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RESUMO

A quase totalidade do Ceará insere-se no Domínio das Caatingas, onde predomina a vegetação
arbustiva. A Serra da Penanduba, maciço residual seco entre Coreaú-CE e Frecheirinha-CE,
resguarda valiosa biodiversidade, representada por um fragmento florestal de Caatinga
Arbórea e por uma população do primata Guariba (Alouatta ululata). Sendo assim, o objetivo
do trabalho foi realizar análise geoambiental da Serra da Penanduba como subsídio ao projeto
de criação de Unidade de Conservação na área, adotando como abordagem metodológica a
análise geoambiental integrada. Cerca de 90% da Serra da Penanduba é ocupada por Caatinga
Arbórea, fisionomia cada vez mais rara e restrita aos relevos serranos (secos, sub-úmidos e
úmidos). Nos últimos anos, as atividades agrícolas têm diminuído, tendo como consequência
a redução do desmatamento. Apesar desse fato, houve a redução dos setores de Caatinga
Conservada, a qual representava, em 1989, 52,97% da área total da serra, sendo reduzida para
14,82%, em 2013, segundo dados obtidos do cálculo do Índice de Vegetação por Diferença
Normalizada (NDVI). As dimensões para as outras classes de Caatinga, em 2013, foram as
seguintes: Caatinga Parcialmente Conservada (52,76%); Caatinga Parcialmente Degradada
(28,54); e Caatinga Degradada (3,18%). Por meio da análise e da correlação dos
componentes ambientais (litologia, solos, declividade, hidrologia, vegetação, grau de
conservação) identificou-se e delimitou-se quatro subsistemas ambientais na Serra da
Penanduba: Topo Sub-úmido, Meia Encosta à Barlavento, Meia Encosta à Sotavento e Pé-deserra. Os resultados levantados e organizados representam importante conjunto de dados
geográficos, fornecendo suporte e orientação ao projeto de criação de Unidade de
Conservação na Serra da Penanduba. A efetivação desse processo deve levar em conta que a
área: é um refúgio para uma população de primatas ameaçada de extinção, o Guariba;
resguarda, em bom estado de conservação, um expressivo fragmento de Caatinga Arbórea;
em escala de microclima, é um importante regulador térmico local; condiciona a ocorrência
de mananciais subterrâneos representados pelas nascentes perenes. A pesquisa revelou,
ainda, a necessidade de explorar os tema relacionados às serras secas e à biogeografia do
Semiárido.
Palavras-chave: Serra da Penanduba. Caatinga Arbórea. NDVI. Sistemas Ambientais.

ABSTRACT
Almost all of Ceará is part of the Domain of Caatingas, dominated by scrub vegetation. The
Penanduba Mountain, dry residual mass between Coreaú-CE and Frecheirinha-CE, protects
valuable biodiversity, represented by a forest fragment of Arboreal Caatinga and a Guariba
primate population (Alouatta ululata). Thus, the objective of the study was geoenvironmental
analysis of Penanduba Mountain as a subsidy to the project of creation of Conservation Unit
in the area, taking as a methodological approach, integrated geoenvironmental analysis. About
90% of the Penanduba Mountain is occupied by Arboreal Caatinga, physiognomy
increasingly rare and restricted to the reliefs of the mountains (dry, sub-humid and humid). In
recent years, agricultural activities have decreased, resulting in the reduction of deforestation.
Despite this fact, there was a reduction of the Preserved Caatinga sectors, which represented,
in 1989, 52.97% of the total area of the mountain and fell to 14.82% in 2013, according to
data obtained from the calculation of the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI).
The dimensions for the other classes of Caatinga in 2013 were the following: Partly Preserved
Caatinga (52.76%); Caatinga Partially Degraded (28.54%); and Degraded Caatinga (3.18%).
Through the analysis and correlation of environmental elements (lithology, soil, declivity,
hydrology, vegetation, and degree of conservation) it was identified and delimited four
environmental subsystems in Penanduba Mountain: Top Sub-humid, Mid Hill to Windward,
Half Hill to Leeward and foothill. The results raised and organized represent an important set
of geographic data, providing support and guidance to the creation project of the Conservation
Unit in Penanduba Mountain. The effectiveness of this process should take into account that
the area: is a refuge for a population of endangered primates, the Guariba; safeguards, in good
condition, a significant fragment of Arboreal Caatinga; in microclimate scale, it is an
important local thermal regulator; conditions the occurrence of groundwater sources
represented by perennial springs. The research also revealed the need to explore the theme
related to the dry mountains and biogeography of the Semi-Arid.
Keywords: Penanduba Mountain. Arboreal Caatinga. NDVI. Environmental Systems.
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INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO

O desenvolvimento econômico, especialmente, aquele advindo da chamada Revolução
Industrial, trouxe consigo a necessidade cada vez maior de novas fontes de energia e matériaprima para sua manutenção. Essa revolução no modo de produzir riquezas contribuiu de
forma decisiva, também, para a inovação e o aperfeiçoamento dos meios técnicos (transportes,
eletricidade, informática, etc.).
Ross (2009, p. 201) defende que ―todas as iniciativas promotoras de desenvolvimento
econômico rebatem diretamente nos recursos naturais‖. Ou seja, as atividades empreendidas
pelas sociedades humanas, tendo como finalidade a sobrevivência de seus modos de vida, têm
como consequência o impacto sobre sua base produtiva.
Esses meios técnicos, por outro lado, têm dado à humanidade uma capacidade maior
de transformação dos recursos e processos naturais do planeta. Santos (2009), discorrendo
sobre a evolução das técnicas e suas repercussões no meio geográfico, destaca que

Graças aos progressos da ciência e da técnica, construímos cada vez
mais objetos com possibilidades funcionais sobredeterminadas (SANTOS, 2009, p.
39).
Os objetos técnicos e o espaço maquinizado são locus de ações ―superiores‖
graças à sua superposição triunfante às forças naturais. Tais ações são, também,
consideradas superiores pela crença de que ao homem atribuem novos poderes – o
maior dos quais é a prerrogativa de enfrentar a natureza... (SANTOS, 2009, p. 237)

Já a intensificação do avanço das técnicas, foi acompanhada por uma maior pressão
sobre os recursos naturais, provocando o que viria a caracterizar a crise ambiental. O mesmo
autor, referindo-se aos objetos técnicos modernos, instalados sobre o espaço geográfico,
enfatiza que os mesmos têm ―um papel de aceleração das relações predatórias entre o homem
e o meio, impondo mudanças radicais à natureza‖ (SANTOS, 2009, p. 253).
Portanto, as práticas humanas vêm acompanhadas de alterações na estrutura, nos
processos e no funcionamento do meio natural, acarretando mudanças na dinâmica desses
elementos. Para Ross (2009, p. 198),

A humanidade, ao produzir os espaços geográficos, interfere na natureza com
diferentes graus de transformação, com a preocupação de gerar riquezas, emprego e
renda. Essas intervenções transformam agressivamente os ambientes naturais, o que
promove modificações marcantes nos fluxos de energia e matéria, e altera a
intensidade da funcionalidade intrínseca existente entre os componentes da natureza –
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fato que também atinge a própria sociedade.

Com relação à intensidade das transformações impostas pela sociedade sobre os
componentes ambientais, uma reflexão merece ser levantada: a de que o nosso tempo – tempo
social, histórico – é muito diferente, e curto, comparado ao tempo da natureza – tempo
geológico. No entanto, as atividades implementadas pelas sociedades humanas raramente têm
considerado esse aspecto.
Como resultado dessa forma agressiva de aproveitamento dos recursos da natureza,
desestabiliza-se o equilíbrio ecológico desses ambientes que se mantiveram ao longo dos
milhões de anos de história do planeta Terra. Cada ambiente natural, cada paisagem natural
devem ser encaradas pela sociedade, segundo Ab'Saber (2003, p. 9), como ―heranças de
processos de atuação antiga, remodelados e modificados por processos de atuação recente‖.
Esses processos elaboraram ambientes ímpares sobre a superfície terrestre, cada um
com seus atributos, peculiaridades, potenciais próprios e limitações ao uso e à ocupação. No
contexto da realidade ambiental brasileira, Ab'Saber (2003, p. 11) propõe a existência de seis
domínios naturais para o nosso país, os quais o mesmo autor denomina de Domínio
Morfoclimático.
[…] entendemos por domínio morfoclimático e fitogeográfico um conjunto espacial
de certa ordem de grandeza territorial – de centenas de milhares a milhões de
quilômetros quadrados de área – onde haja um esquema coerente de feições de relevo,
tipos de solos, formas de vegetação e condições climático-hidrológicas. Tais domínios
espaciais, de feições paisagísticas e ecológicas integradas, ocorrem em uma espécie de
área principal, de certa dimensão e arranjo, em que as condições fisiográficas e
biogeográficas formam um complexo relativamente homogêneo e extensivo.
(AB'SABER: 2003, 12)

Os Domínios Morfoclimáticos brasileiros têm sido, ao longo dos anos, alterados com
diferentes intensidades que, muitos deles, já entraram em estado crítico, no qual a natureza já
não é mais capaz de regenerar-se em um espaço de tempo compatível com a escala temporal
do homem. Alves (2009) chama a atenção para o fato de que, na Caatinga,
as atividades econômicas são acompanhadas de desmatamentos
indiscriminados da caatinga que associados à fragilidade natural desse bioma trazem
sérias consequências para os geótopos e para as biocenoses: comprometimento dos
recursos hídricos, erosão, salinização e compactação dos solos, redução da diversidade
biológica e da produção primária, entre outros. (ALVES, 2009, p. 130).

Quanto a isso, Ab'Sáber (2003) reforça ao declarar:
o certo é que, com tudo isso, restaram somente reservas de ecossistemas naturais
naqueles espaços topográfica e climaticamente mais incômodos e difíceis de ser
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atingidos. Ou naquelas áreas em que por algum tempo foi necessário preservar a
floresta, devido à importância que ela possuía para uma economia inteiramente
vinculada à coleta e ao extrativismo em geral.(AB'SÁBER, 2003, p. 24)

Como o próprio autor mencionou, algumas manchas desses domínios têm se
constituído como verdadeiras ilhas de biodiversidade vegetal e animal em meio à degradação
ambiental que as cercam. São essas áreas que têm se constituído como objeto de conservação
e/ou preservação por parte de governos, instituições privadas e indivíduos preocupados em
resguardar suas propriedades particulares para posteriores gerações.
A criação de unidades de conservação tem sido uma estratégia dos governos para
compensar a degradação dos recursos naturais. Essa postura, no entanto, não tem se dado de
forma homogênea em todo o território nacional, especialmente nas regiões de Caatinga,
quando se comparadas às outras regiões brasileiras, como Amazônia e Mata Atlântica.
De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (MMA; 2014), cerca de 1,2% do
Domínio das Caatingas está preservado por Unidades de Conservação de Proteção Integral;
enquanto que 6,4% estão protegidos em Unidades de Conservação de Uso Sustentável. Os
dados do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação revelam que o Domínio Natural da
Caatinga constitui um dos menos conservados em relação à sua área total no Brasil.
A conservação, quando acontece, tem sido feita em áreas com elementos bem
diferentes daqueles que se manifestam no Domínio da Caatinga propriamente dito.

Esse modo de preservação por meio de áreas naturais protegidas é
inadequado e injustamente seletivo, pois privilegia áreas naturais que são
apelativas do ponto de vista estético, segundo valores ocidentais, como as
florestas, grandes rios, canyons, discriminando áreas naturais menos ‗nobres‘,
como pântanos, brejos etc., ainda que possa ser essenciais para o
funcionamento dos ecossistemas. (RODMAN, 1973 apud DIEGUES, 2000,
p. 35).

Além disso, sua operacionalização aconteceu de tal forma que, muitas pessoas têm um
olhar indiferente às unidades territoriais protegidas, uma vez que a população local pouco
tem acesso aos recursos, sendo, portanto, pouco beneficiada com a criação desses espaços.
Outras vezes, os impactos se deram de tal forma que não foram alcançados os objetivos
propostos para a Unidade de Conservação.
Vidal (2006, p. 141), em dissertação sobre a Reserva Extrativista do Batoque, em
Aquiraz-CE, destaca que ―a Reserva Extrativista do Batoque padece das mesmas dificuldades
que são inerentes a todas as reservas extrativistas existentes no Brasil: funcionários
indisponíveis, falta de recursos financeiros, equipamentos, organização e mobilização por
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parte de toda a população local‖.
Sobre a economia da reserva, a autora ressalta que ―apresenta-se obsoleta, pois os
aspectos socioeconômicos [...] mostraram que 35% da renda total da reserva advém de ajuda
externa, através de aposentadorias, programas, bolsas e projetos‖ (VIDAL, 2006, p. 142).
Ainda tratando das consequências dos estabelecimentos de Unidades de Conservação
no Ceará, e seus rebatimentos para a população local, Nascimento (2006, p. 315), ao discutir
os impactos na APA das Dunas de Sabiaguaba, no litoral cearense, enfatiza que ―as
comunidades que viviam da pesca no mar, hoje vivem da exploração dos recursos estuarinos
e, apenas, um ou outro pescador ainda sobrevive da pesca marinha de subsistência‖.
Apesar de situações como essa, o estabelecimento das Unidades de Conservação ainda
se constitui um importante instrumento para a preservação de patrimônios naturais dos mais
diferentes tipos. No entanto, há a necessidade de reflexão por parte da academia e dos órgãos
ambientais nas diferentes esferas do Estado, sobre a função dessas áreas nos contextos
socioeconômico e ambiental em que vivemos. Uma vez que a visão romântica a respeito das
áreas conservadas parece não mais se sustentar.
A quase totalidade do estado do Ceará insere-se no Domínio Semiárido das Caatingas,
onde há predomínio da tipologia arbustiva. No entanto, na região Noroeste, configuram-se
importantes áreas de transição (Mata Seca e Caatinga Arbórea – unidade de vegetação no
Domínio das Caatingas) entre as Caatingas Arbustiva abertas (vegetação predominante) e as
matas úmidas dos planaltos.
Esses espaços representam verdadeiras barreiras à expansão das áreas susceptíveis de
desertificação, especialmente, em decorrência do relevo acidentado (serras secas e vertentes
de planaltos).
Do ponto de vista da conservação/preservação ambiental, a região possui importantes
sistemas ambientais protegidos. Pertencendo à esfera estadual encontram-se o Parque
Estadual das Carnaúbas e a Área de Proteção Ambiental (APA) da Lagoa da Jijoca. A esfera
federal, conta com a APA do Delta do Parnaíba e o Parque Nacional de Jericoacoara – no
litoral; e no interior, a APA da Ibiapaba, a APA da Serra da Meruoca, a Floresta Nacional de
Sobral e o Parque Nacional de Ubajara.
Nesse contexto espacial, a Serra da Penanduba, um maciço residual seco, situado na
Bacia do Alto Coreaú, localizada na porção noroeste do Estado do Ceará, recebe atenção
especial, por representar um fragmento florestal de Caatinga Arbórea ainda conservado,
circundado por Áreas Susceptíveis à Desertificação do Estado do Ceará (FUNCEME, 1990).
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A unidade de relevo é o habitat do primata Guariba (Alouatta belzebul ululata), e da onçapintada (panthera onca), espécies ameaçadas de extinção.
Sua posição estratégica e a riqueza de seus atributos naturais vegetais representam e
compõem importante espaço para a manutenção de espécies da Caatinga Arbórea. A
continuidade da diversidade ambiental na Serra depende de políticas ambientais que possam
controlar a exploração – especialmente vegetal – e integrá-la (corredor ecológico) aos espaços
preservados na região.

Justificativa

A pesquisa representa importante contribuição científica da Geografia, produzindo um
conjunto de dados espaciais georreferenciados com base sistêmica, isto é, uma importante
ferramenta para auxiliar na tomada de decisão referente às políticas ambientais para a área em
estudo.
Do ponto de vista ecológico, a área é de relevante interesse, pois compreende um
fragmento florestal de Caatinga Arbórea relativamente conservado. Essa tipologia de Caatinga
aparece cada vez mais raro, em virtude das práticas de exploração vegetal e de desmatamento
(OLIVEIRA, 2006, p. 191).
Como função social, esse trabalho representa uma contribuição, de base científica e
geográfica, para o processo de criação de unidade de Conservação da Serra da Penanduba,
proposta elaborada pela Câmara Municipal de Frecheirinha-CE, em 2009. ―A implantação da
Unidade de Conservação caracteriza-se como uma área estratégica por abrigar uma espécie
em extinção de macaco, a 'alouatta-alulata' ou Macaco Guariba, como é comumente
conhecida‖ (CEARÁ, 2010, p. 234).
Outro aspecto a ser considerado, refere-se à manutenção dos sistemas hidrológicos
desse ambiente, especialmente as nascentes. As serras secas, apesar da pequena abrangência
espacial e altitude relativamente pequena, são áreas que facilitam a ocorrência de nascentes
subperenes em meio às condições drásticas do sertão seco.
As nascentes subperenes têm sido, ao longo dos anos, uma fonte de abastecimento de
água às famílias em anos de secas. Morais (2012, p. 73) afirma que ―o reabastecimento dos
aquíferos depende diretamente das condições de preservação ambiental das localidades em
que os mesmos se encontram.
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Problemática

O Domínio das Caatingas constitui-se um dos menos protegidos no que se refere à
quantidade de Unidades de Conservação. Souza & Souza (2009) contabilizam que esse
domínio natural ―conta hoje com cinquenta Unidades de Conservação, entre unidades de
Proteção Integral e de Uso Sustentável, excetuando-se as Florestas Nacionais e as Terras
Indígenas‖. Quando existe a proteção, na maioria dos casos é levado em conta critérios
relacionados à beleza cênica, como se a flora e a fauna desse Domínio não tivessem nenhuma
importância ecológica (RODMAN, 1973 apud DIEGUES, 2000).
No entanto, o Domínio das Caatingas possui uma diversidade vegetal enorme.
Algumas áreas, com condições especiais de solo, apresentam espécies e tipologias vegetais de
Caatinga Arbórea. Um exemplo são as serras secas, que aparecem dispersas e isoladas em
meio à Depressão Sertaneja.

A caatinga arbórea que recobria originalmente os Argissolos e Luvissolos do
relevos colinosos sertanejos, praticamente já não ocorrem […] algumas manchas
conservadas, mesmo em ambientes serranos, tendem a desempenhar funções
ecológicas fundamentais como na proteção de nascentes fluviais, como refúgio da
fauna sertaneja e como banco de sementes de espécies nativas (OLIVEIRA, 2006, p.
191).

A Serra da Penanduba enquadra-se na categoria de serras secas. Para Souza (2005, p.
138), as serras secas são ―áreas serranas dispersas pela depressão sertaneja, localizadas nos
sertões interiores distantes da faixa litorânea, com níveis altimétricos entre 550-700m; relevo
dissecado em colinas rasas desenvolvidas em rochas do embasamento cristalino‖.
Segundo Meireles (2005, p. 161), a altimetria dos pequenos maciços residuais
sertanejos, nome pelo qual também são definidos, ―não supera os 600m, o que, de certo modo,
limita a incidência de chuvas mais abundantes. Os processos de morfodinâmica atual derivam
da morfogênese mecânica e o topo de alguns residuais são aplainados...‖.
Apesar de não terem altitudes significativas, e portanto, não condicionam alterações
significativas na umidade e temperatura do local, os pequenos maciços residuais sertanejos
resguardam exemplares de uma Caatinga mais robusta e mais conservada – a Caatinga
Arbórea (OLIVEIRA et al, 2007, p. 159).
A Serra da Penanduba, a nordeste da Serra da Ibiapaba, segundo Oliveira et al (2007,
p. 156), é um dos 19 locais onde foi identificado a ocorrência do primata Guariba, na
microregião da Ibiapaba ou próximo dela. Para os autores, ―a aparente situação de menor
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pressão e de razoável qualidade do habitat representa uma oportunidade extremamente
importante para a conservação destes animais‖. (OLIVEIRA et al, 2007, p. 159)
Apesar da Serra da Penanduba não ter dimensões territoriais extensas, algumas
questões referentes a ela precisam ser levantadas: qual a sua importância físico-natural
(ecológica) para o contexto de semiaridez intenso que vigora nos seus arredores, e para a
própria diversificação dos geossistemas do semiárido cearense? Que condições naturais
favorecem a manutenção da população do primata Guariba nesse maciço residual? Existem
condições ecológicas e importância econômica que justifique a sua preservação/conservação
por parte dos órgãos competentes e pelas populações que habitam as áreas próximas?
Esta pesquisa teve como objetivo realizar análise geoambiental da Serra da
Penanduba, como subsídio inicial à proposta de criação de Unidade de Conservação nessa
unidade de relevo. Para alcançá-lo, elencamos os seguintes objetivos específicos: a) construir
uma base geocartográfica para subsidiar uma proposta de estabelecimento de uma Unidade de
Conservação na Serra da Penanduba; b) avaliar a evolução das condições da cobertura vegetal
de Caatinga na Serra da Penanduba entre 1989 e 2013; c) realizar levantamento e descrição da
estrutura da vegetação nas diferentes classes de Caatinga; d) realizar a compartimentação
geoambiental da área em estudo e verificar o estado dos Sistemas Ambientais na Serra da
Penanduba.

Hipóteses

A Serra da Penanduba oferece condições ambientais diferenciadas em relação ao
entorno e a outras serras secas no contexto espacial na qual está inserida, uma vez que
possibilita a manutenção de uma comunidade de fauna primata e de uma formação vegetal
rara de Caatinga.
Os dados e informações organizados e sistematizados pela análise geoambiental são
importantes elementos norteadores e oferecem subsídios à elaboração de uma proposta de
Unidade de Conservação na Serra da Penanduba.

Caracterização preliminar da Serra da Penanduba

A Serra da Penanduba (Mapa 01) localiza-se no limite entre os municípios de Coreaú e
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Frecheirinha, ambos na Região Noroeste Cearense. Ela está inserida, portanto, na bacia
hidrográfica do rio Coreaú, funcionando como divisor de água dos rios Juazeiro e Coreaú.
O levantamento de campo (COSTA, 2014), com o auxílio de aparelho de GPS Garmin
Etrex – erro de precisão de 4,3 metros – registrou a cota máxima de 640 metros de altitude. O
dado foi obtido na visita ao morro central da Serra da Penanduba. A serra apresenta um
alinhamento longitudinal sudoeste-nordeste, com aproximadamente 42 quilômetros quadrados
de área.
Também, a partir de trabalhos de campo realizadas ao longo do ano de 2014, foram
identificados, nas suas vertentes noroeste, os riachos da Santana, do Meio e das Pedras, os
quais deságuam no riacho Juazeiro; já nas vertentes expostas para sudeste, desaguando no rio
Coreaú, nascem os riachos Saco, Caiçara de Baixo, Mata Fome e Salgado.
Geologicamente, a serra é uma extensão do Grupo Trapiá, constituído de arenito
grosso conglomerático, anquimetamórficos (fluvio-marinho), com depósitos colúvio-eluviais
– sedimento arenoso, areno-arenoso e conglomerático –

nos bordos norte-noroeste

(Vasconcelos et al, 2004).
Apesar de sua localização geográfica – no interior da Depressão Sertaneja – a Serra da
Penanduba mantém expressiva cobertura vegetal de caatinga conservada. Ela se insere em
uma região que tem como principais economias: a produção agrícola de subsistência e a
extração mineral – extração e beneficiamento de calcário – o que demanda uma forte
exploração dos recursos vegetais da flora nativa.
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Mapa 01 – Localização da área de estudo.
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2 REVISÃO TEÓRICA

2.1 Teoria Geral dos Sistemas

A pesquisa tem como suporte teórico a Teoria Geral dos Sistemas (TGS), na
perspectiva de interface com a perspectiva conceitual de Sotchava (1977) sobre geossistema.
Desse modo, os procedimentos metodológicos baseiam-se na análise geoambiental integrada,
vista como ferramenta de investigação da organização espacial e natural.
Antes de mais considerações, é salutar mencionar que a abordagem sistêmica não tem
sido aplicada apenas nos estudos geográficos, mas, também, em uma variedade de outros
ramos científicos. Não menos importante, não podemos deixar de explicitar o fato de que o
pensamento sistêmico é novo, pois o mesmo já fazia parte do pensar humano, bem distante no
tempo. Ele se trata de uma proposta de reorientação da ciência como bem colocou Ludwig
von Bertalanffy (1975).
Rodrigues (2001, p. 72), discorrendo sobre a contribuição do geossistema para os
estudos geográficos e ambientais, destaca que essa teoria – Teoria Geral dos Sistema –
―propõe que os sistemas podem ser definidos como conjuntos de elementos com variáveis e
características diversas, que mantém relações entre si e o meio ambiente‖. Portanto, ultrapassa
a mentalidade isolada dos estudos setoriais das ciências positivistas que tem predominado nas
ciências.
O uso, muitas vezes forçado, diga-se de passagem, dessa abordagem, levou ao
acúmulo de dúvidas e inquietações por parte de alguns autores e estudiosos do assunto. Esse
fato tem levado a própria discussão dessa perspectiva na ciência, especialmente na Geografia.
Referimo-nos ao próprio debate em que se trava a validade e a forma com que vem se dando
os estudos que se dizem de base sistêmica.
Em virtude dessa evolução dentro do pensamento sistêmico, alguns autores defendem
uma crise na perspectiva teórica em questão. Caracristi (2011, p. 03) alega que ―a Teoria
Geral dos Sistemas promoveu um tipo de reducionismo: a redução de tudo ao todo‖. Apesar
de receber severas críticas a TGS ainda continua a representar a base teórica mais confiável
dentro dos estudos ambientais feitos pela Geografia.
É com esse embasamento que, em meados do século XX, surgem propostas
metodológicas para os estudos em Geografia Física, dentre as quais, o geossistema, a
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ecodinâmica e a geoecologia.

2.2 Geossistemas

A visão sistêmica pressupõe o entendimento dos padrões de organização dos sistemas.
Na ciência geográfica, portanto, para a compreensão dos geossistemas, o desafio é o
entendimento/explicação da organização espacial desses sistemas (geossistemas) os quais
apresentam uma estrutura, um funcionamento e uma dinâmica têmporo-espacial.

A Geografia deve estudar não os componentes da natureza, mas as conexões entre
eles; não se deve restringir à morfologia da paisagem e suas divisões mas, de
preferência, projetar-se para o estudo de sua dinâmica, estrutura funcional, conexões
e etc. (SOTCHAVA, 1978 apud ROSS, 2009, p. 23).

O geossistema trata-se de uma abordagem metodológica elaborada pelo russo V. B.
Sotchava, em meados dos anos 1960. De acordo com esse autor, o geossistema deve ser
entendido como uma entidade natural. Para ele, os geossistemas são formações naturais
experimentando, sob certa forma, o impacto do ambiente social, econômico e tecnogênico
(SOTCHAVA, 1977, p. 8).
O estudo do geossistema representou uma proposta de interpretação da dinâmica
natural do planeta de grande importância para o campo da Geografia Física, especialmente no
momento em que esse ramo científico passava por uma crise teórica em virtude do advento da
chamada Geografia Crítica.
Sotchava (1977, p. 02) destaca que

Essa disciplina, possuindo o seu próprio objeto muito pouco estudado (geossistemas
de todas as dimensões), vê-se liberada da necessidade de intromissão no campo
privado de outras disciplinas geográficas. Em condições normais deve estudar, não
os componentes da natureza, mas as conexões entre eles. […] Projetar-se para o
estudo de sua dinâmica, estrutura funcional, conexões, etc..

A interpretação do autor deixa transparecer o caráter sistêmico de sua abordagem, uma
perspectiva inovadora para os estudos geográficos do quadro natural do planeta. Não apenas
isso, mas algo próprio da Geografia Física, uma vez que esse ramo da Geografia, até então,
cultivava em campos alheios seus procedimentos metodológicos.
Sotchava resgata, também, algo que havia sido abandonado pelos estudos geográficos:
a conexão entre os sistemas naturais e a dinâmica da sociedade humana. Ou seja, o estudo do
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geossistema não se trata apenas do desenvolvimento de um novo método de interpretação,
mas o resgate da própria essência dos estudos geográficos da natureza.
Como bem frisou o geógrafo russo, ―a concepção de geossistema adquire um especial
significado: confere precisão aos limites entre a Geografia Física e as outras disciplinas
definindo, ao mesmo tempo, a essência do seu campo de investigações e o seu lugar no
conjunto da Geografia‖ (SOTCHAVA, 1977, p. 06).
Ainda no que diz respeito aos desdobramentos acerca do conceito de geossistema, e do
contexto histórico em que surge, Rodrigues (2001, p. 72), menciona o fato de que

... a teoria geossistêmica faz parte de um conjunto de tentativas ou reformulações
teórico-metodológicas da Geografia Física, surgidas em função da necessidade de a
Geografia lidar com os princípios de interdisciplinaridade, síntese, com a abordagem
multiescalar, e com a dinâmica [...]

Não apenas a realidade geográfica (física, especialmente) necessitava de
reformulações teóricas e metodológicas, mas o próprio contexto social (corrida espacial,
cibernética, movimentos ambientalistas) carecia de uma interpretação não mais isolada, mas
que se pudesse vislumbrar a multiplicidade de implicações e imbricações dos sistemas
ambientais com os sistemas sociais.

Embora os geossistemas sejam fenômenos naturais, todos os fatores econômicos e
sociais, influenciando sua estrutura e peculiaridades espaciais, são tomados em
consideração durante o seu estudo e suas descrições verbais ou matemáticas.
(SOTCHAVA, 1977, p. 6)

Os trabalhos de Bertrand (1968) vêm complementar o estudo do russo no que diz
respeito ao conteúdo da discussão acerca dos geossistemas, especialmente no que se refere à
distinção entre geossistemas e ecossistemas. Ross (2009, p. 28) destaca que
A partir da teoria geral dos sistemas e no aporte conceitual de ecossistemas […]
Bertrand considerou que ―o ecossistema não tem nem escala e nem suporte espacial
bem definido […] pode ser um oceano, mas também pode ser o pântano com rãs‖;
isso porque se apoia não no conjunto de um determinado ambiente natural, mas em
um determinado elemento natural.

Segundo Bertrand (1968 apud TRICART, 1976, p. 17), um geossistema é uma unidade
de alguns quilômetros quadrados que associa diversos ecossistemas a diversos tipos de
suportes naturais, a saber: relevos, solos, climas locais. Ainda a respeito das reformulações da
categoria geossistemas, ao tratar da demarcação das unidades de paisagem (geossistemas),
Bertrand (1971) considera todas as delimitações geográficas arbitrárias, sendo impossível
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encontrar um sistema geral do espaço que respeite os limites próprios para cada ordem de
fenômeno‖ (BERTRAND, 1971 apud ROSS, 2009, p. 29).
Para se entender as características e o potencial ecológico, e por que não o econômico,
dos geossistemas em suas diferentes escalas necessitaria de uma base conceitual e
metodológica integradora e sistêmica, o que implica também em elencar e diagnosticar os
impactos antrópicos sobre o geossistema em estudo.

2.3 Sistemas Ambientais
No que tange à discussão sobre os sistemas, Christofoletti (1979, p. 03) assinala que ―a
totalidade dos sistemas que interessam ao geógrafo não atua de modo isolado, mas funciona
dentro de um ambiente e faz parte de um conjunto maior‖. E complementa:

Esse conjunto maior, no qual se encontra inserido o sistema particular que se está
estudando, pode ser denominado de universo, o qual compreende o conjunto de
todos os fenômenos e eventos que, através de suas mudanças e dinamismo,
apresentam repercussões no sistema focalizado, e também de todos os fenômenos e
eventos que sofrem alterações e mudanças por causa do comportamento do referido
sistema particular (CHRISTOFOLETTI, 1979, p. 3).

O autor esclarece, ainda, que ―distinguir um sistema na multiplicidade dos fenômenos
da superfície terrestre é ato mental, cuja ação procura abstrair o referido sistema da realidade
envolvente‖ (CHRISTOFOLETTI, 1979, p. 3).
Para Souza et al (2012, p. 123), os sistemas ambientais e seus subsistemas ―são
delimitados em função de combinações mútuas específicas entre as variáveis ambientais‖. Ou
seja, ao longo do tempo geológico, os elementos naturais combinam-se e estabelecem entre si
um nível de organização que tem como resultado a formação de paisagens uniformes e
ímpares, as quais se diferem das áreas vizinhas e podem ser identificadas, delimitadas.
O autor, portanto, tem um entendimento dos sistemas ambientais como entidades
naturais, visão comum àquela de Sotchava (1977), quando se refere aos geossistemas.
Daí, a nossa opção pela análise ambiental integrada, uma vez que a mesma dá
condições ao pesquisador de implementar um estudo focado nas relações entre os elementos
do sistema e não apenas no levantamento de dados setorizados. Por meio dessa abordagem de
estudo pode-se identificar e delimitar os sistemas ambientais de determinada área de estudo e
avaliar o grau de degradação e preservação de cada uma dessas unidades.
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2.4 Análise Geoambiental
Para Lima et al (2000, p.7), ―o conhecimento e a análise dos sistemas naturais
compõem a base da planificação do desenvolvimento que visa criar melhores condições e
bem-estar para os homens‖. Apenas a compreensão do funcionamento de cada parte não nos
possibilita tal fato. A realização do referido feito só é possível quando se analisa a dinâmica
dos elementos, isto é, em conjunto.
Barbosa et al (2008, p. 856), ao realizar estudo sobre a importância da análise
geoambiental, destaca que é ―através da previsão de impactos ambientais mediante o
conhecimento das características físicas e as limitações e aptidões de ocupação humana a
geografia passa a prestar-se ao planejamento‖.

Deve-se reconhecer que a execução de uma política de conservação da natureza e
proteção ambiental parte, necessariamente, de um zoneamento geoambiental. Cada
unidade geoambiental é dotada de potencialidades e limitações de usos específicos
dos recursos e tratar integralmente de sua conservação e ampliação constitui tarefas
em que a Geografia Física tem papel de importância inquestionável. (LIMA et al,
2000, p. 8)

Lima et al (2000) afirma, ainda, que
[…] o planejamento integrado de qualquer território deve tomar como ponto de
partida uma base espacial seletiva que tenha apoio em zoneamento do ambiente. O
zoneamento representa instrumento indispensável para harmonizar o crescimento
econômico com a necessidade de conservar e/ou melhorar a capacidade produtiva
dos recursos naturais e a qualidade ambiental dentro dos preceitos de um
desenvolvimento sustentável. (LIMA et al, 2000, p. 95)

Rodriguez (2007), em sua abordagem geoecológica da paisagem, defende a
importância da identificação das unidades de paisagem – unidades geoambientais – no
delineamento de políticas de ocupação e ordenação do território.

Fundamentado na avaliação do potencial dos recursos naturais, é possível a
formulação de estratégias e táticas de otimização do uso e manejo mais adequados
da função e operação, no tempo e no espaço, de cada uma das unidades
paisagísticas.
Sobre essa base, o planejamento ambiental do território, converte-se em um
elemento tanto básico como complementar, para a elaboração dos programas de
desenvolvimento econômico e social e para a otimização do plano de uso, manejo e
gestão de qualquer unidade territorial. (RODRIGUEZ, 2007, p.13)

Portanto, os estudos com base sistêmica não apenas servem para a descrição e
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classificação de unidades ambientais ou sistemas ambientais, mas são ferramentas de enorme
importância para o estabelecimento de diretrizes para organização e ordenamento territorial e
ambiental do espaço por parte do corpo político e estatal.

Entender e reconhecer tais sistemas (unidades geoambientais) fornece subsídios para
um melhor planejamento territorial, visto que, traz informações basilares para
direcionar as atividades de uso e ocupação da terra, assim como os tipos de
exploração dos recursos naturais de determinada área. Além de expor o grau de
degradação dos sistemas ambientais, identificando suas causas. (MAGALHÃES et
al, 2010, p. 11)

Apesar da grande contribuição dos estudos integrados da natureza à Geografia Física,
Sales (2004, p.130) chama a atenção para o cuidado no proceder com tais estudos, afirmando
ser ―preciso saber quais elementos do relevo, do clima, do solo, da vegetação são necessários,
e qual importância assumem na dinâmica do meio‖.
A análise ambiental integrada deve estar amparada em metodologias que deem conta,
também, do monitoramento dos estados dos geossistemas, uma vez que a dimensão temporal
tem grande influência na organização dos mesmos. ―Qualquer geossistema encontra-se em um
determinado estado de dinâmica, no qual as estruturas primitivas, as mudanças de estado e as
funções de determinado componente são fundamentais para o seu entendimento e
classificação‖ (ROSS, 2009, p. 25-6).
Uma vez que o objeto de estudo apresenta-se como um geossistema de comportamento
diferenciado do contexto de semiaridez imperante, faz-se necessário o monitoramento de
algumas variáveis ambientais para analisar os fatores que concorrem para essa diferenciação
ambiental em escala local.

2.5 Semiárido e Caatinga

O semiárido brasileiro é representado por uma grande diversidade nas condições
naturais e paisagísticas. A região, portanto, não é homogênea, como há muito esteve gravada
no imaginário nacional. Os estudos recentes sobre esse espaço brasileiro têm confirmado a
heterogeneidade desse espaço.

A região semiárida brasileira é constituída de um aglomerado de unidades de
paisagens com diferentes características, no que diz respeito ao solo, relevo, clima
vegetação e potencial hídrico disponível […] Todavia, o principal critério para a
delimitação física desse espaço foi estabelecido, levando-se em consideração a
isoieta de 800mm de chuva por ano (PORTO, et al, 2011, p.60).
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De acordo com a última atualização feita pelo Ministério da Integração Nacional
(BRASIL, 2005), o semiárido brasileiro conta com 1.133 municípios, situados nas regiões
Nordeste (9 Estados) e Sudeste (Minas Gerais e Espírito Santo). Com essa atualização, a área
classificada oficialmente como semiárido brasileiro aumentou de 892.309,4 Km² para
969.589,4 Km², um acréscimo de 8,66% (BRASIL, 2005).
A precipitação média anual pode variar espacialmente de 400 a 2.000mm. As
precipitações são de verão (dezembro-fevereiro) e de outono (março-maio), tendo o
sul do semiárido nordestino maior precipitação de verão e a parcela setentrional
precipitações de outono. Este regime de chuvas sobre solos rasos do cristalino na
depressão sertaneja, impõe a existência de rios intermitentes em diversas regiões
(SOUZA FILHO, 2011, p. 5).

O domínio natural do semiárido brasileiro tem como cobertura vegetal, em quase toda
a sua extensão, a vegetação de Caatinga. Porto et al (2011, p. 66) caracterizam essa formação
florística como ―constituída de árvores e arbustos de porte médio e pequeno, retorcidos, de
folhas pequenas e caducas, e em boa parte dotadas de espinhos, sendo a principal
característica dessa vegetação o xerofilismo‖.
Para Guerra et al (2009) o Domínio das Caatingas tem como características
morfológicas, preponderantemente as superfícies pediplanadas, por vezes interrompidas por
ocorrência de maciços e residuais, planaltos e chapadas sedimentares, bem como, bordejadas
pela fímbria litorânea.
O Domínio das Caatingas constitui um dos mais ímpares ambientes do Brasil e do
mundo em virtude das mudanças ambientais sazonais e da diversidade de paisagens
existentes, destacando-se as características xerofíticas/caducifólias. Por outro lado, ―é uma das
regiões mais povoadas entre todas as terras secas existentes nos trópicos ou entre os trópicos‖
(AB'SÁBER, 1999, p. 7), o que tem comprometido as condições naturais de solo, da
cobertura vegetal e dos recursos hídricos ao longo dos séculos de ocupação.
No entanto, é ignorância pensar que essa formação vegetal é, em sua totalidade,
homogênea. Alves et al (2008, p. 145) apontam que a diversidade fisionômica da Caatinga
deve-se não apenas ―às variações climáticas regionais e locais e à composição florística, mas
sobretudo, a certos fatores estacionais, como compartimentação topográfica e fenômenos de
exposição e abrigo, condições edáficas e dos impactos das atividades humanas‖.
A cobertura vegetal da Caatinga ―é representada por formações xerófilas e caducifólias
[…] muito diversificadas por razões climáticas, edáficas, topográficas e antrópicas‖ (ALVES,
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2007, p. 144). A homogeneidade da Caatinga, portanto, não passa de um mito que está, aos
poucos sendo destruído pelos mais diversos trabalhos de pesquisas sobre a região e sua
formação vegetal.
Ainda, de acordo com Alves (2007), muitos autores defendem que todas as formas da
Caatinga atual são oriundas de degradação antrópica, onde a floresta seca (mata seca)
representa o estágio clímax dessa formação. Vê-se, a partir dessa afirmação, a importância da
preservação dessa fisionomia da Caatinga – mata seca ou floresta seca.
Alves (2007) chama a atenção para a dificuldade em se estabelecer uma classificação
segura das suas variadas tipologias e fisionomias, principalmente quando se tem mais de
quinhentos anos de atividade antrópica explorando e modificando os geossistemas desse
domínio natural.
Fernandes & Bezerra (1990), propõem uma classificação mais prática para esse
domínio vegetal em virtude das suas

diferentes fisionomias, propondo duas classes de

caatinga – Caatinga Arbórea e Caatinga Arbustiva-subarbustiva.
A primeira ―apresenta três estratos: um arbóreo, com representantes de 8-12 metros de
altura, outro arbustivo/subarbustivo, com indivíduos de 2-5m e, finalmente, um herbáceo
geralmente de caráter anual ou efêmero, muito pobre em espécies‖ (FERNANDES &
BEZERRA, 1990, p. 174).
Ainda segundo os autores, a caatinga arbustiva/subarbustiva, ―estruturalmente,
compõe-se de dois estratos: um com indivíduos de 3-4m de altura, havendo raros exemplares
arbóreos de 5-6m, e outro baixo, herbáceo, com componentes anuais. Pode apresentar-se sob
dois padrões: um mais denso e outro mais aberto‖.
Andrade-Lima (1981 apud ALVES, 2007, p. 66), com base na noção de ―comunidadetipo‖, ou seja, espécies que caracterizam uma associação vegetal, afirma que vinte ou trinta
tipos de caatinga existiriam em todo o domínio semiárido nordestino. O autor estabeleceu, a
partir de critérios fisionômico-ecológicos, a seguinte classificação: Caatinga arbórea alta;
Caatinga arbórea média; Caatinga arbórea média ou baixa, densa e/ou aberta; Caatinga
arbustivo-arbórea; Caatinga arbustiva; Caatinga arbórea aberta; Caatinga arbustiva baixa;
Caatinga arbustiva aberta; Caatinga arbustiva aberta, baixa ou alta; Caatinga arbustiva aberta,
baixa; Florestas ripárias (florestas ciliares).
Pereira & Silva (2005) destacam a existência de dez unidades de formações vegetais
no Ceará: vegetação pioneira psamófila, subperenifólia de dunas, subcaducifólia de tabuleiro,
caducifólia de caatinga, mata úmida/subúmida, mata seca, vegetação de várzea, paludosa
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marítima de mangue, carrasco e cerradão.
Para os autores, a formação caducifólia de Caatinga divide-se em duas fisionomias: a
caatinga arbórea e a caatinga arbustiva. A caatinga arbustiva ocorre nas áreas de aridez da
depressão sertaneja, nas serras secas e na Chapada do Apodi, tendo como representantes o
feijão-bravo (Cynophalla flexuosa), o marmeleiro (Croton sonderianus), a jurema preta
(Mimosa tenuiflora), o cumaru (Amburana cearensis), o pereiro (Aspidosperma pyrifolium).
Por outro lado, a Caatinga Arbórea, representada por espécies como pau-branco
(Cordia oncocalyx), angico (Anadenanthera colubrina), aroeira (Myracrodruon urundeuva),
imburana (Commiphora leptophloeos), o ipê amarelo (Tabebuia serratifolia) e o juazeiro
(Ziziphus joazeiro), ocupa os espaços mais conservados desse domínio (Pereira & Silva, 2005,
p. 203).
A mata seca, outra fisionomia de Caatinga, ocorre nas serras secas, nas vertentes
subúmidas e nas encostas e topos de algumas chapadas. Tem como principais representantes o
gonsalo-alves (Astronium fraxinifolium), o ipê amarelo (Tabebuia serratifolia), o pajeú
(Triplaris gardnerian), a barriguda (Ceiba glaziovii) e o feijão-bravo (Cynophalla flexuosa).

Trata-se de uma vegetação natural, caracterizada pela composição florística, cujos
representantes não costumam ocorrer na área das caatingas. Distingue-se destas
pelas condições ecológicas (mesofilia) e pela composição florística, embora
presentemente esteja enriquecida por elementos das caatingas. Recobre as encostas
das serras subúmido/secas ou reveste as serras isoladas, com altura entre 500-600 m
de altitude (FERNANDES & BEZERRA, 1990, p. 176).

É importante observar que as duas variedades de Caatinga – arbórea e mata seca – são
bastante semelhantes no que diz respeito às espécies constituintes, bem como a geomorfologia
(serras secas e encostas) que as mesmas ocupam. A flora do sertão semiárido parece estar
muito mais condicionada pelas condições de relevo e clima, do que necessariamente, pelas
condições de água – no subsolo ou na atmosfera.

A caatinga arbórea está restrita às manchas de solos ricos em nutrientes. […]
Existem mais de 30 brejos de altitude na área da caatinga, os quais são considerados
refúgios florestais, uma vez que apresentam afinidade florística com as florestas
Atlântica e Amazônica (ANDRADE-LIMA, 1982 apud LEAL,2005).

Mais recentemente, tem se tornado frequente os trabalhos de análise da vegetação a
partir de técnicas de geoprocessamento. O cálculo do Índice de Vegetação por Diferença
Normalizada (NDVI ou IVDN) tem se mostrado bastante satisfatória na determinação do grau
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de conservação ou degradação da vegetação. De acordo com Sá et al (2008) o NDVI é o
índice de vegetação mais utilizado nos estudos relacionados à cobertura vegetal, permitido
avaliar as condições da vegetação e sua respectiva dinâmica têmporo-espacial.
O NDVI é calculado a partir da diferença entre as reflectâncias das bandas 4
(infravermelho próximo) e 3 (visível – vermelho) dividido pela soma das reflectâncias dessas
duas bandas. Os valores do NDVI variam entre –1 e 1. ―Nas áreas com vegetação o IVDN,
geralmente, varia entre 0,1 e 0,8, conforme a sua arquitetura, densidade e umidade. Rochas e
solos sem vegetação apresentam valores próximo de zero‖ (SÁ et al, 2008, p. 32).
Analisando vários trabalhos que têm como objetivo a avaliação das condições de
conservação e degradação da cobertura vegetal de Caatinga a partir das técnicas de
geoprocessamento, percebe-se a falta de consenso nesses estudos, quando da definição das
classes de vegetação para a elaboração da legenda.
A classificação se baseia, ora na estrutura e/ou fisionomia da formação vegetal, ora no
estado de conservação/degradação da mesma. Portanto, não há ainda um consenso sobre o
estabelecimento de uma única legenda para as classes obtidas no mapeamento temático da
vegetação.
Gomes (2011) estabelece quatro classes: Vegetação Conservada, Vegetação
Parcialmente Degradada, Vegetação Degradada e Vegetação Fortemente Degradada. Freitas
Filho & Souza (2014), ao relacionar o estado de conservação da caatinga estabelecem as
seguintes classes de caatinga: Conservado, Parcialmente Conservado, Parcialmente
Degradado e Degradado.
Santana et al (2012), faz uma classificação baseada no grau de degradação do tecido
vegetal da caatinga, classificando-a em: Vegetação Densa,Vegetação Semidensa, Vegetação
Rala e a classe Solo + Vegetação Rala. Freire & Pacheco (2004), estabelecem, a partir do grau
de desmatamento, três classes de caatinga: Caatinga Arbórea, Caatinga Arbórea Densa e
Caatinga Arbustiva.
Na classificação temática do uso e cobertura em ambiente de Caatinga, fica evidente
nas pesquisas, a utilização consensual de duas classes de cobertura vegetal: Caatinga Arbórea
e Caatinga Arbustiva. As áreas ocupadas por pecuária e atividades agrícolas, também parece
não haver ainda um consenso entre os diversos autores, vejamos: Culturas (ARAÚJO, et al,
2013); Agropecuária (FREITAS FILHO & SOUZA, 2014); Pasto e Solo Exposto (FREIRE
& PACHECO, 2004).
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2.6 Serras Secas
As serras secas constituem-se ―áreas serranas dispersas pela depressão sertaneja,
localizadas nos sertões interiores distantes da faixa litorânea, com níveis altimétricos entre
550-700m; relevos dissecados em colinas rasas desenvolvidas em rochas do embasamento
cristalino‖ (SOUZA, 2005, p. 138).
Para Meireles (2005, p. 161), a altimetria dos pequenos maciços residuais sertanejos,
nome pelo qual também são definidos, ―não supera os 600m, o que, de certo modo, limita a
incidência de chuvas mais abundantes. Os processos da morfodinâmica atual derivam da
morfogênese mecânica e o topo de alguns residuais são aplainados...‖
Como podemos constatar pelos autores, as serras secas não têm muita importância
para condicionar mudanças de fácil percepção nas características do clima semiárido, no qual
essas unidades de relevo se inserem. Até mesmo sua importância do ponto de vista dos
recursos naturais não se apresenta no texto elaborado pelos autores.
Apesar dessa conclusão antecipada, talvez, essas são áreas que merecem uma maior
atenção do corpo acadêmico que faz a Geografia.
As áreas correspondentes às chamadas serras secas são de grande importância para o
contexto de semiaridez, pois, em muitos casos, elas guardam uma grande diversidade de
ambientes importantes para o equilíbrio ecológico e ambiental local, por isso a importância de
preservá-las.
As serras secas são, também, áreas que quebram a monotonia das caatingas arbustivas
da Depressão Sertaneja, oferecendo exemplares de espécies lenhosas com grande potencial
madeireiro. Esse aspecto acaba por ser um fator de degradação ambiental desses espaços, uma
vez que é frequente a exploração vegetal de forma irracional, sem plano de manejo e, muito
menos, sem fiscalização dos órgãos ambientais competentes.
As serras secas guardam ricos espaços com remanescentes de Caatinga Arbórea
preservada. Antes de fazer considerações sobre a diversidade da flora desses espaços,
realizamos uma leitura de autores sobre as diversas formações vegetais da Caatinga e a
importância de preservá-las em Unidades de Conservação.

2.7 Unidades de Conservação (UC)

A criação de Unidades de Conservação (UC) ainda é considerada pela quase totalidade
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dos ambientalistas e estudiosos do tema, como a estratégia mais viável para preservar os
remanescentes de domínios naturais nas diversas regiões do planeta. Diversos autores
(VALLEJO, 2002) destacam a prática de se reservar espaços destinados à preservação de seus
recursos – flora e fauna – em diferentes momentos históricos, desde a Antiguidade, Idade
Média até a atualidade.
Vallejo (2002, p. 58) menciona, também, a variedade e evolução dos objetivos dessas
áreas, como por exemplo ―a escassez das populações animais‖, ―manutenção dos recursos
faunísticos e de seus respectivos habitats visando o exercício da caça ou, a proteção de
recursos florestais‖.
A partir do século XX, ―parques e reservas similares foram sendo criados em vários
países. Além da proteção de belezas cênicas admiráveis, a criação dos novos parques agregou
outras motivações como a preservação da biodiversidade florística e faunística e dos bancos
genéticos‖ (GHIMIRE, 1993 apud BRITO, 2000b).
As Unidades de Conservação constituem ―espaços territoriais e seus recursos
ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes,
legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos,
sob regime especial de administração‖ (BRASIL, 2000).

As necessidades de uso imediato e futuro dos recursos envolvendo animais,
água pura, plantas medicinais e outras matérias-primas, justificavam a
manutenção desses sítios, além de se constituírem em espaços de
preservação de mitos e ocorrências históricas (VALLEJO, 2002, p. 58).

Percebe-se que as Unidades de Conservação não se restringem apenas à conservação
de espaços privilegiados pela riqueza ecológica, mas também se destinam à preservação de
bens imateriais e culturais, manifestações sociais e étnicas de sociedades tradicionais.
Vallejo (2002) defende, ainda, que a criação das Unidades de Conservação,
representam, hoje, uma forma de valorização do espaço no qual elas estão inseridas

Em qualquer época e em qualquer lugar, a sociedade, em sua própria existência,
valoriza o espaço. […] A relação sociedade-espaço é uma relação valor-espaço, pois
é substantivada pelo trabalho. Por isso, a apropriação de recursos do próprio espaço,
a construção de formas humanizadas sobre o espaço, a conservação de seus atributos
naturais e culturais, tudo isso representa criação de valor.
[…] A criação de um parque pelo poder público significa a produção de um território
cujos objetivos estão voltados para a a proteção de atributos naturais valorizados
pela sociedade no presente e para as gerações futuras (VALEJJO, 2002, p. 69).
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A institucionalização das Unidades de Conservação tem se dado de forma heterogênea
no Brasil, mesmo com os diferentes contextos e domínios naturais desse país. Apesar de
constituírem importantes mecanismos de preservação dos domínios naturais, a forma como
tem sido estabelecidos os limites, a criação e a gestão, no entanto, não tem respondido de
maneira eficiente aos objetivos previamente traçados.
Esse fato vem suscitando discussão em torno da importância de cada um desses
domínios naturais e do descumprimento das metas governamentais estabelecidas para a
conservação. No rol desses debates insere-se a conservação no Domínio das Caatingas, uma
vez que esse domínio natural encontra-se extremamente degradado e fragmentado em virtude
de mais de quinhentos anos de exploração irracional de sua flora pelas atividades humanas.
Pouca atenção tem sido dada à conservação da variada e marcante paisagem da
Caatinga, e a contribuição da sua biota à biodiversidade extremamente alta do Brasil tem sido
subestimada (SILVA et al. 2004 apud LEAL 2005). Segundo Leal (2005, p. 142), ―[…] muitas
das unidades de conservação da caatinga não estão totalmente implementadas, ou seja, têm
problemas com os antigos proprietários, seus limites não estão adequadamente demarcados,
nem apresentam planos de manejo‖.
Aguiar-Silva et al (2011), em discussão sobre a viabilidade e efetividade das Unidades
de Conservação de Proteção Integral no Ceará, chamam a atenção para o fato de que os
parques nacionais estaduais, as estações ecológicas, os monumentos naturais, entre outras
unidades de conservação de proteção integral no Ceará abrigam apenas 2,16% da
biodiversidade da região.

Constatou-se que a urgência em se transformar uma área em UC por pressões
governamentais e econômicas, resultou na ausência de estudos prévios sobre os
valores biológicos da região de interesse, tais como indicadores ecológicos
específicos, como endemismo e espécies ameaçadas (AGUIAR-SILVA et al, 2011).

Há, de certa maneira, a necessidade de pensar a conservação no Domínio da Caatinga
em virtude de se estabelecer políticas de conservação integradas. É necessário criar
mecanismos de conservação pautados no desenvolvimento social das comunidades rurais que
habitam no entorno dessas áreas. As áreas de conservação já existentes precisam
urgentemente serem integradas para que não ocorra o seu total isolamento.

2.8 Corredor Ecológico
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Uma das características inerentes aos processos de criação de Unidades de
Conservação no Brasil levadas a cabo até então, é o caráter de isolamento pelas quais tem sido
sujeitas. Esse modelo de conservação termina por constituir fragmentos isolados e que, no seu
entorno predominam atividades socioeconômicas sem manejo adequado.
Akashi Júnior & Castro (2010, p. 22) observam que ―os objetivos de conservação das
UCs encontram-se hoje bastante comprometidos, tanto em termos de sua sobrevivência ao
longo do tempo, como em termos de viabilidade de fluxo de genes e espécies, justamente por
estarem isoladas‖.
A preocupação, dessa forma, restringe-se aos limites da área, não tendo, portanto,
interesse em se planejar e manejar de maneira correta o entorno. É importante frisar que esse
entorno é onde se realiza as atividades humanas, o lugar onde se estabelece a vida humana,
que não pode estar alheia às áreas de reserva ambiental.
As

comunidades

locais

devem

sentir-se

responsáveis

também

pela

conservação/preservação desses espaços. A partir das críticas ao modelo de conservação
exposto, desenvolve-se a oportunidade de se ter um modelo sustentável. Trata-se do
estabelecimento dos corredores ecológicos.
Os corredores ecológicos ―podem reverter a tendência conservacionista de criar
espaços protegidos com exclusão das comunidades locais, tornando-se espaço de continuidade
natural e social, para benefício e usufruto dessas comunidades‖ (TOLEDO, 2004 apud
GANEM, 2005, p. 10) .
Ganem (2005) estabelece, juntamente com outros autores do tema, uma discussão
conceitual acerca dos corredores. As autarquias que regulam as matérias com perfil ambiental,
a exemplo do CONAMA e a Lei do SNUC, definem corredor ecológico como elo entre
fragmentos de vegetação nativa, sendo que a lei vincula claramente o conceito de corredor a
faixas territoriais destinadas à conectividade entre unidades de conservação.
A mesma autora menciona que, de acordo com Rambaldi & Oliveira (2003), dois tipos
de corredor são considerados: o corredor ecológico e corredor florestal.
O primeiro ―compreende uma unidade de planejamento regional, cujas ações são
integradas e coordenadas para a formação, fortalecimento, expansão e conexão entre
unidades de conservação, RPPNs, reservas legais, áreas de preservação permanente
e áreas de uso intensivo, visando a conservação da biodiversidade de determinado
bioma‖ […] Corredor florestal refere-se às áreas florestais que ligam remanescentes
isolados de florestas (GANEM, 2005, p. 8).

Ganem (2005) define, ainda, os corredores biológicos e os corredores de conservação:
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Corredores biológicos seriam conexões naturais entre ecossistemas que permitem o
movimento de espécies animais e vegetais, como, por exemplo, os cursos d'água,
formados naturalmente pelos ciclos ecológicos e que promovem a circulação de
sementes, ovos, sedimentos, nutrientes e outros elementos da natureza. Os
corredores de conservação, por sua vez, seriam uma estratégia de proteção da
biodiversidade, em especial dos corredores biológicos, com a participação da
população local, visando à melhoria de suas condições de vida (GANEM, 2005, p.
9).

Neste trabalho, levando em consideração as duas perspectivas escalares –
remanescentes de Caatinga Arbórea e Unidades de Conservação – optamos por trabalhar com
dois conceitos de corredor. O primeiro trata-se do conceito de corredor florestal, compondo
um instrumento de ligação dos remanescentes de Caatinga Arbórea. O segundo, tomado nesse
contexto como corredor ecológico, por constituir uma iniciativa de fortalecimento e conexão
das Unidades de Conservação existente no contexto territorial, a saber: PARNA de Ubajara e
APA da Meruoca.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Neste trabalho, realizamos uma série de procedimentos, assim, compõem a nossa
metodologia: pesquisa bibliográfica; levantamento cartográfico e processamento digital;
trabalho de campo, onde pudemos obter dados das estações meteorológicas; e levantamento
da estrutura do Diâmetro `Altura do Peito (DAP). Foi mediante esses instrumentos que
alcançamos o nosso objetivo, isto é: realizar uma análise geoambiental da Serra da
Penanduba, como subsídio inicial à proposta de criação de Unidade de Conservação nessa
unidade de relevo.

3.1 Levantamento Bibliográfico

A figura 01 representa o organograma metodológico no qual a pesquisa foi
desenvolvida, para alcançarmos os objetivos traçados.

Figura 01: Organograma metodológico da pesquisa.
Fonte: Organizado pelo autor.
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O levantamento bibliográfico seguiu três linhas de investigação teórico-metodológica:
a primeira debruça-se sobre a natureza no Domínio das Caatingas, assim, foram investigados
aspectos vegetacionais, condições pedológicas, hidrogeográficas e climatológicas. Nesta
categoria também se inclui a geomorfologia e a geologia da área de estudo com enfoque nas
unidades geomorfológicas das serras secas.
A segunda linha bibliográfica remete à operacionalização de imagens de sensores
remoto de longa distância. Trata-se da bibliografia sobre manipulação de dados de satélite,
especificamente no que diz respeito à classificação, segmentação, correlação e interpretação
de imagens de satélites para a confecção dos mapas temáticos.
Os debates feitos em torno das políticas públicas para a conservação no Brasil e os
rebatimentos no espaço territorial constituem o terceiro bloco. No rol de discussões feitas
inclui-se, também, as considerações sobre a proposta de corredores de conservação.
3. 2 Levantamento Cartográfico e Processamento Digital de Imagens

As bases cartográficas foram adquiridas junto aos órgãos governamentais, disponíveis
em seus endereços eletrônicos. A carta topográfica (Folha SA.24-Y-C-VI – Frecheirinha) que
cobre a área de estudo foi adquirida junto à Diretoria do Serviço Geográfico – Ministério do
Exército. Todos os produtos cartográficos foram elaborados utilizando as ferramentas do
programa QuantunGIS (versão 2.4).
Um conjunto de arquivos do tipo shape foram adquiridos nos endereços eletrônicos de
diversos órgãos, especialmente naqueles que atuam no campo ambiental. Os arquivos são
listados a seguir: limites municipais e estaduais do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE); estradas (IBGE); estrutura litológica (CPRM, IBGE, COGERH);
hidrografia e cursos d'água (IBGE, COGERH); solos (CPRM, IBGE, COGERH).
Mapa de Localização – O mapa de delimitação da área de estudo foi elaborado a partir de
composição colorida RGB (banda 654), processando-se imagem do Landsat-8, órbita/ponto
218/63, datada do dia 26 de setembro de 2013. Com resolução de 30 metros foi obtida pelo
endereço eletrônico do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). A delimitação da área
de estudo foi estabelecida a partir da cota altimétrica de 160 metros. A opção tem como
justificativa, o fato de muitos processos e feições que ocorrem nessa altitude, terem suas
condicionantes e origens nos trechos de altitude mais elevada. A diminuição da escala desse
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produto cartográfico em relação aos outros deve-se à necessidade de visualizar com maior
clareza a localização da Serra da Penanduba em relação às comunidades próximas.
Mapa de Declividade – mapa de declividade foi elaborado a partir de dados do Projeto
TOPODATA (INPE, 2008). Para a correlação entre as taxas de declividade e as classes de
relevo seguiu-se a correlação indicada pela Embrapa (2006), a qual constitui: relevo Plano (0
– 2%), Suave Ondulado (2 – 5%), Moderadamente Ondulado (5 – 10%), Ondulado (10 –
15%), Forte Ondulado (15 – 45%), Montanhoso (45 – 70%) e Escarpado (>70%).
Mapas de Litologias, Solos – Elaborados utilizando arquivos shape disponibilizados nos
órgãos governamentais listados a seguir: IBGE, CPRM, COGERH.
Mapa Hipsométrico – gerado a partir de imagem SRTM com resolução espacial de 30 metros,
disponibilizada no endereço eletrônico do Serviço Geológico dos Estados Unidos.
Mapa de Uso e Cobertura – A classificação da imagem foi executada em ambiente SPRING
(versão 5.2.3), pelo método de classificação supervisionada por região, utilizando o
classificador Bhattacharya. Para a seleção da imagem de satélite, levamos em consideração a
menor quantidade de nuvens na cena.
Definiu-se, portanto, a imagem Landsat-8, órbita/ponto 218/63, datada de 12 de agosto
de 2014, adquirida no endereço eletrônico do Serviço Geológico dos Estados Unidos. A
montagem final do mapa de uso e cobertura da terra se deu utilizando o software QuantunGIS
(versão 2.0).
Para a definição da legenda referente às classes de cobertura vegetal adotou-se a
classificação da vegetação de caatinga recomendada por Fernandes & Bezerra (1990, p. 174):
Caatinga Arbórea e Caatinga Arbustiva-subarbustiva, esta última, passando a ser
denominada neste trabalho, apenas como Caatinga Arbustiva.
Apesar de apresentar diferenças sutis – percebidas apenas em campo – os setores
ocupados recentemente por atividades agrícolas e por pecuária, foram individualizados em
uma única classe. A opção tem como justificativa o fato de o método empregado na
classificação, não distinguir essas duas feições – devido também a resolução espacial da
imagem.
Além disso, o controle de campo, através de visitas ao local comprovaram a grande
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semelhança entre as duas feições: individualizando-as como Culturas e Capoeiras. Culturas
entendida como as áreas recentemente ocupadas pela agricultura (2014) e a as capoeiras
associadas às áreas ocupadas por pastagens para a pecuária. Todos os procedimentos para a
elaboração do mapa de uso e cobertura estão descritos na figura 02.

Figura 02: Organograma de elaboração do mapa de Uso e Cobertura da Serra da Penanduba.
Fonte: Organizado pelo autor.
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Mapa de Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI)/Classes de Vegetação de
Caatinga – Para a elaboração dos mapas de Índice de Vegetação por Diferença Normalizada
(Figura 03) consideramos um intervalo temporal de 24 anos (1989 e 2013). Esse intervalo
temporal, foi estabelecido com o objetivo de avaliar e comparar as condições da vegetação em
momentos relativamente distantes.
Foram utilizadas duas imagens: a primeira, imagem Landsat-5 TM, Órbita/Ponto218/63, datada do dia 08 de julho de 1989, adquirida no sítio eletrônico do Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais (INPE) e processada com o auxílio do software QuantumGIS (versão
2.4). A classificação para o ano de 2013 foi realizada a partir de imagem Landsat-8 OLI,
Órbita/Ponto-218/63, do dia 26 de setembro de 2013, a mesma adquirida no sítio eletrônico
do Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Figura 03: Organograma dos procedimentos para a geração do mapa de NDVI, para a área de estudo.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Após a elaboração do mapa temático de classes de NDVI, procedemos à análise e
interpretação dos produtos temáticos e foram estabelecidas as relações e correlações entre os
valores quantitativos de NDVI e os aspectos qualitativos da vegetação. Os dados de DAP,
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número de indivíduos e número de espécies possibilitaram melhor caracterização de cada
fisionomia vegetal.
As classes de valores do NDVI – de natureza quantitativa – foram associadas às
condições de conservação da vegetação em cada fisionomia (classes qualitativas). Esse
procedimento seguiu, com adaptações, a proposta de classificação aplicada por Gomes et al
(2011). Os autores propõem uma classificação a partir da correlação entre os valores de NDVI
e o grau de degradação da cobertura vegetal de Caatinga. Assim, ficou estabelecida a
classificação qualitativa da vegetação para este trabalho (Tabela 01).
Tabela 01 – Relação entre as classes de NDVI e as classes qualitativas para a área de estudo.
Classes de Vegetação
Valores (NDVI)
(GOMES et al, 2011)

Costa (2015)

Costa (2015)

Vegetação Fortemente Degradada

Caatinga Fortemente Degradada

0,29 – 0,40

Vegetação Degradada

Caatinga Degradada

0,40 – 0,49

Vegetação Parcialmente Degradada

Caatinga Parcialmente Degradada

0,49 – 0,56

Vegetação Conservada

Caatinga Conservada
Fonte: Organizado pelo autor.

0,56 – 0,75

3.3 Levantamento de campo

Os levantamentos de campo foram executados em trechos selecionados a partir dos
mapeamentos temáticos, com a finalidade de caracterizar e comprovar a natureza de cada
ocorrência. Os procedimentos realizados em campo consistiram do monitoramento diurno e
noturno da temperatura e da umidade relativa do ar; levantamento do DAP. A localização e
identificação dos pontos estão ilustrados no mapa 02 que se segue.
Estações Meteorológicas – Para obter dados locais de temperatura e umidade relativa do ar, e
com a pretensão de estabelecer algumas comparações com as áreas rebaixadas do entorno da
Serra da Penanduba foram instalados dois equipamentos para o monitoramento dessas duas
variáveis meteorológicas durante um período de vinte horas.
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Mapa 02 – Localização da instalação das estações meteorológicas e das parcelas para
levantamento do DAP.
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Os aparelhos (Figura 04) foram instalados a uma altura de 1,5 metros do chão, os dois
separados por aproximadamente oito quilômetros. A distância mantida entre os dois aparelhos
tem como objetivo de evitar possíveis interferências do relevo nos valores das variáveis em
análise (temperatura e umidade). Outra justificativa para instalação da estação nessa distância,
foi a dificuldade para monitorá-la em outro local mais próximo da área de estudo.

Figura 04 – Fotografia mostrando detalhes da instalação da estação meteorológica em campo.
Fonte: Registro de campo do autor.

As especificações técnicas descritas na Tabela 02. Os dados coletados foram
registrados em planilhas impressas e transferidos para planilhas eletrônicas para
sistematização e interpretação estatística.
Tabela 02 – Especificações da estação meteorológica
Faixa do
Termômetro

Divisão

Exatidão

Faixa do
Higrômetro

Divisão

Exatidão

-40ºC – +60ºC

1ºC

±1ºC

0% a 100% UR

1% UR

±5% UR

Dimensões: 215 x 45 x 70mm; Peso: 500g; Material: Metal/Plástico; Modelo: 20.2045; Marca: Incoterm.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Uma das estações meteorológicas foi instalada a uma altitude de 640 metros (topo da
Serra da Penanduba), nas coordenadas S 03º39'03,7‖ e W 040º46‖06,0‖; um segundo aparelho
foi instalado no distrito de Araquém-CE, nas coordenadas S 03º35'49,1‖ e W 040º48'18,9‖,
em altitude de 117 metros. As coletas foram obtidas em intervalos de duas em duas horas,
entre às 11 horas, do dia 13 de setembro e às 7 horas, do dia 14 de setembro do ano de 2014.
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Levantamento da Estrutura do Diâmetro à Altura do Peito (DAP) – Para a caracterização in
locus da estrutura das fisionomias de Caatinga, três aspectos foram identificados em parcelas
selecionadas na área de estudo: o Diâmetro à Altura do Peito, o número de espécies e o
número de indivíduos (Figura 05).

Figura 05: Organograma do levantamento da flora nas parcelas para cada classe de Caatinga.
Fonte: Organizado pelo autor.

Nessa perspectiva, damos enfoque para o Diâmetro à Altura do Peito (DAP) – o qual
define a dimensão e o porte dos indivíduos. De acordo com Moreira (2011), a determinação
do Diâmetro à Altura do Peito possibilita fazer uma melhor classificação da estrutura da
Caatinga.
Primeiro, identificamos os trechos expressivos – maior extensão e contiguidade – de
cada classe de Caatinga no mapa temático de NDVI. Em seguida, procedemos ao registro das
coordenadas geográficas de cada um desses pontos, seguido da identificação e
reconhecimento dos mesmos na imagem de satélite. Para essa tarefa, recorremos a pontos de
referência como estradas, áreas cultivadas, formas de relevo e trechos de drenagem. Como
complemento, utilizamos aparelho GPS Etrex e carta topográfica, para orientação e
localização dos pontos de controle em campo.
Para a escolha dos locais a serem realizados os levantamentos, foram considerados
dois aspectos: o primeiro diz respeito às áreas de maior extensão contínua de cada classe e; o
segundo, a facilidade de acesso às áreas. Para cada classe de vegetação (NDVI) foram
selecionados dois pontos para delimitar as parcelas.

As dimensões das parcelas foram

estabelecidas em uma área total de 400m² (20m x 20m).
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Para o isolamento das parcelas foram utilizados fios de barbante. Após o isolamento
de cada uma delas, com a finalidade de facilitar o trabalho de contagem e medição do
diâmetro das plantas arbustivas e arbóreas, cada parcela foi dividida em subparcelas de quatro
metros de largura por vinte metros de comprimento (Figura 06).

Figura 06: Esquema representando as parcelas (à esquerda) e detalhe do paquímetro (à direita)
utilizado no levantamento do DAP.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Os dados obtidos foram registrados em planilha elaborada para esse fim e feito
registros de observações dos estratos vegetais, das condições do relevo, dos solos, da
serrapilheira, etc. As espécies foram identificadas por morfologia comparada utilizando
bibliografia e com a ajuda de mateiro. Aquelas que não foram possíveis de identificar em
campo, foram fotografadas para posterior registro (APÊNDICE B).
O paquímetro utilizado no levantamento do diâmetro foi elaborado em material
plástico, tendo escala graduada em centímetros (cm) e em milímetros (mm), com limite
superior de 15 centímetros. As árvores que apresentavam diâmetros acima desse valor tiveram
a sua circunferência medida e, depois foi calculado o diâmetro a partir da relação entre a
circunferência e o valor de pi (D=C/π, onde: C corresponde ao comprimento da
circunferência; D, o tamanho do diâmetro e π = 3,14).
Foram considerados no levantamento apenas os exemplares arbustivos e arbóreos
com altura igual ou superior a 1,3 metros (medida à altura do peito). Além disso, não se
estabeleceu um valor para exclusão de indivíduos, dependendo da dimensão do seu DAP. A
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execução desse inventário foi realizada entre o final de setembro de 2014 e início do mês de
novembro, do mesmo ano.
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4 CONDIÇÕES

SOCIOECÔMICAS E AMBIENTAIS DA ÁREA DE ESTUDO E

ENTORNO

4.1 Condições Socioeconômicas dos municípios de Coreaú e Frecheirinha

A elaboração desse texto pretende realizar um diagnóstico socioeconômico do
contexto espacial em que está inserida a área de estudo. Ou seja, busca-se, com brevidade,
diagnosticar a realidade socioeconômica dos dois municípios – Coreaú e Frecheirinha, ambos
no Ceará – como a contribuição de cada setor da economia, bem como os aspectos
populacionais, a realidade fundiária e agrícola.

4.1.1 Aspectos populacionais

Os municípios de Coreaú e Frecheirinha estão localizados na Macrorregião de
Planejamento Sobral/Ibiapaba e têm área territorial medindo, respectivamente, 775,75 e
181,24 quilômetros quadrados (IPECE, 2014). A população de Coreaú foi estimada em 22.773
pessoas (IBGE, 2014), enquanto que para Frecheirinha, o mesmo órgão estimou sua
população residente em 13.473 pessoas.
Gráfico 01 – Aspecto da evolução da população nos municípios de Coreaú e Frecheirinha.

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Anuário Estatístico do Ceará, 2013.

Os dois municípios têm uma dinâmica demográfica bem semelhante, apresentando
crescimento lento e uma tendência à diminuição da população rural, seguindo assim, a
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tendência que se observa em nível estadual ou nacional. Como se pode ver (Gráfico 01), a
tendência de deslocamento da população do setor rural para a sede do município e dos
distritos é mais forte em Coreaú do que em Frecheirinha.
Cerca de 64,78 % da população de Coreaú reside em espaço urbano, seja na sede
municipal ou na sede dos distritos de Ubaúna, Araquém, Aroeiras e Canto. Do total de 12.991
habitantes residentes em Frecheirinha, obtidos no último levantamento oficial do IBGE
(Censo Demográfico de 2010), 58,77% deles residem no setor urbano do município, enquanto
que 41,22 % ocupam o setor rural.
Os indicadores sociais dos municípios são bastante semelhantes. Os dados do IBGE
(2000; 2010) e do Atlas Brasil 2013, do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento, revelam que os dois municípios apresentam Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH) mediano: Frecheirinha com IDH 0,604 e Coreaú com o índice de 0,610. No
que se refere à incidência de pobreza, os dois municípios apresentam, respectivamente,
60,89% e 61,71%.
A respeito da contribuição de cada setor da economia para a geração do Produto
Interno Bruto (PIB) dos municípios, os mesmos apresentam algumas diferenças que, por mais
que sutis, representam mudanças razoavelmente importantes para as suas realidades atuais
deles. Como setor de destaque tem-se o de serviços (80,00% em Coreaú e 69,43% em
Frecheirinha).
Nos últimos anos – continuamente, a partir de 2010 – o segundo município teve
importante incremento da atividade industrial (especialmente de confecção de moda íntima),
contribuindo com 17,07% do PIB municipal (IBGE, 2012). Por outro lado, o município de
Coreaú apresentou queda desse setor no ano de 2011, com fraca recuperação no ano seguinte.
O setor agropecuário nas duas unidades administrativas comporta-se de forma
semelhante e de forma muito irregular no tempo. Com participação no PIB (IBGE, 2012) de
6,43% (Coreaú) e

8,17% (Frecheirinha), essa irregularidade parece está relacionada à

irregularidade climática do semiárido, fator que interfere nos resultados do setor.

4.1.2 Indústria e serviços

A atividade industrial, apesar de muito incipiente nos dois municípios, tem como
destaque as indústrias de transformação (Tabela 03).
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Tabela 03 – Número de estabelecimentos industriais nos municípios de Coreaú e Frecheirinha.
Número de
Estabelecimentos
Extrativa Mineral
Transformação

Município

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Coreaú

15

14

14

13

16

23

Frecheirinha

50

44

44

51

61

72

Coreaú

1

1

1

1

2

2

Frecheirinha

3

2

2

2

2

2

Coreaú

14

13

13

12

14

21

37

37

45

55

64

Frecheirinha
42
Fonte: IPECE, 2012. Ceará em Mapas Interativos.

A partir de 2009, o município de Frecheirinha teve importante incremento na
atividade industrial, especialmente na de confecção de peças íntimas.
O setor de serviços é o de maior contribuição para a o PIB dos dois municípios, como
já visto neste texto. Os serviços públicos, no entanto, têm grande importância no que diz
respeito à ocupação da população das duas unidades administrativas (Gráfico 02). Os
serviços, apesar de pequena queda nos últimos anos, concentram mais de 90% dos empregos
formais no município de Coreaú (92,1% em 2013, segundo o IPECE, 2013).
Gráfico 02 – Empregos formais por setor da atividade econômica – a) Frecheirinha; b) Coreaú.

Fonte: IPECE, 2013. Ceará em Mapa Interativo.

A situação de Frecheirinha tem apresentado mudança significativa no que se refere à
ocupação da população com emprego formal nos três principais setores da economia. O
município teve ampliação no número de pessoas com emprego formal no setor industrial, fato
que teve rebatimento nos setores econômicos, principalmente nos serviços.
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Os dados permitem antecipar uma nova realidade econômica que se configura ao
longo dos últimos dez anos. O aumento da atividade industrial tem como resultado uma maior
dinâmica no município, e comunidades do entorno. Por outro lado, a situação do município
vizinho, parece estagnar nos três aspectos tratado.

4.1.3 Aspectos fundiários e produção agropecuária

Do ponto de vista da estrutura fundiária (Tabela 04), em números absolutos
predominam os imóveis rurais nas categorias de pequena propriedade e de minifúndio, sendo
que no município de Coreaú são 89,79% dos imóveis rurais e, em Frecheirinha, 90,74%. Mais
um dado que aproxima a realidade rural desses dois municípios. Além disso, são informações
que retratam um espaço de pequenos produtores rurais.
Tabela 04 – Número e área dos imóveis rurais nos municípios de Coreaú e Frecheirinha
(Dezembro/2005).

Fonte: INCRA & SNCR, 2013.

Não podemos deixar de destacar, também, a importância de se criar mecanismos de
desenvolvimento para os municípios, que tenham como foco esse pequeno produtor. Além
disso, é oportuno frisar, a necessidade de se efetivar políticas de regularização fundiária
desses imóveis, uma vez que os mesmos localizam-se em espaço com forte ocupação e
exploração dos recursos naturais por maio das atividades de agricultura (sequeiro e irrigada),
pecuária extensiva, mineração de calcário, produção de lenha e carvão vegetal, extração
madeireira para serrarias, etc.
A utilização das terras agrícolas nos dois territórios baseia-se, principalmente, no
cultivo de lavouras temporárias. Os dados registram que 44,9% dos estabelecimentos rurais de
Coreaú, e 70,7% de Frecheirinha, são ocupados por esta atividade (IBGE, 2010).
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Gráfico 03 – Área plantada com culturas temporárias nos últimos 10 anos.

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal 2013. Rio de Janeiro: IBGE, 2014.

As culturas temporárias de maior expressão na economia agrícola são o cultivo de
feijão, milho, arroz e mandioca (Gráfico 03).
Observa-se, a partir dos gráficos, maior dimensão das áreas plantadas com culturas
temporárias no município de Frecheirinha em relação ao Coreaú. Esse dado explica, em parte,
o fato da porcentagem de população rural no primeiro município ser maior do que no
segundo, tendo também efeito sobre o PIB agropecuário local.
Os valores evidenciam uma pequena redução da área plantada com esses produtos nos
primeiros anos do período, mas tendendo ao equilíbrio ao longo dos últimos anos. O que fica
mais explícito na leitura é o aspecto irregular ao longo do período, motivado, possivelmente,
pelas interferências do clima irregular que ali predomina.
Os principais rebanhos são os de bovinos e caprinos, os quais apresentaram aumento
significativo no período entre 2004 e 2012 (Tabela 05). Com exceção do rebanho de caprinos
do município de Coreaú, todos aumentaram sua quantidade, segundo os dados da Produção da
Pecuária Municipal, levantados pelo IBGE.
Tabela 05 – Principais rebanhos nos municípios de Coreaú e Frecheirinha, em número de cabeças.
Município
Coreaú

Bovinos

Caprinos

2004

2012

2004

2012

8850

10678

6115

6042

2516
4600
2185
2650
Frecheirinha
Fonte: IBGE, Produção da Pecuária Municipal 2012. Rio de Janeiro: IBGE, 2013

As atividades agrícolas irrigadas de tomate e melancia, no município de Frecheirinha,
tiveram grande expansão nos últimos dez anos. As áreas cultivadas com os dois produtos
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foram ampliadas entre 2004 e 2013, respectivamente, de 5 para 20 hectares, e de 5 para 18
hectares (IBGE, 2010). O fato pode estar relacionado com a maior disponibilidade de água
após a construção de adutora do açude Angicos para esse município.

4.1.4 Produção vegetal e silvicultura

A produção vegetal nos dois municípios está representada, principalmente, pela
extração dos produtos (pó e fibras) da carnaúba (Copernicia prunifera) e pela atividade
madeireira. Entre os destinos da extração de madeira, destacam-se aqueles voltado à produção
de carvão vegetal e aquele destinado à produção de lenha (Gráfico 04). Além disso, é
representativo na região, a extração de madeira em tora, produtos destinados às serrarias.
Gráfico 04 – Extração de madeira para lenha nos municípios de Coreaú e Frecheirinha.

Fonte: IBGE, Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura 2012. Rio de Janeiro: IBGE, 2013.

A extração de madeira para lenha está voltada principalmente para fornos de padarias,
fornos de queima de calcário e para fábricas de tijolos de alvenaria. Por ter sofrido redução
nos últimos anos – fato possivelmente explicado pela redução do desmatamento para áreas
agrícolas e pelo maior controle dos órgãos ambientais – o produto tem se valorizado bastante.
No município de Coreaú, a manutenção das taxas de extração pouco alterou o valor da
lenha, apresentando uma elevação no preço médio do metro cúbico, de pouco mais de 50%,
no período entre 2004 e 2012, correspondendo a pouco mais de 5,5% ao ano. Em
Frecheirinha, por outro lado, a diminuição da extração, acompanhada por um aumento da
demanda, gerou significativa elevação na variação do seu preço. Entre os anos analisados, o
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seu preço médio por metro cúbico teve variação de 120,96 %, dado que corresponde a uma
variação anual de mais de 13% no preço desse produto.
A análise do gráfico (Gráfico 05) aponta para uma tendência diferente, quando
comparamos os dois municípios no que se refere à extração de madeira, tendo como destino a
produção de carvão vegetal. Enquanto o município de Coreaú apresentou uma queda
razoavelmente pequena na extração de madeira, Frecheirinha apresentou crescimento, mesmo
que pequeno.

Gráfico 05 – Extração de madeira para carvão em Coreaú e Frecheirinha.

Fonte: IBGE, Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura 2012. Rio de Janeiro: IBGE, 2013.

No que diz respeito aos rendimentos auferidos a partir da atividade econômica em
destaque, os dois apresentaram avanço significativo. No entanto, o município de Frecheirinha
alcançou uma valorização extremamente alta em relação a Coreaú. Enquanto no primeiro
município a variação anual no preço médio da tonelada de carvão foi de 39,68%, no segundo
essa variação foi de 21,29% ao ano.

4.2 As condicionantes ambientais da Serra da Penanduba

Pretende-se, nesse tópico, elaborar uma descrição do quadro natural da Serra da
Penanduba, construindo, portanto, um banco de dados e informações que possibilitem o
conhecimento da área e possam auxiliar na tomada de decisões acerca de políticas ambientais
– e sociais – voltadas para a área de estudo.
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4.2.1 Arcabouço geológico/litológico
A geologia da bacia do rio Coreaú, na qual está inserida a área de estudo ―é composta
por terrenos cristalinos Pré-Cambrianos (41,31%) representado por gnaisses e migmatitos
diversos, quartzitos e metacalcários, associados a rochas plutônicas e metaplutônicas de
composição predominantemente granítica (CEARÁ, 2009, p. 19).
A região onde se situa a Serra da Penanduba está inserida nos domínios geológicos do
Grupo Ubajara (CPRM, 2003). O Grupo Ubajara está subdividido em quatro formações
geológicas: Formação Coreaú, Formação Frecheirinha, Formação Caiçara e Formação Trapiá.
Segundo Torquato & Nogueira Neto (1996, p. 306), na Formação Coreaú
predominam os arcóseos e grauvacas conglomeráticas. Já na Formação Frecheirinha, tem-se
os calcários; na Formação Caiçara, misturam-se as ardósias vermelhas e roxas; e, na
Formação Trapiá, tem-se os arenitos grosseiros e quartzitos conglomeráticos.
Na litologia da área de estudo (Mapa 03) aparecem três litotipos: os metacalcários e
margas, constituindo a Formação Frecheirinha; os quartzitos e metarenitos da Formação
Trapiá e; os sedimentos argiloarenosos, pertencendo à última formação. Essa feição litológica
aflora em alguns pontos, como no sangradouro do açude Angicos.
No que se refere à geologia da Serra da Penanduba, alguns autores, como Mabesoone
et al (1971), e Hackspacher et al (1988), apresentaram proposta para individualizá-la das
formações vizinhas. O primeiro autor propôs a Formação Penanduba, individualizando-a pela
sua formação por conglomerados basais capeados por arenito fino, ambos fortemente
silicificados.
Os autores sugeriram a individualização da Formação Olho d'Água do Caboclo, trecho
onde ocorrem metarenitos finos capeados por metarenitos médios a grossos com intercalações
de metasiltitos, ardósias e vulcânicas. No entanto, Torquato & Nogueira Neto (1996, p. 308)
afirmam que as duas formações devem ser encaradas como parte integrante, respectivamente,
da Formação Trapiá e do Grupo Ubajara.
A Serra da Penanduba é cortada por estruturas de falhas que condiciona processos
morfodinâmicos nas vertentes.
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Mapa 03 – Litologias da área de estudo.
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4.2.2 Geomorfologia, hipsometria e classes de declividade

De acordo com Lima et al (2000, p. 82), na compartimentação das unidades
geomorfológicas estabelecidas para o estado Ceará, a Serra da Penanduba se enquadra na
categoria denominada de Maciços Residuais Secos. Essa unidade de relevo tem, como feições
morfológicas: relevo rochosos com declives muito acentuados.
O relevo na Serra da Penanduba aparece mais dissecado nas áreas voltadas para
sudeste. Esse fato pode ser explicado pela orientação de suas vertentes, favorecendo um
ambiente de barlavento. A observação do mapa hipsométrico (Mapa 04) e dos perfis
topográficos longitudinais (Figura 07) dão evidências dessa dissecação mais acentuada nas
vertentes voltadas para o rio Coreaú.

Figura 07 – Perfis topográficos longitudinais, respectivamente, dos setores de sotavento e barlavento.
Fonte: Elaborado pelo autor por meio de ferramenta SIG.

As condições do relevo influenciam de forma concreta nos sistemas de uso e ocupação
do espaço geográfico pela sociedade – e até de certa maneira, pela natureza. Uma variável
bastante presente nos estudos ambientais é a declividade do relevo, dada a sua importância
para se analisar quais os processos geomorfológicos se manifestam em cada setor do terreno.
Desse modo, esse tópico pretende expor as condicionantes de declividade para a Serra
da Penanduba e, discutir as diretrizes para o uso e ocupação em diferentes condições
morfológicas.
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Mapa 04 – Hipsometria da Serra da Penanduba.
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Para as classes de relevo (Tabela 06), adotamos aquelas estabelecidas pela Embrapa
(2006) – Plano, Suave Ondulado, Moderadamente Ondulado, Ondulado, Forte Ondulado,
Montanhoso e Escarpado – as quais correlacionam-se com os valores percentuais de
declividade.
Tabela 06 – Dimensão das taxas de declividade e classes de relevo.
Classe de
Relevo

Classe de Declividade
(%)

Área
(Km²)

Área
(%)

Plano

0–2

0,89

2,08

Suave Ondulado

2–5

4

9,35

Moderadamente Ondulado

5 – 10

6,71

15,69

Ondulado

10 – 15

5,12

11,97

Forte Ondulado

15 – 45

19,81

46,32

Montanhoso

45 – 70

6,19

14,47

Escarpado

> 70

0,24

0,56

42,76

100

Total

Fonte: Organizado pelo autor.

Os dados obtidos mostram a predominância das formas de relevo Forte Ondulado
(Mapa 05), correspondendo as taxas de declividade entre 15 e 45%, representando cerca de
46% da área de estudo. De acordo com Embrapa (2006), esses terrenos constituem formas de
relevo de topografia movimentada, formada por outeiros ou morros (elevações de 50 a 100m e
de 100 a 200m de altitudes relativas) e raramente colinas, com declives fortes.
As formas acidentadas mencionadas tornam difícil a ocupação da área por atividades
que empreendam desmatamentos e desnudação total da terra, tendo como possibilidade de
utilização práticas sustentáveis e racionalizadas dos recursos vegetais e outros usos derivados
de atividades de manejo de recursos naturais.
As áreas de menor declividade – até 5% – aparecem nos bordos da serra, constituindo
trechos com características de base de vertentes, transitando para as condições da Depressão
Sertaneja. Nessa classe de declividade inclui-se, também, faixas bem delgadas no topo da
serra. Na área de pé de serra, ocupando trechos de terreno com declive plano ou com
ondulações suaves, tem sido bastante ocupado pelas atividades agrícolas pelas populações do
entorno.
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Mapa 05 – Taxas de declividade na Serra da Penanduba.
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4.2.3 Classes e associação dos solos

Para Oliveira (2006), nas áreas sertanejas, apesar de os solos apresentarem-se rasos,
pedregosos e com frequentes ocorrências de afloramentos rochosos, há boas condições de
fertilidade natural, em virtude de seu material de origem. Ainda, de acordo com a autora, nos
setores de maiores declives ou de forte incidência das ações erosivas hídricas superficiais
predominam os Neossolos Litólicos. Na Serra da Penanduba duas classes de solos são
encontradas: os Neossolos Litólicos e os Argissolos Vermalho Amarelo (Figura 08).
Os Neossolos abrangem quase a totalidade dos territórios municipais, nos quais a área
de estudo se insere, distribuindo-se por quase toda a Depressão Sertaneja. Esses solos são
conceituados como ―solos constituídos por material mineral, ou por material orgânico pouco
espesso, que não apresentam alterações expressivas em relação ao material originário devido à
baixa intensidade de atuação dos processos pedogenéticos [...]‖ (EMBRAPA, 2006, p. 103).
Os Neossolos Litólicos, classe de solo com maior extensão na Serra da Penanduba,
apresentam como limitação agrícola, de acordo com Araújo Filho (2011), pequena
profundidade efetiva, pedregosidade, rochosidade, relevo movimentado, baixa capacidade de
armazenamento de água e de nutrientes nos mais arenosos e a alta suscetibilidade à erosão,
sobretudo nos relevos mais declivosos.

Figura 08: Aspectos de perfis das duas classes de solos identificadas na área de estudo.
Fonte: Registro de campo do autor.
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Mapa 06 – Classes de solo com ocorrência na área de estudo.
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Na área de estudo, há, também, o registro da classe Argissolo Vermelho Amarelo
Eutrófico, principalmente na borda de sudeste, configurando-se como setor de barlavento. A
ocorrência dessa categoria de solo pode estar relacionada a uma maior pluviometria nesse
lado do maciço da Penanduba.
Os Argissolos são solos ―de profundidade variável, desde forte a imperfeitamente
drenados, de cores avermelhadas ou amareladas, e mais raramente, brunadas ou acizentadas.
A textura varia de arenosa à argilosa no horizonte A e de média a muito argilosa no horizonte
Bt [...]‖ (EMBRAPA, 2006, p. 91).
Segundo o Levantamento Exploratório – Reconhecimento de Solos do Estado do
Ceará, MA/DNPEA – SUDENE/DRN (1973), três classes de solo foram reconhecidas para os
municípios de Coreaú-CE e Frecheirinha-CE, eles estão elencados em ordem de abrangência
espacial: Litólicos (R), Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico (PE) e
Planossolos (PL). Na classificação de solos mais recente (Embrapa, 2006), essas classes
correspondem, respectivamente, aos Neossolos, aos Luvissolos e aos Planossolos.
Dependendo das condicionantes do relevo, eles podem aparecer associados com outras
classes de solo. Na Serra da Penanduba, os Neossolos apresentam associação com Luvissolos
(Podzólico Vermelho Amarelo Eutrófico, na classificação anterior) e com Afloramentos de
Rocha. Associados ora a Neossolos, ora a Afloramentos de Rocha, os Luvissolos aparecem em
trechos de vertentes nas unidades de relevo das serras da Meruoca, do Carnutim, da Santa
Rosa e do Planalto da Ibiapaba.

4.2..4 Hidrografia e recursos hídricos

Do ponto de vista dos recursos hídricos do Estado do Ceará, a área de estudo encontrase na bacia hidrográfica do rio Coreaú. A área drenada apenas por esse rio e seus afluentes,
corresponde a 4.446 quilômetros quadrados (CEARÁ, 2006, p. 206). Trata-se de ―uma região
de potencial desenvolvimento social e econômico devido ao seu potencial de acumulação
hídrica e as constantes recargas de seus reservatórios‖ (CEARÁ, 2006, p. 206).
A Serra da Penanduba constitui importante divisor topográfico das águas do rio
Coreaú e de uma de suas principais sub-bacias hidrográficas: a sub-bacia do rio Juazeiro. Essa
sub-bacia representa importante contribuição para recarga dos mananciais de água da bacia do
Coreaú.
O rio Juazeiro é um dos maiores afluentes do rio Coreaú, com extensão aproximada de
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44 quilômetros desde suas nascentes, na Serra da Ibiapaba até a sua interceptação com o rio
principal. As principais nascentes da sub-bacia do Juazeiro localizam-se nas encostas da Serra
da Ibiapaba, entre 600 e 960 metros, e nos maciços secos da Serra da Penanduba, que de suas
nascentes, passa a drenar os terrenos baixos e suaves da Depressão Sertaneja.
Na década de 1980 e 1990, dois açudes de porte médio foram construídos na referida
bacia – Açude Diamante e Açude Angicos (Figura 09). As duas obras hídricas permitiram a
perenização de longo trecho da bacia do rio Coreaú. O primeiro, barrando o riacho Boqueirão,
foi construído em 1988 e, tem capacidade de mais de 13 milhões de metros cúbico de água,
sendo administrado pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS). Esse
açude abastece a localidade de Boqueirão e os distritos municipais de Araquém (Coreaú) e
Arapá (Tianguá).
O açude Angicos, mais próximo da Serra da Penanduba, foi construído em 1998, tem
capacidade de 56,050 milhões de metros cúbicos, barrando o rio Juazeiro. Ela abrange uma
bacia hidrográfica de 287,29 quilômetros quadrados de extensão, que drena as vertentes do
Planalto da Ibiapaba e a Depressão Sertaneja.

Figura 09: Detalhes dos açudes Diamante (esquerda) e Angicos (direita), importantes obras hídricas
no contexto espacial da Serra da Penanduba.
Fonte: Ceará (2015).

A Serra da Penanduba constitui área dispersora de águas, alimentando os dois
principais cursos fluviais nas suas proximidades: rio Coreaú, a sudeste, e rio Juazeiro a
noroeste. Como importante elemento natural têm-se as nascentes perenes que ocorrem no
sopé da serra. Esses mananciais subterrâneos, apesar da pequena vazão, constituem fonte de
água indispensável à manutenção da fauna local.
Além de representar fonte de abastecimento animal, esses ambientes são as nascentes
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de pequenos riachos que nascem na Serra da Penanduba. Dentre os de maior extensão
longitudinal, podemos citar: nas vertentes noroeste, nascem os riachos Salgado, Mata Fome e
Caiçara de Baixo; as vertentes mais para o nordeste são drenadas pelos riachos Fundo,
Cunhassú, Pedras e riacho Santana, este último abastecendo o Açude Angicos.

4.2.5 Classificação e condições climáticas locais

Ao considerar o Índice de Aridez calculado para o Ceará, no referido estado ocorre
quatro classes de clima: Árido (IA < 20), Semi-Árido (20≤ IA < 50); Sub-Úmido Seco (50 ≤ IA
< 65); Sub-Úmido Úmido (65 ≤ IA < 100). Os municípios de Frecheirinha e Coreaú
apresentam IA 55,5, enquadrando-se, portanto, na classe climática Sub-Úmido Seco.
O clima semiárido dos sertões secos do Ceará é caracterizado por condições
de temperaturas regulares e intensa insolação durante o ano em função das baixas
latitudes equatoriais. As médias térmicas são sempre superiores a 26º C. Ocorre
acentuada amplitude diuturna e elevadas taxas de evaporação e de
evapotranspiração. Comumente, a evaporação atinge 2000 mm, para 2800 horas de
insolação e médias, de 50% de umidade relativa do ar (OLIVEIRA, 2006, p. 189),

A Serra da Penanduba insere-se em um ambiente de transição do clima Tropical
Quente Subúmido (predominante no Planalto da Ibiapaba) e o Tropical Quente Semiárido
(predominante na Depressão do Coreaú). A área, de acordo com o Atlas do IPECE, enquadrase no clima Tropical Quente Semiárido Brando (IPECE, 2013).
Gráfico 06 – Pluviometria nos postos mais próximos da Serra da Penanduba (2014).

Fonte: FUNCEME, 2014. Dados Disponíveis em http://www.funceme.br/index.php/areas/redede-monitoramento/postos-pluviometricos. Acesso em 29/07/2014.

Para o ano de 2014 (Gráfico 06), a distribuição das precipitações nos dois municípios
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assume comportamento semelhante ao contexto regional. Ou seja, observa-se a concentração
das precipitações nos cinco primeiros meses do ano. Tal constatação é semelhante ao que
Oliveira (2006) destaca para a região semiárida, ao colocar que a pluviometria para a região,
―exibe quadros muito variados e uma estação chuvosa de 3-5 meses, alternando-se com
período de 7-9 meses secos‖ (OLIVEIRA, 2006, p. 189).
A Serra da Penanduba, apesar de uma altitude em torno dos 600 metros, parece não
condicionar diferenças significativas nas condições de precipitação local. No entanto,
acompanhando o comportamento das precipitações na área por meio de imagens de radar
meteorológico, elas dão evidência de que aquela unidade de relevo tem interferência na
espacialização das chuvas que atingem a região.
A imagem (Figura 10), acessada do radar meteorológico de Quixeramobim-CE
(FUNCEME, 2014), mostra uma concentração (vermelho e laranja) de precipitação à altura da
Serra da Penanduba em dois momentos distintos do décimo dia do mês de maio de 2014.

Figura 10 – Ilustração da espacialização das chuvas no entorno da Penanduba.
Fonte: FUNCEME, 2014. Radar Meteorológico. Adaptação do autor.

Minutos antes (14:58:29h) o evento foi registrado em fotografia (Figura 11), na qual
aparece forte nevoeiro atingindo a vertente noroeste da Penanduba e se precipitando. Portanto,
apesar de carecer de mais estudos e análises de outros parâmetros meteorológicos, a serra
oferece altitude suficiente para interferir nas condições climáticas em escala local.
Ainda no que diz respeito às condições meteorológicas na Serra da Penanduba,
levantamentos referentes à temperatura (Gráfico 07) e à umidade relativa do ar, coletados no
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topo da serra e no entorno, expressam o grau de diferenciação do maciço residual seco em
relação ao contexto espacial local.

Figura 11 – Intensa precipitação concentrada sobre a Serra da Penanduba.
Fonte: Registro de campo do autor.

Os dados de campo demonstram que a área, apesar de estar mais condicionada ao
espaço e às características de semiaridez, apresenta aspectos meteorológicos que a diferencia
do entorno, especialmente nos valores de umidade relativa do ar e temperatura.
Gráfico 07 – Valores de temperatura do ar registrado no Topo da Serra e no Distrito Araquém.

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de levantamento de campo em 13/09/2014.

76

O primeiro aspecto que chama a atenção na análise preliminar dos dados, diz respeito às
oscilações diuturnas das duas variáveis em análise. Essa expressiva oscilação constitui mais
uma evidência de como a Serra da Penanduba condiciona um ambiente diferenciado do seu
entorno, onde impera a semiaridez. Enquanto que por um lado, os valores noturnos são mais
próximos para os dois locais – topo da Penanduba e Araquém – por outro, no período diurno,
a diferença entre os mesmos valores aparece com muita expressividade.
A leitura do gráfico 07 nos permite visualizar uma ligeira amenização das
temperaturas no topo da Serra da Penanduba ao longo do período analisado, especialmente no
período diurno. A estação localizada no topo da serra registrou uma amplitude térmica de
11ºC – máxima de 33ºC e mínima de 22ºC – enquanto que no Distrito de Araquém, onde foi
instalada a parcela 2, a amplitude térmica do período atingiu mais de 20ºC – máxima de 48ºC
e mínima de 25ºC.
Quando analisadas as médias térmicas em cada estação, no topo da Penanduba a média
foi de 27,04ºC, não ultrapassando os 33ºC em nenhum momento do monitoramento. Por outro
lado, a média das temperaturas registradas no Distrito de Araquém foi de 33,72ºC e, durante
todo o período diurno – entre 11 e 17 horas – sempre registrou valores iguais ou superiores a
40ºC.
Gráfico 08 – Valores de umidade relativa do ar no topo da serra e no Distrito Araquém.

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de levantamento de campo em 13/09/2014.

No que diz respeito aos valores de umidade relativa do ar (Gráfico 08), os dados do
topo da Serra da Penanduba também mostram uma realidade muito diferente, quando
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comparados com os valores de umidade da Depressão Sertaneja.
Apesar de apresentar um comportamento semelhante ao longo do período analisado,
como observado com a temperatura, a variável umidade relativa do ar apresentou valores mais
expressivos no topo da Serra da Penanduba em relação ao Distrito de Araquém.
Novamente as maiores diferenças foram registradas entre 11 horas da manhã e às 17
horas, ou seja, durante o dia, como se esperava. Os valores mínimos registrados foram:
33,00% para o topo e 11,00% para a estação de Araquém. Os valores máximos coletados
foram: 76,00% e 88,00%, respectivamente, para Araquém e Serra da Penanduba.
Os dados levantados por esta pesquisa, apesar de necessitarem de complementação e
monitoramento mais prolongado, servem de embasamento para pensar a área de estudo por
outra perspectiva. A mesma representa, no contexto espacial em que se encontra, importante
termoregulador diurno.
As condições amenas de temperatura e a maior taxa de umidade são fatores que
condicionam um refúgio para espécies vegetais e animais que requerem maior teor de
umidade e ambiente térmico mais agradável. Daí a importância de se pensar na possibilidade
de conservação da área, pois ela se constitui ambiente ímpar em termos ecológicos e
ambientais.

4.2.6 Uso e cobertura da terra

Avaliar as condições de uso e ocupação da terra consiste em um procedimento
indispensável para a tomada de decisão em questões de planejamento ambiental e manejo dos
recursos naturais. Uma ferramenta em crescente uso na obtenção e análise de dados espaciais
é o geoprocessamento. A utilização, cada vez maior, das técnicas de processamento de
imagem de sensores remotos vem contribuindo para a classificação mais precisa de diferentes
paisagens na superfície terrestre.
Os procedimentos para a elaboração do mapa de Uso e Cobertura (Mapa 07), assim
como a definição do critério para a determinação das suas classes, já foram, oportunamente,
explicitados e descritos neste trabalho (Capítulo 3 – Procedimentos Metodológicos), não
sendo necessário fazer novamente tais considerações.
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Mapa 07 – Uso e cobertura da Serra da Penanduba em 2013.
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Foram identificadas cinco classes de uso e ocupação da terra: água, solo exposto,
culturas e capoeiras e vegetação de caatinga, esta última sendo subdividida em duas classes
– uma com características mais conservadas – denominada aqui de Caatinga Arbórea – e a
outra, mais raleada, denominada de Caatinga Arbustiva. A dimensão das classes é descrita na
tabela 07.
De acordo com Fernandes & Bezerra (1990), recobrindo as encostas serranas,
úmida/subúmidas, e as elevações cristalinas isoladas, (serras secas e elevações entre 400 e
600m) a Caatinga Arbórea é cada vez mais rara. A Caatinga Arbustiva, por outro lado,
representa o tipo mais generalizado, sendo também conhecida como Caatinga Baixa
(FERNANDES & BEZERRA, 1990, p. 175)
Tabela 07 – Dimensão das classes de uso e ocupação da área de estudo.

Classe

Área (Km²)

Área (ha)

Área (%)

Solo Exposto

0,46

46,63

1,09

Culturas e Capoeiras

3,51

351,06

8,21

Caatinga Arbustiva

15,4

1540,83

36,03

Caatinga Arbórea

23,37

2337,06

54,65

Água

0,00

0,46

0,01

Total

42,76

4276

100

Fonte: Elaborado pelo autor.

A leitura da tabela revela o baixo grau de uso e ocupação da área de estudo,
evidenciado pelo baixo percentual das classes solo exposto e culturas e/ou capoeiras, as quais,
somadas, representam apenas 9,3% de toda a área de estudo. A tabela nos possibilita
visualizar o quanto a área ainda mantém conservada sua cobertura vegetal original de
Caatinga em suas diferentes fisionomias.
Os dados são de fundamental importância quando pensamos em políticas ambientais
de conservação, preservação e uso sustentável de seus recursos naturais, especialmente os da
flora nativa. O fato de a área de estudo apresentar formação vegetal de Caatinga bem
conservada, somado à manutenção de uma diversidade biológica, além de espécie ameaçada
de extinção, constitui um importante elemento que sustenta um projeto de UC para a área.
O SNUC (BRASIL, 2000) tem como objetivo, além de outros, ―contribuir para a
manutenção da diversidade biológica‖; ―proteger as espécies ameaçadas de extinção‖ e
―contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais‖. Ou
seja, nada impede que, mesmo com relativo grau de conservação, o ambiente não seja tomado
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como UC pelo poder público.
Esse fato confirma o depoimento de alguns senhores que moram no entorno da área,
quando os mesmos fazem referência à dinâmica da população das localidades próximas, rumo
aos maiores centros urbanos, ao longo das últimas cinco décadas. Outro aspecto, que também
ajuda a confirmar essa realidade, é a quantidade de antigas residências, agora, abandonadas,
dentro da área de estudo ou próximas dela (Figura 12).

Figura 12 – Antiga residência no sopé da serra, memória da intensa ocupação da área.
Fonte: Registro de campo do autor.

Todas essas residências eram ocupadas por famílias que tinham na agricultura sua
sustentação e, que ao longo dos anos, obviamente, com a criação de políticas públicas
assistencialistas para as classes mais desfavorecidas foram sendo, de forma lenta, substituídas
por outros sistemas de produção.
A classe solo exposto está constituída por áreas que estavam ocupadas por cultivos
temporários naquele ano, ou ainda afloramentos de rocha de dimensão expressiva. Aparece,
também, como pertencente a referida classe as áreas de solo exposto causadas pela ocupação
dos povoados, no caso, a localidade de Salgado (Figura 13). Com uma dimensão
extremamente reduzida dessa classe, confirmamos o abandono das atividades agrícolas
tradicionais de sequeiro, cedendo lugar a outras atividades econômicas como o cultivo de
pastagem para a pecuária extensiva.
A mudança na estrutura produtiva na área dos dois municípios ainda se mantém, uma
vez que os levantamentos do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE, 2013)
apontam para uma redução da área cultivada com culturas temporárias (Gráfico 09).
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Gráfico 09 – Área cultivada com culturas temporárias nos municípios de Coreaú e Frecheirinha.

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal 2012. Rio de Janeiro: IBGE, 2013.

Podemos observar no período considerado, uma redução de aproximadamente 50% da
área cultivada com feijão e milho, principais representantes dos produtos temporários da
região semiárida e dos municípios em debate. A redução da área plantada em 2012 em relação
a 2004 parece ser explicada muito mais pela tendência de abandono do campo, do que pela
variação das precipitações entre os dois anos.

Figura 13 – Visão da classe solo exposto, em destaque as áreas ocupadas por comunidade rural.
Fonte: Registro de campo do autor.

Como o tamanho da área plantada, geralmente, está relacionado à quantidade de
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precipitação do ano anterior, podemos dizer que o aspecto precipitação, apesar de ter
participação na redução das áreas plantadas, não contribuiu de forma decisiva. Ao analisar os
dados de precipitação para os dois municípios nos anos anteriores àqueles citados nos
gráficos, observamos que 2003 e 2011 foram anos que choveu acima da média nos dois
municípios: Coreaú (1441,00mm e 1340,00mm); Frecheirinha (1129,00mm e 1039,00mm).
A segunda classe analisada corresponde às áreas ocupadas por capoeiras abandonadas
ou ocupadas por pastagens para pecuária extensiva. As capoeiras apresentam fisionomia de
vegetação em estado de regeneração em diferentes estados, sendo, portanto, áreas que foram
cultivadas por atividade de sequeiro há um ou dois anos e que, apesar de já apresentar uma
relativa cobertura do solo, não têm porte o suficiente para ser qualificadas como arbustiva
(Figura 14).

Figura 14 – Visão de área expondo as características da classe de uso e ocupação identificada como
capoeiras (centro-esquerda) e pastagens (centro- direita).
Fonte: Registro de campo do autor.

Qualitativamente, essa classe apresentou uma complexidade em virtude da dificuldade
– quando da manipulação cartográfica – em estabelecer um critério de definição da mesma.
Sua complexidade se dá pelo fato do programa computacional de processamento de dados de
imagens de satélites não conseguir distinguir entre pastagem (capim) e capoeiras (áreas
abandonadas há um ou dois anos de atividade agrícola), daí, a estratégia de incluir essas duas
feições de campo em uma só no mapa de uso e ocupação.
Outra fisionomia de cobertura vegetal que se inclui nessa classe, são as áreas que
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resultaram de incêndios recentemente. São trechos de clareiras que deixaram o solo quase que
exposto em decorrência do consumo das árvores, arbustos e serrapilheira, restando apenas
algumas plantas sobre o solo.
A Serra da Penanduba, anualmente, é atingida por incêndios que acabam por provocar
a desconfiguração da vegetação de Caatinga e contribuindo para o retardamento, ou até
mesmo, para o comprometimento da manutenção das condições de equilíbrio do ambiente
natural. Os incêndios são provocados, segundo moradores dos arredores, por pessoas que
praticam a extração de mel de abelha ou caçadores que percorrem a serra, principalmente no
período mais seco do ano.
As áreas classificadas no mapeamento com cobertura vegetal de porte arbustivo e
arbustivo-arbóreo correspondem a espaços onde aparece uma fisionomia de Caatinga muito
rala (Figura 15) e com alta dispersão das espécies como o sabiá (Mimosa caesalpiniifolia), o
marmeleiro (Croton sonderianus), o mofumbo (Combretum leprosum) e a jurema-preta
(Mimosa hostilis).

Figura 15 – Detalhe das características da classe de vegetação arbustiva.
Fonte: Registro de campo do autor.

Correspondem, em sua maior extensão, às áreas cultivadas anteriormente pela
agricultura de subsistência. A exploração de seus recursos vegetais processa-se de forma que
mantém ainda a cobertura do solo. Nas áreas onde predomina a Caatinga Arbustiva está em
rápido curso a atividade madeireira, especialmente da espécie Mimosa caesalpiniifolia
(sabiá).
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Outro aspecto característico dessas áreas é o baixo grau de diversidade vegetal,
explicado pelo intenso desmatamento ao longo dos anos. São áreas em que a cobertura
vegetal, apesar de se manter em bom estado regenerativo, tem sido muito desconfigurada em
virtude do longos anos de desmatamento e da atividade dos madeireiros mediante a abertura
de rotas de acesso à área.
Essa classe de cobertura inclui, também, as áreas desmatadas há mais de dez anos,
destinadas às atividades de sequeiro, as quais já restabeleceram o equilíbrio natural, tendo
modificado, no entanto, a constituição em virtude da redução das espécies vegetais. Ou seja,
são áreas onde a diversidade da flora é bem menor, predominando espécies de fácil dispersão
em solos rasos e pobres bem como áreas degradadas.
Espacialmente, aparecem nas bordas da área de estudo, correspondendo a ambientes
de transição para a Depressão Sertaneja, nas quais desenvolveram-se, ao longo dos anos, as
práticas de desmatamento para as culturas temporárias. Sua ocorrência se dá com mais
frequência nas proximidades das localidades de Salgado, Torquato, Penanduba e Campestre.
A classe Caatinga Arbórea são áreas onde a cobertura vegetal se encontra mais
densamente conservada. Sua ocorrência está relacionada às áreas mais elevadas e íngremes da
serra. Em virtude da limitação do terreno às atividades de desmatamento e extração de
madeira, essas parcelas de terreno apresentam-se ainda, em bom estado de conservação
(Figura 23). A constituição vegetal das áreas do topo apresenta-se bem diferente daquela que
aparece nas áreas de Caatinga propriamente dita.

Figura 16 – Visão interior da classe Caatinga Arbórea em dois trechos distintos: área de colúvio
(esquerda) e fundo de vale (direita).
Fonte: Registro de campo do autor.

A característica que a diferencia da outra classe apresentada neste texto – Caatinga
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Arbustiva – é a manutenção de grande parte de sua folhagem até mesmo no período mais seco
do ano. O fato demonstra o quanto a disponibilidade de água e o relevo interferem nos
processos fisiológicos e fisionômicos da vegetação de caatinga. A maior densidade condiciona
ao ambiente, em que essa categoria ocorre, uma sensação térmica bem agradável comparado
ao que ocorre no contexto geral de semiaridez.
No topo, parece ser essa fisionomia de Caatinga que dá condições para a sustentação
de um ambiente favorável à sobrevivência do primata guariba, animal típico de áreas mais
úmidas em ambientes de planaltos sedimentares ou cristalinos como o da Ibiapaba. As
manchas dessa fisionomia de Caatinga, que ocorrem nas partes mais baixas da área,
acompanham os cursos d'água e se destacam nos pontos em que há afloramento de nascentes
perenes.
Nos setores de colúvio, no sopé da serra, também ocorrem expressivos trechos dessa
Caatinga Arbórea. No entanto, diferencia-se daquela fisionomia das áreas de topo e dos
fundos de vale ao longo das encostas. Caracteriza-se por apresentar grande potencial para a
silvicultura. A espécie vegetal Tabebuia impetiginosa (pau-d'arco roxo) tem sido, nos últimos
anos, o principal alvo dos madeireiros locais.
É muito comum encontrarmos nesse espaço, exemplares do extrato arbóreo da
Caatinga, como o angico preto (Anadenanthera colubrina), a aroeira (Myracrodruon
urundeuva), o jatobá (Hymenaea courbaril), espécies de baixo ou nenhum valor econômico.
Esse detalhe confirma a degradação em processo e também evidencia o porte da vegetação de
Caatinga das áreas mais elevadas do semiárido.
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CONDIÇÕES DA COBERTURA VEGETAL DE CAATINGA NA SERRA DA
PENANDUBA
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5 CONDIÇÕES DA COBERTURA VEGETAL DE CAATINGA NA SERRA DA
PENANDUBA

5.1 As mudanças na vegetação de Caatinga na Serra da Penanduba

Com o objetivo de analisar as condições da vegetação e identificar os remanescentes
de Caatinga na área de estudo, procedeu-se à classificação da vegetação da área por meio do
cálculo do Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI), o qual consiste da
resposta espectral da vegetação.
Ramos et al (2010) fazem referência à frequente utilização dos índices de vegetação
para o monitoramento de áreas vegetadas na determinação e estimativa do índice de área
foliar, biomassa e radiação fotossintetizante ativa. Para os autores, ―o Índice de Vegetação por
Diferença Normalizada é um modelo resultante da combinação dos níveis de reflectância em
imagens de satélites, que provém da equação composta pelas respostas das bandas espectrais
do vermelho e infravermelho‖ (RAMOS et al, 2010, p. 02).
Faz-se importante destacar a relevância da técnica utilizada – NDVI – para a condução
de trabalhos que têm como foco o estudo da vegetação, independentemente do contexto
natural em que se encontra. A partir da referida técnica, procede-se à ―identificação e
avaliação de mudanças na estrutura, fisionomia e dinâmica da cobertura vegetal entre
diferentes datas‖. (AQUINO & OLIVEIRA; 2012.) Os referidos autores, utilizando a técnica
em estudo dos processos de desertificação no estado do Piauí, destacam que

Na atualidade, os sistemas de informação geográfica (SIG's) aliados ao emprego de
imagens orbitais constituem ferramentas indispensáveis para a detecção, avaliação e
monitoramento espacial e temporal dos problemas relacionados ao meio ambiente.
Isso se deve à integração e sobreposição de diferentes dados, em diferentes escalas,
permitido pelos sistemas de informação geográfica, facilitando a tomada de decisões
e reorientações, quando necessárias, de políticas de uso e ocupação do solo.
(AQUINO & OLIVEIRA; 2012, p. 158)

Na determinação do IVDN, alguns fatores podem interferir no resultado da
classificação, dentre os quais a mais importante é a precipitação (quantidade, distribuição
temporal), além das características do domínio natural, no qual a área está inserida. Em
estudo, utilizando o IVDN para os diferentes domínios naturais brasileiros, Gurgel et al
(2003, p. 88) obtiveram resultados bem distintos para períodos do ano diferentes, afirmando
que para o domínio da Caatinga, ―os valores mais altos de NDVI se dão entre os meses de
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abril e maio, que é o final da época das chuvas. Os meses de setembro e outubro apresentam
os menores valores de NDVI‖.
Ao considerar que o presente estudo debruçou-se sobre imagens registradas nos meses
de agosto e setembro, pressupomos que os resultados possam ficar comprometidos. No
entanto, como o objetivo principal é identificar os remanescentes de Caatinga Arbórea e,
considerando que essa tipologia de vegetação mantém-se com folhagem por mais tempo
(confirmado em campo), a análise não fica comprometida ao ponto de invalidar os resultados.
De qualquer forma, para uma melhor análise, iniciamos com a análise da variável
pluviometria nos postos mais próximos da área de estudo, uma vez que a precipitação
determina as condições do tempo de manutenção das folhas das plantas. Os valores de
precipitação registrados nos postos mais próximos da área, para os anos em análise, são
mostrados na tabela 08.
Tabela 08 – Distribuição mensal da precipitação nos postos Coreaú, Alcântaras, Frecheirinha e
Tianguá, para os anos de 1989 e 2013.
PRECIPITAÇÃO (mm)
Posto
Coreaú

Ano JAN FE MA AB MAI JU
V
R
R
N

JU
L

AG
O

SE OU NO DEZ Total
T
T
V

1989 161 128 455 577

240

18

53

0

0

0

0

248 1883

2013 54

109

46

168

136

28

21

0

0

0

12

29

605

-

28

310

83

55

0

0

0

0

0

65

541

113

48

123

86

64

0

0

0

0

9

0

501

1989 213 103 360 360

217

19

66

4

0

0

3

211 1559

2013 59

107 158

175

45

21

0

0

0

7

20

1989 183 116 280 364

329

23

143

0

6

0

0

241 1686

2013 62 96 121 207 187 61 27
0
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da FUNCEME, 2014.

0

0

2

24

Alcântara
Frecheirinha
Tianguá

1989

-

2013 57

95

687
790

Os valores de precipitação no ano de 2013 foram bem menores do que aqueles
registrados no ano de 1989. Os postos em consideração registraram, a menos, 67,87% no
Coreaú, 55,93% no Frecheirinha, e 53,16% no Tianguá, e 7,46% em Alcântaras. Ou seja, a
quantidade da pluviometria para os postos em estudo foi muito menor no ano de 2013.
No que diz respeito à distribuição temporal das precipitações nos dois anos (Tabela
00), observa-se que em 1989 ocorreram precipitações nos meses de agosto e setembro,
enquanto em 2013, os dois meses não manifestaram evento chuvoso. Tal realidade tem
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interferência no período de caducifólia das espécies da Caatinga.
A ocorrência de eventos pluviométricos, nos meses de agosto e setembro de 1989 e
sua ausência nos meses de 2013, pode ter condicionado maior tempo de manutenção das
folhas das plantas, interferindo, assim, nos índices de vegetação.
Pretendemos, dessa forma, identificar as mudanças na vegetação ao longo de mais de
duas décadas – vinte e quatro anos – para ser exato. O objetivo deste capítulo é classificar a
cobertura vegetal da Serra da Penanduba e avaliar o grau de conservação e degradação da
Caatinga. É oportuno, também, avaliar a estrutura da cobertura vegetal de Caatinga em cada
classe e analisar de que forma as mudanças nas atividades humanas do entorno afetaram a
cobertura vegetal.
Os produtos cartográficos elaborados revelam uma significativa mudança nas
condições da cobertura vegetal para a área. Esse fato pode estar relacionado às mudanças na
estrutura produtiva local, bem como às condições pluviométricas, devido à grande variação
nos dois momentos analisados.
A visualização do primeiro mapa permite observar as dimensões das classes de NDVI
para o ano de 1989, período em que as atividades agrícolas na região eram intensas. Essas
atividades estavam concentradas não dentro da área de estudo, mas nas planícies fluviais dos
rios Juazeiro e Coreaú.
Apesar de abranger dimensões pequenas da serra, a ocupação pelas atividades de
sequeiro se davam próximo aos rios, fato confirmado pelos depoimentos de senhores
moradores que ainda residem no entorno da área, assim como as manchas que aparecem no
mapeamento.
Para melhor caracterizar cada classe temática da vegetação foi executado o
levantamento do DAP em parcelas amostrais de 20 m x 20 m em cada uma das fisionomias de
cobertura vegetal processadas no mapeamento. O procedimento (descrito no Capítulo 3) teve
a finalidade de identificar o porte da vegetação e, dessa forma, melhor caracterizar esse
elemento natural.
Os pontos visitados foram, primeiramente, escolhidos por maio do registro de suas
coordenadas geográficas no mapa de classes de NDVI e, posteriormente, localizados em
campo. Essa atividade demandou mais tempo, por conta de algumas áreas não serem
satisfatoriamente acessíveis ou pela dificuldade de identificá-las em campo, como é o caso da
amostra da vegetação do topo e as áreas próximas da localidade de Penanduba, município de
Frecheirinha.
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A pretensão com esse procedimento foi fazer uma abordagem qualitativa na análise
das classes identificadas mediante o NDVI.
A cobertura vegetal da Serra da Penanduba apresenta aspecto muito variado, tanto no
que diz respeito à estrutura como à fisionomia das formações. A análise da vegetação da área
de estudo pelo NDVI (Mapa 08 e Mapa 09) identificou quatro classes de Caatinga bem
distintas e de fácil identificação em campo.

A partir do controle de campo, efetivado por visitas em locais previamente
selecionados, foram estabelecidas associações entre os valores do NDVI e as características
qualitativas da vegetação. Com o aporte de bibliografias especializadas (GURGEL, 2003;
FREIRE & PACHECO, 2004; RAMOS et al., 2010; AQUINO & OLIVEIRA, 2012; GOMES
et al (2011).) e realizando levantamentos da estrutura dos exemplares da flora nas parcelas
amostrais, foram estabelecidas associações entre os valores de NDVI e os aspectos
qualitativos nas classes de vegetação (Tabela 09).
Tabela 09 – Associação entre os valores de NDVI e os aspectos qualitativos das classes de cobertura
vegetal, bem como suas dimensões.
Classes

Dimensão (%)

Valores do NDVI

Qualitativa

1989

2013

Diferença

-0,57 – 0,29

Solo Exposto

0,29

0,01

-0,28

0,29 – 0,40

Caatinga Fortemente Degradada

1,62

3,18

1,56

0,40 – 0,49

Caatinga Degradada

10,03

28,54

18,51

0,49 – 0,56

Caatinga Parcialmente Degradada

35,07

52,76

17,69

0,56 – 0,75

Caatinga Conservada

52,97

14,82

-38,15

Fonte: Elaborado pelo autor.

A primeira análise permite afirmar que, apesar das práticas de exploração da terra e
dos recursos vegetais ao longo dos anos, a vegetação da área encontra-se bem conservada,
quando comparada às áreas de entorno. As áreas de solo exposto foram reduzidas a um valor
inexpressivo, correspondendo a menos um quilômetro quadrado (0,01%) de toda a área de
estudo, que soma 42,76 quilômetros quadrados de extensão.
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Mapa 08 – NDVI da área de estudo para o ano de 1989.
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Mapa 09 – NDVI da área de estudo para o ano de 2013.
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De início, dois fatos podem ser ressaltados: o primeiro refere-se à redução das áreas
correspondentes ao Solo Exposto – ausência de vegetação – não apenas dentro da área de
estudo, mas também fora dela; o segundo, reporta-se a expressiva redução da classe de
Caatinga Conservada que, qualitativamente, responde pela categoria de vegetação mais
próxima da realidade natural da vegetação de Caatinga nessa área.
O primeiro caso está relacionado com o abandono das atividades agrícolas de sequeiro
por parte da maior parte das pessoas do meio rural em que se encontra a área, motivada pelo
fluxo desses produtores para os centros urbanos. O segundo pode ser explicado pela
degradação das áreas que, em 1989, apareciam como Conservada, especialmente em virtude
da atividade extrativa de madeira, passando, então, a integrar a classe de Caatinga
Parcialmente Degradada.
Essa classe, por sua vez, teve aumento significativo, pois parte das áreas que aparecia
como Degradada ou Fortemente Degradada, no primeiro momento da análise, tornou-se
Parcialmente Degradada em virtude da regeneração ao longo dos últimos anos, uma vez que o
desmatamento foi reduzido e as atividades agrícolas também.
A classe de Caatinga Degradada teve significativa expansão, uma vez que nas áreas
Parcialmente Degradadas processa-se a atividade madeireira de sabiá, tornando-as
descaracterizadas fisiologicamente.
A classificação para 2013, quando comparada ao ano de 1989, mostra a grande
expansão das áreas de Caatinga Parcialmente Degradadas e a drástica redução das áreas na
classe Caatinga Conservada, cada vez mais restritas ao topo da serra. Outras pequenas
manchas de remanescentes são mantidas na base da serra, restrita a trechos de difícil
penetração ou próximo a nascentes perenes, já que a legislação ambiental não permite a sua
ocupação e devastação.
A descrição de cada classe de vegetação identificada no mapeamento se deu a partir da
quantificação de atributos como número de indivíduos, número de espécies e estrutura do
DAP, bem como a partir de sua fisionomia observada em campo e os indícios de
desmatamento. A vegetação de Caatinga na área de estudo apresenta quatro classes, de acordo
com os valores de NDVI: Caatinga Fortemente Degradada; Caatinga Degradada; Caatinga
Parcialmente Degradada; Caatinga Conservada.

5.2 Caatinga Fortemente Degradada
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Essa classe de vegetação corresponde aos trechos onde as atividades agrícolas e
pecuárias estavam sendo implementadas em 2013. São, portanto, fisionomias de vegetação
que vão desde capoeiras ocupadas há um ano, até áreas cultivadas com pastagem para a
pecuária bovina com o capim “agropolo”, assim como trechos afetados por incêndios ou,
ainda, fisionomias resultantes de combinações de processos naturais – tendo como exemplo
mais frequente, trechos de ―corrida de pedra‖.
Em decorrência desse fato, predominam nesses espaços: cobertura vegetal
representada por estrato arbustivo ralo, mas que apesar disso, não representa um estado de
exposição absoluta do solo.
A parcela amostrada localiza-se em morro isolado no povoado de Salgado, em vertente
exposta para o norte e com declividade média. Superficialmente, ela apresenta blocos de
rochas dispersos, resultado do intemperismo físico, e rochas com evidências de
metamorfismo. Ademais, nota-se solos (Figura 17) totalmente desprovidos de cobertura morta
(serrapilheira), consumida pela pecuária bovina e carregada pelo forte impacto das gotas de
chuva.
A parcela amostrada dessa classe apresentou como representantes predominantes o
marmeleiro (Croton sonderianus), com 54,1% do total de indivíduos da flora e a catingueira
(Poincianella bracteosa), 25,6% desse total; ainda com bastante representatividade no trecho
analisado é a jurubeba (Solanum paniculatum), com 18,35% do universo contabilizado na
parcela.

Figura 17 – Fisionomia da classe de Caatinga Fortemente Degradada (tipo capoeira abandonada).
Fonte: Registro de campo do autor.
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A atividade econômica, que aí se deu, resulta em drásticas perdas para a
biodiversidade, tanto animal como vegetal, nesta parcela foram identificados apenas cinco (5)
espécies vegetais. Em contrapartida, é uma fisionomia com grande dispersão de indivíduos da
flora, 207 ao todo. No que diz respeito à estrutura do DAP (Gráfico 10) predominam na
vegetação indivíduos com diâmetro até dois centímetros: 89,37%. O dado é óbvio, uma vez
que são áreas onde o processo de regeneração da vegetação se inicia.

Gráfico 10 – Condições do Diâmetro à Altura do Peito em trecho de capoeira recente.
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Nessa classe, como já havíamos mencionado anteriormente, também se incluem as
áreas ocupadas por pastagens para a pecuária bovina. O baixo grau de expansão dessa classe
de NDVI – apenas 1,56% em mais de vinte anos – somadas às atividades agrícolas
tradicionais, que praticamente desaparecem cada vez mais, dão margem para afirmar que o
cultivo de pastagem tem contribuído, quase que com exclusividade, para esse pequeno
aumento na dimensão da classe Caatinga Fortemente Degradada.
Temos que considerar também que a atividade pecuária representa uma das principais
ameaças ao sistema ambiental da Serra da Penanduba, a partir do momento que constitui
ocupação de espaços cada vez mais próximo da serra. A tendência é que as áreas de declive
menos acentuado, nos bordos da unidade ambiental, sejam ocupadas com desmatamento e
posterior plantação de capim.
A classe de Caatinga Fortemente Degradada também apresenta fisionomias
96

decorrentes de processos naturais (Figura 18) que, por mais que a ação humana tenha,
ultimamente, interferido nesses espaços, a natureza parece ter condicionado-os. Trata-se de
trechos de dimensão não tão expressiva, quando se considera o tamanho da área de estudo,
mas que aparecem como manchas com cobertura de Caatinga Fortemente Degradada.
A mancha mais representativa dessa paisagem – onde foi realizado o levantamento das
espécies vegetais – foi identificada em local próximo à comunidade de Torquato, localizada
em terreno bastante íngreme nas vertentes voltadas para o noroeste. Blocos de rochas de
diferentes tamanhos encontram-se expostos, semelhante à corrida de terra (deslizamento de
terra), onde a parte superficial está completamente desprovida de solo e as plantas existentes
emergem com o caule por entre as rochas.

Figura 18 – Aspectos de fisionomia natural da classe Caatinga Fortemente Degradada (tipo
deslizamento).
Fonte: Registro de campo do autor.

Na parcela foram identificadas oito espécies e trinta indivíduos da flora, como
se pode ver, é ainda mais rarefeita do que as áreas recentemente ocupadas pelas culturas
temporárias. Desse total de exemplares, destacam-se o feijão-bravo (Cynophalla flexuosa) e o
angico preto (Anadenanthera colubrina), respectivamente, com frequência de 36,6% e 30%
dos indivíduos.
Fisionomicamente, essa área apresenta alguns elementos que levam a crer que são
trechos recentes do ponto de vista de sua formação. Dentre os aspectos encontrados podemos
citar o fato de a vegetação estar bem distribuída nos três estratos: herbáceo, arbustivo e
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arbóreo. O outro pode ser identificado a partir do Gráfico 11. Percebemos que a maior parte
dos indivíduos tem diâmetro acima de quatro centímetros, além de 26,6% representar
indivíduos do estrato arbóreo com DAP acima de dez centímetros.
Essa fisionomia de cobertura do solo, de acordo com o mapeamento e levantamento de
campo, não tem dimensões expressivas no contexto geral da área de estudo. Outras áreas
semelhantes foram identificadas, mas com dimensão ainda menor, com frequente ocorrência
na jusante dos chamados paredões de rocha exposta, muito comum na área.

Gráfico 11 – Características do DAP na clareira da figura a anterior.
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Uma outra consideração a respeito da área onde foi feito o levantamento é que ela não
se trata de área degradada propriamente dita, mas representa um setor onde os processos
morfodinâmicos naturais da vertente manifestaram-se recentemente.

5.3 Caatinga Degradada

As duas áreas visitadas para esta classe de vegetação localizam-se nas localidades de
Cunhassú e Penanduba. As mesmas correspondem a trechos que foram sujeitos a
desmatamento e à queimada para a agricultura temporárias há pelo menos cinco anos. São
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trechos que assumem fisionomia bastante rala em virtude da homogeneidade dos indivíduos e
da própria estrutura dos mesmos.
Constituem áreas antropizadas e com pequena biodiversidade vegetal, uma vez que a
prática do desmatamento e da queimada reduziu drasticamente a capacidade de regeneração
de algumas espécies e favoreceu o desenvolvimento e até a invasão por parte de outras.
As duas áreas visitadas são muito semelhantes no que diz respeito à cobertura vegetal
em si. No entanto, na primeira área (Figura 19), – vertente convexa e voltada para o norte – o
solo apresenta-se com pouca cobertura de serrapilheira, demonstrando forte ação de agentes
erosivos, pois a declividade é bem acentuada. Muitos matacões aparecem sobre o solo
desprotegido de material orgânico não decomposto ainda.

Figura 19 – Visão parcial da área 1 ocupada por Caatinga Degradada, no Cunhassú.
Fonte: Registro de campo do autor.

No levantamento da flora realizado nessa parcela, foram identificadas 16 espécies
dentre as quais, cinco são representantes arbóreos, como é o caso da braúna (Schinopsis
brasiliensis) do pau d'arco roxo (Tabebuia impetiginosa). Esse dado pode ser explicado pelo
fato de a área já ter sido ocupada por representantes da Caatinga mais robusta (Caatinga
Arbórea).
A maior representação florística fica por conta do marmeleiro ( Croton sonderianus) –
71,51% – e do mofumbo (Combretum leprosum) – 7,12% do total de indivíduos. De acordo
com Maia (2004), as duas espécies predominantes: a primeira, é ―indicadora do nível de
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pertubação antrópica‖ e que ―ocupa todo tipo de áreas degradadas‖; já o mofumbo, a autora
destaca que o mesmo é encontrado com muita frequência em capoeiras e capoeirões, sendo
―capaz de sobreviver até em solos extremamente degradados‖.
Quando organizados os dados quantitativos referentes ao DAP, os mesmos mostram
que a classe que mais se destaca é aquela dos indivíduos com diâmetro até dois (2)
centímetros, onde cerca de 54,00% deles se incluem (Gráfico 12). Os indivíduos com
diâmetro até três centímetros de DAP correspondem a mais de 85,00% do total – 276 de 323
indivíduos contabilizados na parcela amostrada, decorrendo desse fato a homogeneidade
apresentada e antes citada.
Gráfico 12 – Percentual de indivíduos por faixa de DAP na parcela 1 (Caatinga Degradada).
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Fonte: Elaborado pelo autor.

A segunda área visitada para essa classe – Caatinga Degradada –, localizada em
relevo suave ondulado, chama a atenção pelas qualidades do solo – mais argiloso – e com
poucos blocos de rocha expostos.
As observações de campo e os dados (Gráfico 13) nos dão suporte para afirmar que a
área 2 já se encontra em avançado estágio de regeneração. Fato confirmado pela relativa
distribuição regular da espessura dos indivíduos, por classe de DAP, motivado talvez pelo
maior período de repouso ou pelas melhores condições de solo do local comparado à
realidade da área 1.
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Gráfico 13 – Percentual de indivíduos por faixa de DAP na parcela 2 (Caatinga Degradada).
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Fonte: Elaborado pelo autor.

As diferenças identificadas no levantamento, comparando-se com a área 1, diz
respeito, principalmente, à quantidade de espécies encontradas: apenas seis (marmeleiro –
Croton sonderianus; mofumbo – Combretum leprosum; jurema preta – Mimosa hostilis;
catingueira – Caesalpinia pyramidalis; sabiá – Mimosa caesalpiniifolia; e pereiro –
Aspidosperma pyrifolium). A figura 20 revela as características dessa fisionomia vegetal para
o referido local amostrado.

Figura 20 – Detalhes em perfil da cobertura da área 2 (Caatinga Degradada) na localidade de
Penanduba.
Fonte: Registro de campo do autor.
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Um fato que merece reflexão, a partir das informações levantadas em campo, é a
ausência de espécies representantes da Caatinga Arbórea na parcela. Novamente, remete-se à
intensidade de como a prática de desmatamento e queimadas interferem de forma negativa na
manutenção dos sistemas naturais, comprometendo de forma direta na regeneração florestal e
na redução da diversidade biológica do local.
A frequência de ocorrência das duas espécies – Croton sonderianus (66,66% dos
indivíduos) e Combretum leprosum (12,2% dos indivíduos) – confirmam as características de
áreas degradadas, como mencionado anteriormente, e a facilidade de dispersão desses dois
espécimes vegetais no ambiente semiárido.

5.4 Caatinga Parcialmente Degradada

Essa classe de vegetação constitui as áreas que, hoje, oferecem maior tendência ao
desmatamento, especificamente, àquele que tem como finalidade a extração de madeira. A
Caatinga Parcialmente Degradada apresenta dois estratos vegetais bem definidos compostos
por um arbustivo e outro arbóreo (Figura 30). Por estar localizada, a sua maior extensão, em
área de declive suave, ou de fácil acesso, está sendo fortemente devastada pela retirada de
sabiá – Mimosa caesalpiniifolia – e pau d'arco roxo – Tabebuia impetiginosa – as duas
espécies madeireiras mais valiosas economicamente com ocorrência na área.

Figura 21 – Visão geral da Classe Caatinga Parcialmente Degradada (Área 1).
Fonte: Registro de campo do autor.
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As observações em campo mostram com muita frequência, na área, a ocorrência de
espécies da Caatinga Arbórea preservadas e mantidas intactas em meio à devastação para a
extração de madeira. Os exemplares de angico (Anadenanthera colubrina) e aroeira
(Myracrodruon urundeuva) alcançam até 15 metros de altura e DAP até 35 centímetros, como
se observa na figura 30.
A amostra onde foi realizado o levantamento apresentou como espécies predominantes
a catingueira (Caesalpinia pyramidalis), o mofumbo (Combretum leprosum) e o sabiá
(Mimosa caesalpiniifolia), os três com 33,33%, 25,58% e 15,5% dos indivíduos da flora,
respectivamente. Em relação ao número de espécies, encontramos 16, das quais sete são
representantes da Caatinga Arbórea.
A estrutura do DAP (Gráfico 14) revelou forte evidência da constituição dos dois
estratos anteriormente mencionados: um arbustivo – representados pelos indivíduos com DAP
até 2 centímetros (31%) – e outro arbóreo – representado pelos indivíduos com DAP acima de
4 centímetros (35%). Os dados nos permitem inferir o estado de regeneração de parte da flora
e a preservação/manutenção de indivíduos do estrato arbóreo.
Gráfico 14 – Aspectos do DAP da Classe Caatinga Parcialmente Degradada (Área 1).
35

31

29,45

30

Porcentagem (%)

25
20

17,82
15,5

15
10

6,2
5
0
Até 2

2,1 a 3

3,1 a 4

4,1 a 10

Acima de 10

Intervalos do DAP(cm)

Fonte: Elaborado pelo autor.

A segunda área amostrada para essa classe de vegetação localiza-se nas proximidades
da comunidade de Penanduba (Figura 22). Ela apresenta fisionomia vegetal que se
desenvolveu em antiga área de cultivo há pelo menos quarenta anos, a relativa densidade não
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significa preservação natural, mas sim avançado processo de regeneração, tendendo ao
clímax. O fato pode ser demonstrado pelo pequeno número de espécies – apenas 11 –, se
comparado com a área 1 para a mesma classe. Outro aspecto a considerar é no que diz
respeito à representação dos indivíduos que, do total na parcela, mais de 85% são marmeleiro
(Croton sonderianus) e mofumbo.

Figura 22 – Formação vegetal da parcela dois (Caatinga Parcialmente Degradada).
Fonte: Registro de campo do autor.

A Caatinga Parcialmente Degradada constitui um ambiente favorecido por condições
de solo mais profundos, alguns trechos localizados em setor de barlavento. Ela ocorre com
frequência em solos de cor amarelo-vermelho com forte teor de argila e boa cobertura de
serrapilheira. As áreas de sopé, em setores de acumulação de material coluvional, também
oferecem condições naturais para a sua ocorrência. Essas características podem ter favorecido
o desenvolvimento da agricultura temporária em tempos passados, tendo efeitos sobre a
biodiversidade vegetal no momento.
Além disso, os exemplares de marmeleiro (Croton sonderianus) têm dimensões acima
da média para as áreas em que ele predomina. Para ilustrar, dos 59 indivíduos dessa espécie
identificados na parcela, 45 tem DAP acima de quatro centímetros, em que alguns deles
chegam a medir um diâmetro de até 15 centímetros.
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Gráfico 15 – Aspectos do DAP da Classe Caatinga Parcialmente Degradada (Área 2).
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Fonte: Elaborado pelo autor.

5.5 Caatinga Conservada

Para a classe de Caatinga Conservada, assim como para as outras, foram selecionadas
duas parcelas. A primeira amostra foi selecionada no topo da serra em setor de cume e
voltando-se para a vertente leste onde predomina o estrato arbóreo-arbustivo. Trata-se de
trecho muito bem preservado, exceto em alguns pontos atingidos por incêndios.

Figura 23 – Aspectos do interior da classe Caatinga Conservada, área do topo da serra.
Fonte: Registro de campo do autor.
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Internamente, são áreas muito sombreadas, com sensação térmica agradável e grossa
camada de serrapilheira, demonstrando ser áreas bem conservadas (Figura 23). Outro aspecto
que chama a atenção é a constituição vegetal, pois a mesma é muito diferente da que ocorre
na vegetação de Caatinga, em que a maior parte das espécies não são típicas do domínio
semiárido.
Apesar da forte presença de afloramentos de rocha, o solo apresenta forte teor de argila
e com boa cobertura de serrapilheira, a geologia apresenta evidências de maior umidade,
sendo comum a ocorrência de manifestação do intemperismo químico nas faces dos blocos de
rocha. É muito comum, na área visitada, a presença de saliências (microescala) no relevo
(Figura 24) muito semelhante a antigos formigueiros, chamados de ―mundurus‖ pelo povo
local.

Figura 24 – Feição de relevo em escala micro muito comum na área de topo.
Fonte: Registro de campo do autor.

Na parcela amostrada foram contabilizadas 22 espécies e 314 indivíduos, sendo que
apenas sete dessas espécies foram possíveis de identificar seu nome botânico a partir de fontes
literárias consultadas para comparação da morfologia. Portanto, 15 espécies da parcela foram
apenas fotografadas para posterior catalogação (APÊNDICE B).
Observamos que, em pleno mês de setembro, em um ano de poucas chuvas (2014), a
vegetação ainda se mantém com bastante folha e o estrato herbáceo também aparece muito
denso, se comparado com outras fisionomias identificadas neste estudo. A espécie
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predominante na parcela está representada pela fruta-de-jacú (Psidium sartorianum) com
45,85% dos indivíduos contabilizados, o que corresponde a 144 indivíduos. É muito comum,
também, a ocorrência da espécie pata-de-vaca (Bauhinia cheilantha), com 11% dos
indivíduos amostrados.
A espécie Psidium sartorianum pertence à família das Myrtaceae, com espécies e
gêneros muito comuns no Cerrado brasileiro (FRANZON et al; 2009, p. 11). O fato de a
espécie aparecer com muita frequência na área da amostra mostra como a vegetação é
diferente da Caatinga propriamente dita.
A estrutura do diâmetro dos indivíduos contabilizados dá conta de que, apesar de
predominar os indivíduos com DAP entre quatro e dez centímetros, há uma regular
distribuição dos indivíduos nos intervalos de Diâmetro à Altura do Peito (Gráfico 16). Ou
seja, ao mesmo tempo que se tem um estrato vegetal arbóreo bem desenvolvido, desenvolvese, também, um denso estrato arbustivo. Tais elementos condicionam uma cobertura vegetal
densa.
Gráfico 16 – Distribuição dos indivíduos da área 1 para a classe Caatinga Conservada por classe de
DAP.
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Fonte: Elaborado pelo autor.

A outra área selecionada para a classe Caatinga Conservada corresponde à parcela
localizada em fundo de vale (Figura 25), numa altitude de 210 metros na base da serra, à
montante de nascente perene. Com localização bastante privilegiada no que diz respeito à
disponibilidade de água no solo e subsolo, apresenta estrato arbóreo predominante com dossel
muito fechado, ainda mantendo boa folhagem. O solo aparece com muita matéria orgânica e
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com grossa camada de serrapilheira.

Figura 25 – Formação vegetal de fundo de vale no sopé da serra.
Fonte: Registro de campo do autor.

Cinco espécies arbóreas foram reconhecidas no trecho: a oiticica (Licania rigida), o
pajeú (Triplaris gardneriana), a cajazeira (Spondias mombin), o jatobá (Hymenaea courbaril)
e o angico (Anadenanthera colubrina), fato que comprova o estado de conservação na área.
As três primeiras ocorrem com frequência nas margens de riachos na Depressão Sertaneja.
Nessa parcela foram contabilizadas dezenove espécies vegetais, caracterizando-se
como uma formação vegetal do tipo sub-bosque, em que apenas 68 indivíduos foram
quantificados na vegetação amostrada, conferindo à área uma fisionomia interna, onde as
árvores aparecem dispersas, apesar de o dossel ser bem denso.
Quanto à distribuição dos valores do Diâmetro à Altura do Peito, verificamos que é
bem semelhante a área 1 para essa classe, no entanto, há um ligeiro aumento dos indivíduos
com DAP acima de dez centímetros (Gráfico 17), mostrando, assim, uma estrutura caulinar
mais robusta.
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Gráfico 17 – Estrutura do DAP para a área 2 da classe Caatinga Conservada.
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Fonte: Elaborado pelo autor.
Essa classe de cobertura vegetal constitui aquela que se encontra em melhor estado de
conservação/preservação. É necessário, no entanto, políticas mitigadoras dos impactos que as
mesmas vêm sofrendo ou que estão por sofrer. São áreas de uma grande diversidade vegetal e
que oferecem condições ambientais para que a vida animal se desenvolva, pois suas
condicionantes térmicas apresentam-se bem diferente das condições de semiaridez vigente.
A tabela 10 expõe a comparação dos valores de DAP em cada parcela para cada
fisionomia de vegetação na Serra da Penanduba. Observamos que há uma correlação entre a
feição – obtida a partir do mapeamento – e os dados referentes a sua estrutura. Ou seja, os
dados confirmam o estado de conservação ou degradação das diferentes fisionomias.

Tabela 10: Comparação de valores do DAP registrados em cada feição de caatinga.
Classe

Espécies
(Número)

Indivíduos
(Número)

DAP – Faixa
Predominante

DAP (%)
Acima de 10cm

Caatinga Fortemente Degradada 1

5

207

Até 2cm

0

Caatinga Fortemente Degradada 2

8

30

4,1 a 10cm

26,66

Caatinga Degradada 1

15

323

Até 2cm

1,54

Caatinga Degradada 2

6

180

Até 2cm

2,22

Caatinga Parcialmente Degradada 1

16

129

Até 2cm

6,2

Caatinga Parcialmente Degradada 2

11

112

4,1 a 10cm

19,64

Caatinga Conservada 1

22

314

4,1 a 10cm

7,32

Caatinga Conservada 2

19

68

4,1 a 10cm

23,52

Fonte: Organizado pelo autor.

109

Como verificamos, os resultados mostram uma predominância do DAP entre 4,1 e dez
centímetros. Além disso, não podemos estabelecer correlações diretas entre a frequência de
indivíduos e quantidade de espécies. A maior quantidade de espécies foi encontrada nas áreas
consideradas neste texto, como Caatinga Conservada.
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6 SUB-SISTEMAS AMBIENTAIS DA SERRA DA PENANDUBA E CONTRIBUIÇÃO
DA GEOGRAFIA À PROPOSTA DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO

Segundo Christofoletti (1979, p.3), ―distinguir um sistema na multiplicidade dos
fenômenos da superfície terrestre é ato mental, cuja ação procura abstrair o referido sistema
da realidade envolvente‖. Trata-se, portanto, de uma ação extremamente dificultosa, uma vez
que a delimitação torna-se, muitas vezes, subjetiva. Para contornar esse caráter subjetivo,
estabelecemos como critério de delimitação a uniformidade das paisagens e a correlação entre
suas variáveis ambientais.
A delimitação dos subsistemas ambientais da Serra da Penanduba foi definida a partir
das cotas altimétricas. A variação na altitude é o principal fator ambiental que condiciona
variações, mesmo que sutis, no comportamento dos outros elementos ambientais,
especialmente, daqueles relacionados ao clima e à vegetação.
Particularmente, na região semiárida do Nordeste brasileiro, esse fator contribui para a
diversificação de ambientes. O caso das serras úmidas, com áreas de exposição (barlavento e
sotavento), representa a evidência mais marcante da interferência do fator altitude na
elaboração de quadros naturais diversificados no semiárido brasileiro.
De acordo com Galvão (1967, p. 3) ―as modalidades climáticas no Brasil estão
nitidamente correlacionadas com à dinâmica das massas de ar‖ apresentando ampla correlação
com os fatores relevo e altitude. Souza & Oliveira (2006, p. 86), discutindo os enclaves
úmidos e sub-úmidos no Nordeste brasileiro, com destaque para o estado do Ceará, destacam
que ―o modo como os componentes naturais mantém suas relações de reciprocidade são muito
característicos e o relevo tem sempre um papel decisivo através da altimetria e/ou da
exposição‖.
Logo, as variações na altimetria do relevo terrestre, definem ambientes com melhores
condições ambientais como solos, clima, hidrologias e de cobertura vegetal, proporcionando
melhorias significativas das atividades de uso e ocupação (SOUZA & OLIVEIRA, 2006, p.
86).
Por determinar um conjunto de reciprocidades entre os elementos ambientais, a
altimetria foi tomada como critério para delimitar os subsistemas ambientais da Serra da
Penanduba. Para a diferenciação e individualização dos subsistemas de encostas, levamos em
consideração a exposição das mesmas em relação aos ventos.
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6.1 Subsistemas Ambientais na Serra da Penanduba

Como consequência das inter-relações que se estabelecem entre os elementos naturais
– como geologia, relevo, sistemas de vertentes, solos, hidrografia, infiltração, declividade,
cobertura vegetal – foram identificados quatro unidades de subsistemas ambientais na Serra
da Penanduba: Pé-de-serra, Meia Encosta de Barlavento, Meia Encosta de Sotavento e Topo
Sub-úmido (Quadro 01 e Mapa 10).
Quadro 01 – Subsistemas ambientais da Serra da Penanduba.
SUBSISTEMAS AMBIENTAIS DA SERRA DA PENANDUBA

Delimitação

Topo
Sub-úmido

Meia Encosta
à Barlavento

Meia Encosta
à Sotavento

Pé-de-serra

>500m

200–500m

200–500m

≤200m

Litologias

Embasamento Cristalino.
Quartzitos e metarenitos;

Embasamento Cristalino.
Quartzitos e metarenitos;

Embasamento Cristalino.
Quartzitos e metarenitos;

Embasamento Cristalino.
Quartzitos e metarenitos;
Metacalcários e margas;
Material Coluvial;
Sedimentos argiloarenosos;

Geomorfologia

Estreita faixa de colinas
com presença de
“mundurus”.

Encostas Fortemente
Dissecadas formando
vales em V.

Encostas Medianamente
Dissecadas formando
vales em V.

Faixa com relevo,
predominantemente
colinoso, Moderadamente
Ondulado;
Presença de serrotes;

Hidrologia
de Superfície

Escoamento difuso.
Recarga de lençol
freático.

Escoamento rápido e
concentrado em setores
superiores..
Aumento da infiltração
nos setores inferiores.

Escoamento rápido e
concentrado em setores
superiores.
Aumento da infiltração
nos setores inferiores.

Afloramento do lençol
freático.
Pequenos rios
intermitentes.

Solos

Neossolos Litólicos;
Afloramentos de Rochas;

Neossolos Litólicos;
Argissolos Vermelho
Amarelo;
Afloramentos de Rochas;

Neossolos Litólicos;
Manchas de Argissolo
Vermelho Amarelo;
Afloramentos de Rochas;

Argissolos Vermelho
Amarelo associados a
Neossolos Litólicos;

Cobertura Vegetal
Predominante

Caatinga
Arbórea

Caatinga
Arbóreo-Arbustiva

Caatinga
Arbóreo-Arbustiva

Caatinga Arbustiva

Estado de Conservação
da
Caatinga

Conservada

Parcialmente
Degradada

Parcialmente
Degradada

Degradada
a Fortemente
Degradada

Uso
Ocupação

Caça

Caça
Extração madeireira
Incêndios

Caça
Extração madeireira
Incêndios

Culturas Temporárias
Pastagens
Extração madeireira
Pecuária extensiva

Limitações

Acesso restrito.

Declividade acentuada.
Baixa retenção de água.

Declividade acentuada.
Baixa retenção de água.
Presença de afloramentos
rochosos.

Restrição de uso e
ocupação nos setores de
nascentes perenes.

Potencialidades

Preservação Ambiental
Pesquisa Científica

Preservação Ambiental
Pesquisa Científica
Ecoturismo

Preservação Ambiental
Pesquisa Científica
Ecoturismo

Preservação Ambiental
(APP)
Oferta Hídrica (nascentes)
Silvicultura

Fonte: Organizado pelo autor.
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Mapa 10 – Subsistemas ambientais na Serra da Penanduba.
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6.1.1 Sopé ou Pé-de-serra

O subsistema ambiental Pé-de-serra apresenta-se como o mais degradado do ponto de
vista das atividades humanas, principalmente, pelas atividades de agricultura de subsistência.
Apesar da degradação ter sofrido redução nas últimas décadas, ela ainda aparece com
frequência muito baixa, bordejando a serra. A tendência que se tem é a substituição das
atividades agrícolas praticadas sobre esse subsistema por práticas de desmatamento para
cultivo de pastagens para bovinos.
No entanto, a atividade mais degradadora na unidade ambiental em destaque é o
extrativismo de espécies da Caatinga. Com destino para serrarias ou para outros fins, a
exploração da madeira não adota práticas sustentáveis, contribuindo de forma negativa para a
manutenção desse subsistema. Contudo, esse subsistema, é composto por áreas com maior
potencial para ocupação humana, já que é nesse setor que ocorre os declives menos
acentuados e há a presença de Argissolos.
De toda a extensão da Serra da Penanduba, essa área é a única com trechos que
suportam atividades humanas ligadas ao desmatamento, pois é na mesma que ocorrem as
menores taxas de declividade. Os declives nesse subsistema são muito semelhantes aos que
ocorrem na Depressão Sertaneja. Com predominância de terrenos com declives entre 0 e 15%,
as mesmas correlacionam-se aos relevos planos e ondulado (suave e moderadamente).
Esse aspecto, somado ao fato de serem áreas formadas por material coluvial –
procedentes dos processos pedogenéticos das vertentes – favorecem a maior infiltração da
água, o que torna esse sistema ambiental importante setor hidrológico da serra. Trata-se de
trechos que contribuem para a emergência de nascentes perenes em muitos locais, como nas
proximidades das localidades de Torquato, Jardim, Cunhassú, Penanduba e Salgado (Figura
26). As nascentes da Serra da Penanduba já constituíram importantes fontes de abastecimento
hídrico para as populações que habitavam suas imediações.
O subsistema ambiental Pé-de-serra é drenado pelas calhas dos riachos que descem
das vertentes da Serra da Penanduba e alimentam os rios Coreaú e Juazeiro. Os mesmos
mantém bom estado de conservação de sua mata ciliar, exceto em trechos próximos a
estradas, onde a ocupação humana é mais intensa.
Do ponto de vista dos solos, são áreas bem diferenciadas quando comparamos as áreas
que drenam para o rio Coreaú com aquelas que drenam para o riacho Juazeiro. As áreas de
sudeste apresentam maiores extensões de solos mais profundos e amarelados (Argissolos
115

Vermelho Amarelo), dando evidência de setor com maior precipitação, enquanto que o lado
noroeste ocorre com maior frequência solos com forte pedregosidade (Neossolos Litólicos) e,
com alguma frequência, trechos de Areias Quartzarênicas (Torquato-Cunhassú).

Figura 26 – Nascente do Caboclo, de onde a população local retira água na estiagem de 2010.
Fonte: Registro de campo do autor.

Ainda no que diz respeito às fontes de água subterrânea com ocorrência perene na
serra, elas são, até hoje, fonte de água para os animais, sejam eles domésticos – caprinos e
bovinos – como também os silvestres que habitam o referido ambiente. Nesses mananciais é
muito comum a armação de ―tocaias‖ para a caça de animais silvestres por pessoas das
comunidades locais. A principal ameaça ao equilíbrio hidrológico dessas nascentes são as
atividades extrativistas que apressam os processos de erosão nas vertentes, provocando o
assoreamento desses corpos de água.

6.1.2 Meia Encosta à Barlavento

Esse subsistema ambiental é delimitado pelas cotas altimétricas de 200 e 500 metros
de altitude e, trata-se do conjunto de vertentes orientadas para o sudeste, formando a maior
parte da área de estudo.
Pelos indicadores ambientais identificados na área pesquisada – evidências de maior
intemperismo químico, maior frequência de drenagem (riachos) – constitui o subsistema
ambiental onde a precipitação parece ser bem maior, configurando-se como vertente de
barlavento. Ademais, possui predomínio de declividades muito acentuadas – 15 a 70% –,
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configurando trechos ainda muito bem preservados no que diz respeito à sua cobertura vegetal
de Caatinga.
As condicionantes ambientais – alta declividade e forte drenagem, condicionando
baixa infiltração, não favoreceram o desenvolvimento de uma vegetação de Caatinga como a
de outros setores. Caracteriza-se, portanto, um ambiente com predomínio da vegetação de
Caatinga Arbóreo-Arbustiva (Figura 27), com manchas bastante rarefeitas em virtude da
presença de afloramentos de rocha.

Figura 27 – Aspecto da vegetação de Caatinga Arbóreo-arbustiva em setor de vertente.
Fonte: Registro de campo do autor.

No entanto, alguns trechos são exceções, como é o caso dos fundos de vales mais
acentuados, onde há camada entulhada de blocos de rochas grosseiros e matéria orgânica em
diversos estados, ou seja, nos trechos de drenagem acentuados, em que os exemplares de
Caatinga Arbórea ocorrem com maior frequência.
Internamente, são áreas com frequente ocorrência de afloramentos rochosos em
trechos de altitudes mais elevadas, o que as tornam ambientes de muito fácil acesso e
locomoção por configurar-se como sub-bosque.
Outra feição muito presente na extensão espacial desse subsistema ambiental são as
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clareiras, fenômeno ocasionado, provavelmente, pelos processos geomorfológicos de
vertentes, relativamente recentes, como por exemplo, corrida de terra.
No limite entre esse subsistema ambiental e o subsistema Pé-de-serra – entre 200 e
250 metros de altitude –, é oportuno o aparecimento de espécies vegetais típicas de áreas mais
úmidas, como é o caso do cedro (Cedrela fissilis).
As comunidades de Penanduba e Campestre, ambas pertencendo ao município de
Frecheirinha, são as localidades mais próximas do subsistema ambiental em questão. A
proximidade dos dois povoados do rio Coreaú tem atenuado, ao longo dos tempos, a pressão
humana sobre os recursos florestais desse setor da Serra da Penanduba.

6.1.3 Meia Encosta à Sotavento

Com perfil longitudinal mais acentuado do que nas vertentes à barlavento, apresenta
cobertura vegetal de Caatinga Arbóreo-Arbustiva, com representantes da Caatinga Arbórea,
mas de porte menor do que nas áreas com esse estrato vegetal.
A principal ameaça às condições ambientais desse subsistema ambiental são os
constantes incêndios e a atividade extrativista de madeira (Figura 28). Os incêndios são
cometidos, ora pela falta de controle das queimadas praticadas no subsistema de Pé-de-serra,
ora por práticas de exploração de mel de abelha no contexto da serra. Os incêndios podem,
ainda, ser provocados por pessoas que se aventuram na caça de animais, práticas que acontece
com menos frequência.

Figura 28 – Evidências do desmatamento em área de encosta
Fonte: Registro de campo do autor.
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A extração de madeira constitui o empreendimento de maior comprometimento do
subsistema ambiental em análise. A abertura de estradas para fazer o escoamento da madeira
já atinge cotas altimétricas superiores a 350 metros. Dessa forma, essa atividade econômica,
que atingia apenas o setor inferior da serra, expande-se para cotas mais elevadas,
intensificando a pressão sobre seus recursos florestais e sobre a dinâmica ecológica do sistema
ambiental.
Constituído do conjunto de vertentes voltadas para noroeste, esse subsistema
ambiental, apesar de bem preservado, representa área para onde as atividades de extração
madeireira, apesar das limitações, expandem-se em decorrência da diminuição desse recurso
vegetal nas áreas de Pé-de-serra. O relevo comporta-se predominantemente como relevos
Forte Ondulado e Montanhoso.
Assim como nas vertentes opostas, é muito frequente a ocorrência de afloramentos
rochosos, provavelmente pelas condições meteorológicas mais drásticas. Em condições
especiais de geologia e declividade os afloramentos de rocha apresentam-se de tal modo que,
as taxas de declividade superam muito os 45%. Essas feições geomorfológicas são chamadas
pelas populações locais de paredões (Figura 29).

Figura 29: Paredões rochosos expostos ao longo das vertentes.
Fonte: Registro de campo do autor.

Os paredões estão relacionados à fraqueza das rochas, decorrente dos falhamentos e
dos processos geomorfológicos que ocorreram na vertente, como, por exemplo, os
desmoronamentos de terra. Os paredões vêm sempre acompanhados de clareiras na sua base,
as quais expõem o material rochoso não coeso e raros indivíduos vegetais colonizando-os.
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Nesses paredões é comum a ocorrência de espécies vegetais habituadas à ambiente
rupestre, como é o caso das cactáceas.

6.1.4 Topo Subúmido

Esse subsistema ambiental corresponde às áreas do topo da serra, constituindo estreita
faixa de terras acima de 500 metros de altitude. São trechos ocupados por cobertura vegetal
totalmente preservada e com características muito diferentes da Caatinga Arbórea ou
Arbustiva, aproximando-se de formações vegetais como o Cerradão.
Com cobertura vegetal densa e apresentando indícios de maior umidade relativa do ar
(Figura 30) do que nas áreas de Encostas e Pé-de-serra, encontra-se muito conservada. No
levantamento de campo, realizado por nós, confirmamos a maior umidade do ar e a menor
temperatura em relação aos valores dessas variáveis registradas na Depressão Sertaneja. As
condições amenas de temperatura e a maior concentração de umidade pode explicar a
manutenção da espécie do primata guariba na área.

Figura 30 – Espécime vegetal bioindicador de maior umidade do ar em trecho do topo.
Fonte: Registro de campo do autor.

A área apresenta trechos de relevo, predominantemente, Forte Ondulado (declividade
entre 15 a 45%), onde as possibilidades de ocupação são mínimas ou quase ausentes em
virtude da altitude e do acesso. Por outro lado, representa os remanescentes da cobertura
vegetal mais bem preservados, com enorme potencial para a preservação.
Em escala micro nessas áreas aparecem, com frequência, saliências no relevo,
denominadas pelas populações do entorno de ―mundurus‖. Trata-se de relevo em forma de
cone com pequena dimensão – em torno de um metro de altura por um metro e meio de
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diâmetro.
O ótimo grau de conservação da área é confirmado pelos dados obtidos em campo,
mediante o levantamento da frequência de indivíduos da flora e do Diâmetro à Altura do Peito
(DAP) nesse e em outros setores da serra. O subsistema ambiental Topo Sub-úmido é o que
apresentou o maior número de espécies e o maior número de indivíduos por área (Tabela 11).

Tabela 11: Valores do DAP registrados em parcelas de 20m x 20m (400m²).
Classe
Espécies
Indivíduos
DAP – Faixa
DAP (%)
Parcela
(Número)
(Número)
Predominante
Acima de 10cm
Fortemente
Degradada/1

5

207

Até 2cm

0

Fortemente
Degradada/2

8

30

4,1 a 10cm

26,66

Degradada/1

15

323

Até 2cm

1,54

Degradada/2

6

180

Até 2cm

2,22

Parcialmente
Degradada/1

16

129

Até 2cm

6,2

Parcialmente
Degradada/2

11

112

4,1 a 10cm

19,64

Conservada/1

22

314

4,1 a 10cm

7,32

Conservada/2

19

68

4,1 a 10cm

23,52

Fonte: Organizado pelo do autor.

A amostra do Topo está representada pela parcela 1 da classe Caatinga Conservada, na
qual foi registrado o maior número de espécies (22), e a segunda com maior frequência de
indivíduos da vegetação, bem como a predominância de DAP entre 4,1 e 10cm. Esses
aspectos confirmam o maior grau de conservação e de estabilidade ecológica desse
subsistema.

6.2 Contribuição da Geografia ao projeto de criação de Unidade de Conservação na
Serra da Penanduba

6.2.1 As Unidades de Conservação no contexto Estadual

As condições de vegetação preservada recobrindo quase toda a extensão da Serra da
Penanduba, torna-a uma unidade geoambiental com importante potencial para o
estabelecimento de uma Unidade de Conservação ambiental no contexto da Caatinga.
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De acordo com o artigo 22 (Lei 9985/2000), ―a criação de uma unidade de
conservação deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta pública que permitam
identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade‖. Desta
forma, a ciência geográfica, tendo como suporte métodos integrados de estudo, pode
contribuir de forma muito enriquecedora na elaboração de projetos de Unidades de
Conservação.
Segundo dados da SEMACE (2014), o Estado do Ceará conta com 48 Unidades de
Conservação, distribuídas em todas as categorias. As UC geridas pelos órgãos federais contam
12 no total, somando uma extensão de 30 mil quilômetros quadrados de área, dos quais a
maior parte está dentro de Área de Proteção Ambiental (APA).
As Unidades de Conservação estaduais somam 23 ao todo, em que se destacam as
APAs – 13 ao todo – a maior parte delas em ecossistemas litorâneos. Deste total de UC,
apenas sete são de Proteção Integral, o que nos permite afirmar que é necessário criar outras
Unidades de Conservação Ambiental em espaços ocupados por remanescentes da vegetação
de Caatinga, propriamente dita.
Com o intuito de contribuir com os estudos de Geografia Ambiental, e ao mesmo
tempo, para a conservação de remanescentes da Caatinga Arbórea, propomos algumas
orientações aos agentes responsáveis pelos processos referentes à criação de Unidade de
Conservação na Serra da Penanduba. O objetivo é dar subsídio às iniciativas governamentais
que tenham como foco as políticas de conservação ambiental da área de estudo.

6.2.2 Justificativas para a criação de Unidade de Conservação na Serra da Penanduba

Já considerando que a área é bastante relevante do ponto de vista da ocorrência de
flora rara da Caatinga, ainda em bom estado de conservação, e que se apresenta como espaço
pouco ocupado por atividades ligadas ao desmatamento, como já vimos anteriormente neste
trabalho. Podemos destacar outros fatores que servirão de justificativas para a
institucionalização de Unidade de Conservação nessa unidade de relevo.
É oportuno, também, fazer considerações sobre qual grupo e categoria de UC seriam
mais adequados à realidade dos atributos naturais e a sua importância econômica, social e
ambiental no contexto local, isto é, municipal. Abordaremos, a seguir, os atributos naturais e
os da área que dão razão e justificam a criação de Unidade de Conservação na Serra da
Penanduba.
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6.2.2.1 Presença do primata guariba

O primata guariba (Alouatta ululata) constitui espécie ameaçada de extinção
(BRASIL, 2012), que habita áreas recobertas por remanescentes da Mata Atlântica, ou seja,
sua presença está restrita aos ambientes serranos mais úmidos.
De acordo com Oliveira et al (2007, p. 151), a distribuição geográfica desse primata
no Ceará encontra-se restrita ao noroeste desse estado e norte do Piauí e Maranhão. A Serra da
Penanduba (ANEXO A) é um dos quatro locais onde foi registrada a ocorrência da espécie no
estado do Ceará (OLIVEIRA et al, 2007, p. 158).
As populações que habitam os arredores da serra e que a visitam, registram a presença
desses primatas em altitudes superiores da serra. (Figura 31). As principais ameaças à espécie
animal devem-se à sua distribuição restrita (preferencialmente remanescentes de Mata
Atlântica), à caça predatória e à fragmentação do seu habitat.

Figura 31: Confirmação da presença do primata guariba na serra da Penanduba.
Fonte: Registro de campo do autor.

Os macacos guaribas – como são chamados pela população local – mantêm, também,
habitats para alimentação no sopé da serra. Em terrenos com ocorrência de pau-branco
(Auxemma oncolalyx) – espécie da flora de Caatinga –, os primatas alimentam-se do fruto
dessa espécie vegetal, tendo o hábito de quebrar a vesícula que envolve o mesmo.

4.2.2.2 Importante regulador térmico local

O levantamento das condições meteorológicas em altitude superior a 600 metros
comprovam – mesmo que tenha sido pontual – a existência de condições de temperaturas
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mais amenas e maior grau de umidade na Serra da Penanduba em relação à Depressão
Sertaneja. Ou seja, apesar de não ultrapassar altitudes superiores a 650 metros, a Serra da
Penanduba representa importante regulador térmico local.
A variação da temperatura no topo, em relação ao período de vinte horas de
monitoramento, foi de 11ºC, enquanto que esta mesma variação para a Depressão Sertaneja,
foi de 23ºC. Se considerado apenas os valores referentes ao turno diurno – entre 11 e 17 horas
– a variação da temperatura seria de 4ºC para o Topo e 17ºC para o ponto localizado na
Depressão Sertaneja.
As espécies vegetais do topo também representam indícios de uma ligeira variação das
condições do clima em escala micro, proporcionando uma diversidade biológica florística que
foge aos padrões da vegetação xerófila do entorno.

6.2.2.3 Caatinga Arbórea Conservada

A Serra da Penanduba resguarda importante remanescente de Caatinga Arbórea no
contexto espacial no qual se insere. O espaço, ocupado pelos municípios de Frecheirinha e
Coreaú, foi tradicionalmente ocupado por atividades econômicas que demandam recursos
madeireiros.
Tal demanda, primeiro veio atender à atividade pecuarista, em que além de ser
necessário o desmatamento para os bovinos, a madeira era retirada para a construção de
cercas. Em segundo lugar, temos a atividade mineradora (extração e beneficiamento do
calcário), que tem enorme contribuição para o desmatamento e consumo de recursos vegetais
madeireiros nos dois municípios.
A ocorrência desse tipo de Caatinga é cada vez mais rara, restringindo-se a espaços
mais elevados e mais conservados. Apesar do bom estado de conservação da cobertura vegetal
na Serra da Penanduba, é necessário direcionar uma política de conservação ambiental para a
mesma, já que um dos objetivos do Sistema Nacional de Unidades de Conservação é proteger
a diversidade biológica em diferentes ecossistemas.

6.2.2.4 Ocorrência de nascentes perenes

Apesar de a literatura dar pouca importância aos pequenos maciços residuais, em
termos de presença de água, em muitos deles, até aqueles de altitude relativamente baixas
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(200 a 300m), é frequente a ocorrência de fontes perenes de água. Em alguns casos, há
importantes fontes de abastecimento de água para populações rurais difusas, ―que não tem
condições de receber água pelo sistema convencional‖ (BRAGA, 2011, p. 975).
Neste estudo foram identificadas quatro ocorrências de nascentes perenes na Serra da
Penanduba: Mata Fome – localidade de Salgado; Pinga – localidade de Torquato; Caboclo –
localidade de Cunhassú; e Chico Cândido – localidade de Angicos. As ocorrências aparecem
na base da serra, já no sopé (Figura 32), as duas primeiras acima de 300 metros de altitude e
as duas últimas abaixo de 200 metros.

Figura 32: Detalhes de nascentes perenes na Serra da Penanduba.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Para comunidades rurais carentes, que outrora viviam nesse espaço, essas nascentes
constituíam verdadeiros oásis em meio a sequidão imperante no sertão. Como exemplo
podemos citar o caso do olho d'água do Caboclo, perto do qual viveram mais de cinco
famílias até o final da década de 1990, abastecendo-se apenas daquela fonte de água. O
desmatamento para extração madeireira e os incêndios ocorridos, anualmente, são as
principais ameaças ao abastecimento dos mananciais subterrâneos da Serra da Penanduba. A
criação de UC na serra seria a garantia da manutenção desses ambientes naturais.
6.2.3 Contribuição preliminar da pesquisa, ao processo de criação de UC na Serra da
Penanduba
A partir dos dados levantados por este estudo acerca das características dos atributos
naturais da Serra da Penanduba como vegetação, hidrografia, condições meteorológicas e
relevo, e correlacionando-os com as formas de uso e ocupação, podemos traçar,
preliminarmente, o perfil de uma Unidade de Conservação mais adequado para a área de
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estudo.
De acordo com o mapeamento do uso e ocupação da terra na área de estudo, cerca de
90% de toda a sua extensão é recoberta por formações vegetais de Caatinga Arbórea.
Enquanto que em torno de 67% da cobertura vegetal encontra-se em estado Conservada ou
Parcialmente Degradada, de acordo com o mapeamento das classes de vegetação obtidas
pelo cálculo do Índice de Vegetação por Diferença Normalizada.
O objetivo deste trabalho não é, efetivamente criar uma UC na Serra da
Penanduba, mas oferecer elementos e dados científicos, com base geográfica, para orientar o
processo de criação de Unidade de Conservação na serra. Ao mesmo tempo, procura oferecer
aos agentes responsáveis por esse processo, orientações no sentido de que as suas ações
possam garantir as condições expostas no Quadro 02.

Quadro 02: Orientações preliminares, ao processo de criação de UC na Serra da Penanduba.
ORIENTAÇÕES PARA O ESTABELECIMENTO DE UNIDADE DE
CONSRVAÇÃO NA SERRA DA PENANDUBA
Entender a Serra da Penanduba como ambiente ímpar no contexto de semiaridez e
xerofilismo predominante no contexto espacial local.
Garantia da manutenção das condições climáticas do topo da Serra da Penanduba.
Garantia incondicional da manutenção das condições para a permanência do primata
Guariba (Alouatta ululata).
Proteção da diversidade florística da Serra, especialmente a flora de Caatinga Arbórea,
considerando o estado de conservação da mesma.
Proteção Integral das áreas de recarga de aquíferos, bem como das áreas de afloramento
do lençol freático (nascentes perenes).
Criar as condições necessárias ao conhecimento, à valorização e à preservação da área
pelas populações do entorno.
Elaborar plano de manejo para as atividades de agrossilvicultura que estão ativas, ou
que possam vir a ser implementadas pelos agentes do entorno, levando em consideração
seus diferentes subsistemas ambientais.
Compreender o espaço da Serra da Penanduba como espaço privilegiado, representando
importante fragmento florestal de Caatinga.
Considerar a possibilidade de ter a Serra da Penanduba como importante espaço
ecológico que conecta e integra os espaços protegidos da APA da Serra da Meruoca e
APA da Ibiapaba.
Fonte: Organizado pelo autor.

Como pressão humana, empreende-se forte atividade de extração vegetal pelos
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moradores e proprietários locais, contribuindo para a desconfiguração de sua cobertura
vegetal de caatinga. Ou seja, o controle da exploração madeireira, deve ser, imediatamente,
efetivado pelos órgãos competentes.

6.2.4 Proposições a serem implementadas pelos órgãos governamentais e ambientais

Diante dos dados levantados e do que verificamos em pesquisa de campo na Serra da
Penanduba, elencamos algumas ações que poderiam ser adotadas pelos órgãos
governamentais e ambientais, a fim de prevenir a área em estudo. Eis as proposições:


Intensificação das ações de fiscalização ambiental por parte dos órgãos competentes;



Monitoramento da atividade madeireira na Serra da Penanduba;



Efetivação do cumprimento da legislação ambiental no que diz respeito à
regulamentação voltada às propriedades fundiárias;



Compromisso e articulação dos governos de Frecheirinha e Coreaú referentes às
políticas ambientais;



Implementação

de

políticas

articuladas

dos

órgãos

(ANA;

COGERH:

PREFEITURAS; SECRETARIAS; SISAR; ICMBIO; COMITÊ DE BACIA;
SINDICATOS) responsáveis pela implementação e execução das políticas
governamentais na região;


Implementação de agenda em Educação Ambiental por parte das secretarias de
educação municipais;



Desenvolvimento de projetos sustentáveis para com as comunidades de entorno;



Elaboração de roteiros turísticos para a área;



Desenvolvimento de grupo de pesquisa em Ecologia e Biogeografia;
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A concretização desta pesquisa, representada pelos seus produtos, tais como: produtos
cartográficos, dados estatísticos, levantamentos de campo, registros fotográficos e análises e
suas correlações, darão suporte às discussões e à tomada de decisão que possa vir a se
desenvolver sobre a criação de Unidade de Conservação na Serra da Penanduba.
Os dados e as análises obtidos na pesquisa de natureza geográfica e integrada,
oferecem importante contribuição às discussões sobre o estabelecimento de ferramentas de
conservação na área de estudo. Os estudos de mapeamento temático – condições da vegetação
e uso e ocupação das terras – e o levantamento de campo – estrutura do Diâmetro à Altura do
Peito – constituem base e referencial para se estabelecer o zoneamento da serra.
A metodologia adotada para avaliar as condições de conservação da vegetação de
Caatinga – Índice de Vegetação por Diferença Normalizada e DAP – revelou-se bastante
eficiente, uma vez que possibilitou quantificar e classificar as diferentes fisionomias da
vegetação de Caatinga e indicar o grau de conservação das mesmas. Os resultados revelaram a
redução tanto das áreas de solo expostos (0,28%) como das áreas de Caatinga mais
conservada (38,15%).
De qualquer modo, esses dados orientam e indicam os setores da serra com potencial
para a silvicultura ou as áreas prioritárias para conservação/preservação. Essas informações
trazem, também, embasamento para os possíveis limites de uma Unidade de Conservação na
área.
A delimitação de subsistemas ambientais na Serra da Penanduba, executada mediante
a correlação entre os diversos elementos, proporcionou o entendimento da dinâmica ambiental
nos diferentes setores, bem como dos limites de uso e do potencial de cada subsistema. Os
subsistemas Topo Subúmido e Encostas (barlavento e sotavento) revelaram-se os mais bem
conservados em termos de cobertura vegetal. Por outro lado, o subsistema Pé-de-serra
constitui-se no mais degradado em virtude da maior ocupação humana.
Outro aspecto relevante da pesquisa diz respeito à identificação das condicionantes
ambientais existentes na Serra da Penanduba e que contribuem para diferenciação ambiental
da mesma em relação ao entorno. As condições meteorológicas, como temperatura e umidade
do ar, em escala local, favorecem, no topo, a manutenção de formações vegetais bastante
diversificadas e com padrões bem distintos daqueles da Caatinga propriamente dita.
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O comportamento da temperatura e da umidade relativa do ar do topo da Penanduba
em relação à Depressão Sertaneja apresenta-se muito diferente. Os resultados, apesar de
limitados, apontam para uma dinâmica climática peculiar – em escala de microclima –
condicionando a Serra da Penanduba como importante regulador térmico diurno.
Faz-se importante mencionar e destacar o contexto histórico e econômico nos quais a
área de estudo está inserida. Do ponto de vista histórico, reproduz-se na área a mesma
tendência que se manifesta nos vários lugares, ou seja, o abandono do setor rural pelas
populações humanas, que se direcionam para os centros urbanos (pequenos, médios e
grandes). Uma consequência desse fenômeno é o esvaziamento quase que total das áreas
rurais e o estabelecimento de novas formas e estruturas econômicas.
As novas atividades econômicas provocam alterações mais intensas no espaço e sobre
os recursos naturais, surgindo, então, a necessidade de controle e disciplinamento dessas
atividades. Como alternativa de estabelecer regras para a exploração dos recursos naturais,
propõe-se a criação de Unidades de Conservação, que possam tornar viável a exploração do
potencial da Serra da Penanduba, sem comprometer o funcionamento de seus subsistemas.
Nem mesmo os fatos de sofrer esvaziamento ao longo dos últimos anos e apresentar
condições ambientais em bom estado de conservação podem tirar o foco da discussão sobre
uma UC na área. As pressões humanas sobre o espaço, especialmente a extração de madeira,
ainda continuam – os dados revelaram uma redução de mais de 38% da cobertura vegetal de
Caatinga Conservada.
O estabelecimento de UC na Serra da Penanduba precisa ser considerado como
prioridade, pois a área representa: um refúgio para uma população de primatas ameaçada de
extinção, o guariba; resguarda, em bom estado de conservação, um expressivo fragmento de
Caatinga Arbórea; em escala de microclima, é um importante regulador térmico local;
condiciona a ocorrência de mananciais subterrâneos representados pelas nascentes perenes.
A pesquisa revelou, ainda, a ausência de preocupação para com a conservação e/ou
preservação das unidades de relevo denominadas de serras secas no contexto do estado do
Ceará. Portanto, é preciso que as pesquisas de Geografia Física, no contexto da região,
direcionem o olhar científico e ambiental para as áreas de serras secas, uma vez que apenas as
áreas de serras úmidas são encaradas como de grande valor ecológico e econômico.
A implementação de tais pesquisas contribuirá positivamente para desmitificar a ideia
de que as serras secas têm pouca importância ecológica no semiárido. Pelo contrário, elas são
áreas com atributos naturais diferenciados em relação ao contexto geral de semiaridez, mesmo
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que suas dimensões sejam reduzidas. O conhecimento desses aspectos pela abordagem
científica significa maior compreensão da sua dinâmica e seu funcionamento.
Uma das considerações mais pertinentes que se levanta neste trabalho refere-se à
necessidade – podemos entender como compromisso –, no sentido de se resgatar e recuperar
os estudos da Geografia destinados ao compromisso ambiental, os quais foram,
paulatinamente sendo enfraquecidos, ou assumidos por outras áreas do conhecimento.
Nesse contexto, enfatiza-se um esforço em dar a essa ciência uma função prática no
direcionamento de ações que envolvam a tomada de decisão ao se tratar do planejamento e da
gestão ambiental. A Geografia (Física), tendo como suporte, técnicas e metodologias de
estudos integrados da natureza, contribui para o desenvolvimento de um corpo de
conhecimento científico necessário à implementação das políticas ambientais.
Os estudos biogeográficos no Brasil se intensificaram em meados do século XX, no
entanto, só diminuíram nas últimas décadas. Esse distanciamento, cada vez maior da
Geografia Física dessas pesquisas, tem se constituído como um retrocesso para a ciência
geográfica de cunho naturalista e ambiental.
O presente trabalho revelou a necessidade da retomada dessas pesquisas,
especialmente no que se refere ao semiárido. Esta realidade carece de pesquisas dessa
natureza para que se possa conhecer essa região e para que se possa implementar tecnologias
de exploração de seus recursos naturais e concretização de políticas ambientais de proteção
ambiental.
Com o abandono quase generalizado desses estudos pela Geografia, outras áreas têm
os assumido, como é o caso das Ciências Florestais, a Ecologia e os cursos de Engenharia
Ambiental e Florestal.
Por fim, mas sem terminar, o presente estudo aponta para a necessidade de outros
estudiosos – ou equipes multidisciplinares – responderem algumas perguntas não
contempladas nesta obra. É preciso aplicar metodologia e técnicas que respondam sobre o
comportamento e a manutenção da população de primatas que habita a Serra da Penanduba
(alimentação, deslocamento, agrupamentos, interação com outros espaços, etc.).
É importante, também, a realização de pesquisas com o objetivo de catalogar as
espécies vegetais com ocorrência no topo e em outros setores da serra que não foram
catalogadas neste trabalho. Na mesma proporção de importância, é preciso um esforço para
medir o impacto das atividades humanas sobre os recursos madeireiros e sobre as fontes
subterrâneas.
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Portanto, o presente trabalho – resultados levantados e organizados – não constitui um
projeto de criação de Unidade de Conservação na Serra da Penanduba, mas um instrumento
que venha alimentar a discussão acerca desse processo. Ele representa, assim, um importante
conjunto de dados geográficos, tendo como finalidade servir de suporte e orientação ao
referido projeto de criação de Unidade de Conservação na Serra da Penanduba.
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APÊNDICE A – Lista de espécies identificadas em campo durante o levantamento do DAP.
NOME POPULAR
NOME BOTÂNICO
PORTE
Angico-preto

Anadenanthera colubrina

Arbóreo

Aroeira

Myracrodruon urundeuva

Arbóreo

Barriguda

Ceiba glaziovii

Arbóreo

Braúna

Schinopsis brasiliensis

Arbóreo

Cajazeira

Spondias mombin

Arbóreo

Catingueira

Caesalpinia pyramidalis

Arbóreo

Feijão-bravo

Cynophalla flexuosa

Arbustivo

Fruta-de-jacu

Psidium sartorianum

Arbóreo-Arbustivo

Jatobá

Hymenaea courbaril

Arbóreo

Jurema-preta

Mimosa hostilis

Arbustivo

Jurubeba

Solanum paniculatum

Arbustivo

Marmeleiro

Croton sonderianus

Arbustivo

Mofumbo

Combretum leprosum

Arbustivo

Oiticica

Licania rigida

Arbóreo

Pajeú

Triplaris Gardneriana

Arbóreo

Mororó

Bauhinia cheilantha

Arbustivo

Pau-d'arco roxo

Tabebuia impetiginosa

Arbóreo

Pereira

Aspidosperma pyrifolium

Arbustivo

Sabiá

Mimosa caesalpiniifolia

Arbustivo

Cedro

Cedrela fissilis

Arbóreo

Fonte: Costa (2014).
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APÊNDICE B – Registro fotográfico das espécies de plantas não identificadas em campo,
durante o levantamento do DAP (COSTA, 2014).
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ANEXOS
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ANEXO A – Mapa do registro de ocorrência do primata Guariba (Alouatta ululata) no
noroeste do Estado do Ceará.

Fonte: Oliveira et al (2007)
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