziam parte, 
sobretudo, o fumo e a mandioca que, originários dos mesmos 
campos destinados à criação, passaram a galgar o interior 
agrestino. 

A outra frente, originária, mesmo, da zona canavieira, 
teve o seu povoamento iniciado pelos aldeamentos dos índios. 
Aqueles mesmos que foram pressionados e expulsos das 
florestas costeiras: os Caetés. Os seus remanescentes buscaram 
refúgios nas serras e pés-de-serras florestadas da Borborema, já 
a partir dos meados do século XVII. E também das mesmas 
unidades geomorfológicas do sertão, o “Agreste Semiárido” de 

Melo (1980). Por aí também penetraram, em seguida, as famílias 
livres excedentes dos engenhos de açúcar. A cultura 
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desenvolvida por esses primeiros habitantes era baseada na 
lavoura e no criatório de subsistência que, no final, promoviam 
um desmatamento de certa forma, pouco significativo. 

A terceira frente, finalmente, originou-se da Zona do 
Sertão, por via do seu aumento populacional. E que, junto com o 
seu expansionismo, agora no sentido inverso sertão/litoral, levou 
consigo as atividades econômicas ali desenvolvidas: o gado, o 
algodão e as demais lavouras consorciadas a eles. Na retaguarda, 
o milho e o feijão. 

Dessa maneira, o impacto foi proporcionado com o 
avanço de pelo menos três atividades econômicas promotoras do 
desmatamento generalizado, no sentido da retirada total da 
vegetação original: i) a cana-de-açúcar, vinda da direção leste-
nordeste; ii) o fumo, impulsionado do lado sul-sudeste, e; iii) o 
algodão, proveniente da porção oeste-sudoeste. Ao lado destas, 
completaram o cerco as demais atividades menos impactantes, 
porém de modo nenhum desprezíveis: o gado e as chamadas 
lavouras de subsistência (mandioca, milho e feijão). Sendo que 
estas, embora de pouca expressividade, mas nunca deixaram de 
ter o seu lado comercializante (Figura 19). 

Com isso, já a partir dos fins do século passado, quando 
todas essas atividades desmatantes intensificaram as suas 
produções sempre no sentido da ampliação horizontal dos 
espaços, a vegetação original de toda essa área foi dizimada na 
sua quase totalidade. Contribuíram para isso de forma decisiva: 
o algodão, que passou a disputar com o açúcar a maior fonte de 
renda do Estado e gerando a sua terceira maior cidade, Palmeira 
dos Índios; o fumo, que assumia a sua predominância espacial e 
econômica de toda a porção centro-sul da área, com um impulso 
populacional de tal importância que aí consolidou o 
desenvolvimento da maior cidade interiorana de Alagoas: 
Arapiraca; o açúcar, com o advento das Usinas, cujos canaviais 
se expandiram até se encontrarem com a própria Caatinga e “as 
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encostas íngremes da Borborema” (Andrade, 1973). 
Figura 19 – O Desmatamento na Zona do Agreste 
 

6. O Balanço Atual 
No âmbito das três unidades espaciais estudadas no item 

anterior, a vegetação, que no seu estado original recobria a 
superfície estadual alagoana era formada, no passado, pelas 
seguintes unidades fitoambientais, ao nível de Regiões 
Fitoecológicas: Floresta Ombrófila; Floresta Estacional 
Semidecidual; Floresta Estacional Decidual; Cerrado; Caatinga; 
Formações Pioneiras; Transição Fitoecológica (Ecotono); e, 
Refúgios Ecológicos. Estas classes já estão harmonizadas com 
as novas atualizações feitas por Assis (1995, 1997, 1999 e 
2000). As suas denominações, no entanto, continuam seguindo 
as utilizadas na Classificação Fisionômico-Ecológica do Projeto 
RADAMBRASIL, com abrangência para todo o território 
nacional. Para o Estado de Alagoas, porém, está sendo adotada, 
com as devidas atualizações de Assis (acima referidas), a que foi 
da responsabilidade de Gonçalves e Orlandi (1983) e de 
Sarmento e Chaves (1983), realizada sob os auspícios daquele 
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mesmo Projeto. Porém, a grande maioria dessas unidades 
fitoambientais já sofreu desmatamento acentuado, conforme 
contabilizado por Assis (1998 e 2000). No geral, naquele dado 
momento restava, apenas, 6,94% de vegetação exclusivamente 
original. No contexto individual, porém, cada uma dessas 
unidades mencionadas expressam valores diferenciados de 
percentuais, no concernente aos seus índices de desmatamento, 
conforme discriminação a seguir. 
6.1 – Região da Floresta Ombrófila 

Foram contabilizados 8.792 km2 ocupados por essa 
unidade fitoambiental em Alagoas. Dos quais, somente 537,0 
km2, ou o correspondente a 6,11% da sua cobertura, ainda pode 
ser considerado vegetação original. Isso corresponde a apenas 
1,85 dos 30,31% que essa classe de vegetação ocupa na esfera 
estadual. Essa área compreendida pelos remanescentes é 
formada por um conjunto de várias parcelas de tamanhos 
irregulares, mas com predominância daquelas com extensões 
entre 100 e 200 hectares. Com respeito à distribuição das 
mesmas, há uma maior concentração pelo setor norte e nordeste 
do Estado. Essa preferência não se deve, de modo nenhum, a um 
maior interesse dos proprietários de suas terras, em preservá-las. 
Ao contrário, tem-se nas formas do relevo, do tipo 
movimentado, a grande responsável disso que vem a ser, a estas 
alturas de mais de três séculos de desmatamento, uma dádiva da 
natureza. 

Essa maior concentração coincide com a faixa do 
embasamento cristalino, na qual, o relevo se apresenta colinoso, 
em cristas ou escarpas. No que dificulta o acesso, ou a 
mecanização das suas encostas ou topos quase sempre 
pedregosos e com presença de afloramentos rochosos. Motivos 
pelos quais, têm ficado resguardados dos desmatamentos. O 
contrário disso ocorre com o restante da sua área representada 
pelos tabuleiros areníticos do Grupo Barreiras. Sobre os quais, 
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houve a maior expansão dos canaviais nas três últimas décadas. 
Neste caso, as manchas remanescentes são bem inferiores e, 
ainda assim, são raríssimas as que não estão sobre as encostas 
íngremes dos vales em forma de "V", que entalham os 
tabuleiros. Quer dizer, também acontecem nas parcelas que 
impõem uma forte dificuldade de acesso, sobretudo à 
mecanização agrícola. Esta que foi a grande responsável pelo 
extermínio acelerado das grandes extensões de florestas que, até 
a década de setenta, suas terras não haviam despertado qualquer 
interesse de exploração agrícola pelos seus proprietários. Foi o 
Pró-Álcool, o responsável pelo estimulo dos amplos cultivos dos 
canaviais destas terras, antes consideradas incultas. 
6.2 – Região das Florestas Estacionais 

A área dessa unidade fitoambiental, que reúne as 
Deciduais e as Semideciduais, possui uma extensão territorial da 
ordem de 5.903,0 km2. Porém, o que lhe resta de vegetação 
original, na atualidade, limita-se apenas a 257,0 km2. Isso 
corresponde ao baixo percentual de 4,35% sobre o total da 
unidade, e apenas 0,89% da superfície estadual. Ou seja, daquele 
total, 5.646,0 km2 já foram desmatados, alcançando o percentual 
de 95,65% de desmatamento. 

As suas manchas remanescentes também estão 
concentradas pela porção norte da área, principalmente nos seus 
limites com o Estado de Pernambuco. Locais por onde se 
destacam aquelas de maiores extensões territoriais. Essa 
concentração é devida aos mesmos fatores contabilizados para o 
caso da Floresta Ombrófila. Ou seja, a dificuldade de acesso 
decorrente da disposição do relevo montanhoso de embasamento 
cristalino. Igualmente, também, a parcela da parte sul é a que 
menos dispõe de remanescentes, pelos mesmos motivos das 
superfícies tabulares favoráveis à mecanização para a difusão 
dos canaviais. E mesmo essas manchas pouco representativas 
têm a sua distribuição mais acentuada pelas proximidades da 



314 
 

 
 

costa, nos entalhes dos vales que entrecortam os Tabuleiros, do 
que pela sua respectiva hinterlândia. 
6.3 – Região do Cerrado 

Dos 120,0 km2 que foram contabilizados pelo Projeto 
RADAMBRASIL para essa unidade fitoambiental no Estado de 
Alagoas, o que atualmente lhe resta como amostra não foi 
possível a cartografia de alguns dos seus remanescentes. Isso foi 
devivo à pouca dimensão das suas manchas, que são inferiores a 
1,0 km2 de área contínua. Aliás, tudo o que foi, na ocasião, 
cartografado por aquele órgão como exclusivamente vegetação 
de Cerrado, já sofreu desmatamento integralmente. Ato que foi 
bastante facilitado graças ao seu tapete graminoso pontilhado, 
apenas, por algumas pequenas arvoretas de caules tortuosos. 
Além disso, a planura dos seus terrenos muito contribuiu para a 
remoção da sua vegetação. Casos em que as grandes máquinas 
devastadoras das florestas eram dispensadas. Assim, são de 
apenas quatro as manchas de sua ocorrência no seu estado 
natural, que foram cartografadas por aquele extinto Projeto. E, 
ainda assim, são bastante esparsadas, ou muito distantes uma das 
outras. Elas têm a sua distribuição localizada por entre os 
domínios das florestas, ao longo da faixa costeira. 
6.4 – Região da Caatinga 

O que restou, até o momento, protegido da devastação da 
unidade Caatinga, também é muito insignificante. Ou seja, dos 
seus 8.170 km2 de área cartografados pelo RADAMBRASIL foi 
constatado como remanescentes apenas 623,0 km2. O que 
corresponde a um percentual de 7,63%, em relação à sua classe 
de vegetação. E somente a 2,15%, em relação ao total da área 
estadual. Isto quer dizer que já foram dizimados 8.047,0 km2 da 
sua área; ou o equivalente a 92,37% do total. 

E desse pouco que lhe resta, grande parte é representada 
pelos inselbergues que, por sua vez, a sua vegetação não é mais 
exclusivamente de Caatinga. Principalmente quando as suas 
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altitudes ultrapassam os 400 metros. A partir daí ela é 
integralmente substituída por florestas. Mas antes de alcançar 
esse nível há uma estreita faixa de interpenetração de floras 
pertencentes às duas Regiões Fitoecológicas. 

Dessa faixa de diferenciação de vegetação também faz 
parte aquelas áreas onde os demais fatores ambientais 
climáticos, litológicos e geomorfológicos lhes credenciam mais 
como Refúgio Ecológico que propriamente como Caatinga ou 
Ecotono. Nesse caso, somente estudos e mapeamentos 
detalhados permitirão a classificação com a devida precisão 
fitoambiental. 

Quanto à distribuição dos remanescentes que 
testemunham a Caatinga, a concentração deles está localizada, 
em sua maioria, pelas margens dos rios Moxotó e São Francisco. 
Locais por onde ainda é possível se visualizar algumas manchas 
bastante expressivas, em termos de área contínua. Ou ainda 
protegida dos desmatamentos. Nas demais parcelas do 
pediplano, os remanescentes que ainda são encontrados são de 
pequenas dimensões, ou se restringem apenas a alguns 
indivíduos arbóreos dispersos na paisagem. Casos em que foram 
todos considerados como em estágio de completo 
desmatamento. 
6.5 – Áreas das Formações Pioneiras 

Estas são as únicas unidades cujos desmatamentos ainda 
não dizimaram com tanta intensidade a sua cobertura vegetal 
original. Ainda que o todo da sua área seja espacialmente pouco 
expressivo, ou o equivalente a 974,0 km2, apenas. O que 
corresponde ao baixo percentual de 3,36% do total estadual. 
Constatou-se que, desse total, 517,0 km2 já sofreu 
desmatamento. O que já representa nada menos que 53,08% do 
total. Ou seja: um percentual que pode ser perfeitamente 
considerado um desmatamento muito acentuado. Levando-se em 
conta, todavia, que, em condições normais, o ambiente por onde 
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a sua vegetação se desenvolve é inteiramente desfavorável ao 
uso. Com isso, os 457,0 km2 restantes, correspondem a 46,92% 
da unidade. E somente 1,57% da superfície vegetacional do 
Estado. 

Esse pouco que lhe resta é, no entanto, ainda bastante 
significativo, em se considerando a média geral do Estado, e se 
comparando com os casos particulares das Florestas e da 
Caatinga. Embora se encontre no mesmo padrão de área 
remanescente, a sua distribuição tem como área normal a faixa 
litorânea do Estado, de um a outro extremo. O avanço do seu 
desmatamento é devido, em princípio, ao cultivo dos coqueirais 
nas áreas arenosas das praias. Principalmente pelos terraços 
mais recentes chamados de restingas. E em seguida, com a 
conquista da área desses mesmos coqueirais pela expansão 
urbana. Esta mesma que também vem ocupando as áreas 
alagadas dos manguezais, após o desmatamento e a destruição 
dos mesmos. Que também se materializa com o aterramento dos 
seus antigos espaços naturais. 
6.6 – Áreas de Transição Fitoecológica (Ecotonos) 

Essa é a unidade fitoambiental que, em termos 
proporcionais, apresenta o mais baixo índice de remanescentes 
portadores de vegetação original. Ou seja, da sua expressiva área 
de 5.050,0 km2, ou o correspondente a 17,41% da área do 
Estado, 4.910,0 km2 já sofreram desmatamento. Isso quer dizer 
que o restante soma, apenas, 140,0 km2 de área. Ou, somente, 
2,77% do seu total. No referente ao todo estadual, ela representa 
não mais que 0,48% apenas. O que se constitui no mais baixo 
percentual de vegetação, no contexto das demais unidades. 

Além dessa expressiva devastação, esse quase nada que 
ainda lhe resta tem as suas manchas remanescentes concentradas 
apenas pelas proximidades da margem do rio São Francisco. O 
que coincide, também, com as áreas de maior dificuldade de 
acesso e o conseqüente impedimento ao uso agrícola. Como se 
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trata da área onde o seu desmatamento teve como base 
econômica e histórica, a cultura fumageira, depreende-se que 
essa foi a mais devastadora entre as demais responsáveis pelos 
desmatamentos em Alagoas. Ou seja. bem superior às ações da 
cultura do gado e a do algodão, na Caatinga; e a da cana-de-
açúcar nas Florestas. 
7. Considerações Finais 

Considerado como sendo a primeira das atividades 
humanas destinadas ao uso do espaço para fins econômicos, o 
desmatamento, no entanto, não tem merecido o destaque 
científico à altura dessa sua grande importância sócio-cultural e 
ambiental. Seja no que se refere à sua história; à sua extensão 
territorial de abrangência cosmopolita; aos variados métodos e 
técnicas que lhe são empregados; à rede de matéria-prima 
industrial e artesanal que abastece; à interferência na vida 
humana que promove; aos recursos financeiros e ao status 
político e social que proporciona aos seus donatários; às 
consequências de natureza geoambiental que engendra; e, 
principalmente, ao estiolamento da biodiversidade que culmina. 

Do desmatamento fala-se e escreve-se muito sobre os 
seus efeitos. Mas não se estudam cientificamente as suas causas. 
Não há sistematização, classificação ou procedimentos teóricos 
nem metodológicos. Igualmente não existem formulações de 
hipóteses nem de uma dialética em torno da qual se possa 
produzir idéias, linhas teóricas ou filosóficas, sobre o fenômeno. 
Dorst (1973), por exemplo, refere-se ao "primeiro estágio da 
destruição dos meios primitivos", citando motivos como: os 
combustíveis para a metalurgia, as construções civis e as 
culturas agrpecuárias, dentre outros. Mas, tal como os demais 
estudos que fazem alguma referência aos desmatamentos, 
limita-se apenas às consequências que emanam da sua prática. 

Se, apesar de toda a relevância do seu feito em qualquer 
um dos dois saldos: o favorável e o desfavorável que os 
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desmatamentos proporcionam e, ainda assim, é tão desprezível 
no seio do conjunto das atividades cotidianas da humanidade, 
não há como deixar de evitar a indagação do por que. A quem 
beneficia o obscurantismo científico da sua prática? E como tem 
escapado, ou passado incólume das observações críticas e 
analíticas provindas do crivo arguto dos estudiosos? 

Admite-se que a indagação procede, na medida em que, 
face à existência do fenômeno, um lugar para a especulação 
científica sobre o desmatamento deveria ter sido reservado. 
Logo a partir de quando o homem iniciou o exercício da sua 
prática como garantia da sua sobrevivência pelo uso da terra em 
todos os seus níveis. 

Sua introdução, no estágio atual de exploração das terras, 
talvez enveredasse pelos caminhos do obsoleto, em virtude da 
insignificância espacial dos remanescentes de vegetação nativa. 
Quer dizer, quase mais nada há que justifique o exercício pleno 
do desmatamento, como uma atividade oficialmente ocupacional 
e rentável, economicamente. Além disso, quem iria perder o seu 
tempo em fazer um curso técnico em desmatamento, por 
exemplo? Que curso aceitaria introduzir no seu currículo, uma 
disciplina sobre a sua execução? Teria algum sentido pensar-se 
cientificamente nessa matéria? Valeria a pena o esforço pela 
realização de uma pesquisa em nível de pós-graduação sobre o 
assunto? 

Quem sabe, houvesse até lugar para uma boa formação 
técnica na prática do rematamento*. Esta que, sob o nome de 
“reflorestamento”, já está sendo empregada para fins de 
recuperação de áreas degradadas. Ou nos atuais estágios 
avançados da desertificação. 

A preocupação em trazer todos estes questionamentos à 
lume poderá ser compreendida como um possível simplismo de 
ordem científica. Tudo em função da inexpressividade temática 
que a matéria requer. Porquanto, pela sua impraticabilidade, se 
configura como desnecessária e desinteressante. Mas ela nasceu 
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de uma percepção concebida por ocasião da busca de elementos 
justificativos para a sugestão da criação de um conjunto de 
Unidades de Conservação para o Estado de Alagoas. Cujo fim 
precípuo foi o de garantir a perpetuidade amostral da sua 
biodiversidade. Com abrangência para todos os tipos de 
Comunidades Fitoambientais originariamente distribuídas pelo 
seu completo espaço territorial. 

Tipos estes que são representados, atualmente, apenas 
por diminutos remanescentes, e que, ainda assim, permanecem 
sendo objetos de continuados desmatamentos. Uma ação que, 
em princípio, e aparentemente, não tem mais sentido nenhum 
pela manutenção da sua continuidade. Contrariando, inclusive, 
todo um aparato legal, coincidentemente destinado à sua 
proteção contra os desmatamentos. 

A causa pode estar centrada naquilo que já se 
convencionou chamar de "capitalismo selvagem". Mas pode, 
também, estar relacionada com a imperiosidade natural de 
ocupação e uso dos espaços para a sobrevivência das 
coletividades humanas. Aquelas que se iniciam pela produção de 
alimentos e pela expansão habitacional, que são conseqüências 
do permanente incremento populacional. 

Apesar destas observações, em princípio, terem muito 
pouco a ver com os principais objetivos para os quais este 
trabalho foi desenvolvido, no entanto, a opção pela sua 
introdução deveu-se à percepção de uma lacuna, quando da 
busca de um apoio em nível teórico mais aprofundado, e 
também mais abrangente. Sentiu-se que o aprofundamento no 
arrazoado justificativo das origens e do avanço do 
desmatamento com exclusividade para o Estado de Alagoas, 
ficou restrito a uma abordagem, por assim dizer, de natureza 
subjetivista. No bojo da qual, as explicações ficam como que 
flutuantes, ou girando em torno de pontos de vistas individuais. 
Mas esse foi o caminho disponível, e, portanto, aceito como 
suficiente. Assim, por exemplo, a Zona da Mata teve o seu 
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desmatamento motivado pela introdução e avanço dos canaviais 
que, por sua vez, apresentava-se como a melhor alternativa 
econômica para o Donatário da Capitania, naquele histórico 
momento. 

A lacuna sentida refere-se, porém, ao desmatamento não 
mais como uma necessidade inevitável aos assentamentos 
humanos e a sua respectiva sobrevivência. Mas como um dos 
inúmeros afazeres da humanidade que, invariavelmente, são 
regidos por um conjunto de preceitos, normas ou regras de 
execução, à base da escrita. Como forma de repassá-los às 
futuras gerações e garantir a sua perpetuidade. 

Somente à guisa de comparação com uma outra atividade 
bem caracterizada pela similaridade, assim foi e continua sendo 
feito com a pesca, por exemplo. Para a sua execução já se 
chegou, hoje em dia, ao mais alto nível de escolaridade e 
profissionalismo. Todavia, e ao contrário, para o desmatamento 
da vegetação nativa sequer houve começo. Inexplicavelmente? 
Se a ele tivesse sido concedido o mesmo tratamento, certamente 
que o estudo sobre as razões para a sua introdução em Alagoas, 
tanto quanto as suas ramificações no mesmo espaço, teriam tido 
um rumo científico enriquecido bem à altura da sua relevância 
histórica e da sua universalidade geográfica. 
*Propositalmente não foram empregados os sucedâneos termos: desflorestamento e 
reflorestamento, considerando que, em Fitogeografia, estes ficam reservados apenas para a 
vegetação de porte florestal. 
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