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RESUMO 

 

Esta pesquisa refere-se a um estudo realizado em uma Unidade de Conservação (UC) do 

tipo proteção integral, buscando oferecer direcionamentos de planejamento com base no 

estudo da valoração da paisagem sob um viés sistêmico. A UC Parque Estadual 

(PAREST) do Poeta e Repentista Juvenal de Oliveira (PRJO), localizada no município de 

Campina Grande – PB, não possui gestão e carece de conhecimentos científicos que 

justifiquem a necessidade de sua implementação, pois se trata de uma UC não 

regulamentada e que sofre imposições de outras territorialidades. Assim, o objetivo 

principal do trabalho foi o de valorar e avaliar a paisagem da UC, através da aplicação da 

metodologia de valoração da paisagem vegetal global LANBIOEVA (acrônimo para 

Landscape Biogeographic Evaluation), buscando identificar valores naturais e culturais 

e com isso ter elementos que orientem estratégias de planejamento. Foram valoradas, 

também, paisagens localizadas nas áreas adjacentes a UC, como forma de poder 

compreender o contexto em que se insere a área de estudo, permitindo propor indicações 

de usos compatíveis e adequados aos objetivos de uma UC do tipo parque. Apesar de 

tratar-se de uma zona de transição fitogeográfica, observou-se nos levantamentos 

florísticos uma quantidade relevante de espécies de caatinga, algumas delas endêmicas, 

raras ou ameaçadas. Constatou-se que a UC PAREST PRJO possui tipologias de 

paisagens com valores interessantes do ponto de vista natural e cultural, porém 

preocupantes do ponto de vista da ameaça, obtendo assim pontuações superiores às 

paisagens de clima boreal e temperado. As paisagens à leste apresentaram florística e 

valores naturais e culturais semelhantes aos encontrados no interior da UC, porém com 

baixo grau de ameaça, sendo potenciais para conservação e anexação aos limites da UC. 

Os usos conflitantes na UC e consequentes ameaças aos recursos naturais da área de 

estudo são iminentes e inobservante às leis ambientais, necessitando de intervenções 

urgentes para reverter o quadro de degradação. As paisagens da UC e das áreas adjacentes 

se mostram com potencialidades enquanto provedoras de serviços ecossistêmicos, o que 

justifica a necessidade de regularização da área protegida e um ordenamento territorial 

que possibilite a conservação e preservação da natureza. 

Palavras-chave:  LANBIOEVA, biogeografia, planejamento ambiental, caatinga. 

  



ABSTRACT 

 

This research refers to a study done in a Conservation Unity (CU) of integral protection, 

trying to offer planning orientations based on the study of the landscape evaluation 

through a systemic bias. The Poeta Repentista Juvenal de Oliveira's CU Park State in the 

city of Campina Grande - PB has no management and needs scientific knowledge to 

legitimate its implementation requirement, for it is an unregulated CU which has to deal 

with other territoriality impositions. Thus, the main goal of this work is to value and 

evaluate the CU landscape, through the application of the global herbal landscape 

valuation methodology LANBIOEVA (acronym for Landscape Biogeographic 

Evaluation), trying to identify natural and cultural values so that one can have elements 

that could give the right planning strategies. Have been valued, as well, landscapes placed 

nearby the CU, as a way to understand the background in which the studied area can be 

inserted, enabling one to propose indications of compatible and suitable uses for the aims 

of a Park type CU. Although it is a phytogeographic transition zone, it has been observed 

in the floristic surveys a meaningful amount of Caatinga species, some of them endemic, 

rare or even endangered. It has been noted that the Poeta Repentista Juvenal de Oliveira's 

CU Park State has landscape typologies with interesting values from a natural and cultural 

point of view, but unsettling values from a threatening point of view, obtaining, thus, a 

score that appears superior to the boreal and temperate climate landscapes. The east 

landscapes showed floristic, natural and cultural values similar to those found inside the 

CU, but with a low threat degree, being potential for the conservation and annexation to 

the CU bounds. The conflicting uses in the CU and the consequent threatenings to the 

natural resources of the studied area are imminent and unobservant to the environmental 

legislation, therefore there must be urgent interventions so that the degradation setting 

can be reversed. The CU and nearby areas landscapes show themselves with great 

potentials as providers of ecosystem services, what justifies the necessity of the 

regualarization of a protected area and a territorial planning that allow nature's 

conservation and preservation. 

Keywords:   LANBIOEVA, biogeography,  environment planning,  caatinga.



8 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Mapa de localização da UC PAREST PRJO. ................................................ 18 

Figura 2 - Diagrama de Balanço Hídrico para o Município de Campina Grande. ......... 21 

Figura 3 - Fotografia do afloramento rochoso com tanque natural na área de estudo, 

demonstrando evidências de intemperismo químico e biológico. .................................. 22 

Figura 4 - Fotografia do afloramento da “Pedra do Sapo”. No primeiro plano, observa-

se a predominância da vegetação arbustiva xerófila sobre afloramento rochoso. No 

segundo plano, observa-se a vegetação arbórea na base do afloramento. ...................... 23 

Figura 5 - Dados consolidados de UCs por entes federativos e tipos de manejo. .......... 52 

Figura 6 - Dados consolidados de UCs por tipos de manejo no Bioma Caatinga. ......... 56 

Figura 7 - Quantificação das UCs na Paraíba inseridas no Bioma Caatinga. ................. 57 

Figura 8 - Ficha Biogeográfica de identificação de uma parcela na área de estudo. ...... 74 

Figura 9 - Fotografia da paisagem de Agricultura de Subsistência, com alguns brotos de 

plantas cultivadas sobressaindo no solo. ........................................................................ 86 

Figura 10 - Paisagem de Áreas de Pastagens, com predominância de vegetação herbácea 

e algumas árvores espaçadas. ......................................................................................... 87 

Figura 11 - Espécie arbórea presente no fragmento Bosque Tropófilo Arbóreo Mata dos 

Aranhas, na Zona 1. ........................................................................................................ 88 

Figura 12 - Paisagem vegetal do fragmento Bosque Tropófilo Arbóreo Mata da Pedra 

do Urubu, na Zona 2. ...................................................................................................... 88 

Figura 13 - Paisagem vegetal Bosque Tropófilo Arbustivo. .......................................... 89 

Figura 14 - Fragmento de Bosque Tropófilo Arbustivo-arbóreo. .................................. 89 

Figura 15 - Fragmento com bromeliáceas sobre afloramentos rochosos. ...................... 90 

Figura 16 - Fragmento de Bosque Tropófilo sob Afloramentos. ................................... 91 

Figura 17 - Fragmento de Mata Ciliar ............................................................................ 92 

Figura 18 - Mapa de localização das Unidades de Paisagem da UC PAREST PRJO. .. 93 

Figura 19 - Imagem de satélite ressaltando a área de estudo, os limites da UC, as 3 

zonas definidas e os pontos onde foram aplicados os inventários florísticos. ................ 94 

Figura 20 - Famílias mais representativas por número de espécies. .............................. 96 

Figura 21 - Fotografia de uma área de antigos cultivos, dentro da UC PAREST PRJO, 

ressaltando no primeiro plano a paisagem de Bosque Tropófilo Arbustivo, com 

coloração mais acinzentada, e no segundo plano, a paisagem de Bosque Tropófilo 

Arbustivo-Arbóreo........................................................................................................ 100 

Figura 22 - Fotografia de área de cultivo abandonado há cerca de 5 anos, na base do 

afloramento. .................................................................................................................. 101 

Figura 23 - Mapa valorativo de INFIT global das unidades de paisagem da UC 

PAREST PRJO. ............................................................................................................ 102 



9 
 

Figura 24 - Fotografias de espécies encontradas sobre os afloramentos rochosos. a) e b), 

bromélias do gênero Orthophytum ssp., consideradas raras na localidade. c), orquídea 

da espécie Cyrtopodium holstii L.C.Menezes. ............................................................. 103 

Figura 25 - Floração da bromélia da espécie Aechmea werdermannii Harms, encontrada 

em um fragmento de Bosque Tropófilo Arbóreo. Espécie em perigo de extinção e rara 

na localidade. ................................................................................................................ 103 

Figura 26 - Mapa valorativo de INTER global das unidades de paisagem da UC 

PAREST PRJO. ............................................................................................................ 105 

Figura 27 - Presença de aves em fragmento de Bosque Tropófilo Arbóreo................. 106 

Figura 28 – Mapa valorativo de INMES global das unidades de paisagem da UC 

PAREST PRJO. ............................................................................................................ 108 

Figura 29 - Mapa valorativo de INNAT global das unidades de paisagem da UC 

PAREST PRJO. ............................................................................................................ 110 

Figura 30 - Presença de orquídeas, liquens e musgos nas parcelas florestais. ............. 113 

Figura 31 - Presença de vários insetos, liquens e fungos na parcela da zona 2. ........... 114 

Figura 32 – Presença de musgos nas paredes do afloramento e abrigo sob a rocha, 

dentro do fragmento Bosque Tropófilo sob Afloramentos. .......................................... 114 

Figura 33 – Mapa valorativo de INNATFOR global das unidades de paisagem da UC 

PAREST PRJO. ............................................................................................................ 117 

Figura 34 – Casas abandonadas após desapropriação de antigas famílias que habitavam 

próximo a UC PAREST PRJO. .................................................................................... 123 

Figura 35 - Marcas encontradas no caule da espécie arbórea Ceiba glaziovii (Kuntze) 

K.Schum, denotando usos culturais do bosque. ........................................................... 125 

Figura 36 - Cerca viva de Schinopsis brasiliensis Engl, separando a parcela do 

fragmento arbóreo da Zona 1, próximo aos limites sul da UC PAREST PRJO........... 126 

Figura 37 - Fotografia de uma antiga área de processamento de granito próximo a Mata 

da Pedra do Urubu, ressaltando no primeiro plano os restos do maquinário utilizado na 

época, e no segundo plano à direita, a grande plataforma de concreto e ao fundo a Pedra 

do Urubu. ...................................................................................................................... 127 

Figura 38 - Mapa valorativo de INCONFOR global das unidades de paisagem da UC 

PAREST PRJO. ............................................................................................................ 128 

Figura 39 - Resíduos sólidos encontrados dentro do fragmento arbóreo da Zona 1. ... 132 

Figura 40 - Imagens da unidade Bosque Tropófilo Arbóreo (Mata da Pedra do Urubu), 

na Zona 2 capturadas por satélite em épocas diferentes: a) imagem datada de 2005. b) 

imagem datada de 2015, após desmatamento e abertura de trilhas para o transporte de 

minério. ......................................................................................................................... 133 

Figura 41 - Fotografias de animais mortos, encontrados próximos a Mata da Pedra do 

Urubu: a) Aves se alimentando de cadáver animal após atropelamento. b) Couros de 

animais silvestres mortos por esmagamento de máquinas pesadas e caça predatória. . 134 

Figura 42 - Abertura de novas estradas dentro do fragmento Bosque Tropófilo 

Arbustivo-Arbóreo........................................................................................................ 135 



10 
 

Figura 43 - Vegetação sobre Afloramentos. Antiga área de extração de granito, com 

grupo de indivíduos da espécie Pilosocereus gounellei (F.A.C.Weber) Byles & Rowley, 

que possivelmente será reativada. ................................................................................ 136 

Figura 44 - Mapa valorativo do fator global de AM das unidades de paisagem da UC 

PAREST PRJO. ............................................................................................................ 137 

Figura 45 - Mapa valorativo de PRICON das unidades de paisagem da UC PAREST 

PRJO. ............................................................................................................................ 141 

Figura 46 - Ilustração da alteração dos limites do Parque, com base nos dados dos 

antigos limites de 2004 e no atual de 2010, disponibilizado nos decretos publicados no 

Diário da União. ........................................................................................................... 146 

Figura 47 - Recorte do mapa do Plano Diretor de Campina Grande, ressaltando o núcleo 

urbano, as zonas estratégicas do plano e a localização da UC PAREST PRJO. .......... 147 

Figura 48 - Mapa de Cobertura e Uso do solo da UC PAREST PRJO, ano 2017. ...... 149 

Figura 49 - Mapa de Usos Conflitantes no interior da UC PAREST PRJO, ano 2017. 151 

Figura 50 - Parte do condomínio horizontal localizado dentro dos limites da UC. ..... 152 

Figura 51 - a) Trecho de abertura para construção de estrada da Alça Leste, situado ao 

lado do fragmento arbóreo da Zona 1 (Mata dos Aranhas); b) Árvore da espécie 

Schinopsis brasiliensis Engl., derrubada por máquina pesada. .................................... 153 

Figura 52 - Fotografia tomada de dentro da área da UC, com destaque para a degradação 

provocada pela extração de saibro. ............................................................................... 154 

Figura 53 - Fotografia de uma placa de sinalização da SUDEMA, indicando 

informações da atividade de extração de saibro e granito dentro da UC. .................... 154 

Figura 54 - Área desmatada com fins de especulação imobiliária, sendo no momento 

utilizada para a agricultura. .......................................................................................... 155 

Figura 55 - Desmatamento da vegetação ciliar à jusante do Riacho das Piabas. ......... 156 

Figura 56 - a) Extração de madeira no fragmento arbóreo da Zona 1 (Mata dos 

Aranhas). b) Processo de desmatamento em uma capoeira, localizada próximo ao 

mesmo fragmento. ........................................................................................................ 157 

Figura 57 - Desmatamento ao redor da unidade de paisagem Bosque Tropófilo Arbóreo 

da Zona 1 (Mata dos Aranhas), área com declividade bastante acentuada. ................. 157 

Figura 58 - Paisagem do fragmento Bosque Tropófilo Arbóreo, localizado no ponto 

extremo a leste da área de estudo, fora dos limites da UC. .......................................... 161 

Figura 59 - Paisagem de Bosque Tropófilo sob Afloramentos, fora dos limites da UC.

 ...................................................................................................................................... 162 

Figura 60 - Amostra da unidade de paisagem Vegetação sobre Afloramentos, fora dos 

limites da UC. Vegetação predominantemente arbustiva-xerófila. .............................. 163 

Figura 61 - Amostra da unidade Bosque Tropófilo Arbustivo-Arbóreo, fora dos limites 

da UC. Vegetação com fisionomia predominantemente arbustiva de porte alto, com 

algumas espécies arbóreas espaçadas. .......................................................................... 163 

Figura 62 - Vista panorâmica de parte da extensão da unidade Bosque Tropófilo 

Arbustivo-Arbóreo........................................................................................................ 165 



11 
 

Figura 63 - Presença de micro habitats lênticos e rupestres, importantes para a fauna e 

flora local, além da beleza estética proporcionada por tais ambientes. ........................ 167 

Figura 64 - Fotografia da paisagem etnográfica fora dos limites da UC, com destaque 

para a árvore de Enterolobium contortisiliquum ((Vell.) Morong), crianças tomando 

banho no lago e as construções rústicas, localizada ao lado da Pedra do Sapo............ 168 

Figura 65 - Mosaico de fotografias de possíveis resquícios de pinturas rupestres na 

Pedra do Sapo. .............................................................................................................. 169 

Figura 66 - Principais tipos de uso e ocupação do solo e consequentes ameaças as 

unidades de paisagem da zona 3. a) Agricultura extensiva com gotejamento. b) Pecuária 

extensiva. c) Construção do condomínio horizontal Campos do Conde. d) Agricultura 

familiar. e) instalação de sistema de abastecimento de água. f) clareira com vegetação 

arbustivo-herbácea ruderal. .......................................................................................... 171 

Figura 67 – Mapa com as áreas de intervenção e destinação de uso na UC PAREST 

PRJO. ............................................................................................................................ 179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 - Escala de Acessibilidade/Transitividade. ..................................................... 83 

Quadro 2 - Valorações fitogeográficas globais das Unidades de Paisagem da UC 

PAREST PRJO ............................................................................................................... 95 

Quadro 3 - Inventário florístico do grupo de árvores e arbustos em uma amostra do 

fragmento Bosque Tropófilo Arbóreo (Zona 1). ............................................................ 97 

Quadro 4 - Inventário florístico do grupo de árvores e arbustos em uma amostra do 

fragmento Bosque Tropófilo Arbóreo (Zona 2). ............................................................ 98 

Quadro 5 – Classificação dos valores do interesse de conservação (INNAT) das 

unidades de paisagem da UC PAREST PRJO.............................................................. 108 

Quadro 6 – Valoração do interesse natural florestal (INNATFOR). ............................ 111 

Quadro 7 - Pontuações das unidades de paisagem da UC PAREST PRJO, segundo o 

valor global FOREST. .................................................................................................. 111 

Quadro 8 – Dados do inventário florístico realizados nas unidades Bosque Tropófilo sob 

Afloramentos e Bosque Tropófilo Arbóreo, ressaltando os valores da cobertura por 

estrato, os números das espécies por estrato e as pontuações finais de RIQUEST e 

COBEST. ...................................................................................................................... 112 

Quadro 9 - Valoração dos interesses de conservação florestal (INCONFOR) ............. 120 

Quadro 10 - Unidades de paisagem da UC PAREST PRJO segundo o valor de INCUL.

 ...................................................................................................................................... 120 

Quadro 11 – Valoração do fator de ameaça (AM) ....................................................... 129 

Quadro 12 - Classificação das unidades de paisagem da UC PAREST PRJO, segundo o 

valor de PRICON.......................................................................................................... 138 

Quadro 13 - Principais tipos de conflitos de uso na UC PAREST PRJO e ameaças e 

impactos sobre os recursos naturais da área de estudo. ................................................ 150 

Quadro 14 - Coordenadas geográficas das parcelas inventariadas e valoradas no entorno 

da UC. ........................................................................................................................... 159 

Quadro 15 - Valorações fitogeográficas médias globais das Unidades de Paisagem 

selecionadas nas adjacências da UC PAREST PRJO. .................................................. 160 

Quadro 16 - Valores globais dos parâmetros de interesse naturais e resultado global de 

INNAT das paisagens localizadas fora e dentro dos limites da UC PAREST PRJO. .. 166 

Quadro 17 - Valores globais de INNATFOR das paisagens localizadas fora e dentro dos 

limites da UC PAREST PRJO. ..................................................................................... 166 

Quadro 18 - Valores globais do interesse cultural (INCUL) das paisagens localizadas 

fora e dentro dos limites da UC PAREST PRJO. ......................................................... 167 

Quadro 19 - Valores globais de INCONFOR das paisagens localizadas fora e dentro dos 

limites da UC PAREST PRJO. ..................................................................................... 169 

Quadro 20 - Valores globais de PRICON das paisagens localizadas fora dos limites da 

UC PAREST PRJO. ..................................................................................................... 172 

 



13 
 

LISTA DE SIGLAS 

 

APP - Área de Preservação Permanente 

APA - Área de Proteção Ambiental 

ARIE - Área de Relevante Interesse Ecológico 

ATECEL - Associação Técnico-Científica Ernesto Luiz de Oliveira Júnior 

CNUC - Cadastro Nacional De Unidades de Conservação 

ESEC - Estação Ecológica 

FLONA – Floresta Nacional 

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

IBDF - Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

INCONFOR - Interesses de Conservação Florestal 

INFIT - Interesses Fitocenóticos 

INMES - Interesses Mesológicos 

INNAT - Interesses Naturais 

INNATFOR - Interesses Naturais Florestal 

INTER - Interesses Territoriais 

INCUL - Interesses Culturais 

PRICON - Prioridade de Conservação 

LANBIOEVA - Landscape Biogeographic Evaluation 

MMA - Ministério do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis 

MONAT - Monumento Natural 

PAREST - Parque Estadual 

PARNA – Parque Nacional 

PARNMU - Parque Natural Municipal 

PDCG - Plano Diretor de Campina Grande 

PNMA - Política Nacional do Meio Ambiente 

PRJO - Poeta e Repentista Juvenal de Oliveira 

PROBIO - Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica. 

Brasileira 

REBIO - Reserva Biológica 

RDS - Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

REVIS - Refúgio da Vida Silvestre 



14 
 

RESEX - Reserva Extrativista 

REF - Reservas da Fauna 

RPPN - Reservas Particulares do Patrimônio Natural 

SEPLAN - Secretária de Planejamento 

SIG - Sistema de Informações Geográficas  

SNUC - Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente 

UC - Unidade de Conservação 

UICN - União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais 

UPI - Unidade de Proteção Integral 

UUS - Unidade de Uso Sustentável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO ..................................................................................................... 17 

1.1. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO ........................................................... 21 

2. A INVESTIGAÇÃO GEOGRÁFICA DA PAISAGEM E A ANÁLISE 

GEOSSISTÊMICA ....................................................................................................... 25 

2.1. A CATEGORIA DE ANÁLISE PAISAGEM NO DISCURSO CIENTÍFICO DA GEOGRAFIA 

A PARTIR DA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX .......................................................... 25 

2.2. ABORDAGEM SISTÊMICA DA PAISAGEM PARA O ESTUDO DE UCS ...................... 32 

2.2.1. Sistemas ambientais .................................................................................. 33 

2.2.2. A noção de geossistema para o estudo ambiental ..................................... 36 

2.3. PAISAGEM ENQUANTO RECURSO PARA O PLANEJAMENTO AMBIENTAL.............. 41 

3. POLITICA AMBIENTAL E INSTRUMENTOS DE GESTÃO DOS 

RECURSOS NATURAIS NO BRASIL ...................................................................... 47 

3.1. POLÍTICAS AMBIENTAIS NO BRASIL PARA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA .......... 47 

3.1.1. Sistema Nacional de Unidades de Conservação ....................................... 49 

3.2. POLÍTICA AMBIENTAL DE CONSERVAÇÃO NA PARAÍBA ..................................... 54 

3.2.1. Unidades de Conservação na Paraíba inseridas no Bioma Caatinga ........ 55 

4. METODOLOGIAS DE VALORAÇÃO DA PAISAGEM PARA O 

ORDENAMENTO TERRITORIAL .......................................................................... 58 

4.1. ESTUDOS E TIPOLOGIAS DE MÉTODOS DE VALORAÇÃO DA PAISAGEM ............... 58 

4.2. PROPOSTAS METODOLÓGICAS DE VALORAÇÃO DA PAISAGEM PARA O 

ORDENAMENTO TERRITORIAL....................................................................................... 62 

4.2.1. Método IRAMS ........................................................................................ 64 

4.2.2. Metodologia LANBIOEVA (Landscape Biogeographic Evaluation) ...... 66 

5. MATERIAIS E MÉTODOS ................................................................................. 70 

5.1. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS .................................................................. 70 

5.1.1. Levantamento, coleta e compilação de dados primários e secundários ... 70 

5.2. APLICAÇÃO DA METODOLOGIA DE INVENTÁRIOS E VALORAÇÃO DE PAISAGENS 

VEGETAIS – LANBIOEVA.......................................................................................... 74 

5.2.1. Escalas de valores e índices de ponderação.............................................. 76 

5.2.2. Valoração de Interesse Natural e Cultural ................................................ 76 

5.2.3. Valoração Global do Interesse Natural e de Conservação Florestal ........ 78 

5.2.4. Coeficientes de Ameaça ........................................................................... 82 

5.2.5. Valor Global de Prioridade de Conservação ............................................ 83 

5.3. TRATAMENTO DOS DADOS E CONFECÇÃO DOS PRODUTOS DE VALORAÇÃO ....... 84 

6. RESULTADOS E DISCUSSÕES ........................................................................ 86 

6.1. TIPOLOGIAS DE PAISAGENS ............................................................................... 86 

6.2. VALORAÇÃO DA PAISAGEM DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO PARQUE ESTADUAL 

DO POETA E REPENTISTA JUVENAL DE OLIVEIRA ......................................................... 95 

6.3. CONFLITOS DE USO E AMEAÇAS À PAISAGEM .................................................. 142 



16 
 

6.4. PROPOSTA DE NOVAS ÁREAS PARA A UC PAREST PRJO, SEGUNDO VALORES 

NATURAIS E CULTURAIS ............................................................................................. 159 

6.5. PROPOSTAS DE USO PARA AS PAISAGENS DA ÁREA DE ESTUDO ........................ 174 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................. 181 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................... 183 

APÊNDICES ............................................................................................................... 190 

ANEXOS...................................................................................................................... 231 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

1. INTRODUÇÃO 

 
 

As Unidades de Conservação (UCs)1 são um tipo de áreas protegidas, cujo 

objetivo é preservar a biodiversidade em ecossistemas de grande relevância ecológica e 

conservar paisagens de exuberante beleza cênica, garantindo de forma sustentável a 

manutenção dos recursos naturais (SNUC, 2000). 

No Brasil, a criação de UCs ocorrem através das esferas do poder público (federal, 

estadual e municipal), mediante propostas de órgãos ambientais do governo, comunidade 

científica e anseio da sociedade civil organizada. Porém, ainda não há no país um método 

objetivo e eficiente para a definição e delimitação dessas áreas, comprometendo a 

qualidade da proteção e dificultando a atuação dos gestores ambientais. 

No panorama atual, grande parte das UCs no país são criadas e não são efetivadas. 

Muitas sequer possuem Planos de Manejo2, o que as tornam suscetíveis a diversos tipos 

de impactos ambientais desencadeados pelos mais diferentes atores sociais. 

Torna-se imprescindível adotar critérios geográficos mais abrangentes na criação 

e gestão dessas áreas, como o conhecimento dos valores ecológicos e etnoculturais da 

paisagem, as características da região onde serão inseridas, identificar os principais 

problemas que dificultam atingir seus objetivos etc., mediante estudos complexos sob um 

viés interdisciplinar que possam avaliar e oferecer dados quantitativos e qualitativos sobre 

o estado da paisagem. 

Com a ressignificação do conceito de paisagem na Geografia e o desenvolvimento 

dos vários métodos e técnicas de estudo do espaço, a análise da paisagem evoluiu para 

uma abordagem mais holística, considerando a espacialidade dos fenômenos da natureza 

de forma sistêmica e as influências das ações humanas sobre essas interações 

(CHRISTOFOLETTI, 1999), fornecendo subsídios ao planejamento ambiental 

(TRICART & KILLIAN, 1982). 

                                                             
 

1 As UCs são instituídas pelo poder público e regidas pela Lei Federal de n° 9.985/2000, regulamentada 

pelo Decreto de n° 4.340/2002, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) e 

estabeleceu critérios e normas para a criação, implantação e gestão, classificando essas áreas conforme os 

objetivos de manejo. 
2 Documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de 

conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos 

recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade (SNUC, 

Lei 9.985, Art. 2°, Parágrafo XVII). 
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Nesse sentido, a valoração da paisagem pode ser um caminho para a criação e 

gestão dessas áreas, norteando ações para uma melhor conservação da natureza. 

A UC Parque Estadual (PAREST) do Poeta e Repentista Juvenal de Oliveira 

(PRJO), mais conhecida como “Parque do Poeta”, é um grande exemplo de UC não 

regularizada há muitos anos, sendo o objeto de estudo dessa pesquisa. 

Está localizada na zona rural do município de Campina Grande - PB, limitada a 

oeste pela malha urbana da cidade de Campina Grande e a leste pela zona rural do 

município de Massaranduba (figura 1). 

 
Figura 1 - Mapa de localização da UC PAREST PRJO. 

A UC foi instituída em 2004 pelo Decreto Estadual de n° 25.3223, em uma área 

de 419 ha, sob caráter de urgência, por possuir, como afirma o decreto, "[...] um 

ecossistema muito valioso, que deve ser preservado e aproveitado para atividades 

científicas, esportivas e turísticas" (PARAIBA, p. 1). 

                                                             
 

3 Diário Oficial da Paraíba, nº 12.728, p. 1, João Pessoa, 10 de setembro de 2004. Disponível em < 

www.paraiba.pb.gov.br/diariooficial> Acesso em janeiro de 2015. 
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Atualmente, há dúvidas institucionais sobre o valor da UC PAREST PRJO4, muito 

embora seja reconhecida por diversos grupos ambientalistas como um importante local 

de realização de atividades recreativas e esportivas. 

Diante do exposto, vários questionamentos surgiram em meio a problemática: 

Como medir o valor e avaliar as atuais condições ecológicas da paisagem da UC PAREST 

PRJO e áreas adjacentes? Como propor um ordenamento territorial com base no estudo 

valorativo da paisagem que possa contribuir para a conservação do ambiente e ordenar as 

atividades dentro e fora da área da UC? 

Nesse sentido, a proposta da pesquisa foi de oferecer direcionamentos de 

planejamento com base na análise da paisagem sob o viés da Geografia, indicando o 

estado da paisagem, a importância e potencialidades do lugar enquanto provedor de 

serviços ecossistêmicos, consolidando os fundamentos e objetivos da criação da UC. 

Desse modo, o objetivo geral foi valorar a Paisagem da UC PAREST PRJO, 

utilizando-se da metodologia LANBIOEVA (VALENCIA et. al., 2015b), buscando com 

isso ter elementos que justifiquem a sua efetivação e que indiquem estratégias de 

planejamento.  

Como objetivos específicos, buscou-se: 

 Analisar os principais conflitos de uso existentes na UC e as ameaças a 

paisagem da área de estudo; 

 Propor usos compatíveis e adequados à uma UC de Proteção Integral; 

 Indicar novas áreas para a UC, com base na valoração da paisagem. 

A escolha da metodologia LANBIOEVA para esta pesquisa se justifica por ser 

uma proposta com fins conservacionistas, abarcando vários critérios da paisagem 

(naturais, culturais, pedagógicos, simbólicos) que significam um peso satisfatório para o 

estudo de UCs. Ademais, devido à carência de metodologias eficientes para o seu estudo 

e valoração, a LANBIOEVA apresenta-se como um grande potencial para suprir e nortear 

esse caminho. Pretende-se dar cabo desta empreitada através da organização de 5 (cinco) 

capítulos que irão compor a dissertação. 

                                                             
 

4 Segundo entrevistas realizadas na SUDEMA, a coordenadora de estudos ambientais afirma que o órgão 

ainda tem interesse em implementar o Parque, porém devido aos interesses políticos locais e a questão dos 

impactos antrópicos que cada vez mais descaracterizam a paisagem da UC e que são difíceis de serem 

controladas e fiscalizadas, há certas dúvidas sobre o valor ambiental atual da área e a viabilidade de 

implementá-la, necessitando de maiores estudos. 
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No capítulo 1 discute-se o conceito de “paisagem” enquanto categoria de análise da 

Geografia a partir da segunda metade do século XX, quando a ciência geográfica se 

estabelece em órgãos governamentais e se consolida na academia enquanto ciência 

autônoma. Em seguida, apresenta-se a contribuição das teorias sistêmicas no estudo da 

paisagem pela Gerografia e a análise dos sistemas ambientais. Por fim, aborda-se o 

potencial da paisagem enquanto recurso para o planejamento ambiental, tratando 

brevemente sobre os conceitos de ordenamento territorial e a importância das UCs 

enquanto ferramentas do planejamento. 

No capítulo 2 apresenta-se a política ambiental brasileira de conservação dos 

recursos naturais, que se inicia em 1934, com a criação do primeiro Código Florestal, e 

desemboca em 1981, na Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), posteriormente 

melhorada na constituição de 1988. Em seguida, apresenta-se a Lei Federal de n° 

9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). Por 

fim, realiza-se um breve resumo da política ambiental na Paraíba, apresentando as 

principais autarquias e órgãos responsáveis pela conservação dos recursos naturais e, 

posteriormente, discute-se a situação das UCs paraibanas inseridas no Bioma Caatinga. 

O capítulo 3 trata, especificamente, sobre questões teórico-metodológicas       

relacionadas ao estudo da valoração da paisagem, como as principais correntes de estudo 

da paisagem, que se iniciaram na década de 1960, e as diversas tipologias de métodos de 

valoração. Por fim, busca-se mostrar as aplicações dessas metodologias no ordenamento 

territorial, destacando a metodologia de inventário e valoração da paisagem vegetal 

(LANBIOEVA), explicando seus fundamentos e objetivos. 

No capítulo 4, inicialmente, se explica os procedimentos antecedentes à aplicação 

da metodologia LANBIOEVA, considerando os aspectos relacionados com a organização 

no levantamento, coleta e compilação de dados primários e secundários, além de questões 

relacionadas a adaptação da metodologia para a área de estudo, a análise dos dados e a 

geração dos produtos cartográficos, bem como as formas de se atingir os objetivos 

específicos da pesquisa. 

No capítulo 5 é apresentado os resultados da pesquisa e as relações com os 

procedimentos metodológicos adotados. A correlação entre os dados da valoração da 

paisagem da UC e das áreas adjacentes, juntamente com o levantamento dos usos 

conflitantes e ameaças aos recursos naturais, possibilitou propor estratégias e indicações 

de uso para as unidades de paisagem definidas, podendo auxiliar os órgãos competentes 

quanto a tomada de decisões. 
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1.1. Caracterização da área de estudo 

 

 

A área de estudo está situada na borda oriental do Planalto da Borborema, sobre 

rochas cristalinas do período Pré-Cambriano e dentro dos limites de abrangência do clima 

Tropical Semiárido, na Zona de Transição Fitogeográfica do Agreste (FELICIANO; 

MELO, 2003). No entanto, segundo a classificação de Köppen, o clima predominante na 

área é do tipo As’ (quente e úmido, com chuvas de outono e inverno). 

As temperaturas na área variam entre 16º e 32º C e a precipitação média anual é 

de 800 mm (INMT-SUDENE, 1990)5, com valores mensais concentrados nos meses de 

abril a julho, enquanto o trimestre de menor pluviometria varia de janeiro a março e 

outubro a dezembro6, conforme apresentado na figura 2. 

 
Figura 2 - Diagrama de Balanço Hídrico para o Município de Campina Grande. 

Fonte: Lima (2012). 

                                                             
 

5  Dados extraídos das médias de 30 anos, obtidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia, e publicados 

pela SUDENE - Dados Pluviométricos do Nordeste - Série Pluviometria 5, Recife, 1990. Disponível em: 

<http://site2.aesa.pb.gov.br/aesa/medicaoPluviometrica.do?metodo=listarClimatologiasMensais> 

6 Gráfico elaborado com dados da EMBRAPA, através de monitoramento por satélite 

(http://www.bdclima.cnpm.embrapa.br/resultados/index.php?UF=pb), e com base na metodologia de 

Câmara (2005). 
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A área de estudo encontra-se abaixo do compartimento do planalto local de 

Campina Grande (500 m), situado entre as curvas de nível de 400 m e 500 m, num patamar 

de relevo mais rebaixado e dissecado, correspondendo a uma área de vale que é cortada 

pela drenagem do Riacho das Piabas no sentido oeste-leste, sobre um batólito granítico 

(Suíte Granítica Shoshonitic) como rocha preponderante, que faz parte do Complexo de 

Campina Grande (CCG) (ALMEIDA, 1997). 

Esse batólito granítico do CCG apresenta-se com topografia levemente irregular, 

variando entre os 300 m e 400 m de altitude. Supõe-se que, atualmente, o intemperismo 

físico atue determinando suas formas, porém localmente o intemperismo químico sobre 

as rochas se mostra mais visível, formando caneluras e tanques na maior parte dos 

afloramentos (figura 3). 

 
Figura 3 - Fotografia do afloramento rochoso com tanque natural na área de estudo, 

demonstrando evidências de intemperismo químico e biológico. 

Fonte: Registro de campo, por Alexsandro S. Souza. 

Os solos predominantes na área são os Neossolos Litólicos Eutróficos, o Vertisol, 

o Solonetz Solodizado, com maior preponderância, e os afloramentos de rocha (AESA, 

2006). Todos esses solos são pouco espessos e pedregosos, deixando muitas vezes as 

rochas expostas em forma de lajedo7 e boulders. 

                                                             
 

7 Expressão local para descrever as formações rochosas expostas na superfície do solo, muitas vezes 

utilizadas como sinônimo de Inselberg. 
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A fisionomia da vegetação que recobre a área é caracterizada como de transição, 

do tipo decidual, composta por um bosque tropófilo que “transiciona” para um bosque 

xerófilo, sendo tal classificação realizada com base na proposta de Cámara (1997, 2005), 

que classifica a vegetação através dos Regimes Ecodinâmicos, cujo fundamento está́ na 

combinação de dados texturais das formações superficiais (expressas pelo Índice de 

Capacidade de Campo), do balanço hídrico e do balanço bioclimático. 

São observadas espécies pertencentes às famílias Fabaceae, Mimosaceae, 

Anacardiacea, Bromeliaceae e Cactaceae, com predominância de espécies do Bioma 

Caatinga. Dentre as espécies arbóreas e arbustivas mais encontradas, tem-se a catingueira 

(Caesalpinia pyramidalis), baraúna (Schinopsis brasiliensis), angico (Anadenanthera 

macrocarpa), aroeira (Myracrodruon urundeuva), mulungu (Erythrina velutina), 

umburana (Amburana Cearensis), pião (Jatropha molíssima), mororó (Bauhinia 

forficata), jurema branca (Mimosa tenuiflora), e entre as cactáceas e bromeliáceas tem-

se a ocorrência do facheiro (Pilosocereus pachycladus), mandacaru (Cereus jamacaru), 

xique-xique (Pilosocereus gounellei) e da macambira (Bromelia laciniosa). 

Em locais próximos aos afloramentos, com solo mais profundo, desenvolve-se 

uma vegetação arbórea e arbustiva densa, favorecida pela recarga de água que escoa dos 

afloramentos nos períodos de chuva, enquanto que em locais com solos menos profundos 

e mais pedregosos, a vegetação é arbustiva e xerófila. 

 
Figura 4 - Fotografia do afloramento da “Pedra do Sapo”. No primeiro plano, observa-

se a predominância da vegetação arbustiva xerófila sobre afloramento rochoso. No 

segundo plano, observa-se a vegetação arbórea na base do afloramento. 

Fonte: Registro de campo, por Alexsandro S. Souza. 
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Há outros tipos de vegetação em fase de sucessão vegetal de fisionomia 

predominantemente arbustiva, com algumas árvores se sobressaindo pontualmente, se 

mostrando interligadas entre si e sendo maiores espacialmente ao longo de grande parte 

da extensão da área da UC. 

A paisagem da área de estudo é fisionomicamente geodiversa, possuindo 

ecossistemas com variados tipos de habitats que possibilitam uma diversidade de plantas 

e animais coexistirem no local, sendo um relicto em meio a uma região antropizada. Sua 

maior referência se dá pelas formações rochosas que são muito utilizadas para a prática 

de esportes de aventura, como o alpinismo, trekking, camping e mountain bike. 

Nos últimos anos, a UC vem sofrendo impactos de forma direta por vários tipos 

de uso do solo, sobretudo pela expansão da malha urbana, acarretando em degradações 

e ameaças aos seus recursos naturais, por falta de gestão do órgão responsável. 
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2. A INVESTIGAÇÃO GEOGRÁFICA DA PAISAGEM E A ANÁLISE 

GEOSSISTÊMICA 

 

 

2.1. A categoria de análise Paisagem no discurso científico da Geografia a partir 

da segunda metade do século XX 

 
 

Após a Segunda Guerra Mundial (1945), devido ao desenvolvimento massivo da 

tecnologia e das novas técnicas de observação, o conceito de paisagem ganha dimensões 

ampliadas, passando a ser visualizada do alto a partir de lentes acopladas em aeronaves e 

satélites e ser compreendida como um sistema de elementos naturais e sociais 

interdependentes. 

Nesse período, há uma crise de identidade da ciência geográfica diante outras 

ciências, pois havia um questionamento generalizado sobre a cientificidade dos seus 

estudos e a sua aceitação como disciplina independente. Além do questionamento 

científico, havia um interesse da classe burguesa em uma Geografia aplicada ao 

conhecimento dos recursos naturais e ao ordenamento territorial (MORAES, 1987). 

Porém, desde os anos 1930, uma Geografia Física era praticada na Rússia 

Soviética, com base no conceito de Complexo Natural Territorial de Dokoutchaev, 

buscando levantar informações sobre os recursos naturais nesse extenso território, 

utilizando-se a noção de paisagem (ROSS, 2009). 

Nesse contexto, surgiu a corrente denominada Nova Geografia ou Teorética-

Quantitativa, de base neopositivista, iniciada para dar legitimidade ao discurso geográfico 

científico, absorvendo os conhecimentos da Estatística e da Matemática e adotando uma 

visão epistemológica baseada nas ciências da natureza e no raciocínio do método 

hipotético-dedutivo, que de acordo com Moraes (1987): 

 

“Troca-se o empirismo da observação direta (do “ater-se aos fatos” ou dos 

“levantamentos dos aspectos visíveis”) por um empirismo mais abstrato, dos 

dados filtrados pela estatística (das “médias, variâncias e tendências”)” (p. 40). 

 

Essa corrente se caracterizou pelo seu funcionalismo, tendo sua aplicabilidade em 

setores governamentais e privados de diversos países, como no planejamento estratégico, 

e o conceito de paisagem é trocado quase que totalmente pelo conceito de região, 

principalmente nos EUA, pelos estudos nomotéticos e idiográficos de Hartshorne 

(CORRÊA, 2008). Segundo Schier (2003), nesses estudos há uma clara diferenciação 
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semiótica em relação ao conceito de paisagem e região para os geógrafos clássicos, 

principalmente nos discursos das obras de Hartshorne. 

Devido a esse ofuscamento do conceito de paisagem e a dificuldade metodológica 

e epistemológica de inseri-la de modo prático no âmbito geográfico, vários pesquisadores 

entenderam a necessidade de solucionar o conflito das suas abordagens, propondo uma 

redefinição. 

Na Alemanha, Carl Troll vinha desenvolvendo desde 1939 estudos ecológicos da 

paisagem (Landschaftsökologie), baseado no conceito de fisiologia da paisagem, partindo 

do pressuposto de que nela há um conjunto de relações ecológicas entre os fatores físicos 

e biológicos que acabam diferenciando as paisagens. Troll associou a perspectiva 

horizontal geográfica (paisagem) com a perspectiva vertical da ecologia (biologia), 

envolvendo outros conhecimentos de diversos campos da ciência para o desenvolvimento 

da geoecologia da paisagem. Se preocupando com a paisagem, mas incluindo o homem, 

considerou os aspectos culturais e socioeconômicos, e visualizou a aplicação dessa 

disciplina ao planejamento regional, urbano e ao desenvolvimento das terras 

(CHRISTOFOLETTI, 1999). 

Essa teoria sistêmica viria posteriormente a influenciar os russos e franceses que, 

adentrando nos estudos dos sistemas físicos dinâmicos após a influência da Teoria Geral 

dos Sistemas de Bertalanffy, dariam luz a uma abordagem mais holística da paisagem. 

Pode-se considerar que o conceito de paisagem, embora deixado de lado pela 

Geografia Quantitativa, resistiu principalmente nos estudos sobre geossistemas dos russos 

no início da década de 1960, tendo Viktor Sotchava como maior expoente, baseando-se 

no conceito naturalista de Landschaft. O geossistema é entendido por ele como a própria 

paisagem, sendo considerado como uma entidade sistêmica, explicitamente espacial e 

com dimensão territorial, onde os elementos biogeofísico-quimicos são analisados 

integralmente, buscando compreender as suas interações e o seu funcionamento em 

conjunto, através de trocas de matéria e energia, e as influências dos sistemas 

socioeconômicos sobre esse sistema (ROSS, 2009). 

Georges Bertrand (2004) afirma a paisagem foi muito utilizada enquanto categoria 

de análise e a Geografia Física tentou fazer uso dessa categoria de forma imprecisa, 

devido ao excesso de métodos descritivos tradicionalistas do naturalismo. Para ele o 

problema é de ordem epistemológica e que “estudar uma paisagem é antes de tudo 

apresentar um problema de método”. O autor considera que houve uma ruptura 
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metodológica no uso da categoria paisagem, e propõe uma reestruturação da teoria 

geossistêmica baseando-se em conceitos da ecologia biocenótica. 

Essa abordagem sistêmica propiciou aos estudos de Geografia Física uma 

substituição da morfologia da paisagem por uma tipologia de padrões espaciais, 

possibilitando um amadurecimento metodológico e conceitual (MENDONÇA, 1996). 

Destacam-se também os trabalhos do francês Jean Tricart (1977), que propõe o 

método da Ecodinâmica aos estudos sobre a dinâmica dos ecótopos, sob o viés da 

geomorfologia, analisando os fluxos de energia no meio ecológico e a integração dos 

fatores e características ambientais. Para ele, o componente da dinâmica da superfície 

terrestre mais importante na transformação da paisagem é a morfogênese, pois os 

processos morfogenéticos produzem instabilidade na superfície, sendo um fator limitante 

e uma antonímia ao desenvolvimento dos seres vivos. 

Tricart e Kilian (1982) viriam posteriormente propor o método denominado 

Ecogeografia, como proposta de ordenamento integrado do meio natural para estudos 

geográficos relacionados a paisagem de uma forma global. 

No Brasil, essa concepção de paisagem pela geografia francesa viria a influenciar, 

sobretudo no ramo da geomorfologia climática, tendo Jean Tricart (MAXIMIANO, 2004) 

e Emmanuel de Martonne como maiores influentes na construção do conceito de 

paisagem nas obras de Aziz Nacib Ab’Saber em 1969. Através do conceito de fisiologia 

da paisagem esse autor desenvolve estudos no território brasileiro reconhecendo os 

processos climáticos passados e atuais como responsáveis pela compartimentação da 

superfície, trazendo uma renovação metodológica e instrumental nos estudos sobre as 

paisagens (VITTE, 2007). 

Entre os anos de 1960 e 1970, a sociedade mundial encontrava-se num estado de 

mudança de consciência, fazendo surgir os movimentos de contra o modelo econômico 

ao modelo econômico capitalista industrial, como os movimentos dos direitos civis, 

estudantis, feministas, hippies, ambientalistas (GONÇALVES, 2008). 

A Geografia frente a essa problemática se renovou em prol de compreender 

conceitos sobre a natureza e reformular soluções científicas que viessem a contribuir no 

entendimento da dinâmica do espaço, ao mesmo tempo como crítica aos métodos da 

Geografia Positivista e o funcionalismo da Geografia Nova. 

De acordo com Mendonça (1996), as influências do marxismo com a concepção 

de duas naturezas levaram o conceito de paisagem a ganhar outras conotações em algumas 

correntes da Geografia, ficando um pouco ausente na corrente da denominada Geografia 
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Crítica, devido ao excesso do uso unilateral do método dialético no estudo da sociedade. 

Essa corrente passou a enxergar a paisagem como segunda natureza, ou seja, a natureza 

modificada pelas ações do homem, enquanto a primeira natureza, ou seja, o meio físico-

natural visível apenas era compreendido enquanto forma sem conteúdo. 

Na França, como um movimento de estudo crítico e renovador sobre a paisagem 

iniciado desde 1965, Georges Bertrand e Claude Bertrand propõem um método de estudo 

da Paisagem Global, de caráter puramente ambientalista, a partir da reestruturação do 

método geossistêmico, anteriormente proposto por Georges Bertrand. 

O método GTP (Geossistema, Território e Paisagem), que possui um modelo 

tridimensional (três espaços e três tempos), considera os aspectos naturais, 

socioeconômicos e socioculturais no estudo das questões ambientais, valorizando as 

questões subjetivas e culturais na construção do conceito de paisagem. De acordo com os 

autores, não se trata de um método de substituição, mas de uma soma e aperfeiçoamento 

dos já existentes, porém se baseando na paisagem enquanto ente dinâmico e constituído 

pela sociedade, que possui um conjunto de sentidos/valores/representações sobre uma 

base biogeofísica (BERTRAND & BERTRAND, 2006). 

Assim, nos estudos sobre as questões ambientais atuais, a Geografia tem utilizado 

a categoria de análise paisagem através de lentes holísticas para compreender a dinâmica 

ambiental em sua complexidade, possibilitando auxiliar o homem no maior 

aproveitamento dos recursos naturais e garantir uma melhor qualidade de vida com 

equidade social. 

A pesquisadora Ribeiro (2012) desenvolveu recentemente uma tese de doutorado 

utilizando a metodologia GTP e o conceito de Etnogeomorfologia no estudo da paisagem, 

e constatou que a percepção da paisagem, enquanto ente dinâmico entre o homem e a 

natureza, ultrapassa os limites da ciência e da academia, sendo vivenciada no senso 

comum por trabalhadores sertanejos no semiárido, que diferenciam e classificam as 

paisagens para auxiliá-los na agricultura. 

A paisagem, enquanto categoria geográfica mais antiga, carrega em sua gênese 

epistemológica duas coisas importantes: a unidade desta ciência, por trabalhar com a 

observação das formas espaciais e análise integrada dos elementos que a compõem, e a 

identidade do discurso geográfico científico, pois tem consigo uma concepção autônoma 

sobre a descrição da natureza, utilizando-se de outros ramos do conhecimento para 

explicar a correlação dos fenômenos espaciais. 
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Embora o conceito tenha sido estudado por várias correntes geográficas ao longo 

da sua história, correntes essas que muitas vezes diferem quanto ao seu objeto de estudo, 

pode-se considerar que é unânime entre os geógrafos compreender a paisagem enquanto 

um conjunto dinâmico de relações entre elementos naturais (físicos e biológicos) e sociais 

(antrópicos) percebidos em um determinado espaço físico. 

Tricart (1982) colabora com essa assertiva quando, sob uma inspiração 

ecogeográfica, conceitua a paisagem como sendo “[...] uma porção perceptível a um 

observador onde se inscreve uma combinação de fatores visíveis e invisíveis e interações 

as quais, num dado momento, não percebeu senão o resultado global” (p.18). 

É nesse sentido que Vitte (2007) concorda e critica a construção do conceito de 

paisagem na ciência geográfica, afirmando que a compreensão da complexidade e da 

totalidade da superfície terrestre se esfacelou quando dividiram o conceito entre natural e 

cultural, e esse esfacelamento progrediu na medida em que houve a subdivisão da 

Geografia em áreas criando “n-paisagens”, não possuindo uma ligação epistemológica 

entre elas. Além disso, o desenvolvimento de uma racionalidade científica, influenciada 

pela lógica econômica e tecnológica de mercado, também contribuiu e possibilitou cada 

vez mais a desnaturalização da natureza. 

Segundo a concepção desse autor, a paisagem é a representação do espaço 

geográfico construído pela cultura, ou seja, o autor entende enquanto produto de uma 

ação coletiva realizada sobre a natureza: 

 

A geração da paisagem é o resultado imediato da intencionalidade humana na 

superfície terrestre. Seja ontem ou hoje, por meio dos mais variados meios 

técnicos e científicos, a sociedade imprime sua marca no espaço que fica 

registrada na paisagem. Assim, a paisagem é uma representação do espaço. Na 

Ciência Geográfica e particularmente na geografia física, a paisagem passa a 

ser o sinônimo de natureza (VITTE, 2007, p.76-77). 

 

Bertrand (2004) criticando essa imprecisão do termo e o seu uso exacerbado por 

diversas ciências, principalmente a Geografia, que muitas vezes alteraram e limitaram o 

seu significado, vem defini-la categoricamente como: 

 

A paisagem não é a simples adição de elementos geográficos disparatados. É 

uma determinada porção do espaço, resultado da combinação dinâmica, 

portanto instável, de elementos físicos, biológicos e antrópicos que, reagindo 

dialeticamente uns sobre os outros, fazem da paisagem um conjunto único e 

indissociável, em perpétua evolução (p. 141). 
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Desse modo, percebe-se que o significado de paisagem para Bertrand não se 

explica pela quantificação de elementos soltos sobre o espaço, assim como também se 

constata que o autor não prioriza a dualidade do natural versus social, mas que engloba 

um todo dinâmico em processo de transformação constante. 

Reynard (2005) afirma que os estudos da paisagem, ao longo do tempo, se 

resumem praticamente em duas abordagens: a naturalista e a social. Porém, na sua 

opinião, a paisagem não é apenas natural ou social, a paisagem depende de um processo 

de interpretação, de uma perspectiva entre o objeto e o sujeito: 

 
Le paysage ne se réduit donc ni à la nature, ni à un écosystème, ni à l’espace, 

ni encore à l’environnement. Il n’est pas uniquement un agencement 

d’éléments biotiques, abiotiques et anthropiques. Pour qu’il y ait paysage, il 

faut certes un espace observé, objectivable, mais il faut également une relation, 

et donc un processus d’interprétation, entre cet espace et un observateur ou une 

société (REYNARD, 2005, p. 183). 

 

Bernáldez (1981), tratando da questão da interpretação e percepção da paisagem 

em diferentes culturas e sociedades, afirma que a paisagem deve ser compreendida através 

de uma percepção multisensorial do sistema ecológico, sendo a paisagem uma construção 

ecológico-psicológico-social.  

Esse autor propôs os conceitos de “fenosistema” e “criptosistema” para 

compreensão das dimensões ecológicas da paisagem, onde o fenossistema seria a forma 

visível e epidérmica da paisagem, sendo primária, perceptível por nossos sentidos, 

enquanto o criptossistema seria a parte interpretativa da funcionalidade da estrutura da 

paisagem, sendo então secundária e complexa, somente possível de compreendê-la 

através da análise integrada do geossistema e por uma abstração mental, mediante a 

utilização de instrumentos técnicos e científicos de mensuração e observação. Para esse 

autor a paisagem seria: 

 

[...] la manifestación del conjunto de componentes y procesos ecológicos que 

concurrem em um território, de los que constituye la parte mais facilmente 

perceptible o de una forma más sintética como la percepción multisensorial de 

um sistema complejo de relaciones ecológicas” (BERNÁLDEZ, 1981, p. 03). 

 

Ross (2000) afirma que, diferente dos conceitos de ambiente e ecossistema, o 

conceito de paisagem realmente é muito difícil de definir. Para ele, uma aproximação 

seria “[...] que a paisagem é a natureza modificada pelo homem. É o ambiente 

transformado pela cultura” (p. 198). 



31 
 

Como verifica-se, a palavra e o conceito de paisagem foram sendo modificados 

de acordo com o contexto histórico dos lugares, mediante concepções filosóficas, 

políticas, religiosas, estéticas as mais diversas, ao longo do tempo. No âmbito científico, 

o conceito vem passando por várias redefinições devido ao próprio objetivo da ciência 

em superar e produzir novos conhecimentos. 

O conceito evoluiu para o entendimento de que há uma relação dinâmica entre os 

elementos físicos, bióticos e antrópicos, e que não significa somente uma base física 

natural sem conteúdo como os geógrafos marxistas enxergaram, mas que é também uma 

construção social, estética e cultural, portanto histórica e simbólica, a partir de 

intencionalidades subjetivas do indivíduo e da sociedade sobre o território. 

Nesta pesquisa, o conceito de paisagem engloba uma visão transversal, 

correlacionando os elementos naturais e culturais de forma intrínseca, e também uma 

visão vertical e horizontal, assim como é concebido na metodologia de valoração 

LANBIOEVA com ênfase no estudo da paisagem vegetal, embora na pesquisa será 

tratado, também, de valorar a paisagem da área de estudo dentro da perspectiva e dos 

objetivos de uma Unidade de Conservação.  
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2.2. Abordagem sistêmica da paisagem para o estudo de UCs 

 
 

O estudo integrado da paisagem não se resume apenas a análise dos aspectos 

naturais ou sociais dissociados, sendo necessário compreender o todo sistemático que lhe 

dá forma, como resultado das interações mútuas de matéria e energia entre os 

componentes naturais, no tempo e no espaço, e a influência da sociedade interferindo 

sobre essas interações (BERTRAND & BERTRAND, 2009). 

A análise de sistemas ambientais complexos no âmbito da ciência geográfica 

necessita de um maior conhecimento teórico e prático do geógrafo diante da realidade, 

além de uma sensibilidade para perceber os elementos ocultos na paisagem e suas 

conexões. 

O uso do termo “sistema” como objeto de estudo da ciência moderna somente se 

deu a partir do final do século XIX, solidificando-se com uma abordagem conceitual e 

analítica nas primeiras décadas do século XX, através dos estudos na Termodinâmica, 

Biologia teorética e nas novas descobertas da Física Quântica e Química, fomentando a 

base das teorias não-lineares, probabilísticas e caóticas, e ganhando corpo anos depois no 

estudo da dinâmica dos elementos físicos da natureza (CHRISTOFOLETTI, 1979). 

A aplicação do conceito de sistemas nas ciências da natureza se deu no final do 

século XIX por Haeckel, resultando na definição do conceito de ecologia. Entretanto, sua 

consolidação nas ciências naturais é resultado dos trabalhos organísmicos de Ludwig Von 

Bertalanffy, após a publicação da obra “Teoria Geral dos Sistemas”, em 1948. 

Veio posteriormente a penetrar de fato na ecologia através de Tansley, que a 

utilizou para criar o conceito de ecossistema. A teoria sistêmica influenciou também a 

Geografia Física, com Sotchava criando a teoria dos geossistemas, e especificamente a 

geomorfologia de Chorlley (TRICART, 1977), não se limitando na aplicação somente na 

área das ciências naturais, mas também em diferentes áreas do conhecimento, como na 

física e na química (MENDONÇA, 1996). 

Bertalanffy afirmava que estudar as partes e processos isoladamente era limitado 

ao conhecimento do todo, devendo focar nas questões das interações entre as partes. Na 

sua teoria, que tem foco na interdisciplinaridade, propõe que o sistema é na verdade um 

conjunto de elementos complexos interdependentes e interrelacionados, formando um 

todo organizado, mas esse conjunto não é a simples soma desses elementos 

(CHRISTOFOLETTI, 1979). 
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Partindo de uma abordagem holística sistemática sobre as questões ambientais, na 

opinião de Tricart (1977) “o conceito de sistema é, atualmente, o melhor instrumento 

lógico de que dispomos para estudar os problemas do meio ambiente”, sendo em sua 

definição o conceito entendido como “[...] um conjunto de fenômenos que se processam 

mediante fluxos de matéria e energia” (p. 19). 

Sob essas considerações, pode-se entender que um sistema possui uma 

determinada tarefa, procurando atingir um objetivo ou finalidade. Nessa perspectiva, os 

sistemas funcionam como operadores que recebem uma determinada “base” do meio 

ambiente, onde a mesma será mantida e processada dentro do sistema, e se transformará 

em um “produto”, numa dada temporalidade. 

No sistema, o conjunto então encontra-se organizado devido as interrelações entre 

as unidades que possuem propriedades comuns. Assim, os sistemas devem ter: Elementos 

ou Unidades (partes componentes), Relações (entre os elementos integrantes, através de 

ligações), Atributos (qualidade dos elementos ou do sistema, afim de caracterizá-los), 

Entrada-Input (aquilo que o sistema recebe) e Saída-Output (aquilo que é produzido pelo 

sistema) (CHRISTOFOLETTI, 1979). 

 

2.2.1. Sistemas ambientais 

 

Segundo Christofoletti (1999), os sistemas ambientais são compostos por: Matéria 

(material que vai ser mobilizado através do sistema), Energia (forças que fazem o sistema 

funcionar, constituídas pela soma entre a energia potencial e a energia cinética) e 

Estrutura (constituída pelos elementos (unidades básicas do sistema) e suas relações 

expressas através da configuração dos seus componentes). Para o autor, os sistemas 

ambientais não atuam de modo isolado, fazendo parte em sua grande maioria de um 

conjunto mais amplo dentro de um ambiente, regendo vários subsistemas. 

Dentro de uma unidade sistemática há os sistemas antecedentes (que controlam) 

e os sistemas subsequentes (controlados), porém não há uma linearidade nos 

comportamentos dos sistemas pois, devido ao mecanismo de retroalimentação 

(feedback), um sistema pode voltar a exercer influência sobre outro independente da sua 

ordem. Todavia, a organização e a funcionalidade são as regras para a caracterização de 

um sistema, tendo em vista as relações que acontecem interligando os elementos ou 

unidades para transformar um input recebido (CHRISTOFOLETTI, 1979). 
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Sendo mais adaptáveis às mudanças ocorridas no fluxo de energia e matéria entre 

seus elementos, dependendo da amplitude do espectro de resiliência, podem se 

desestabilizar e se readaptar para um outro estado de equilíbrio diferente do primeiro. 

Dessa forma, percebe-se que os sistemas ambientais físicos dinâmicos possuem uma 

característica de sempre buscar um estado de homeostasia8, que garante a sua existência 

e evolução (CHRISTOFOLETTI, 1999). 

De acordo com Christofoletti (1999), os sistemas ambientais são considerados 

como sistemas complexos espaciais, pois possuem como componentes uma grande 

variedade de elementos com intensos fluxos de interações entre eles através de matéria e 

energia num dado espaço físico. 

Pode-se compreender que o que interessa nos estudos é mensurar as qualidades 

atribuídas aos elementos e ao sistema, enquanto a quantificação, escolha e o tipo de 

técnica empregada na mensuração dessas variáveis são definidas dependendo do objetivo 

do estudo, que consequentemente dependem do recorte teórico e conceitual da pesquisa. 

Os geossistemas e os ecossistemas são consideradas entidades representativas de 

sistemas ambientais complexos, sendo o primeiro correspondente aos sistemas ambientais 

das sociedades humanas, constituídos pelos elementos físicos e biogeográficos num 

contexto espacial, e o segundo correspondente aos sistemas ambientais das comunidades 

biológicas num contexto ecológico, que é medido em função da relação entre os seres 

vivos e seu habitat, apesar dos seres humanos também estarem incluídos no ecossistema. 

E embora sejam sistemas ambientais complexos, o conceito de ecossistema é 

especificamente uma interpretação biológica da paisagem, enquanto o conceito de 

geossistema é a interpretação geoquímica da mesma (BERTRAND & BERTRAND, 

2006). 

Bertrand (2004) concorda que o conceito de ecossistema é muito limitado para a 

análise da paisagem, pois “o ecossistema não tem nem escala nem suporte espacial bem 

definido. Ele pode ser o oceano, mas também pode ser o pântano com rãs. Não é, portanto, 

um conceito geográfico” (p. 143). 

                                                             
 

8 Homeostasia ou Homeostase é um termo da biologia que significa um equilíbrio interno de um organismo. 

No sentido empregado ao texto é com base no que os ecólogos chamam de Homeostase Ambiental, que 

tem o mesmo significado conceitual. Com relação aos sistemas ambientais físicos abertos, que por serem 

dinâmicos, possuem uma característica intrínseca de se equilibrarem de acordo com a interação entre seus 

elementos. 
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Nesse sentido, percebe-se que os olhares ecológicos e geográficos para os sistemas 

ambientais se divergem, pois, a Ecologia define seus estudos a partir dos seres vivos, o 

que leva a se limitar a extensão territorial em que eles ocorrem, enquanto a Geografia leva 

em consideração a espacialidade dos fenômenos naturais e suas interrelações de 

dependência dentro de uma totalidade, não se resumindo em apenas analisar um único 

componente da natureza como referência. 

A dinâmica da transformação da paisagem se realiza através de interações mútuas 

entre diversos elementos físicos, bióticos e antrópicos (motivado, principalmente, por 

questões econômicas e culturais). A aplicação de manejos para a conservação dos 

recursos naturais da paisagem, de forma a protegê-los, por exemplo, possibilita um 

melhor e maior aproveitamento desses recursos para a sociedade, garantindo seu 

desenvolvimento sem degradar o ambiente e esgotar os recursos. Todavia, torna-se 

necessário conhecer a dinâmica ecogeográfica desses meios naturais para compreender 

seus limites e possibilidades dentro de uma racionalidade ambiental (TRICART & 

KILIAN, 1982). 

Tricart (1977) traz à tona essas questões partindo de uma abordagem 

Geoecológica do ambiente. Se preocupa com a conservação e o maior aproveitamento 

dos recursos naturais para o benefício da sociedade, apontando os problemas gerados ao 

meio ambiente por práticas insustentáveis do homem no desenvolvimento do sistema 

capitalista predatório, como o aumento da instabilidade morfodinâmica da superfície 

motivado pelas alterações ambientais sem critérios. 

Tricart (1997) também aponta a importância da cooperação entre a Geografia 

Física e a Ecologia para melhorarem seus métodos e conceitos no estudo prático do meio 

ambiente, como na definição e compreensão da relação entre os ecótopos9 e as 

biocenoses10, estruturas do meio ecológico. 

Destarte, as perspectivas ecológica e geográfica surgem como norteadoras para 

analisar as características e complexidades desses dois sistemas ambientais. Apesar de 

partirem de referenciais teóricos e práticos distintos, possuem similaridades nos 

resultados que auxiliam na análise das potencialidades dos recursos e na avaliação das 

                                                             
 

9 Ecótopo: meio ambiente de um ecossistema. 
10 Biocenose: conjunto de seres vivos de um ecossistema. 
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transformações ocorridas na paisagem, possibilitando práticas de manejo sustentáveis 

para a sociedade na busca pela conservação da natureza. 

 

2.2.2. A noção de geossistema para o estudo ambiental 

 

Na década de 1960, a busca constante da Geografia para responder 

questionamentos que envolvem o funcionamento e a dinâmica da paisagem nos sistemas 

ambientais físicos complexos fez surgir o conceito de Geossistema dentro de duas 

clássicas correntes distintas de pensamento (russa-soviética e francesa), como uma 

proposta metodológica para a Geografia Física. 

Em ambas correntes, as bases teóricas estão no conceito de Ecologia da Paisagem 

e na ampliação do conceito de Ecossistema, introduzidos por Troll e por Tansley na 

década de 1930, e que se desenvolveram fortemente na Geografia Física russa e francesa 

nas décadas de 1940 e 1950 (ROSS, 2009). 

Como uma abordagem geográfica da Teoria Geral dos Sistemas, a teoria dos 

Geossistemas foi primeiramente formulada pelo russo Viktor Borisovich Sotchava na 

década de 1960, para estabelecer um referencial teórico e prático da Geografia que viesse 

a ser aplicável aos sistemas ambientais físicos e que substituísse a concepção da dinâmica 

biológica dos ecossistemas, a princípio para a gestão territorial soviética, tratando da 

análise espacial e funcional dos aspectos concernentes aos elementos integrados das 

paisagens naturais, modificadas ou não pela ação antrópica (ROSS, 2009).  

Observa-se que o paradigma da teoria geossistêmica de Sotchava possibilitou à 

Geografia uma evolução conceitual da categoria Paisagem nas investigações sobre o meio 

natural, saindo da simples descrição da forma para a análise integrada dos componentes 

da paisagem em suas interações dinâmicas, entendendo o geossistema como o 

englobamento dos elementos naturais (físicos e biológicos) e antrópicos, o seu arranjo e 

suas relações espaciais formando um sistema complexo. 

De acordo com Christofoletti (1999), os geossistemas devem ser considerados 

como entidades sistêmicas físicas, com dimensões espaciais, explicitamente territoriais, 

sendo necessário que os componentes do sistema sejam sensíveis a observação através de 

fotografias aéreas, imagens de radar e de satélite e de outras tecnologias, e que possibilite 

distinguir as fontes fornecedoras de energia e matéria e das redes de circulação que 

servem de fluxos de matéria e energia para as interações entre os elementos. 
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Compreendendo-os como sistemas ambientais físicos, os geossistemas são 

entidades organizadas espacialmente resultantes das interações mútuas entre os elementos 

físicos naturais (clima, rocha, solo, vegetação, água) mediante fluxo de matéria e energia. 

De acordo com Christofoletti (1999), o clima e a dinâmica estrutural da geologia são os 

elementos fundamentais na organização dos geossistemas, pois o primeiro se constitui 

como o fornecedor de energia e o segundo como condicionante ambiental. 

De acordo com Bertrand e Bertrand (2006), as disciplinas especializadas em 

estudar um determinado aspecto da paisagem sempre se utilizam de um sistema de 

classificação sistemático, que se constitui por unidades homogêneas e hierarquizadas de 

tipos de paisagens. 

Na teoria clássica geossistêmica de Sotchava, dedicada exclusivamente aos 

estudos das paisagens naturais da Rússia, a paisagem é classificada em categorias 

subordinadas a critérios da própria organização espacial, obedecendo a suas próprias 

escalas e peculiaridades. Os três níveis taxonômicos são: topológico, regional e 

planetário, e em escala decrescente as categorias são: geossistema, geócoro, geômero e 

geótopo. O geossistema é distribuído em diferentes níveis de grandeza. 

Conforme Bertrand e Bertrand (2009), o nível geossistema é o resultado da 

combinação de um potencial ecológico, uma exploração biológica e uma ação antrópica, 

o que faz dele um complexo dinâmico, não necessariamente apresentando uma 

homogeneidade fisionômica. O nível geofácie também possui potencial ecológico, 

exploração biológica e ação antrópica, entretanto corresponde a uma área homogênea 

dentro do geossistema. Evoluindo no tempo e no espaço, está sujeito a biostasia e 

resistasia11. O nível geótopo corresponde à menor unidade homogênea visualizada no 

terreno, como por exemplo uma árvore, apresentando-se geralmente com condições 

ambientais muito diferentes do geossistema e da geofácie, representa o “refúgio” das 

biocenoses. 

                                                             
 

11 Esses dois conceitos pertencem a teoria da Bioresistasia, proposta por Henri Erhart, que descreve as 

condições climáticas necessárias para o período de pedogênese (formação dos solos) e de erosão do solo. 

A biostasia se refere ao período de longa estabilidade ambiental, predominando os mecanismos de 

meteorização química sobre as rochas, que permite a formação profunda do solo e o desenvolvimento de 

uma cobertura vegetal. A Resistasia corresponde ao período de intensa erosão das rochas e dissecamento 

do relevo, devido a perda da cobertura vegetal, como resultado de uma alteração climática ou geodinâmica 

(TRICART, 1977). 
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De acordo com Bertrand e Bertrand (2006), o geossistema se define por sua massa 

que possui uma certa quantidade de matéria e energia. Assim, distingue três tipos de 

componentes:  

 Componentes abióticos (litomassa, aeromassa, hidromassa) que formam o 
geoma; 

 Componentes bióticos ou biomassa (fitomassa e zoomassa) que constituem o 
bioma; 

 Componentes antrópicos. 

Como destaca Ross (2009), foi por meio de Bertrand que o conceito de 

geossistema chegou ao Brasil, através do seu trabalho “Paisagem e geografia física 

global: esboço metodológico”, causando impacto na Geografia brasileira, devido ao 

desconhecimento dos geógrafos do que estava sendo produzido na Alemanha e na ex-

URSS, e também pela questão da dificuldade da compreensão da língua russa e alemã, 

pois grande parte das publicações apenas eram lançadas nesses idiomas. 

A grande diferença entre as duas teorias é que na teoria geossistêmica de Bertrand 

(2004), o geossistema não se distribui em diferentes níveis de grandeza como o é na teoria 

de Sotchava, devendo seguir a escala hierárquica dos níveis espaço-temporais. Bertrand 

busca avaliar o estado da paisagem em sua evolução clímax através da dinâmica da 

vegetação, utilizando os conceitos de biostasia e resistasia. 

Bertrand (2004), diferente da classificação de Sotchava, mas com base na sua 

teoria, propõe um sistema de hierarquização da paisagem baseado nas escalas temporo-

espaciais de inspiração geomorfológica de A. Cailleux e Jean Tricart1213, possuindo seis 

níveis têmporo-espaciais decrescentes, divididos em duas unidades. Nas unidades 

superiores têm-se a zona, o domínio e a região (ordem de grandeza: G. I a G. IV), onde 

os elementos climáticos e estruturais são considerados com maior ênfase, e nas unidades 

inferiores têm-se o geossistema, o geofácie e o geótopo (ordem de grandeza: G. V a G. 

VIII), onde os elementos biogeográficos e antrópicos são priorizados. 

De acordo com Ross (2009), no início da formulação da teoria geossistêmica de 

Bertrand observa-se certa confusão prática no momento de estabelecer os níveis 

taxonômicos, pois o geossistema, enquanto categoria de análise, passou a ser uma unidade 

                                                             
 

12 TRICART, J. Principes et Méthodes de la Géomorphologie. Paris: Masson, 1965, p. 79-90. Ver 

também GLANGEAUD, L. Degré de régionalité. Bull Soc. Géol. Fr., 1952. 
13 Cailleux e Jean Tricart definiram ordens de grandeza (tempôro-espaciais) para classificar os sistemas de 

erosão do relevo na geomorfologia. A ordem de grandeza é indicada com as abreviaturas G. I, G. II, G. III... 



39 
 

de paisagem homogênea ao mesmo tempo em que era um nível taxonômico. Além disso, 

outros erros gritantes surgiram, como o de definir os geossistemas pela vegetação 

correspondente, como se houvesse vegetação dominante em todos os ambientes. Por fim, 

dentre as várias tentativas para solucionar o problema, percebeu-se que a aplicação do 

método dependia da escala de representação e do nível de análise, ficando claro que na 

sua proposta de classificação haviam problemas para representar as unidades de paisagem 

cartograficamente e hierarquizá-las dentro da taxonomia proposta. 

Claude Bertrand e George Bertrand posteriormente viriam amadurecer as ideias 

sobre os geossistemas na década de 1990, propondo uma tentativa de tratar as questões 

ambientais e de criar um paradigma integrado, transcendendo a divisão entre teoria e 

prática, epistemologia e método, método e tecnologia, com uma proposta metodológica 

diferente, a partir de três abordagens diferentes: geossistema, território e paisagem 

(BERTRAND & BERTRAND, 2006). 

O sistema GTP (Geossistema, Território e Paisagem) é uma proposta de análise 

híbridos, integrando os aspectos naturais e sociais a partir da análise da paisagem. 

Segundo os autores, a função da metodologia não é substituir nada, mas: 

 

[...] relançar a pesquisa ambiental sobre bases multidimensionais, no tempo e 

no espaço, quer seja no quadro de disciplinas ou mesmo em formas de 

construção da interdisciplinaridade. Sua vocação primeira é favorecer uma 

reflexão epistemológica e conceitual e, na medida do possível, desencadear 

proposições metodológicas concretas (BERTRAND & BERTRAND, 2006, p. 

336, tradução nossa). 

 

Conforme Ross (2009), propondo o estudo do meio ambiente, o GTP possui uma 

estratégia tridimensional em três espaços e três tempos:  

 Entrada naturalista: é analisada a partir do conceito de Geossistema, se 

caracterizando pelos elementos biofísico-químicos e a introdução da dimensão 

geográfica. É o tempo da fonte (Source);  

 Entrada socioeconômica: é analisada a partir do conceito de Território, se 

caracterizando pela interpretação socioeconômica do geossistema. É o tempo do 

recurso (Ressource);  

 Entrada sociocultural: é analisada a partir do conceito de Paisagem, se 

caracterizando pelo cultural, simbólico, perceptivo e artificial na paisagem. É o 

tempo da identidade (Ressourcement). 

 

A proposta do GTP aparenta ser completa por tratar da paisagem não somente 

baseando-se nos aspectos naturais, mas por expandir a visão envolvendo, também, as 
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questões territoriais e econômicas da sociedade, que são inerentes à problemática 

ambiental. 

É interessante verificar que essa metodologia é bastante flexível e vem para somar 

a outras propostas no âmbito da Geografia que tratam do meio ambiente. Além disso, 

busca nas questões da problemática ambiental estudar a espacialidade dos fenômenos 

naturais e sociais em suas interrelações complexas com o ambiente, reconhecendo a 

paisagem enquanto conjunto de sentidos, valores e representações regidos por uma 

identidade cultural da sociedade e do indivíduo. 

Suertegaray (2002) ao abordar sobre as tentativas da geografia em buscar 

compreender a relação homem e natureza, reconhece a importância do método 

geossitêmico por possibilitar a unicidade e entrosamento entre a Geografia Física e a 

Geografia Humana no trato das questões ambientais, o que possibilita o entendimento de 

uma Geografia Ambiental que se preocupa com a sociedade ao partir para uma busca 

integrada da natureza. Segundo a autora: 

 

Ao buscar este caminho construíram-se conceitos como o de geossistema, que, 

por sua vez, ultrapassa na sua construção a integração do conhecimento da 

natureza. Ultrapassa, porque inclui o homem (ação do homem) neste contexto. 

Esta concepção, ainda que naturalize a ação do homem, impõe uma outra 

discussão que, em nosso entendimento, ultrapassa a geografia física. 

Ultrapassa, na medida em que resgata para a análise a dimensão antrópica, 

característica central da geografia enquanto ciência da relação natureza e 

sociedade (SUERTEGARAY, 2002, p.113). 

 

Dessa forma, a análise integrada da paisagem e a compreensão dos conceitos sobre 

geossistemas e ecossistemas e suas aplicações aos estudos ambientais, possibilita uma 

noção integrada dos aspectos físicos, ecológicos, sociais, econômicos e culturais inerentes 

às paisagens, auxiliando, por exemplo, no planejamento da criação e delimitação de 

Unidades de Conservação, levando em consideração a sua área de abrangência e a 

conexão com outras unidades ou áreas de relevante interesse biológico e prioritárias para 

a conservação. 
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2.3. Paisagem enquanto recurso para o planejamento ambiental 

 

 

Segundo Bolós i Capdevila et. al. (1992), a partir das décadas de 1930 e 1940, a 

humanidade começa a perceber que também faz parte da natureza e, consequentemente, 

se inicia uma conscientização na sociedade mundial sobre a necessidade de conservá-la, 

passando a se preocupar com a conservação de paisagens com grande beleza cênica como 

um recurso natural. 

De acordo com Callicott (1999), nesse período nos EUA a filosofia da 

conservação permeava o discurso político e científico, desenvolvendo-se uma ideia de 

que os recursos necessitavam ser conservados. Assim, surgiram duas correntes 

ambientalistas distintas em torno dessa questão: uma com a ética de preservação da 

natureza (the Nature Preservation Ethic) e outra com a ética de conservação dos recursos 

naturais (the Resource Conservation Ethic). 

A ética preservacionista entende a natureza como algo intocado, virgem, onde o 

ser humano nela atua de longe, compreendendo-a enquanto elemento estético e 

transcendental. A ética conservacionista, ao contrário, concebe o homem enquanto ente 

da natureza, buscando compreendê-la enquanto estoque de recursos naturais para a sua 

subsistência de modo a usufrui-la racionalmente (CALLICOTT, 1999). 

Dentro desse contexto, as estratégias conservacionistas e preservacionistas 

surgiram propondo formas de proteção dos recursos naturais, como leis ambientais para 

regular e fiscalizar o uso desses recursos e a criação de várias tipologias de áreas 

protegidas, com o objetivo de proteger paisagens e garantir a manutenção do meio 

ecológico para as presentes e futuras gerações. 

Segundo Pires (1993), essa reflexão é reafirmada na ética conservacionista 

proposta pela União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) em 1984, que 

coloca em questão a urgente necessidade de reorientar as ações humanas em torno das 

questões ambientais de conservação, tendo como princípio fundamental a ideia de que o 

desenvolvimento deve ser sustentável, ou seja, deve proporcionar o progresso econômico 

e o bem-estar social respeitando sempre a capacidade do ambiente em suportar tais 

demandas. 

Entretanto, aliar a ideia de sustentabilidade aos recursos naturais e a necessidade 

de explorá-los em um modelo econômico capitalista que os visa, sobretudo, como 

mercadorias de mais valia, é uma questão difícil que envolve a necessidade de uma 
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conscientização ambiental da sociedade em torno das características singulares dos 

ecossistemas e das paisagens: 

 

[...] que determinam a sua adequação para uma determinada utilização, 

fazendo com que um determinado tipo de aproveitamento, se justificado, venha 

a exigir critérios ecológicos de localização e funcionamento, bem como um 

nível mínimo de compatibilidade com outros tipos de aproveitamento” 

(PIRES, 1993, p. 1). 

 

Pires (1993) relata que a ciência ganhou espaço para atuação em meio a essa 

temática ambiental e conservacionista da natureza, principalmente quando alguns países 

da Europa e América do Norte passaram a adotar institucionalmente o Planejamento da 

Paisagem (Landscape Planning) no ordenamento territorial, exigindo estudos 

especializados sobre a dimensão visual e ecológica da paisagem. 

Segundo Turner (1983) apud Pires (1993, p. 6), a expressão “Planejamento da 

Paisagem” surgiu a princípio em 1949, aparecendo com mais frequência em publicações 

científicas nas décadas de 1960 e 1970 em alguns países da Europa Central, especialmente 

através da revista "Landscape Planning", criada em 1974. 

De acordo com Pires (1993), os termos “Ordenamento Territorial”, “Organização 

do Espaço” e “Planejamento Espacial”, utilizados na literatura sob diversas temáticas, 

possuem as mesmas ideias, conceitos e ações desenvolvidas no Planejamento da 

Paisagem. 

Nesse mesmo sentido, o objetivo do planejamento da paisagem é o de buscar um 

meio de equacionar a disponibilidade potencial natural da paisagem, considerando suas 

limitações e sua diferenciação espacial (local e regional), e os anseios desse potencial pela 

sociedade (PIRES, 1993). 

Compreender a paisagem enquanto recurso para o planejamento ambiental é 

refletir sobre uma dualidade: a paisagem enquanto percepção idealizada e a paisagem 

enquanto aspecto físico do ambiente, que impõe ao homem limitações ou possibilidades. 

Entretanto, conceber a paisagem como simples recurso natural dá margem a 

interpretação de que sua existência se configura apenas enquanto função de subsistência 

para o homem. Nessa perspectiva, a necessidade de descrevê-la como um componente da 

natureza e compará-la a outras paisagens afim de atribuir-lhe uma síntese torna-se um 

dilema, pois vários fatores e fenômenos que as caracterizam e as singularizam no 

território são negligenciadas. 
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Esse tipo de consideração propícia equívocos, uma vez que somente a descrição 

não possibilita compreender a paisagem em sua totalidade e a comparação dá margem a 

uma interpretação arbitrária, pois há sempre uma “relatividade da beleza”, a exemplo da 

“feiura da vegetação de caatinga” (DOUROJEANNI & PÁDUA, 2013, p. 30) por se tratar 

de uma vegetação predominantemente acinzentada, arbustiva e espinhosa, mas que 

carrega uma beleza única na sua paisagem rica em espécies relictas, raras e endêmicas de 

alto valor biológico (RODAL et. al., 1998; LIMA, 2012). 

Outra questão é que, dentro da lógica capitalista de mercado, compreender a 

paisagem apenas enquanto valor econômico acaba por limitar o próprio recurso, pois “(...) 

anula outras formas de valoração do ambiente, como a estética, cultural ou ecológica” 

(GUDYANAS, 2002, p. 187 apud FIGUEIRÓ, 2012, p. 67). 

De acordo com Figueiró (2012), atualmente há no discurso ambiental uma 

estratégia de conservação da natureza atrelada às metas econômicas de desenvolvimento, 

favorecendo a incorporação de paisagens com relativa naturalidade à lógica de mercado, 

considerando-as como estoque de reservas naturais (genético, de bens e de serviços), mas 

cujo o interesse é de valorização econômica para a mercantilização de produtos fabricados 

a partir da biodiversidade, contribuindo até para que o conhecimento das populações 

tradicionais sobre a utilização de plantas venha a ser patenteado por empresas do ramo da 

biotecnologia e transformado em produtos lucrativos. 

Essas práticas têm influenciado de maneira decisiva o ordenamento territorial das 

paisagens em diversas partes no mundo (BOHER & DUTRA, 2009).  

Ainda segundo Figueiró (2012), essa perspectiva conservacionista de mercado 

também tem imposto que algumas áreas são mais importantes que outras no quesito da 

conservação da biodiversidade, por possuírem características biológicas importantes, 

como nos chamados “hotspots” que compreendem apenas 2% da superfície terrestre, 

tendo então maior investimento para conservação e manutenção dos “estoques” da 

diversidade natural, enquanto outras áreas consideradas menos importantes (98%) não 

têm recebido apoio considerável. 

Para Gudynas (2002, p. 198) apud Figueiró (2012, p. 68), nessas áreas 

consideradas de menor importância “[...] se tem usado a desculpa da baixa biodiversidade 

em certos ecossistemas para justificar empreendimentos de alto impacto ambiental”. 

O exemplo dessa colocação de Gudynas (2012) citada por Figueiró (2012) ocorre 

na área de estudo dessa pesquisa, pois a partir do momento em que o órgão gestor das 

UCs da Paraíba e gestores do município de Campina Grande desconhecem a importância 
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e a necessidade de conservar a área que envolve a UC PAREST PRJO, vários 

empreendimentos de alto impacto ambiental estão sendo construídos e se aproveitando 

desse discurso. 

De acordo com Figueiró (2012), essa perspectiva conservacionista de 

diferenciação de áreas pelo grau de valor biológico tem distanciado ainda mais a 

sociedade de práticas de conservação da natureza mais eficazes, pois: 

 

a) não estabelece nenhuma prioridade de valorização para as áreas do planeta 

onde a interação sociedade-natureza tem obtido os melhores resultados em 

termos de preservação ao longo da história; 

b) assume que a preservação da diversidade genética prevalece sobre as demais 

formas de diversidade, hierarquizando as regiões segundo seu “estoque de 

recursos” e não segundo suas potencialidades de desenvolvimento sustentável 

(FIGUEIRÓ, 2012, p. 68). 

 

Ainda conforme este autor, essa prática: 

 

[...] revela uma estratégia conservacionista muito mais preocupada com a 

manutenção de um “estoque genético” [...] do que propriamente com a 

manutenção de um equilíbrio sustentável na relação sociedade natureza 

(FIGUEIRÓ, 2012, p. 69). 

 

Apesar de reconhecer a importância de algumas dessas estratégias de conservação 

de ecossistemas naturais, Figueiró (2012) insiste em uma mudança dessa noção de capital 

natural e a adoção de uma racionalidade conceitual e metodológica que se aproxime da 

ideia de considerar a paisagem como patrimônio natural, pois essa noção incorpora 

múltiplos processos de valoração além do econômico, como também cultural, científica, 

estética, religiosa, ecológica etc. 

Nesse sentido, o filósofo Callicott (1999) considera que atribuir um “valor 

intrínseco” aos recursos naturais é fundamental para as questões éticas de conservação da 

natureza, pois envolve um aspecto de subjetividade no sentido de não haver uma fórmula 

objetiva e exata para exprimir um valor de qualquer coisa, principalmente tratando de 

recursos para a sobrevivência da espécie humana. 

Há um consenso geral da população de que paisagens naturais com água limpa, 

vegetação densa, relevo montanhoso etc., desempenham uma maior atração de 

preferências paisagísticas, e consequentemente são mais valoradas como recursos 

naturais. Paisagens com grande potencial ecológico, cênico, histórico e cultural são 
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tomadas como recursos para o bem-estar físico e espiritual da sociedade moderna (PIRES, 

1993). 

Pires (1993) vem afirmar sobre a importância de inserir no ordenamento territorial 

o método de análise e avaliação da qualidade da paisagem, assim como na avaliação de 

impactos ambientais, proteção de belezas cênicas, recuperação de áreas degradadas, 

desenvolvimento turístico etc. 

Naveh e Lieberman (1994) apoiam a ideia de que os aspectos ecológicos 

concernentes aos impactos do uso do solo nas paisagens por atividades humanas devem 

ser incluídos no planejamento da paisagem. Para os autores, a paisagem se compreende 

como variável ecológica do meio físico, portanto como um recurso para o 

desenvolvimento das ações humanas. 

Assim, a compreensão integral da paisagem como uma variável do meio, 

envolvendo os aspectos naturais, culturais, cênicos e perceptivos, torna-se necessário em 

qualquer forma de planejamento ambiental. O seu aproveitamento enquanto recurso para 

nortear o planejamento territorial está indubitavelmente relacionado com o conhecimento 

da sua totalidade, entretanto estudá-la não é tarefa fácil devido à sua complexidade. 

Porém, para que a paisagem funcione como instrumento de planejamento, deve-

se ter um maior conhecimento objetivo da sua estrutura, compreendendo seus múltiplos 

aspectos (físicos, biológicos, sociais, culturais, subjetivos, etc.) de forma integrada e 

transdisciplinar, sem cair no enciclopedismo (SANTOS, 2009). 

A caracterização espacial do ambiente não é simplesmente descrever tudo o que 

se vê limitadamente em campo, levantar qualquer tipo de informações em gabinete, 

produzir mapas e definir grosseiramente a paisagem de modo a encerrar em si mesmo o 

estudo. A análise requer estratégias e diálogos com outras disciplinas e especialistas nos 

mais variados ramos do conhecimento (SANTOS, 2009). 

Além dessas questões, as várias contradições existentes na ciência, sobretudo na 

Geografia, sobre a noção do que seria paisagem, como também a questão da definição da 

escala de análise, são de fato problemas epistemológicos e metodológicos que devem ser 

levados em consideração no planejamento ambiental. Todavia, sob a perspectiva da 

análise sistêmica, essas e outras questões podem ser esclarecidas, necessitando ainda mais 

atenção do pesquisador na compreensão do conceito de sistemas e sua aplicabilidade pela 

Geografia. 

Destarte, nos estudos e na utilização da paisagem como instrumento do 

planejamento, não se pode negligenciar a simbiose entre o homem e a natureza, mediada 
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pelo trabalho, pois todos os ambientes já sofreram algum tipo de alteração pelo homem 

(TRICART, 1977; POMAR, 1999). Dessa forma, por mais que uma paisagem apresente 

uma característica conservada dos seus elementos naturais, para a sua compreensão se 

deve levar em consideração as influências das ações humanas ao longo do tempo. 

As Unidades de Conservação (UCs) são por excelência instrumentos do 

ordenamento territorial, uma vez que possuem um corpo físico que necessita ser protegido 

e leis que as regem para o seu disciplinamento (VALLEJO, 2009). 

Como instrumento do ordenamento territorial, sobretudo as de proteção integral, 

as UCs possuem muita importância no controle do território, limitando e ordenando as 

ações humanas de forma a garantir a preservação e conservação da biodiversidade in situ 

(BOHRER & DUTRA, 2009). 

Embora as UCs de proteção integral considerem a presença humana como um 

ativo de impacto, as regras ainda possibilitam o uso indireto dos seus recursos naturais, 

como a prática de pesquisas científicas, ecoturismo e o uso da paisagem para a difusão da 

educação ambiental (GUERRA & COELHO, 2009). 

Assim, o planejamento ambiental das UCs é uma forma de ordenar o território, 

tanto dentro dos limites da UC quanto no seu entorno, visando garantir a máxima proteção 

à biodiversidade e a manutenção dos seus ecossistemas. Consequentemente, o 

planejamento busca auxiliar no melhor aproveitamento dos recursos naturais de forma 

racional, com base nas características naturais da paisagem e nos objetivos da tipologia 

de UC (VALLEJO, 2009). 

As paisagens das UCs, como em Parques e Reservas, possuem muita importância 

para a sociedade enquanto recurso estratégico, como função de serviços ecossistêmicos, 

estoque da biodiversidade in situ, além de local de beleza cênica valorizada pelas 

sociedades industriais, sendo esses requisitos importantes para o seu reconhecimento 

dentro do ordenamento territorial (BOHRER & DUTRA, 2009). 

A paisagem considerada como recurso para o planejamento ambiental torna-se 

ferramenta indispensável ao planejador no momento em que este se depara com a 

realidade territorial de um determinado espaço, seja ele protegido ou não. Deve-se buscar 

apoio nas demais ciências que dominam o conceito e nas diversas técnicas que 

possibilitam explorá-la, para então poder utilizá-la na tomada de decisões. 

 



47 
 

3. POLITICA AMBIENTAL E INSTRUMENTOS DE GESTÃO DOS 

RECURSOS NATURAIS NO BRASIL 

 

 

3.1. Políticas ambientais no Brasil para conservação da natureza 

 

 

A formulação das políticas ambientais no Brasil se iniciaram no começo do séc. 

XX, com a formulação do primeiro Código Florestal (1934), o Código de Águas e outras 

normas nacionais sobre o bem-estar animal, porém com uma maior ênfase somente a 

partir da década de 1960, em resposta às exigências do movimento internacional 

ambientalista, por meio da intervenção do Estado, criando leis que restringem e ordenam 

o uso dos recursos naturais de forma conservacionista. 

De 1934 até 1988, Peccatiello (2011) distingue quatro etapas nos direcionamentos 

estratégicos das políticas ambientais, são elas: a administração dos recursos naturais (de 

1934 ao início da década de 1960), o controle da poluição industrial (a partir da década 

de 1970), o planejamento territorial (também na década de 1970, como um 

desdobramento da etapa anterior) e a gestão integrada de recursos (em 1981). 

A etapa a partir dos anos 1930, caracterizou-se pela regulamentação da apropria-

ção dos recursos naturais para suprir as necessidades da industrialização e urbanização do 

país, destacando-se a criação de dispositivos legais, como o Código das Águas (1934), o 

Código de Mineração (1934), o Código Florestal (1934), o Código de Pesca (1938) e o 

Estatuto da Terra (1964), e a criação de agências setoriais, ao longo da década de 1960, 

como o Ministério das Minas e Energia, o Departamento Nacional de Águas e Energia 

Elétrica, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), a Superintendência 

de Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE) e o Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA).  

A criação desses códigos legais e agências setoriais deram suporte à criação e 

delimitação das primeiras áreas protegidas do país, como: o Parque Nacional do Itatiaia 

(1937), Parque Nacional do Iguaçu (1939), Parque Nacional da Serra dos Órgãos (1939), 

Floresta Nacional de Araripe-Apodi (1946), Parque Nacional do Araguaia (1959), Parque 

Nacional das Emas (1961), Parque Nacional das Sete Quedas (1961), entre outras 

(PECCATIELLO, 2011). 

A segunda etapa trata-se de uma maior preocupação com a questão da poluição 

industrial, como reflexo da influência da Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente (1972 – Estocolmo). Em 1973 foi criada a Secretaria Especial de Meio 
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Ambiente (SEMA), sob a coordenação do Ministério do Interior, priorizando os 

problemas da poluição das indústrias, tendo o Estado como responsável por controlar e 

fiscalizar as atividades do setor privado, e avançando na legislação ambiental. Nessa 

época, o Brasil adotava um modelo de desenvolvimento cujo objetivo era o do 

crescimento econômico em pequeno prazo, resistindo às pressões internacionais quanto 

a diminuição da poluição. 

A terceira etapa se refere à estratégica de planejamento territorial, também a partir 

dos anos 1970. As políticas ambientais nesse período eram mais voltadas às áreas urbanas, 

quando se percebe a escassez de alguns recursos naturais diante de uma urbanização 

intensa no país, principalmente nas regiões metropolitanas. 

Nesse período, o papel do ordenamento territorial ganha destaque surgindo como 

um instrumento preventivo aos impactos sobre o meio, ocorrendo as primeiras aplicações 

da Avaliação de Impactos Ambientais (AIA). Se destacam os trabalhos desenvolvidos 

pelo Comitê Especial de Estudos Integrados de Bacias Hidrográficas (CEEIBH), assim 

como as legislações metropolitanas de zoneamento industrial e de proteção de 

mananciais. 

Peccatiello (2011) denomina a etapa que vai de 1981 a 1988 como gestão integra-

da de recursos, quando foi criada a Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA) (Lei nº 

6.938/81) e o Ministério de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. Em nível 

institucional, as novidades se dão com a criação do Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(CONAMA), órgão consultivo e deliberativo (quando se inicia a participação pública nas 

decisões sobre o meio ambiente), e o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), 

ambos responsáveis pela formulação das políticas ambientais e articulação 

interinstitucional. Além disso, foram criados órgãos colegiados e executivos da 

administração pública federal, setorial, estadual e municipal de meio ambiente, 

responsáveis pela execução da Política Nacional do Meio Ambiente. 

Outra inovação da Lei nº 6.938 foi a de responsabilizar o Estado por suas ações 

no ambiente, sendo essa uma estratégia para equilibrar o controle entre as ações do Estado 

e o setor privado, e adotar vários instrumentos para tornar mais fácil a aplicação e 

fiscalização do cumprimento da legislação, como por exemplo o zoneamento ambiental, 

a avaliação de impactos ambientais, o Cadastro Técnico Federal de Atividades e 

Instrumentos de Defesa Ambiental, e demais penalidades disciplinares ou compensatórias 

ao não cumprimento da legislação (PECCATIELLO, 2011). 
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Segundo Peccatiello (2011), cada uma dessas abordagens se restringiu em 

regulamentar o uso dos recursos naturais sob a ótica do desenvolvimento econômico, não 

possuindo uma preocupação sobre a questão da preservação dos ecossistemas e proteção 

da biodiversidade. 

Para Steinberger (2013), o marco divisório das políticas ambientais no Brasil foi 

a partir da criação do PNMA, cujo objetivo do SISNAMA foi a execução descentralizada 

das políticas ambientais mediante a participação da sociedade civil e a divisão de 

obrigações entre as três esferas de governo.  

A PNMA é considerada uma Lei “guarda chuvas”, devido à complexidade em 

agregar políticas, programas e projetos de meio ambiente em uma única Lei. Esse plano 

representa a matriz que sustenta as políticas públicas ambientais, as regras, as diretrizes, 

os princípios, os instrumentos de proteção, as estratégias, as medidas administrativas e 

legislativas voltadas a conservação da natureza. 

Para Vallejo (2002), o que há é uma “transformação inconclusa” de políticas 

setoriais na PNMA e na Constituição de 88, pois as ações ambientais não são 

desenvolvidas eficientemente pela área ambiental do governo, seja federal, estadual ou 

municipal, mas por outros setores e agências públicas.  

Muito embora as políticas ambientais de criação de áreas protegidas tenham 

iniciado a partir de 1934, seu fortalecimento se deu de forma única, englobando aspectos 

de criação, implementação, manutenção, gestão e fiscalização somente a partir no ano de 

2000, com a criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), com o 

objetivo através da conservação em in situ da biodiversidade (PECCATIELLO, 2011). 

 

3.1.1. Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
 

Como forma de ampliar um arcabouço institucional para mitigar os problemas 

ambientais, a Lei Federal de n° 9.98514 institui o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC), regulamentada pelo Decreto de n° 4.340/2002, estabelecendo 

critérios e normas para a criação, implantação e gestão das UCs (SNUC/MMA, 2004). 

No artigo 2° desta lei constam algumas conceituações a respeito do que é uma UC: 

 

                                                             
 

14 Lei n° 9.985 da Constituição Federal do Brasil, de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação. Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9985.htm> acessado em 

junho de 2012. 
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Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, 

com características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo Poder 

Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial 

de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção 

(BRASIL, LEI 9.985/2000). 

 

O Artigo 4º do SNUC refere-se aos objetivos das Unidades de Conservação 

criadas pelos governos federal, estadual e municipal, são eles: 

I - contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos 

genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais; 

II - proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional; 

III - contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de 

ecossistemas naturais; 

IV - promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais; 

V - promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza 

no processo de desenvolvimento; 

VI - proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica; 

VII - proteger as características relevantes de natureza geológica, 

geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural; 

VIII - proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos; 

IX - recuperar ou restaurar ecossistemas degradados; 

X - proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, 

estudos e monitoramento ambiental; 

XI - valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica; 

XII - favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a 

recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico; 

XIII - proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações 

tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e 

promovendo-as social e economicamente (BRASIL, LEI 9.985/2000). 

 

Para Vallejo (2009), os objetivos do SNUC são praticamente os mesmos listados 

pelo União Internacional para Conservação da Natureza (UICN). Já para Diegues (1998), 

além de nenhum desses objetivos se relacionar à proteção da diversidade cultural das 

populações que vivem dentro ou no entorno das UCs, ao contrário das propostas pela 

UICN, esse projeto foi implantado no Brasil seguindo o modelo de sistema de UCs de 

países europeus e norte-americanos, sendo então [...] um ‘sistema fechado’, isolado da 

realidade do espaço total brasileiro que tem sido amplamente degradado e 

‘maldesenvolvido’ (sic) há décadas” (DIEGUES, 1998, p. 118). 

A lei que cria o SNUC classifica as unidades de conservação conforme os 

objetivos de manejo para evitar possíveis usos indevidos, estabelecendo que essas 

unidades sejam divididas em dois grupos com características específicas: Unidades de 

Uso Sustentável (UUS) e Unidades de Proteção Integral (UPI). 

As UUS admitem a presença de moradores e têm como objetivo compatibilizar a 

conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos. São divididas em sete tipos: 
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Área de Proteção Ambiental (APA), Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE), 

Florestas Nacionais (FLONA), Reserva Extrativista (RESEX), Reservas de Fauna (REF), 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) e Reservas Particulares do Patrimônio 

Natural (RPPN). As UPI têm como principal objetivo preservar a biodiversidade, sendo 

admitido apenas o uso indireto de seus recursos naturais (com exceção de casos 

previamente avaliados). Nesse grupo o SNUC mantém as categorias de Estação Ecológica 

(ESEC), Reserva Biológica (REBIO), Parque (Federal, Estadual e Municipal), 

Monumento Natural (MN) e Refúgio de Vida Silvestre (REVIS) (MMA -Ministério do 

Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, SNUC, 2012)15. 

A categoria Parque é dividida em três níveis, são eles: Parque Nacional (PARNA), 

Parque Estadual (PAREST) e Parque Natural Municipal (PARNMU).  

O SNUC exige a criação de um banco de dados responsável pelas informações 

descritivas e técnicas de cada UC no país, sendo estão o Cadastro Nacional de Unidades 

de Conservação (CNUC) o setor gerencial desses dados. Conforme a figura 6, pode-se 

observar a quantidade de UCs por tipologia e jurisdição por esfera governamental no 

território brasileiro. 

 

                                                             
 

15 Site do MMA-SNUC http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/sistema-nacional-de-ucs-snuc 
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Figura 5 - Dados consolidados de UCs por entes federativos e tipos de manejo. 

Fonte: CNUC/MMA (2017). 

De acordo com os dados oficiais do CNUC/MMA (2017), o total da área protegida 

por UCs no país é equivalente a extensão de 1.585.778 km², um número irrisório se 

comparado ao tamanho do país e a real necessidade de conservar suas paisagens. A 

quantidade de UCs de proteção integral é de 650 unidades e a de uso sustentável é de 

1421 unidades, havendo então uma notável diferença nas quantidades. 

A maioria das UCs do tipo UPI é da categoria Parque, com 399 unidades. Já a 

esfera que possui o maior número de unidades é a Estadual, com 329, sendo que essa 

mesma esfera possui, também, a maior quantidade da categoria Parque, com 205 

unidades. Dessa forma, compreende-se que a esfera Estadual pode ser considerada a peça 

chave na proteção do número das UCs de proteção integral devido a quantidade, 

principalmente da categoria Parque, muito embora o total das áreas de proteção que 

abrangem essa esfera sejam inferiores aos da esfera Federal, necessitando de uma maior 

atenção dos governantes e de ações das políticas públicas para investimento, fiscalização, 

ampliação e proteção de suas áreas. 

Considera-se que a questão ambiental no Brasil conseguiu um movimento de 

transformação de consciência, passando a ter uma visão com enfoque na qualidade de 

vida e desenvolvimento sustentável, graças às políticas ambientais implantadas nos 

últimos anos. Apesar que segundo Vallejo (2002), as decisões do governo brasileiro na 

criação das UCs ainda se apresentam de forma deficiente pela ausência de decisões 

necessárias para a sua efetivação e funcionamento, como a regulação fundiária, gestão de 

conflitos, elaboração de planos de manejo etc. 

Pádua (2002) faz diversas críticas às formas como se têm criado as UCs no país, 

principalmente após o SNUC, pois o Estado cria UCs sem base técnica e científica e 

muitas vezes até sem necessidade, além disso, grande parte das UCs são definidas 

inadequadamente quanto as categorias de manejo e às realidades, gerando conflitos. Na 

verdade, ocorre um grande desconhecimento e confusão por parte dos gestores diante dos 

tipos de categorias de manejo definidas na Lei do SNUC, e muitas dessas categorias 

possuem objetivos semelhantes. 

Conforme Pádua (2002), há uma necessidade no Brasil de inserir as UCs dentro 

de um processo de desenvolvimento econômico local, gerando renda para as populações 

locais, principalmente para as que se inserem dentro das UCs ou que sofreram ou sofrem 
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o impacto da sua criação. Ainda de acordo com a autora, as políticas públicas 

responsáveis por áreas protegidas devem unir suas intenções às das políticas setoriais, 

como a de turismo e lazer, educação, desenvolvimento local e regional, desenvolvimento 

científico e tecnológico (biotecnologia), entre outras, tornando seus objetivos 

interligados. 

O SNUC vem se estabelecendo como modo exclusivo de apropriação do território 

mediante decretos (federais, estaduais e municipais), objetivados para a proteção e 

recuperação de paisagens naturais e pouco alteradas, e como principal lei ambiental de 

conservação da natureza. 
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3.2. Política ambiental de conservação na Paraíba 

 
 

A política ambiental de conservação na Paraíba é regida pela constituição do 

Estado, promulgada em 1989, onde no capítulo IV, que trata da Proteção do Meio 

Ambiente e do Solo, é determinado no artigo 227, inciso IV, que cabe ao estado 

“preservar os ecossistemas naturais, garantindo a sobrevivência da fauna e da flora 

silvestres, notadamente das espécies raras ou ameaçadas de extinção”16. 

Como infraestrutura institucional, tem-se a Secretaria dos Recursos Hídricos, do 

Meio Ambiente e da Ciência e Tecnologia (SERHMACT) como um órgão hierárquico 

maior da administração direta do Poder Executivo, tendo a finalidade de planejar, 

coordenar, supervisionar e executar as ações governamentais relacionadas a identificação, 

aproveitamento, exploração e utilização dos recursos naturais do território. 

O Conselho de Proteção Ambiental (COPAM), instituído pela Lei Estadual n.º 

4.335 de 1981, é um colegiado encarregado de formular a política ambiental do Estado 

da Paraíba, referente à proteção dos recursos ambientais, e também estabelecer normas e 

critérios para o licenciamento ambiental de atividades efetivas ou potencialmente 

poluidoras. 

Para a execução das políticas ambientais tem-se a Superintendência de 

Administração do Meio Ambiente (SUDEMA), que foi criada através da Lei Estadual de 

nº 4033, de 1978. O órgão é responsável pela criação, implementação, fiscalização e 

gestão das UCs estaduais na Paraíba. 

Apesar de não possuir um sistema estadual de UCs, a SUDEMA tenta aliar 

esforços na proteção e fiscalização dessas áreas através do apoio dos núcleos da própria 

instituição em alguns muncípios no estado. 

A partir do ano 2000, o Governo do Estado criou diversas UCs para proteger 

ecossistemas e áreas com características paisagísticas relevantes, porém grande parte 

ainda carece de mecânismos que permitam uma proteção mais eficiente e soluções para 

questões relacionadas a regularização da situação fundiária das terras (no caso de UCs do 

tipo UPI). Entretanto, nos últimos anos ocorreram avanços com a criação do primeiro 

Plano de Manejo, contemplando a UC Parque Estadual Marinho de Areia Vermelha. 

                                                             
 

16 Constituição da Paraíba, promulgada em 1989. Capitulo IV - DA PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

E DO SOLO, arts. 227, p. 110. 
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Torna-se urgente a criação de um Sistema de Unidades de Conservação na 

Paraíba, assim como existem em diversos estados do país, como por exemplo no 

Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo, possibilitando maior efetividade de gestão 

dessas UCs e integrar diversos setores da sociedade interessados na conservação e 

utilização dessas áreas para práticas diversas. 

 

3.2.1. Unidades de Conservação na Paraíba inseridas no Bioma Caatinga 

  

O Bioma Caatinga, localizado em grande parte na região semiárida do Nordeste, 

é considerado um bioma exclusivamente brasileiro devido as suas particularidades em 

termos de espécies animais e vegetais. 

Esse Bioma possui uma alta taxa de diversidade biológica e endemicidade de 

espécies (LIMA, 2012; GIULIETTI et. al., 2004; ALCOFORADO FILHO et. al., 2003; 

RODAL et. al., 1998), e é um dos mais degradados pelo homem ao longo da história, 

necessitando de ações emergenciais de proteção ambiental e ampliação do número de 

áreas protegidas (HAUFF, 2010). 

Várias práticas não sustentáveis ainda ocorrem provocando o surgimento de áreas 

suscetíveis ao processo de desertificação no semiárido, principalmente motivados por 

ações de políticas públicas que incentivam a criação de caprinos e bovinos na região, 

como ocorre no Cariri Paraibano, conforme apontado por Souza (2008). 

De acordo com Tabarelli e Silva (2003), propor estratégias para a conservação da 

biodiversidade do bioma Caatinga é muito complexo, pois há grandes obstáculos a serem 

ainda superados, como a falta de um sistema regional de áreas protegidas e a inclusão do 

componente ambiental nos planos regionais de desenvolvimento. Segundo os autores, a 

criação e efetivação de UCs na Caatinga é bastante deficiente, pois as políticas públicas 

ainda são tímidas e falta o reconhecimento na Legislação brasileira da importância da 

conservação e preservação do Bioma. 

Atualmente nesse Bioma há aproximadamente 157 Unidades de Conservação, das 

quais 33 de Proteção Integral e 124 de Uso Sustentável, conforme pode ser visualizado 

na figura 6. 
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Figura 6 - Dados consolidados de UCs por tipos de manejo no Bioma Caatinga. 

Fonte: CNUC/MMA (2017). 

Em termos de superfície (cerca de 844.453 Km² (11% do território nacional)), a 

Caatinga conta com apenas um pouco mais de 63.448 km² protegidos, dos quais apenas 

10.053 km² em UPIs e 53.624 km² em USS. Considerando a área do bioma, isto representa 

apenas 1,2% e 6,5%, respectivamente, não protegendo 10% do bioma. 

Apesar da escassez de dados mais atuais sobre a evolução do número de UCs na 

Paraíba, a figura 7 apresenta algumas informações da quantidade de UCs no estado, até o 

ano de 2008. 
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Figura 7 - Quantificação das UCs na Paraíba inseridas no Bioma Caatinga. 

Fonte: MMA, 2008. 

As UCs na Paraíba inseridas no Bioma Caatinga somente protegem 1,21% (62. 

022 ha) da área abrangida pelo bioma, que ocorre em cerca de 92% do território do estado, 

sendo um número insignificante. Além disso, se localizam muito distantes umas das 

outras e sem nenhuma conectividade entre elas. 

Observa-se que a maioria das UCs na Paraíba inseridas no Bioma Caatinga foram 

criadas somente a partir dos anos 2000, demonstrando que é recente uma política pública 

de conservação com a criação de áreas protegidas no estado. 
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4. METODOLOGIAS DE VALORAÇÃO DA PAISAGEM PARA O 

ORDENAMENTO TERRITORIAL 

 

 

4.1. Estudos e tipologias de métodos de valoração da paisagem 

 

 

Pires (1993) afirma que os estudos em torno da paisagem, enquanto conceito e 

enquanto expressão visível e perceptível da realidade, são variados: há os meramente 

descritivos, os classificativos com base em unidades homogêneas, os estudos de 

percepção visual, os de análise da qualidade e fragilidade visual com uso de técnicas 

estatísticas, os de valoração dos componentes da paisagem, etc. 

Segundo Arenaza (1997), considerando a paisagem como elemento do meio 

físico, definida como um registro da capacidade do desenvolvimento das atividades 

humanas sobre o território, uma nova abordagem da paisagem também se articula 

conceitualmente através dos estudos de engenharia, vindo apoiar o ordenamento 

territorial com conceitos como aptidão do território e impacto ambiental. 

Conforme Pomar (1999), as ciências interessadas no estudo da paisagem se 

dividem basicamente em dois domínios: uma abordagem de análise integrada, realizada 

por geógrafos físicos e ecólogos, que analisam a relação entre os elementos do 

geossistema ou ecossistema como meio vital dos seres vivos e das atividades do homem; 

e uma outra abordagem de análise social, articulada pela Geografia da Percepção 

(humanista e cultural) e Ecologia Humana, que busca a compreensão da percepção da 

paisagem pelas pessoas e a valoração da qualidade estética da paisagem. 

A expressão “valoração da paisagem” é utilizada por diversas ciências 

interessadas na paisagem como objeto de estudo. No entanto, considerando a paisagem 

como aspecto físico natural e como dimensão ecológica, a Geografia, em especial a 

Biogeografia, e a Ecologia, utilizam-se de tal expressão como um paradigma 

metodológico, compreendendo o termo equivalente a “avaliação”, no sentido da 

possibilidade de avaliar o estado ou a qualidade da paisagem (POMAR, 1999). 

Tomando o meio biogeofísico como suporte dos ecossistemas e das atividades do 

homem, a valoração compreende a paisagem como um recurso natural, cultural e 

territorial que auxilia na tomada de decisões no ordenamento territorial e gestão dos 

recursos naturais. 
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Pomar (1999) afirma que na literatura a valoração da paisagem pode ser 

simplificada em duas vertentes diferentes: a avaliação científica (técnica) e a avaliação 

social. 

Segundo Pomar (1999), a avaliação científica surgiu de uma corrente de 

investigação iniciada nos Estados Unidos na década de 1960, sendo elaborada por 

especialistas de diferentes áreas (botânicos, ecólogos, geógrafos, biólogos, arquitetos 

paisagistas), considerando a valoração em função das características físicas e antrópicas 

da paisagem e dando ênfase aos estudos sobre as qualidades ecológicas do território e a 

manutenção de suas características naturais, destacando-se nessa época os trabalhos de 

McHarg (1969)17 e Leopold (1969)18. 

De acordo com Pomar (1999), as propostas de avaliação social da paisagem 

surgiram na década de 1970, no Reino Unido e Estados Unidos, considerando a estética 

e questões subjetivas que condicionam os sentimentos e a percepção da paisagem, assim 

como os condicionantes educativos e culturais que influenciam o observador e a relação 

desse observador com a paisagem que contempla. 

Essa proposta de avaliação social da paisagem se espalhou pelo mundo, se 

desenvolvendo na Escola Ibérica nas décadas de 1980 e 1990, mais precisamente no 

núcleo de estudos da Universidad Autónoma de Madrid, iniciados pelo ecólogo Fernando 

Bernáldez González já desde a década de 1960 (BOLÓS I CAPDEVILA et. al., 1992). 

Para Bernáldez (1981) a percepção da paisagem é multisensorial, não sendo 

exclusivamente ótica. A percepção seria um processo de seleção da informação, 

reconhecimento e de interpretação de mensagens recebidas pelos órgãos sensoriais, de 

forma distinta em cada indivíduo. 

Na prática, os estudos dos aspectos estéticos da paisagem buscam, geralmente 

utilizando a metodologia de pares de fotografias de diferentes unidades de paisagem, 

avaliar a qualidade cênica das paisagens através da valoração das preferências 

paisagísticas de uma dada população. 

Dentro dessas duas correntes (científica e social) de estudo da paisagem, há uma 

variedade de métodos de valoração, distinguindo-se basicamente entre os que buscam 

                                                             
 

17 MCHARG, I. L. Design With Nature (First edition). Garden City, NY: Published for the American 

Museum of Natural History by the Natural History Press, 1969. 
18 LEOPOLD, L.B., 1969. Quantitative comparison of some aesthetic factors among rivers. U.S. 

Geological Survey 620, Washington, D.C., U.S.A Department of the Interior, 1-16. 
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como objetivo valorar o “estado” e os que buscam valorar a “qualidade visual” da 

paisagem (ARENAZA, 1997). 

Segundo Arenaza (1997), a maioria dos trabalhos de George Bertrand, que 

buscam valorar o estado da paisagem em sua evolução clímax através da dinâmica da 

vegetação, e os trabalhos de Tricart e Killian (1982), classificando as unidades de 

paisagem a partir de uma valoração do grau de estabilidade e desenvolvimento da 

vegetação, com enfoque na dinâmica dos processos morfogenéticos, são exemplos de 

métodos de valoração do “estado” da paisagem (ARENAZA, 1997). 

De acordo com Ignácio (1984), a qualidade visual de uma paisagem está 

relacionada com o nível de primazia de suas características estéticas (visuais), derivada 

da interação entre os elementos biofísicos, processos perceptivos, conhecimentos e 

vivências do observador. 

Na opinião de Fernandéz (1979), para avaliar a qualidade da paisagem deve-se 

utilizar critérios subjetivos, com base em juízos de valor, devido a indefinição da 

valoração em termos absolutos em face de gama de elementos diversos da paisagem. 

Aguiló et. al. (1995) apud Arenaza (1997) definem que os métodos que valoram 

a qualidade visual da paisagem se dividem em dois tipos: 

 

1- Métodos independentes dos usuários da paisagem: é realizado por especialistas e 

se dividem em dois grupos: 

 Métodos diretos de valoração da qualidade visual: se caracteriza pelo fato da 

avaliação se realizar apenas à qualidade visual, por meio da contemplação da 

totalidade da paisagem (sem desagregar seus componentes ou elementos) em 

campo ou através de alguma representação que a substitua (fotografia, vídeos, 

gravuras).  

 Métodos indiretos de valoração da qualidade visual: se caracterizam por incluir 

métodos qualitativos e quantitativos que avaliam a paisagem analisando e 

descrevendo seus componentes ou através de categorias estéticas, buscando 

reduzir a subjetividade. 

 

2- Métodos dependentes dos usuários da paisagem: esse método se realiza pela 

avaliação observacional, se dividindo em três linhas de trabalho: 

 A valoração da paisagem ocorre através das relações entre os aspectos físicos 

e os juízos ou respostas da percepção destes estímulos; 
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 A valoração da paisagem se dá através dos aspectos cognitivos do indivíduo, 

se relacionando com o modelo psicológico relacionado a teoria da 

personalidade; 

 A valoração da paisagem ocorre a partir do método fenomenológico, ao qual 

busca a interpretação do ambiente. 

 

Segundo a classificação de Ignácio et. al. (1984), no universo metodológico há 

também o Método Misto. Nesse método a valoração se realiza inicialmente com base no 

método direto de avaliação da paisagem e em seguida considera-se o estudo da atuação 

de cada componente ou categoria visual especifica no valor total da paisagem, através de 

análises estatísticas utilizando-se inventários. Segundo o autor, atualmente quase todos 

os métodos utilizados estão incluídos dentro dessa tipologia. 
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4.2. Propostas metodológicas de valoração da paisagem para o ordenamento 

territorial 
 

 

Há diversas metodologias que norteiam o conceito de valoração da paisagem na 

literatura, encontrando-se termos como valoração ambiental (econômica), valoração 

ecológica (serviços ecossistêmicos), avaliação ambiental (avaliação de impacto), 

valoração estética da paisagem (preferências paisagísticas), porém todas essas 

terminologias citadas possuem abordagens e objetivos diferentes entre si. 

Como ferramentas do ordenamento territorial, as diversas metodologias de 

valoração buscam nas múltiplas dimensões da paisagem (estéticas, econômicas, 

pedagógicas, territoriais, ecológicas, naturais) avaliá-la enquanto recurso, propondo 

alternativas de manejo para o seu melhor aproveitamento. Além disso, essas metodologias 

possibilitam o conhecimento do estado natural e qualidade visual da paisagem, além da 

possibilidade de compreender sua funcionalidade e estrutura ecológica. 

Bohrer e Dutra (2009) citam que a biodiversidade pode ser valorada em termos 

ecológicos ou econômicos, partindo do pressuposto do valor de uso (direto) e de não uso 

(indireto) dos recursos da biodiversidade, incluindo, também, o conhecimento tradicional 

ou folclórico, seja por sua importância atual ou potencial. 

Os estudos sobre valoração ambiental econômica ou valoração monetária dos 

recursos naturais, dentro do campo de estudo da economia ambiental, buscam medir os 

os valores econômicos totais dos recursos da paisagem através de critérios econômicos, 

apoiados pela contabilidade ambiental, com base no bem-estar do homem diante da 

questão da variação de disponibilidade dos bens e serviços ambientais para uso ou não, 

utilizando-se geralmente o método de Valoração Contingente (MEDEIROS & YOUNG, 

2011). Nesse caso, a paisagem é entendida como capital natural. 

Segundo Medeiros e Young (2011), há uma escassez de metodologias capazes de 

empregar valor monetário às paisagens e isso pode ser constatado no relatório pioneiro 

sobre a contribuição das UCs para a economia do Brasil, onde utilizou-se do método do 

Princípio do Valor Econômico Total, que valora os recursos ambientais com base na soma 

dos bens e serviços produzidos por ele, sem levar em consideração o preço de mercado, 

devido a carência de metodologias para estimar valores de existência. 

A expressão valoração da paisagem em alguns outros trabalhos possui uma 

estreita ligação com os estudos dos serviços ecossistêmicos (regulação do clima, refúgio 
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da vida silvestre, ciclagem de nutrientes, controle biológico, controle de erosão do solo e 

retenção de sedimentos, recreação, cultura) (CONSTANZA et. al., 1997). 

Vale destacar o trabalho de valoração ambiental de Constanza et. al. (1997) que, 

baseando-se na classificação e quantificação de serviços dos sistemas ecológicos e no 

estoque de produção de capital natural, estimou o valor econômico de 17 serviços 

ecossistêmicos em 16 biomas, e concluíram que os serviços ecossistêmicos contribuem 

indiscutivelmente para o bem-estar humano e do Planeta, sendo estimado que esses 

ecossistemas promovem cerca de 33 trilhões de dólares em serviços anualmente. 

Trabalhos na área da ecologia também são importantes, como o de Fisher et. al. 

(2007), contribuindo sobre a definição de serviços dos ecossistemas, que constatam que 

os ecossistemas e os seus serviços não são homogêneos em diferentes paisagens, sendo 

heterogêneos no espaço e evoluindo ao longo do tempo, portanto não são fenômenos 

estáticos. 

Syrbe e Walz (2012) também contribuem nessa linha de raciocínio, abordando 

sobre os recursos dos serviços ecossistêmicos em diferentes paisagens e os aspectos 

espaciais da sua heterogeneidade e configuração, incluindo as atividades humanas. 

Em alguns outros estudos, às vezes aparece como sinônimos os termos “serviços 

da paisagem” e “serviços ecossistêmicos” (VALENCIA et. al., 2015b). Porém, de acordo 

com Valencia, Zaballos e Loiarte (2015), somente pode-se ampliar a terminologia 

paisagística, no sentido de considerar serviços da paisagem e serviços ecossistêmicos 

como sinônimos, se entre esses dois termos houver um sentido de espacialidade nos 

estudos. 

Os estudos quantitativos relacionados à biodiversidade em ecossistemas, como os 

estudos de Whittaker (1975), que mede os parâmetros de quantidade e abundância de 

táxons e sua diversidade genética, também contribuem demasiado aos estudos de 

valoração da paisagem. 

Outros na linha da Ecologia da Paisagem também se mostram pertinentes, como 

o de Forman (1995), que busca através de uma avaliação ecológica da estrutura e função 

da paisagem, identificar o grau de biodiversidade dos elementos presentes em Patches 

(fragmentos) ou habitats formando um mosaico, medido sob três escalas principais: 

genética, taxonômica e espacial. 

Trabalhos na área da biogeografia merecem destaque, como o de Kirby (1986), 

sobre aspectos concernentes a valoração dos ecossistemas florestais com base no 

levantamento de bioindicadores nesse tipo de ambiente. 
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Sobre percepção paisagística destacam-se os trabalhos pioneiros de Zube, Sell e 

Taylor (1982)19, Zube, Brush e Fabos (1975)20, Kaplan y Kaplan (1989)21 e Bourassa 

(1990)22, que desenvolveram pesquisas sobre valoração de preferências paisagísticas 

(MARENZI, 1996; VALENCIA, ZABALLOS e LOIARTE, 2015). 

No Brasil, os trabalhos de valoração estética da paisagem que se destacam são os 

estudos de Pires (1993) e Marenzi (1996), que desenvolveram pesquisas sobre avaliação 

da qualidade visual da paisagem como recurso ambiental e preferências paisagísticas da 

população no litoral do Estado de Santa Catarina. E no campo da interpretação e valoração 

pedagógica da paisagem sob um viés da educação ecológica destaca-se a tese de 

Guimarães (2007), que trabalhou com trilhas ecológicas interpretativas e vivências na 

natureza. 

De acordo com Valencia, Zaballos e Loiarte (2015), a maioria dos trabalhos sobre 

biodiversidade focalizam níveis muito detalhados, como o genético, e os estudos sobre 

ecossistemas florestais são muito complicados para compreendê-los dentro de uma visão 

aplicável. Segundo esses autores, a proposta metodológica LANBIOEVA se baseia na 

análise da paisagem, levando em consideração os estudos sobre vegetação com ênfase na 

sua madureza ecológica, grau de intervenção antrópica, capacidade de acolher a fauna e 

uso cultural da paisagem vegetal. 

Como são diversas as metodologias e enfoques de análise da paisagem, nesta 

pesquisa optou-se pela utilização da proposta metodológica de valoração da paisagem 

vegetal, denominada LANBIOEVA. 

 

4.2.1. Método IRAMS 

 

Buscando investigar sobre a gênese da metodologia LANBIOEVA dentro da 

corrente ecológica e geográfica espanhola, constatou-se que possui seu modo operativo 

semelhante a metodologia de valoração e cartografia de impactos ambientais “Sistema de 

                                                             
 

19 ZUBE, E.; SELL, J.; TAYLOR, J. Lanscape perception: Research, application and theory. 

Lanscape Planning, 9, 1982, p. 1-33. 
20 ZUBE, E.H.; BRUSH, R.O.; FABOS, J.G. Landscape Assessment: Values, 

Perceptions and Resources. Dowden, Hutchinson and Ross, Stroudsburg, 1975. 
21 KAPLAN, R.; KAPLAN, S. The Experience of Nature. Cambridge UK, Cambridge Univerisity Press. 

1989. 
22 BOURASSA, S.C. A paradigm for landscape aesthetics, Environ. Behav., 22, 1990, p. 787-812. 
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Minimização e Registro de Impactos” (IRAMS - Impact Recording And Minimization 

System), criado na década de 1970, na Espanha. 

A tese para essa constatação se baseia na forma de como são elencados alguns 

procedimentos metodológicos no método IRAMS e de como são ponderados os critérios 

de interesse para a valoração e avaliação diagnóstica de unidades ambientais, desde os 

aspectos naturais aos estéticos-percepcionais, pedagógicos e de ameaça, se assemelhando 

ao método LANBIOEVA, apesar deste último ser mais complexo e possuir objetivos 

diferentes, focando no estudo da paisagem vegetal. 

Um referencial na literatura que também norteou a constatação se refere a um 

artigo publicado em 1992, com autoria de um dos criadores do método LANBIOEVA, o 

espanhol Guillermo Meaza, sob o título de “Propuesta metodologica de valoracion 

fitogeografica de unidades de paisaje vegetal”23, que se utiliza do método IRAMS para a 

valoração da paisagem vegetal com base na perspectiva da fitogeografia, cujo trabalho 

propôs adaptações ao própio método para o estudo valorativo de unidades de paisagem 

vegetais, com base nas adaptações já realizadas na época por Onaindia, Benito e Mijangos 

(1988), Onaindia et. al. (1988)24 e de Loidi et. al. (1992)25. 

O sistema IRAMS (Impact Recording And Minimization System) foi criado por 

González Bernáldez, Rodenas Lario, Fernando Sancho Royo (1974)26, sendo 

posteriormente melhorado por Rodenas Lario (1977) e Sancho Royo et. al. (1981), e 

adaptado por Onaindia, Benito e Mijangos (1988), Onaindia et. al. (1988) e Meaza e 

Arenaza (1992). 

Em síntese, o sistema IRAMS é uma metodologia global de avaliação e valoração 

de impactos ambientais, que se opera na elaboração de classificações, levantamento de 

hipóteses de impactos e cartografias ecológicas de unidades territoriais/ambientais 

                                                             
 

23 O objetivo do estudo consistiu na emissão de um diagnóstico sobre o interesse naturalístico e de proteção 

das comunidades vegetais da Reserva da Biosfera de Urdabai, localizada na comunidade autônoma do País 

Vasco, na Espanha. 
24 ONAINDIA, M. et. al. Gestion de recursos naturales: diversas alternativas de uso en la Zona de 

Morterondo (Mungia). KOBIE (Serie Ciencias Naturales), Bilbao, Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación 

Foral de Vizcaya, NºXVll, 1988. 
25 LOIDI, J. et. al. Los ecossistemas forestales, preforestaies y pascícolas de las comarcas de Ayala, 

Mena y Orduña: tipificación, procesos de degradación, propuestas para su preservación, valoración 

naturaiística. Proyecto de Investigación. Gobierno Vasco, 1992. 
26 BERNÁLDEZ, F. G. et al. 1974 "Um systeme d'enregistrement et minimisation des impacts sur 

I'enviroment" FU.B. Belgique. 
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baseadas em aspectos naturais, estéticos e pedagógicos, dentro do campo de planejamento 

territorial integrado (ONAINDIA, BENITO e MIJANGOS, 1988). 

A proposta original do sistema IRAMS (LARIO, 1977) contempla os seguintes 

critérios de valoração: interesse científico, interesse de conservação, interesse por sua 

rareza ou singularidade, interesse estético-paisagístico e interesse pedagógico. 

Já na proposta de Meaza e Ormaetxea Arenaza (1992) de adaptação do método 

IRAMS para a valoração fitogeográfica, o critério de Interesse de Conservação foi 

desconsiderado e o critério de Interesse Científico foi modificado para “Interesse 

Florístico-Biocenótico”. Os autores incluíram os critérios de Interesse de Naturalidade e 

Vulnerabilidade e mantiveram os critérios de Interesse de Rareza ou Singularidade, 

Interesse Pedagógico e Interesse Estético-Percepcional. 

Todos esses critérios adaptados por Meaza e Ormaetxea Arenaza (1992) estão 

presentes atualmente no método LANBIOEVA, sendo alguns com nomes diferentes, mas 

com o mesmo objetivo. Entretanto, como já explicado, ambas são propostas 

metodológicas diferentes e com objetivos diferentes. 

Torna-se oportuno afirmar que não se quer diminuir com esses apontamentos o 

labor dos autores quanto a construção e originalidade da proposta metodológica do 

modelo LANBIOEVA, apenas trata-se de uma interpretação pessoal e racional.  

 

4.2.2. Metodologia LANBIOEVA (Landscape Biogeographic Evaluation) 

 

A proposta de Valoração Biogeográfica da Paisagem, denominada de 

LANBIOEVA (Landscape Biogeographic Evaluation), de raiz biogeográfica, se trata de 

uma metodologia integrada de inventariação, avaliação e valoração paisagística, focando 

no estudo da vegetação como elemento principal da avaliação. Desenvolvida há mais de 

25 anos em escala global, a metodologia foi aplicada em diversas paisagens boreais e 

temperadas da Europa e América do Sul. 

A LANBIOEVA reconhece a vegetação como um recurso biológico, patrimônio 

natural e cultural da humanidade, buscando diagnosticar e avaliar qualitativamente o 

estado atual das paisagens vegetais, sob uma perspectiva conservacionista. Além disso, 

busca avaliar o grau de ameaça e indicar áreas para conservação (VALENCIA et. al., 

2015b). 

A análise valorativa da vegetação é interdisciplinar, uma vez que envolve diversos 

campos do conhecimento, como a botânica, ecologia, geografia, sociologia etc., 
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consequentemente necessitando de uma equipe de especialistas nessas áreas para discutir 

os procedimentos e melhor adequá-los aos objetivos de estudo (RODRÍGUEZ & 

AGUIRRE, 2000). 

A LANBIOEVA estabelece uma ferramenta global de avaliação e valoração da 

paisagem vegetal. Ela oferece uma visão transversal e reúne características relacionadas 

aos valores naturais intrínsecos das unidades de paisagem, juntamente com outros 

relacionados aos processos ecológicos e também os de caráter cultural e de manejo do 

território, complementando outras linhas de trabalho já existentes sobre valoração da 

paisagem e valoração ambiental (VALENCIA, ZABALLOS e LOIARTE, 2015). 

O objetivo da LANBIOEVA é apresentar uma ferramenta de fácil operação e 

aplicável a diversos ambientes ou paisagens, sendo ao mesmo tempo robusta para 

congregar aspectos naturais, ecológicos, culturais e pedagógicos da paisagem. 

O inventário utilizado na LANBIOEVA possui uma aplicação mais detalhada se 

comparado ao tradicional (fitossociológico), por ser mais completo, permitindo uma 

caracterização geobotânica e biogeográfica muito mais confiável e um diagnóstico mais 

refinado da qualidade do meio (VALENCIA et. al., 2015b). 

Apesar da metodologia ter uma proposta de valoração global, possuir anos de 

desenvolvimento e aplicações em diversos âmbitos territoriais, o modelo metodológico 

encontrado nas publicações está adaptado para zonas temperadas e boreais, necessitando 

de uma adaptação para zonas equatoriais e tropicais. 

Atualmente, a LANBIOEVA vem sendo aplicada no território da Espanha, sob 

apoio do Governo, para o planejamento ambiental, assim como foi aprovado no projeto 

“Marco metodológico integrado para la valoración biogeográfica de espacios red natura 

2000”, que se trata de um esforço para delimitar várias áreas protegidas de interesse 

comunitário na Comunidade Autônoma do País Vasco (AGUIRRE, VALENCIA e 

QUINTANILLA, 2011). 

A metodologia se sustenta em dois conceitos valorativos diferenciados, mas que 

possuem uma estreita ligação com o sistema operativo da metodologia: Interesse de 

Conservação (critérios de ordem natural e cultural) e Prioridade de Conservação (critério 

de ameaça). 
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O conceito valorativo Interesse de Conservação se mede em função de critérios 

de ordem natural e cultural, que fornecem informações diagnósticas efetivas e se aplicam 

às escalas de trabalho mais habituais27 no estudo valorativo das paisagens vegetais. 

Os critérios de ordem natural se fundamentam em parâmetros fitocenóticos, 

territoriais e mesológicos. Esses parâmetros informam atributos intrínsecos da flora e da 

vegetação, questões corológicas28 e sua relação com os elementos do ecogeossistema. Já 

os critérios de ordem cultural buscam quantificar valores etnobotânicos, percepcionais e 

didáticos da paisagem vegetal. 

Conforme Valencia et. al. (2015b), os critérios de ordem cultural têm sido 

desconsiderados ou utilizados de forma facultativa na maioria das propostas valorativas, 

devido ao reducionismo naturalístico do campo das ciências naturais e as dificuldades de 

objetivação que existem nos parâmetros de caráter natural. 

O conceito valorativo Prioridade de Conservação atua conjuntamente com o 

conceito de Interesse de Conservação, focando em aspectos que dão urgência às atuações 

conservacionistas, como a questão de ameaça antrópica que áreas com grande valor e 

interesse de conservação podem estar submetidas. O critério de Ameaça é o fundamento 

para a avaliação da prioridade de conservação de qualidades (madureza, rareza ou valor 

etnobotânico, por exemplo) da paisagem vegetal, possuindo os parâmetros de coeficiente 

de pressão demográfica, acessibilidade/transitabilidade e ameaça alternativa. 

A metodologia LANBIOEVA não dispõe de critérios ou tabela de valores que 

indiquem um padrão positivo ou negativo sobre o resultado obtido em cada unidade ou 

paisagem vegetal analisada. A ideia é gerar valores para orientar o interesse ou prioridade 

de conservação de determinada paisagem vegetal. 

 

4.2.2.1. Metodologia complementar à LANBIOEVA para paisagens florestais 

 

De acordo com Aguirre e Rodríguez (2001), a metodologia complementar de 

valoração de ecossistemas florestais trata-se de complementar os parâmetros globais de 

Interesse Natural (INNAT), Interesse de Consdervação (INCON) e Prioridade de 

                                                             
 

27 De acordo com os autores, descartou-se outros tipos de parâmetros que requerem escala de trabalho muito 

detalhadas (no caso de alguns parâmetros fitocenóticos - índices de Shannon, Magurran, Gehú, Kirby, etc.), 

por serem muito complicados e difíceis de aplicar, mas que são de inegável interesse e eficácia valorativa. 
28 Questões que envolvem a distribuição espacial da vegetação. 
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Conservação (PRICON)29 (e não os substituir), com vários índices específicos para este 

tipo de formação vegetal, como também para incluir ecossistemas que somente podem 

ser avaliados nesse tipo de estudo, com base nos estudos de Kirby (1986)30. 

O interessante dessa metodologia complementar para paisagens florestais é que 

ela busca valorar aspectos naturais específicos inerentes a esses tipos de ecossistemas, 

assim como aspectos culturais relacionados a tradições humanas que se utilizam das 

florestas para realizar diversas atividades, desde questões relacionadas a busca de 

fármacos, como questões relacionadas a aspectos metafísicos (mágicos, espirituais, 

simbólicos) com relação a vegetação, assim como vestígios antigos de uso 

(arqueológicos, primitivos) presentes nesses tipos de paisagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 

29 Todos esses parâmetros pertencem a metodologia LANBIOEVA e são explicados nos procedimentos 

metodológicos. 
30 KIRBY, K. Forest and woodland evaluation. Wildlife Conservation Evaluation. London, Chapmanand 

Hall. 1986. p. 202-221. 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

5.1. Procedimentos metodológicos 
 

 

A metodologia LANBIOEVA requer a prévia coleta de dados primários e 

secundários sobre a área pesquisada, bem como a escolha das parcelas que melhor 

representem cada um dos tipos de paisagem que serão valoradas. Nesse sentido, serão 

apresentados os procedimentos técnicos de levantamento, coleta e análise de dados e, 

posteriormente, os critérios usados para diferenciar os tipos de paisagens nas quais a 

metodologia de valoração foi aplicada, bem como apresentados os procedimentos 

metodológicos que auxiliaram para atingir outros objetivos específicos. 

 

5.1.1. Levantamento, coleta e compilação de dados primários e secundários 

 

A coleta de dados em fontes secundárias foi realizada inicialmente com um 

levantamento e revisão bibliográfica para a construção teórica e metodológica da 

pesquisa. 

Foi realizada uma pesquisa documental em órgãos governamentais, tais como: 

Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para coleta de dados demográficos; 

Secretaria de Planejamento (SEPLAN) da Prefeitura Municipal de Campina Grande 

(PMCG), para obter informações sobre a área de estudo;  e a Superintendência de 

Administração do Meio Ambiente (SUDEMA) em João Pessoa e Campina Grande, com 

o objetivo de coletar documentos relacionados aos decretos de criação da UC PAREST 

PRJO, estudos ambientais da área e coleta de material cartográfico. 

As informações obtidas no IBGE correspondem aos dados de densidade 

demográfica, Censo Demográfico de 2010, para os setores censitários em que a área de 

estudo se insere. 

As informações obtidas na SEPLAN correspondem ao Plano Diretor Municipal 

de 2006 e construção do Plano Diretor de 2016, além do esboço esquemático do projeto 

da Alça Leste.  

Na SUDEMA não se obteve quantidade satisfatória de materiais, sendo 

encontrados apenas os decretos publicados pelo governo estadual no Diário Oficial   da 

União e algumas referências sobre a UC em um material midiático de divulgação das UCs 
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na Paraíba31. Por isso, utilizou-se na pesquisa o material cartográfico dos limites da UC 

adaptados por Souza (2012), que se trata dos limites oficias da UC PAREST PRJO, assim 

como uma adaptação do mapa planialtimétrico cadastral da área, produzido pela 

ATECEL (2004) no ato de criação da UC. 

Adaptou-se para a área da UC o mapa geológico (CPRM, 2002) e pedológico 

(AESA, 2006) ds Paraíba, nas escalas 1:500.000, ambos para darem suporte à aplicação 

da metodologia de valoração da paisagem (LANBIOEVA), que será apresentada mais 

adiante. 

A coleta de dados primários ocorreu inicialmente na SUDEMA, com a realização 

de entrevistas semiestruturadas com a coordenadora de Estudos Ambientais, setor 

responsável pela gestão de UCs. 

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com proprietários de terras, 

trabalhadores arrendatários e/ou moradores de condição na área de estudo. Tais 

entrevistas tiveram o objetivo de conhecer os tipos de uso do solo, formas de manejo, 

condições de trabalho, usos conflitantes de acordo com a legislação ambiental, 

regularização fundiária, percepção da população sobre a paisagem e história local. 

Antes de aplicar a metodologia LANBIOEVA, tornou-se necessário dividir a área 

de estudo em três (3) zonas, com o intuito de facilitar os trabalhos em campo e a 

organização dos dados em laboratório, sendo: duas zonas na área da UC (Zona 132 e Zona 

233) e uma representando toda a área fora dos limites da UC (Zona 334). 

                                                             
 

31 Cartilha impressa em papel e documentário em DVD (Disco Digital de Vídeo) denominado “Unidades 

de Conservação da Paraíba: conservarmos, a que será que se destina? ”, lançado em 2010. Cartilha digital 

disponível em: < https://issuu.com/cesarthur/docs/encarte-dvd_2_baixa>. Acesso em: 05 de abril de 2017. 
32 Zona 1: possui áreas com vegetação antropizadas e pode ser dividida de acordo com a morfologia do 

relevo, possuindo basicamente dois tipos: encostas em sua maioria ligeiramente íngremes, algumas com 

mais de 45 graus de inclinação, e relevos dissecados formados pela escavação das drenagens das águas 

pluviais e fluviais do Riacho das Piabas. Os terrenos levemente inclinados possuem vegetação arbustiva 

rala e são potenciais para a construção civil, enquanto que as áreas rebaixadas e de encostas acentuadas a 

vegetação é mais densa e de porte arbóreo e arbustivo-arbóreo, ocorrendo também terrenos sem vegetação 

nativa, onde o uso é destinado a agricultura, devido as condições naturais de umidade e fertilidade do solo. 
33 Zona 2:  possui basicamente vegetação densa contínua de porte arbóreo e arbustivo-arbóreo, intercaladas 

por afloramentos rochosos de grande expressão, possuindo topografia levemente ondulada e encostas mais 

íngremes onde se localizam os blocos de rochas com mais de 20 metros. Há pequenos vales e drenagens 

pluviais que se direcionam no sentido Leste-Oeste ao vale da zona 1. Atualmente, grande parte das terras 

não possui uso, mas que já foi palco de diversos tipos de atividades no passado, como agricultura, pecuária 

e exploração de granito. 
34 Zona 3: à leste e sudeste dos limites da UC, é formada basicamente por um tapete vegetal continuo, onde 

sobre terrenos ligeiramente ondulados ocorre Bosques Tropófilos Arbustivo-Arbóreos com Ziziphus 

joazeiro Mart., e em terrenos com maior declividade, ocorre Bosques Tropófilos Arbóreos com Schinopsis 

brasiliensis Engl. e Bosques Tropófilos com Syagrus cearensis Noblick em maior expressão próximos a 

afloramentos rochosos. Na direção norte da UC, são encontradas áreas planas de pastagens, com 
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As duas zonas dentro da UC foram definidas com base no mapa de uso e ocupação 

do solo e continuidade espacial das paisagens vegetais mais conservadas. 

As técnicas de mapeamento utilizadas tiveram como suporte um Sistema de 

Informações Geográficas (SIG). Foi criada uma base de dados digital no software gratuito 

Spring 5.3, onde foram elencados planos de informações com dados georreferenciados da 

área de interesse e em seguida produzidos mapas temáticos que auxiliaram na 

compreensão do contexto em que se insere a área de estudo.  

Foi elaborado um mapa do uso e ocupação do solo da UC PAREST PRJO, sendo 

a sua compreensão essencial para prosseguir com a posterior etapa metodológica da 

pesquisa. O mapa foi elaborado com base em imagem de alta resolução de abril de 2015, 

obtida do software Google Earth versão Profissional, e com base nos dados do mapa 

planialtimétrico cadastral da área da UC (ATECEL, 2004), além das observações em 

campo, possibilitando que fosse o mais próximo possível da realidade. 

Analisar os usos conflitantes do solo na UC faz parte de um dos objetivos da 

pesquisa. Nesse sentido, para identificação e análise dos principais tipos de usos 

conflitantes na UC, tomou-se como base as diretrizes gerais e objetivas da tipologia de 

UC de Proteção Integral estabelecidas pelo Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC). A partir do mapa de uso e ocupação do solo, cartografou-se as 

áreas de uso conflitantes. 

Quanto à análise das ameaças aos recursos naturais da UC, foram definidos dois 

níveis de ameaças com base nos tipos de usos conflitantes, com o intuito de auxiliar na 

tomada de decisões para a indicação de novas áreas e elaboração do zoneamento dos usos 

compatíveis aos objetivos de uma UC do tipo UPI, onde: 

 Ameaça preocupante: quando um tipo de uso conflitante não causa danos 

irreversíveis aos recursos naturais, sendo possível de ser controlado ou 

solucionado em um curto prazo, através de ações educativas ou 

mitigadoras. 

                                                             
 

predominância de vegetação herbácea. Na direção oeste da UC, encontram-se áreas de APPs com acentuada 

declividade e áreas urbanas, ocorrendo vegetação arbustiva e redes de drenagem que migram ao canal do 

riacho das piabas, muito próximas aos limites urbanos da cidade. À sudeste e sul dos limites da UC, 

basicamente é constituído por áreas urbanas e pequenas chácaras, respectivamente. 
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 Ameaça muito preocupante: quando um tipo de uso conflitante causa 

danos irreversíveis aos recursos naturais, não sendo possível de ser 

controlado ou mitigado em um curto prazo. 

A condição de ameaça foi definida como a influência do impacto negativo que 

determinados tipos de usos conflitantes oferecem às unidades de paisagem, tais como 

isolamento, perturbação, desmatamento etc. 

Para elaboração dos mapas de valoração, baseando-se em Rodríguez e Aguirre 

(2000), tornou-se necessário anteriormente definir as tipologias de unidades de paisagem, 

delimitá-las e georreferenciá-las em ambiente SIG, mediante trabalho de observação em 

campo e uso de técnicas de sensoriamento remoto (on screen) em imagens de satélite de 

alta resolução espacial, se baseando no mapa de uso e ocupação do solo da UC. 

A classificação e eleição das unidades de paisagem na área de estudo teve como 

parâmetro a condição hídrica e bioclimática da vegetação, com base nos regimes 

ecodinâmicos propostos por Cámara (1997, 2005), além de observar a sua fisionomia, as 

características dos habitats, os tipos de espécies dominantes, formas de vida, além do uso 

histórico e cultural das paisagens. 

Inicialmente, a proposta de indicação de novas áreas se baseou em observações 

empíricas de paisagens conservadas e interessantes do ponto de vista geológico e 

geomorfológico, localizadas em grande parte à leste da área, assim como diante das 

questões dos conflitos de uso já consolidados no interior da UC. 

Porém, a escolha dos tipos de paisagens fora dos limites da UC (zona 3) ocorreu 

com base nos resultados obtidos na UC, ou seja, optou-se por selecionar apenas os tipos 

de paisagens que tiveram pontuações elevadas nos critérios de interesse natural e cultural, 

a fim de compará-las e, possivelmente, justificar a indicação de novas áreas para proteção 

integral e suprir as áreas degradadas no interior da UC ou que foram suprimidas em 

decorrência de conflitos de uso. 

A metodologia utilizada para a elaboração do zoneamento de usos compatíveis se 

baseou na legislação ambiental que trata de áreas protegidas e mais precisamente no 

SNUC, que estabelece critérios de uso em UCs do tipo parque, assim como com base nos 

dados obtidos da valoração da paisagem e nas atividades que já vêm sendo desenvolvidas 

por diversos grupos na UC PAREST PRJO. 
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5.2. Aplicação da metodologia de Inventários e Valoração de Paisagens Vegetais 

– LANBIOEVA 

 

 

Após definir os locais para o levantamento dos dados na UC, delimitou-se parcelas 

com o apoio de fitas métricas, com o tamanho de 20m x 20m (400m²) no terreno, e 

aplicou-se os inventários florísticos em cada unidade de paisagem (no núcleo, bordas e 

partes intermediárias dos fragmentos mais representativos), como propõe a metodologia 

LANBIOEVA. 

Tornou-se necessário anotar dados sobre a localização, identificação do lugar 

(coordenadas UTM, topônimos, etc.), aspectos e traços geográficos e ambientais gerais 

(geológicos, geomorfológicos, climáticos, edáficos, vegetação, pedológicos, 

topográficos, etc.). 

Algumas dessas informações foram anotadas na ficha biogeográfica de 

identificação das parcelas, auxiliando na organização do levantamento de dados em 

campo e na sua organização em gabinete e laboratório, conforme mostrado na figura 8. 

 
Figura 8 - Ficha Biogeográfica de identificação de uma parcela na área de estudo. 

Fonte: Valencia et. al. (2015b), adaptado. 

Em campo, a equipe de levantamento dos dados situou-se exatamente no centro 

da parcela, para poder ter uma visão geral da paisagem35 e anotar na ficha do inventário 

                                                             
 

35 Esse procedimento é citado nas demais publicações da metodologia LANBIOEVA, pois dessa forma 

facilita obter uma melhor visualização da cobertura vegetal e estrutura vertical da vegetação circundante. 
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o nome de cada espécie identificada conforme seu grupo (árvores e arbustos, trepadeiras, 

herbáceas etc.).  

Foram registradas diversas fotografias da parcela e da unidade de paisagem como 

um todo, e também individualmente das espécies não identificadas em campo, para sua 

posterior identificação em laboratório. 

Na inventariação das espécies, se utilizou o critério de abundância-escassez36, 

listando primeiramente as espécies que são mais abundantes e deixando por último as que 

são escassas. Anotou-se a presença de musgos, liquens e fungos, valorando em duas 

versões: os que aparecem no solo ou rocha e aqueles aderidos à vegetação. Devido à 

dificuldade de identificá-los, não se reconheceu o nome da família, nem do gênero e nem 

das espécies de cada um deles. 

Valorou-se a presença de serrapilheiras depositadas na parte superficial do solo, 

assim como a presença de aforamentos rochosos ou solo exposto dentro da parcela. 

Para indicar o índice de cobertura vegetal de cada táxon, foram definidos 4 estratos 

verticais (fisionomia biológica básica da vegetação): superior (acima de 5 metros), 

intermediário alto (de 4,9 a 1 metros), intermediário baixo (de 0,99 a 0,50 metros) e 

inferior (abaixo de 0,49 metros). O inventário consistiu na utilização da tradicional escala 

fitossociológica de Braun Blanquet (+,1,2,3,4 y 5)37. 

Aplicou-se, também da mesma forma, a escala de cobertura para a presença e 

densidade de briófitos38 (estrato muscinal), liquens e fungos, segundo seus estratos de 

crescimento, simplificados em epífitos39 (corticícolas40 e lignícolas41) e terrícolas42‐

saxícolas43, além da cobertura da serrapilheira. 

O número de inventários aplicados dentro da UC (zonas 1 e 2) variou de acordo 

com o tamanho e isolamento de cada unidade de paisagem, levando em consideração o 

                                                             
 

36 No início da criação da metodologia, os autores Rodríguez e Aguirre (2000) inventariavam cada espécie 

de acordo com o grau de presença - escala de 5 classes (V: máximo, I: mínimo) – e média aproximada de 

abundância-dominância – escala de 6 classes (5: máximo, +: mínimo). 
37 Sendo o + = menos cobertura (menor que 20%), e o 5 = mais cobertura (maior que 80%). 
38 Briófitas (do gergo bryon: 'musgo'; e phyton: 'planta') são plantas pequenas, com alguns poucos 

centímetros de altura, que vivem em locais úmidos ou sombreados. 
39 São plantas que vivem sobre outras plantas, sem retirar nutrientes dela. 
40 Que se desenvolvem na casca das árvores. 
41 Que se desenvolvem na madeira. 
42 Que se desenvolvem na terra. 
43 Que se desenvolvem nos solos pétreos ou nas fendas das rochas. 
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não aparecimento de 5% a mais de espécies44 novas nos inventários subsequentes. Já os 

inventários realizados fora da UC (zona 3) seguiram outros critérios objetivos da 

pesquisa, ou seja, foram aplicados um mesmo número de inventários (3) em cada unidade 

de paisagem homogênea, de modo a preferir fragmentos representativos localizados em 

áreas diferentes, abarcando várias fácies da paisagem continua à leste, servindo apenas 

como uma amostra para comparação e indicação de novas áreas alternativas para a UC 

PAREST PRJO, conforme explicado anteriormente. 

5.2.1. Escalas de valores e índices de ponderação 

Na metodologia LANBIOEVA, aplica-se a todos os critérios escalas de valores e 

índices de ponderação. Os sub-índices monofatoriais foram valorados sob a escala 

decimal de 1 a 10 pontos, enquanto os sub-índices bifatoriais foram valorados de 1 a 1,5 

pontos. O valor 0 (zero) é atribuído na qualificação e cartografia de áreas não vegetadas. 

Como nem todos os critérios possuem um mesmo grau de importância 

diagnóstica, aplicam-se índices de ponderação diferenciados para aperfeiçoar os 

resultados. No geral, os critérios possuem o índice de ponderação 1, e alguns outros, 

devido a sua importância, possuem o índice de ponderação 2. 

Rodríguez e Aguirre (2000) aconselham ter cautela no uso ou na alteração do valor 

padrão do índice de ponderação, já definido na metodologia de valoração global, sendo 

somente utilizado se por acaso o objetivo requerer maior relevância na pesquisa. 

 

5.2.2. Valoração de Interesse Natural e Cultural 

Os Interesses Naturais são: 

1. Fitocenóticos (INFIT): estima as características intrínsecas da vegetação e da 

paisagem, tais como os aspectos de Diversidade (DIV), Naturalidade (NAT), 

Madureza (MAD x 2) e Regenerabilidade Espontânea (REG). Um INFIT pode 

variar entre 5 e 50 pontos, de acordo com a fórmula: 

INFIT = DIV (1 a 10) + NAT (1 a 10) + MAD x2 (2 a 20) + REG (1 a 10) 

                                                             
 

44 Excluiu deste critério as espécies herbáceas e orquidáceas novas que apareciam, devido à dificuldade de 

identificá-las, dando prioridade apenas as espécies arbóreas, arbustivas, cactáceas e bromeliáceas, 

independentes do seu estrato. 
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2. Interesses Territoriais (INTER) se aplicam tanto em nível de espécie como de 

agrupamento, considerando os atributos de Rareza (RAR x 2), Endemismo 

(END), Relictísmo (REL) e caráter Finícola (FIN), tanto dos táxons presentes 

como da própria formação vegetal. Um INTER pode variar entre 0 e 50 pontos, 

de acordo com a fórmula: 

INTER = RAR x2 (0 a 20) + END (0 a 10) + REL (0 a 10) + FIN (0 a 10) 

 

O parâmetro INTER requer uma maior quantidade de informações sobre a 

florística da área estudada. Devido à ausência de estudos florísticos e de dados sobre 

espécies raras, endêmicas ou finícolas na área de estudo, a pesquisa usou como base as 

informações publicadas na lista oficial de espécies raras e ameaçadas de extinção do 

MMA (2008) e nos dados do catálogo on-line Flora do Brasil45 para todo o bioma 

Caatinga. 

Além disso, tornou-se necessário adaptar a escala de valores, sendo adotados 1,5 

pontos por cada espécie endêmica, rara ou ameaça no bioma caatinga (stricto senso), e 1 

ponto por espécie endêmica, rara ou ameaçada que ocorrem ao mesmo tempo na caatinga 

(lato senso) e em outros biomas. 

3. Interesses Mesológicos (INMES): avalia a contribuição da vegetação na 

proteção, equilíbrio e estabilidade de um habitat ou geobiótopo em que se 

encontra. Nisso, se propõem 5 (cinco) parâmetros, correspondentes às funções 

Geomorfológica (GEO x 2), Climática (CLIM), Hidrológica (HIDR), Edáfica 

(EDAF) e Faunística (FAU). Um INMES pode variar entre 6 e 60 pontos, de 

acordo com a fórmula: 

INMES = GEO (2 a 20) + CLIM (1 a 10) + HIDR (1 a 10) + EDAF (1 a 10) 

+ FAU (1 a 10) 

A soma desses três critérios gera o Interesse Natural Global (INNAT). Esse 

parâmetro pode variar entre 11 e 160 pontos. Sua fórmula é: 

INNAT = INFIT (5 a 50) + INTER (0 a 50) + INMES (6 a 60) 

 

Os critérios de Interesse Cultural (INCUL) são: 

                                                             
 

45 Sítio: http://floradobrasil.jbrj.gov.br 
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1. Etnobotânicos (ETNO x 2): avalia aspectos históricos, arqueológicos, 

religiosos, simbólicos, recreativos, medicinais ou modos de vida que tenham 

uma relação com a vegetação ou a paisagem, que possam contribuir como 

argumento para a conservação. 

2. Perceptivos (PER): relação perceptiva cênica, estética e vivência do homem 

com relação a vegetação. 

3. Didáticos (DID): interesse pedagógico da paisagem em seus aspectos naturais 

e culturais e na educação e conscientização ambiental da população em geral. 

A metodologia recomenda atribuir 1 ponto para cada elemento encontrado de alto 

valor, respeitando o critério de 1 a 10 pontos. Mas se por acaso não for impossível seguir 

esse procedimento, cabe a alternativa de recorrer a esta escala genérica para os três 

parâmetros: 

1. agrupamento de valor muito baixo. 

3. agrupamento de valor baixo. 

5. agrupamento de valor médio. 

7. agrupamento de valor alto. 

10. agrupamento de valor muito alto. 

 O INCUL representa a soma desses três (3) critérios que o integram e varia de 4 

a 40 pontos. Sua fórmula é: 

INCUL = ETNO (2 a 20) + PER (1 a 10) + DID (1 a 10) 

 

5.2.3. Valoração Global do Interesse Natural e de Conservação Florestal 

Para calcular o valor do Interesse Natural Florestal (INNATFOR), deve-se, ao 

valor global de INNAT (calculado anterior), somar os valores globais da variável 

estrutural (FOREST), variável “diversidade de micro habitats” (FORHAB) e variável 

espacial (FORESP). 

A avaliação da variável estrutural (FOREST) se baseia em valorar comunidades 

florestais que possuem uma diversidade estrutural como indicativo de naturalidade. Seu 

cálculo se dá com base na soma do valor da riqueza-diversidade por estrato (RIQUEST) 

e valor da cobertura (densidade) por estrato (COBEST). Sua fórmula é: 

FOREST = COBEST + RIQUEST 
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O valor de RIQUEST se mede primeiramente com base no número de espécies 

por estrato, onde lhe são atribuídas pontuações na escala de 1 a 5, podendo chegar a 20 

pontos a soma total dos estratos. Para obter o valor final de RIQUEST, deve-se multiplicar 

o valor total dos estratos pelo índice de ponderação 0,5. A escala de pontuação com base 

em Ferreras (1987)46 é: 

1: Estrato monoespecífico47. 

2. Estrato com 2‐4 táxons. 

3. Estrato com 5‐9 táxons. 

4. Estrato com 10‐19 táxons. 
5. Estrato com > 20 táxons. 

 

O valor de COBEST compreende os índices de cobertura levantados no 

inventário, segundo a tradicional escala de Braun‐Blanquet. Se mede através do grau de 

cobertura total obtida por cada estrato, variando entre 1 e 5 pontos, desde o estrato com 

cobertura mínima (+ ou 1, menos de 10%) até aqueles que contam com a máxima 

cobertura (5, acima de 75%). Somam-se os resultados dos quatro (4) estratos e se 

multiplica pelo índice de ponderação 0,5. 

1: Estrato com cobertura + ou 1. 

2: Estrato com cobertura 2. 

3: Estrato com cobertura 3. 

4: Estrato com cobertura 4. 

5: Estrato com cobertura 5. 

 

A variável “riqueza de micro habitats” (FORHAB), inspirada no trabalho de Kirby 

(1986), busca valorar a existência de habitats espaciais e a abundância de líquens, fungos, 

musgos, etc. (bioindicadores) dentro da comunidade florestal. Se aplicou 1 ponto pela 

presença dos seguintes micro habitats ou qualidades de biodiversidade, podendo chegar 

a 20 pontos: 

 Por cada habitat aquático lêntico48 diferenciado (charcos, lagoas, tanques, 

barreiros...) maior de 2 m² de caráter permanente ou semipermanente; 

                                                             
 

46 FERRERAS. La phytosociologie comme moyen de diagnostic de l’etat du paysage vegetal.  

Colloques phytosociologiques, XV. Strasbourg, 1987.  p. 349-359. 
47 Apenas um único táxon. 
48 Ambiente aquático de águas paradas ou de pouca movimentação. 
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 Por cada habitat lótico49 diferenciado e não esporádico (drenagens, riachos, 

mananciais...) que atravessem ou nasçam na unidade considerada. Se a corrente 

cruza totalmente a unidade e suas condições ecológicas são boas se pode atribuir 

2 pontos; 

 Por cada habitat semiaquático diferenciado, como pântanos, várzeas; 

 Por cada habitat rupestre diferenciado (blocos de pedras, afloramentos rochosos, 

inselbergs, lajedos, pedreiras...) maior que 2 m² horizontais ou verticais; 

 Por cada habitat subterrâneo ou semisubterrâneo diferenciado, como cavernas, 

abrigos, furnas, grutas, tocas ou cavernas cáusticas subterrâneas em geral; 

 Pela abundância e diversidade de líquens epífitos ou terrícolas; 

 Pela abundância e diversidade em musgos e briófitos; 

 Pela abundância e diversidade em fungos em alguma das três visitas ou menos 

que se tenham feito (sobretudo no outono); 

 Pela presença de alguns troncos velhos vivos ou mortos em pé. Quando a presença 

de troncos velhos sejam muito grandes se darão 2 pontos, sempre que a 

regenerabilidade da floresta não esteja comprometida; 

 Pela abundância de troncos ou ramas mortas no solo; 

 Por qualquer outro aspecto positivo para a diversidade da floresta não 

contemplado anteriormente. 

 

 

A variável espacial (FORESP), também se baseando em Kirby (1986), porém não 

adotando sua escala50, busca valorar as florestas mais vastas e penalizar as menos amplas, 

devido ao “efeito oásis”, e a escala definida é: 

1 ponto por cada 0'4 ha compactos de bosque, até 2 pontos máximo. 

1 ponto por cada 1 ha compacto de bosque, até 3 pontos máximo. 

1 ponto por cada 4 ha compactos de bosque, até 2 pontos máximo. 

1 ponto por cada 10 ha compactos de bosque, até 9 pontos máximo. 

                                                             
 

49 Ambiente aquático cujas águas se apresentam em movimento ou em correnteza. 
50 Kirby propõe as seguintes pontuações (sem modificações), que na opinião de Aguirre e Rodríguez (2001) 

é confusa ou complicada: “1 punto por cada 0’4 ha de bosque (máximo 100 puntos), 1 punto por cada 1’0 

ha de bosque (sin límite superior), 1 punto por cada 4’0 ha de bosque (sin límite superior) e 1 punto por 

cada 10’0 ha de bosque (sin límite superior)”. 
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2 pontos por cada 100 ha compactos de bosque, até 18 pontos máximo. 

4 pontos por cada 1000 ha compactos de bosque (sem máximo). 

A avaliação específica da naturalidade da comunidade florestal se baseia no 

cálculo do Interesse Natural Florestal Global (INNATFOR). Sua fórmula é: 

INNATFOR = INNAT (prévio) + FOREST + FORHAB + FORESP 

 

Para o cálculo do Interesse de Conservação Florestal (INCONFOR), utilizou-se a 

soma do valor do Interesse Natural Florestal Global (INNATFOR), o valor perceptível 

(PER), o valor didático (DID), previamente calculados, mais FORETNO, que valora os 

elementos etnoculturais presentes nas unidades de paisagem, sendo este último a soma de 

dois índices: variável fisionômica (FORFIS) e variável cultural (FORCUL). 

FORFIS busca valorar a existência na fisionomia arbórea de vestígios do passado 

que indiquem usos e aproveitamentos. Essa variável é fundamental para conhecer a 

história cultural da floresta, baseando-se no formato das plantas. FORCUL busca valorar 

a presença permanente de estruturas ou micro topografias relictuais, arqueológicas ou 

simbólicas ou seus restos identificáveis presentes nas unidades de paisagem. 

Devido às constatações de uso da vegetação na área de estudo, buscou-se 

acrescentar à valoração de FORCUL a disponibilidade de plantas encontradas que são 

bastante utilizadas historicamente como forma de subsistência pelas populações, seja para 

a fabricação de objetos, consumo ou uso medicinal, sendo uma adaptação realizada na 

metodologia para aplicação na área de estudo. 

Se dará 1 ponto pela existência de cada uma delas, de modo que o máximo será 

de 7 pontos. 

 Carvoaria ou outro tipo de plataformas artificiais que denotem usos antigos; 

 Muros, muretas e cercas de separação de parcelas; 

 Cercados tradicionais de estacas ou árvores vivas (cerca viva); 

 Cabanas e outras construções rústicas; 

 Construções antigas, pré-industriais ou similares, encravadas na floresta ou em 

seus limites; 

 Plantas muito utilizadas pela população local na fabricação de objetos, consumo, 

uso medicinal etc.; 

 Restos arqueológicos antigos; 
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 Elementos simbólicos: árvores ou bosques excepcionais por causa subjetiva 

qualquer: tradições mágico‐religiosas, santuários, etc. 

O cálculo de FORETNO é: 

FORETNO = FORFIS + FORCUL 

Para o cálculo do Interesse de Conservação Florestal (INCONFOR) utiliza-se a 

seguinte fórmula: 

INCONFOR = INNATFOR + DID + PER + FORETNO 

 

5.2.4. Coeficientes de Ameaça 

Os coeficientes de ameaça Pressão Demográfica (DEM), Acessibilidade-

Transitividade (ACT) e Ameaça Alternativa (ALT), subsidiarão o conceito valorativo de 

Fator de Ameaça (AM), sendo o penúltimo cálculo que se converte em parâmetro 

fundamental apara avaliar a paisagem com uma intenção conservacionista, pois sua 

influência torna-se essencial sobre os elementos dos critérios naturais e culturais. Sua 

fórmula é: 

AM = DEM (1 a 10) + ACT (1 a 10) + ALT (1 a 10) 

O coeficiente de Pressão Demográfica (DEM) se baseia no fator de perigo 

provocado pela pressão antrópica na alteração da vegetação, tendo como referência o 

local onde está inserida a paisagem florestal e a pressão imposta pela sociedade, seja 

permanentemente, temporariamente ou ocasionalmente. A escala proposta foi: 

1. < 50 h/km². 

2. 50‐99 h/km². 

3. 100‐149 h/km². 

4. 150‐199 h/km². 

5. 200‐249 h/km². 

6. 250‐299 h/km². 

7. 300‐349 h/km². 

8. 350‐399 h/km². 

9. 400‐450 h/km². 

10. >450 h/km². 

O coeficiente de Acessibilidade/Transitividade (ACT) busca saber que nível a 

unidade de paisagem possui de acesso e transitividade para o homem (e para as suas 
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atividades, ex: pecuária), levando em consideração a dificuldade de acesso da topografia 

do terreno, densidade, tamanho, estado de conservação, pela estrutura mais ou menos 

aberta do complexo vegetal, grau de penetração pela rede viária e também pelas 

limitações de acesso impostas pelos proprietários. A escala utilizada nesse coeficiente 

está organizada no quadro 1. 

 

Quadro 1 - Escala de Acessibilidade/Transitividade. 

ACESSIBILIDADE 
TRANSITIVIDADE 

Muito baixa Baixa Média Alta Muito alta Absoluta 

Muito baixa 1 2 3 4 5 6 

Baixa 2 3 4 5 6 7 

Média 3 4 5 6 7 8 

Alta 4 5 6 7 8 9 

Muito alta 5 6 7 8 9 10 

Absoluta 6 7 8 9 10 10 

Fonte: Adaptado de Valencia et. al. (2015b). 

O coeficiente de Ameaça Alternativa (ALT) diz respeito aos fatores de ameaça 

que, eventualmente, podem ocasionar danos à unidade de paisagem ou vegetação objeto 

de avaliação, seja à curto, médio ou longo prazo, como catástrofes naturais ou provocadas 

pelo homem. A escala utilizada nesse coeficiente, que não contempla o valor 0, está 

organizada a seguir: 

1. ameaça alternativa muito baixa. 

3. ameaça alternativa baixa. 

5. ameaça alternativa média. 

7. ameaça alternativa alta. 

10. ameaça alternativa muito alta. 

 

5.2.5. Valor Global de Prioridade de Conservação 

Por fim, encontra-se o valor da Prioridade de Conservação (PRICON) de uma 

determinada paisagem ou agrupação vegetal, multiplicando-se o valor do Interesse de 

Conservação (INCON) pelo Fator de Ameaça (AM), variando entre 264 e 6000 pontos. 

Sua fórmula é: 

PRICON = INCON * AM 

 

 



84 
 

5.3. Tratamento dos dados e confecção dos produtos de valoração 

 

 

A partir dos inventários realizados nas diferentes unidades de paisagem da UC 

PAREST PRJO, gerou-se valorações biogeográficas específicas (ou sininventário), 

mediante compilação de todos os sininventários de cada unidade de paisagem homogênea 

e extração das médias aritméticas simples de cada um dos parâmetros valorados. 

Todavia, devido a heterogeneidade da paisagem, principalmente no que diz 

respeito ao isolamento, tamanho e o contexto ao qual se inserem os fragmentos 

analisados, buscou-se extrair, também, a média dos valores desses fragmentos de forma 

individual51, trazendo luz à outras discussões. 

Para uniformizar os procedimentos, foi aplicado à todas as unidades estudadas a 

metodologia valorativa complementar para paisagens florestais, independentemente do 

tipo de vegetação. Porém, buscou-se apresentar um ranking (classificação) ordenado dos 

valores das unidades a partir do índice Interesse Natural Global (INNAT), já que este 

parâmetro não é condicionado pela metodologia complementar, conforme utilizaram 

Aguirre, Valencia e Quintanilla (2011). 

Com as pontuações de cada parâmetro valorativo global das unidades de 

paisagem, cartografou-se os resultados definindo 6 (seis) classes representadas pelas 

cores (de menor à maior valoração) cinza, verde oliva, verde, azul, laranja e vermelho52, 

atribuindo um mesmo peso a cada classe - exceto a cor cinza, que se reservou aos critérios 

(territoriais) que contemplaram o valor 0 (zero) e seus equivalentes (unidades fora de 

avaliação) -, garantindo sua equivalência absoluta. Porém, quando ocorreram pequenas 

diferenças entre as qualificações atribuídas, houve a necessidade de atribuir pesos 

diferentes a cada classe, contemplando então equivalências relativas, permitindo ressaltar 

cartograficamente as diferenças existentes entre as agrupações. 

No caso de pontuações valorativas iguais, ordenou-se por ordem alfabética as 

unidades de paisagem, tanto na legenda dos mapas valorativos, quanto nos quadros que 

apresentam os rankings valorativos. 

                                                             
 

51 Exemplo: existem 4 fragmentos isolados de vegetação fisionomicamente homogêneas na área de estudo, 

que se caracterizam como unidades de paisagem do tipo Bosque Tropófilo Arbóreo. Assim, se discutiu as 

médias dos parâmetros valorados de cada fragmento de forma isolada e as médias dos valores desses 

fragmentos de forma total, ou seja, como paisagem homogênea. 
52 As cores escolhidas para a produção cartográfica seguiram as regras da metodologia proposta e não o que 

determina as regras da cartografia básica. 
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A análise de todos os resultados da metodologia LANBIOEVA foi realizada por 

meio de interpretações dos dados obtidos nos inventários e nos parâmetros valorativos, 

de modo a comparar cada unidade de paisagem e buscar levantar indicadores que 

interpretem a sua qualidade, norteando ações conservacionistas de intervenção para cada 

uma delas. 

As técnicas utilizadas também foram importantes para responder os objetivos 

específicos da pesquisa, proporcionando compreender a relação entre os tipos de usos 

conflitantes da UC e os usos do solo na área de estudo, e consequentes ameaças aos 

recursos naturais. Além disso, possibilitou a valoração de áreas adjacentes à UC e a 

indicação dos usos compatíveis e adequados aos objetivos da categoria de Proteção 

Integral. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
 

6.1. Tipologias de paisagens 
  
 

Essas são as unidades de paisagem fisionomicamente homogêneas definidas e 

caracterizadas com base nas suas principais características: 

a) Agricultura Familiar 

Trata-se de uma paisagem artificial, criada pelo homem para satisfazer suas 

necessidades de subsistência. É definida pelas áreas de cultivos de alimentos, tais como 

feijão, milho, fava, abóbora, localizadas em áreas de encostas e fundos de vale, sendo 

realizados pelas famílias. Esse tipo de paisagem é importante para a manutenção da vida 

das comunidades situadas próximas a UC. 

 
Figura 9 - Fotografia da paisagem de Agricultura de Subsistência, com alguns brotos de 

plantas cultivadas sobressaindo no solo. 

Fonte: Registro de campo, por Alexsandro S. Souza. 

b) Áreas de Pastagens 

Esse tipo de paisagem se caracteriza pela vegetação bastante alterada pelos 

diversos usos do solo ao longo do tempo, sobretudo pela pecuária. Atualmente, a 

construção de infraestruturas pontuais, como condomínios residenciais, canais pluviais, 

estrada, e uso para pastagens de animais bovinos e equinos, são alguns condicionantes 

que modulam essa paisagem cultural. 
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O solo é em grande parte exposto e em alguns locais erodido, decorrente da 

retirada da vegetação nativa, pisoteamento dos animais e escavação por máquinas 

pesadas. 

 
Figura 10 - Paisagem de Áreas de Pastagens, com predominância de vegetação 

herbácea e algumas árvores espaçadas. 

Fonte: Registro de campo, por Alexsandro S. Souza. 

Ocorre a predominância de vegetação herbácea ruderal e de gramíneas, formando 

pastos de pequeno porte. Há, também, pequenas ilhas de vegetação arbórea ou arbustiva 

rala, com maior frequência de Ziziphus joazeiro Mart. e árvores de Spondias tuberosa 

Arruda e Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & Hook.f. ex S.Moore, pontualmente 

localizadas, possuindo sub-bosque bastante ralo. 

c) Bosque Tropófilo Arbóreo 

A característica da paisagem Bosque Tropófilo Arbóreo é a predominância de 

espécies arbóreas nativas da caatinga, como Ceiba glaziovii (Kuntze) K.Schum., Ziziphus 

joazeiro Mart. com mais de 5 metros, ocorrendo também espécies que ocorrem em outros 

biomas, como Schinopsis brasiliensis Engl. e Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) 

L.P.Queiroz. Esse tipo de paisagem sugere um estágio sucessional avançado, 

caracterizado pela diminuição de plantas herbáceas no sub-bosque, ocorrendo a presença 

de bromeliáceas, orquidáceas e trepadeiras. 

Dentro dos limites da UC PAREST PRJO ocorrem dois fragmentos com porte 

florestal, popularmente conhecida como Mata dos Aranhas (Figura 11), na Zona 1, e Mata 

da Pedra do Urubu, (Figura 12), na Zona 2. 
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Figura 11 - Espécie arbórea presente no fragmento Bosque Tropófilo Arbóreo Mata dos 

Aranhas, na Zona 1. 

Fonte: Registro de campo, por Alexsandro S. Souza. 

 
Figura 12 - Paisagem vegetal do fragmento Bosque Tropófilo Arbóreo Mata da Pedra 

do Urubu, na Zona 2. 

Fonte: Registro de campo, por Alexsandro S. Souza. 

Em ambos os fragmentos, há predominância das espécies arbóreas Schinopsis 

brasiliensis Engl., Myracrodruon urundeuva Allemão, Anadenanthera colubrina (Vell.) 

Brenan e Ziziphus joazeiro Mart., e bromélias das espécies Bromelia laciniosa Mart. ex 

Schult. & Schult.f. e Tillandsia usneoides (L.) L. 
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d) Bosque Tropófilo Arbustivo 

Predominância de vegetação arbustiva, que se desenvolve em consórcio com 

plantas herbáceas anuais. Área de regeneração após o abandono de cultivos ou outras 

atividades de uso da terra, tratando-se de uma vegetação ruderal, que apresenta 

abundância da espécie Croton Sonderianus Muell. 

 
Figura 13 - Paisagem vegetal Bosque Tropófilo Arbustivo. 

Fonte: Registro de campo, por Alexsandro S. Souza. 

e) Bosque Tropófilo Arbustivo-Arbóreo 

Caracteriza-se pelo estrato arbustivo alto e denso, com até pouco mais de 3 metros, 

predominando sobre plantas arbóreas com mais de 5 metros, ocorrendo essas últimas de 

forma espaçadas umas das outras. 

 
Figura 14 - Fragmento de Bosque Tropófilo Arbustivo-arbóreo. 

Fonte: Registro de campo, por Alexsandro S. Souza. 
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O estrato arbustivo é formado por uma quantidade significativa de espécies 

arbóreas, como Ziziphus joazeiro Mart., Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke, Bauhinia 

cheilantha (Bong.) Steud. e Myracrodruon urundeuva Allemão, indicando a dinâmica 

sucessional avançada da vegetação permanente. 

f) Vegetação sobre Afloramentos 

Formada pela vegetação que acorre sobre afloramentos rochosos, cuja 

predominância é de espécies cactáceas e bromeliáceas que se sobressaem caracterizando 

a paisagem, ocorrendo também orquidáceas. 

 
Figura 15 - Fragmento com bromeliáceas sobre afloramentos rochosos. 

Fonte: Registro de campo, por Alexsandro S. Souza. 

Esse tipo de unidade de paisagem possui fisionomias peculiares e diferenciadas, 

ocorrendo como pequenas ilhas de vegetação fixadas sobre a rocha aflorada, com 

presença de fina camada de solo, que é mantido pelo sistema radicular das plantas 

arbustivas ou depositados na rocha. 

g) Bosque Tropófilo sob Afloramentos 

É caracterizada por fragmentos que se desenvolvem muito próximos aos 

afloramentos rochosos, se diferenciando da vegetação arbustiva ao redor, possuindo 

geralmente fisionomia arbórea. 
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Figura 16 - Fragmento de Bosque Tropófilo sob Afloramentos. 

Fonte: Registro de campo, por Alexsandro S. Souza. 

Na área de estudo, são encontradas espécies com exemplares que medem cerca de 

mais 10 metros de altura, e a manutenção da estrutura desse tipo de vegetação possui 

influência direta da água da chuva que escoa dos afloramentos e se acumula nas fraturas 

rochosas, garantindo-lhe suficiência hídrica em épocas de estiagem. O sub-bosque é 

formado por um estrato de vegetação herbácea rala, com predominância de trepadeiras. 

 

h) Mata Ciliar 

Na área de estudo, esse tipo de unidade de paisagem ocorre nas margens das 

drenagens do Riacho das Piabas, se caracterizando pela presença de espécies de porte 

arbóreo e arbustivo, distribuídas em diferentes estratos vegetacionais. O fator natural 

aliado ao fator antrópico faz essa paisagem bastante diferente da paisagem circundante. 
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Figura 17 - Fragmento de Mata Ciliar 

Fonte: Registro de campo, por Alexsandro S. Souza. 

A unidade de paisagem é mais expressiva em uma área de vale bastante escavado 

e úmido, que frequentemente é alagado pelo riacho e pelas pequenas drenagens pluviais, 

formando pequenas lagoas. A vegetação nesse local se desenvolve rapidamente devido a 

umidade e concentração de matéria orgânica depositada no solo. 

Há presença de pequenas ilhas espaçadas com árvores de grande porte, com 

abundância da espécie Clitoria fairchildiana R.A. Howard, porém com sotobosque 

bastante ralo, onde ocorre a predominância de vegetação herbácea de médio porte. 

i) Plantações de Capim 

A paisagem de plantação de herbáceas, são paisagens artificiais localizadas em 

áreas de várzeas à jusante do Riacho das Piabas, onde é cultivada a vegetação herbácea 

da espécie Cenchrus purpureus (Schumach.) Morrone, conhecida popularmente como 

Capim Elefante, utilizado para a alimentação de animais. 

Assim, após definidas e caracterizadas, gerou-se um mapa de localização das 

unidades de paisagem (figura 18) das zonas 1 e 2, a fim de auxiliar na análise dos dados 

e cartografia da valoração da paisagem da UC PAREST PRJO. 
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Figura 18 - Mapa de localização das Unidades de Paisagem da UC PAREST PRJO. 

Na zona 3 foram inventariados e valorados fragmentos representantes das 

unidades de paisagem Bosque Tropófilo Arbóreo, Bosque Tropófilo Arbustivo-Arbóreo, 

Bosque Tropófilo sob Afloramentos e Vegetação sobre Afloramentos. 

Em todas os fragmentos foram selecionadas áreas que representassem com maior 

fidelidade a unidade de paisagem estudada e a partir delas escolheu-se os pontos onde 

seriam aplicados os inventários florísticos (figura 19). 
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Figura 19 - Imagem de satélite ressaltando a área de estudo, os limites da UC, as 3 

zonas definidas e os pontos onde foram aplicados os inventários florísticos. 

Fonte: Google Earth profissional; adaptado pelo autor. 

Em ensaios realizados foi possível testar e ajustar a metodologia LANBIOEVA 

de acordo com os objetivos da pesquisa, assim como constatar e levantar alguns outros 

tipos de dados em campo sobre a paisagem da área de estudo. 

Como uma adaptação à metodologia, foram incluídos na ficha do inventário 

florístico os grupos cactácea, orquidácea e bromeliácea, adjacente aos grupos de 

vegetação arbórea/arbustiva, trepadeiras e herbáceas, pois percebeu-se que esses dois 

tipos de famílias vegetais, principalmente a cactácea, não se enquadram na divisão de 

grupos vegetais propostos pelos autores da metodologia de valoração. 

Outras mudanças ocorreram nas fichas valorativas, concernentes a tradução para 

o português e adaptações de alguns elementos relacionados aos critérios naturais e 

culturais, no sentido de adequá-los à realidade do semiárido, porém sem grandes 

modificações que alterassem o sentido proposto pelos autores. 
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6.2. Valoração da paisagem da Unidade de Conservação Parque Estadual do 

Poeta e Repentista Juvenal de Oliveira 
 

 

Os resultados demostram que as pontuações para cada unidade de paisagem 

homogênea valorada na área da UC PAREST PRJO em alguns aspectos são 

diferenciadas. O quadro 2 apresenta todos os resultados médios de cada parâmetro 

valorativo. 

Quadro 2 - Valorações fitogeográficas globais das Unidades de Paisagem da UC 

PAREST PRJO 
UNIDADES 

DE 

PAISAGEM 

INFIT INTER 

 

INMES 

 

INNAT 

 

INNATFOR 

 

INCUL INCONFOR AM PRICON 

Agricultura 

Familiar 
4 0 11 15 25,5 8 33,5 f.a.* f.a.* 

Áreas de 

Pastagens 
19 3,4 20,7 43,1 60,5 10 70,5 f.a.* f.a.* 

Bosque 

Tropófilo 

Arbóreo 
41,5 25,5 52,7 119,7 147,8 27,5 175,3 20 3474,8 

Bosque 

Tropófilo 

Arbustivo-

arbóreo 

35 11,7 40,5 87,2 115 15,5 131 16 2094 

Bosque 

Tropófilo 

Arbustivo 
24,2 6,5 24 54,7 64 10,5 74,6 f.a.* f.a.* 

Bosque 

Tropófilo sob 

Afloramentos 
39,5 12,7 53 105,2 127,5 21,5 149 15,5 2293,2 

Mata Ciliar 30 4,5 37 71,5 91,3 15,5 106,8 18 1923,7 

Plantações de 

Capim 
6 0 30 36 44 8 52 f.a.* f.a.* 

Vegetação 

sobre 

Afloramentos 
38 26,5 28 92,5 105,7 26,5 132,2 9 1190,2 

Obs*: fora de avaliação. 

Essas pontuações médias organizadas no quadro 03 definem as características 

naturais biogeográficas das unidades de paisagem, como nos parâmetros intermediários 

INFIT, INTER e INMES, assim como os valores culturais associadas à paisagem, como 

o parâmetro INCUL. As pontuações elevadas no parâmetro de valoração do fator de 

ameaça (AM) para a maioria das unidades de paisagem demonstram situações de risco 

constantes aos recursos naturais na UC e definem o valor final em PRICON. 
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Os parâmetros valorativos globais de INNAT e PRICON, embora possuam 

conceitos diferenciados do ponto de vista objetivo, são bases fundamentais para 

compreensão da proposta conservacionista da metodologia LANBIOEVA. 

 

a) Levantamento florístico 

Mediante a aplicação da técnica nas unidades de paisagem elencadas, foram 

encontradas nas amostras 103 espécies, pertencentes a 89 gêneros de 39 famílias 

botânicas de Angiospermas. 

As famílias com maior número de espécies foram a Fabaceae, Bromeliaceae e 

Euphorbiaceae, o que corresponde a 39,8% do total de espécies registradas nas amostras. 

Na figura 20 pode-se visualizar as famílias mais representativas por número de espécies. 

 
Figura 20 - Famílias mais representativas por número de espécies. 

Constatou-se nas amostras uma abundância de espécies do Bioma Caatinga, 

pertencentes às famílias Fabaceae, Euphorbiaceae, Bromeliaceae e Cactaceae, assim 

como espécies que também ocorrem no Bioma Mata Atlântica, possivelmente 

introduzidas pelo o homem, como a Mimosa caesalpiniifolia Benth., Syagrus cearensis 

Noblick, Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz, Enterolobium contortisiliquum 

(Vell.) Morong, por exemplo. 
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b) Valoração dos Interesses Fitocenóticos (INFIT) 

Estimando as características naturais biogeográficas da vegetação e da paisagem, 

como a diversidade de espécies, naturalidade, madureza e resiliência espontânea da 

vegetação, as pontuações de INFIT para as unidades de paisagem da UC PAREST PRJO 

variaram de 4 a 41,5 pontos. 

As unidades de paisagem que obtiveram as pontuações mais elevadas em INFIT 

foram Bosque Tropófilo Arbóreo, com 41,5 pontos, Bosque Tropófilo sob Afloramentos, 

com 39,5 pontos, e Vegetação sobre Afloramentos, com 38 pontos, no geral por 

possuírem mediana diversidade de espécies e elevada porcentagem de espécies nativas, e 

pelas paisagens possuírem vegetação madura com limitada capacidade de regeneração 

espontânea, que lhe conferem um importante indicador para conservação. 

Comparando dois inventários florísticos realizados em fragmentos diferentes de 

Bosque Tropófilo Arbóreo (Zona 1 e Zona 2), a fim de ilustrar o que precede a valoração 

do parâmetro INFIT, constatou-se uma grande diferença entre ambos, com relação ao 

número de espécies diferentes encontradas nas amostras e, também, uma diferença 

estrutural entre os bosques. 

No fragmento arbóreo da Zona 1 foram inventariadas 19 espécies diferentes, 

enquanto no fragmento arbóreo da Zona 2 ocorreram 28 espécies diferentes na amostra, 

resultando em valores diferenciados em DIV para cada fragmento, obtendo 5 pontos e 7 

pontos, respectivamente. 

Os quadros 3 e 4 a seguir, listam apenas as espécies arbóreas e arbustivas 

encontradas nas duas amostras supracitadas, possibilitando também compará-las. 

Quadro 3 - Inventário florístico do grupo de árvores e arbustos em uma amostra do 

fragmento Bosque Tropófilo Arbóreo (Zona 1). 

Estratos em metros 

Táxons                                                 
>  

5,0 

4,9  

a  

1,0 

0,99 

a 

0,50 

< 

0,40 

Cobertura 

espécie 

global 

Amburana cearensis (Allemão) A.C.Sm. 5 3 - - 5 

Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud. 2 3 2 1 3 

Poincianella pyramidalis (Tul.) L.P.Queiroz 2 3 3 1 3 

Ziziphus joazeiro Mart. 2 2 1 1 2 

Schinopsis brasiliensis Engl. 2 - - - 2 

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan 2 1 + 1 2 

Jatropha mollissima (Pohl) Baill. - 3 1 + 3 

Guapira graciliflora (Mart. ex Schmidt) 

Lundell 

- 2 2 + 2 

Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. + + + - + 
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Verifica-se no quadro 3 que as espécies Amburana cearensis (Allemão) A.C.Sm, 

Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud., Poincianella pyramidalis (Tul.) L.P.Queiroz., 

Ziziphus joazeiro Mart., Schinopsis brasiliensis Engl., Anadenanthera colubrina (Vell.) 

Brenan e Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir., possuem estrato superior a 5 m, sendo as seis 

primeiras espécies tipicamente arbóreas e a última uma arbustiva, embora passando dos 

5 m de altura, possivelmente devido a busca da planta por luminosidade no bosque. 

Dessas espécies, apenas quatro estão distribuídas nos quatro estratos da amostra 

inventariada, significando as espécies com maior profusão no fragmento analisado. 

Quadro 4 - Inventário florístico do grupo de árvores e arbustos em uma amostra do 

fragmento Bosque Tropófilo Arbóreo (Zona 2). 

Estratos em metros 

Táxons                                                
>  

5,0 

4,9 

a 

1,0 

0,99 

a 

0,50 

< 

0,4

0 

Cob. 

espécie 

global 

Schinopsis brasiliensis Engl. 4 - - - 4 

Ceiba glaziovii (Kuntze) K.Schum. 4 - - - 4 

Myracrodruon urundeuva Allemão + 1 + - 1 

Combretum glaucocarpum Mart. 1 3 3 + 3 

Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz 4 - - + 4 

Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & Hook.f. ex 

S.Moore 

3 - 1 - 4 

Ziziphus joazeiro Mart. + + 1 - 1 

Cedrela odorata L. + - - - + 

Senegalia tenuifolia (L.) Britton & Rose + - - + + 

Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud. + - - - + 

Guapira graciliflora (Mart. ex Schmidt) Lundell - + + + 1 

Poincianella pyramidalis (Tul.) L.P.Queiroz - + + - + 

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan - 3 - - 3 

Averrhoidium gardnerianum Baill - + - - + 

Cynophalla flexuosa (L.) J.Presl - + + + + 

Guarea guidonia (L.) Sleumer - + - - + 

Croton sonderianus Müll.Arg. - + - - + 

Colicodendron yco Mart. - 1 + - 1 

 

No quadro 4 pode-se compreender parte da estrutura do fragmento, a partir da 

distribuição das espécies arbóreas e arbustivas nos diferentes estratos, e constatar sua 

diferença em relação ao outro fragmento da Zona 1, tanto em número de espécies 

encontradas, quanto na própria estrutura do fragmento. Entretanto, a similaridade entre 

ambos os fragmentos está na composição florística, constatando a presença das mesmas 

espécies em ambos os fragmentos e a presença de mais de 85% de espécies nativas, 

possibilitando valorar NAT igualmente com 10 pontos. 
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Nesses dois fragmentos de Bosque Tropófilo Arbóreo constatou-se outra 

semelhança, pois a estrutura fisionômica em suas bordas varia de arbóreo-arbustiva à 

arbórea, possivelmente devido aos efeitos de “impacto de borda” como, por exemplo, o 

desmatamento, ou talvez porque os bosques possuam naturalmente diferentes níveis de 

desenvolvimento ao longo de toda sua estrutura. Mas à medida que se avança ao centro 

de cada fragmento, estes se mostram gradualmente mais preservados, ocorrendo a 

predominância de espécies de porte arbóreo sobre espécies arbustivas e herbáceas e maior 

diversidade de espécies nos 4 estratos, caracterizando ambos fragmentos como uma 

vegetação madura e com limitada capacidade de regeneração, o que motivou a média de 

18 pontos em MAD e 8 pontos em REG. 

Embora possuam as mesmas características fisionômicas e ecológicas, os 

fragmentos de Bosque Tropófilo Arbóreo são localizados em locais diferentes na área de 

estudo, possuindo valores específicos e diferenciados devido a variável das condições 

naturais. 

Cabe enfatizar que o parâmetro valorativo MAD (x2) possui grande importância 

na valoração final de INFIT, valorando com maior pontuação as paisagens mais maduras 

ou potenciais ao clímax biológico. Entretanto, isso não significa que obrigatoriamente 

paisagens clímax devem ser arbóreas ou com porte florestal, mas que também podem ser 

comunidades permanentes que possuem complexidade e estabilidade de relações e 

sinergias entre as espécies e com o meio em que se insere. 

Assim, apesar das unidades Vegetação sobre Afloramentos e Bosque Tropófilo 

sob Afloramentos serem vegetações com estruturas diferentes, ambas receberam 

pontuação 14 em MAD, correspondendo a um tipo de comunidade Plagioclímax, que na 

teoria sucessional são aqueles ecossistemas em processo de regeneração avançada, mas 

que sofrem influências das ações do homem. 

Quanto a valoração do parâmetro REG, a Vegetação sobre Afloramentos obteve 

o valor 9, por se tratar de um bosque com fisionomia xerófita com espécies de grande 

capacidade de resiliência, porém, devido às condições do ambiente, torna-se limitada sua 

regenerabilidade de forma espontânea. Já a paisagem Bosque Tropófilo sob Afloramentos 

recebeu pontuação 8 em REG, sendo uma vegetação de limitada capacidade de 

regeneração, devido as condições edáficas onde são encontradas. 

As paisagens Bosque Tropófilo Arbustivo-Arbóreo (35) e Mata Ciliar (30), com 

variação de 5 pontos entre ambas, tiveram pontuações um pouco acima da média em 

INFIT, por possuírem mediana diversidade de espécies (média de 15 espécies) e por se 
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tratarem de vegetações permanentes em processo de desenvolvimento de médio à 

avançado, com limitada capacidade de regeneração. 

Nos inventários realizados no Bosque Tropófilo Arbustivo-Arbóreo, não se 

constatou mais que 5% de espécies exóticas, garantindo-lhe pontuação 10 em NAT, 

enquanto na paisagem Mata Ciliar ocorreram mais de 25% de espécies exóticas, talvez 

por se tratar de uma área de fluxo e depósito de materiais trazidos pelo Riacho das Piabas, 

com predominância de Ricinus communis L., Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth., 

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit, Leonotis nepetifolia (L.) R.Br., conferindo 8 

pontos em NAT. 

As unidades de paisagem Bosque Tropófilo Arbustivo e Bosque Tropófilo 

Arbustivo-Arbóreo presentes na área de estudo (figura 21), são áreas de cultivos 

abandonados há mais de 5 anos e antigas áreas de criação de gado de forma intensiva, 

sendo sua estrutura intimamente ligada aos processos de regeneração natural, mediados 

por fatores edáficos, climáticos, de umidade, disposição do relevo etc., e pelo uso humano 

da terra, tais como a forma como ocorreram o desflorestamento, o plantio e o revezamento 

dos terrenos entre cada cultura. Esses fatores possivelmente contribuíram no 

desenvolvimento dos diferentes padrões de fisionomias atuais. 

 
Figura 21 - Fotografia de uma área de antigos cultivos, dentro da UC PAREST PRJO, 

ressaltando no primeiro plano a paisagem de Bosque Tropófilo Arbustivo, com 

coloração mais acinzentada, e no segundo plano, a paisagem de Bosque Tropófilo 

Arbustivo-Arbóreo. 

Fonte: Registro de campo, por Alexsandro S. Souza. 

 A paisagem Bosque Tropófilo Arbustivo (24,2) possui baixa diversidade em 

espécies, variando de 8 a 10 espécies em cada amostra, obtendo uma média de 3,5 pontos 

em DIV, com algumas poucas espécies exóticas oportunistas. Por se tratar de uma 
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vegetação arbustiva serial, com espécies ruderais, o valor em INFIT ocorreu um pouco 

abaixo da média. 

Grande parte desse tipo de paisagem na área de estudo é indicadora de cultivos 

abandonados há cerca de mais de 5 anos ou área de tráfego de pessoas e animais, 

possuindo dominância de espécies arbustivas oportunistas (figura 22). 

 
Figura 22 - Fotografia de área de cultivo abandonado há cerca de 5 anos, na base do 

afloramento. 

Fonte: Registro de campo, por Alexsandro S. Souza. 

Observa-se no primeiro plano da figura 22 a vegetação ruderal, com destaque para 

o Marmeleiro (Croton sonderianus), uma indicadora de áreas degradadas no ambiente 

semiárido, se desenvolvendo em um ambiente que antes possuía vegetação de porte 

arbóreo, como se pode observar no segundo plano. 

As demais pontuações em INFIT para as outras unidades de paisagem, como 

Áreas de Pastagens, Agricultura Familiar e Plantações de Capim correspondem a valores 

baixos, relativos a baixa diversidade de espécies e por possuírem muitas espécies 

exóticas. No geral, são paisagens em processo inicial de desenvolvimento ou muito 

alteradas. 

A seguir está o mapa de localização das unidades de paisagem segundo os valores 

do interesse fitocenótico global: 
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Figura 23 - Mapa valorativo de INFIT global das unidades de paisagem da UC 

PAREST PRJO. 

 

c) Valoração dos Interesses Territoriais (INTER) 

O parâmetro INTER considera os atributos territoriais da vegetação, buscando 

valorar a raridade (RAR), endemismo (END), relitísmo (REL) e caráter finícola (FIN) da 

paisagem vegetal. 

Situando-se apenas um pouco acima da média do valor de INTER (que varia de 0 

a 50), as unidades com pontuações mais expressivas são: Vegetação sobre Afloramentos 

e Bosque Tropófilo Arbóreo, com uma diferença entre ambas de apenas 1 ponto. 

A Vegetação sobre Afloramentos foi a paisagem que mais apresentou espécies 

raras na localidade, ameaçadas em nível do território nacional e endêmicas, tais como as 

bromélias Orthophytum ssp. 1 e Orthophytum ssp 2 e a orquídea Cyrtopodium holstii L. 

C. Menezes (figura 24), recebendo pontuação média em RAR de 14 pontos. 
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Figura 24 - Fotografias de espécies encontradas sobre os afloramentos rochosos. a) e 

b), bromélias do gênero Orthophytum ssp., consideradas raras na localidade. c), 

orquídea da espécie Cyrtopodium holstii L.C.Menezes. 

Fonte: Registro de campo, por Alexsandro S. Souza. 

Também ocorreu na Vegetação sobre Afloramentos grande quantidade de 

espécies endêmicas stricto sensu e lato sensu na caatinga, tais como Melocactus zehntneri 

(Britton & Rose) Luetzelb, Orthophytum ssp. 2, Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke, 

Pilosocereus gounellei (F.A.C.Weber) Byles & Rowley, obtendo pontuação média em 

END de 9,5 pontos. 

Nos dois fragmentos de Bosque Tropófilo Arbóreo ocorreram espécies arbóreas 

ameaçadas de extinção e endêmicas, conforme indica a lista da Flora do Brasil 2020 em 

construção, como por exemplo a Amburana Cearensis (Allemão) A. C. Smith., 

Schinopsis brasiliensis Engl., Ceiba glaziovii (kuntze) K. Schum., Myracrodruon 

urundeuva Allemão, Ziziphus joazeiro Mart., e arbustivas, como Cissus decidua 

Lombardi, Colicodendron yco Mart., Croton sonderianus Müll.Arg., e bromeliáceas, 

como  Bromelia laciniosa Mart. ex Schult. & Schult.f e Aechmea werdermannii Harms 

(figura 25). 

 
Figura 25 - Floração da bromélia da espécie Aechmea werdermannii Harms, 

encontrada em um fragmento de Bosque Tropófilo Arbóreo. Espécie em perigo de 

extinção e rara na localidade. 
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Fonte: Registro de campo, por Alexsandro S. Souza. 

Na paisagem de Bosque Tropófilo Arbóreo, as espécies raras (ou ameaçadas), 

endêmicas e finícolas encontradas possibilitaram as pontuações médias de 11 pontos em 

RAR, 8,8 pontos em END e 5,6 pontos em FIN. 

Devido à dificuldade de estabelecer as espécies de caráter finícola, dado a 

limitação da falta de informações sobre a vegetação na área de estudo e por tratar-se de 

uma área de transição fitogeográfica, considerou-se as espécies de caráter finícola todas 

aquelas consideradas endêmicas stricto sensu no bioma caatinga, cuja distribuição 

territorial se limita entre o Cariri e o Agreste da Borborema.  

Sobre o critério territorial de relictismo (REL), como a área de estudo é uma zona 

de transição entre biomas, tornou-se necessário uma análise mais aprofundada sobre a 

origem territorial de cada espécie, não sendo constatado nenhuma espécie relicta ou 

oriunda stricto sensu de outro bioma nos inventários florísticos, apesar de que três 

espécies encontradas não foram identificadas em nenhum nível taxonômico53, mas que 

uma delas possui características de vegetação de áreas úmidas (latifoliada). 

As demais unidades de paisagem (exceto Plantações de Capim e Agricultura 

Familiar, ambas com pontuação 0 (zero) em INTER) tiveram pontuações relativamente 

baixas nos critérios de INTER, sendo valorado o parâmetro END referente a algumas 

poucas espécies endêmicas stricto sensu e lato sensu no bioma Caatinga, todas elas 

verifricadas nas outras unidades de paisagem da UC. 

A seguir está a localização das unidades de paisagem segundo a valoração do 

interesse territorial global (figura 26). 

                                                             
 

53 As espécies não foram identificadas pela dificuldade de se obter as amostras das plantas para identificação 

em laboratório, por se tratar de espécies de porte muito alto, assim como pela limitação do instrumental 

técnico em campo. Não foi possível identificá-las através de fotografias. 
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Figura 26 - Mapa valorativo de INTER global das unidades de paisagem da UC 

PAREST PRJO. 

d) Valoração dos Interesses Mesológicos (INMES) 

 

Os Interesses Mesológicos (INMES) avaliam a contribuição da vegetação na 

proteção, equilíbrio e estabilidade das zoocenoses, habitat e geobiótopo residente em uma 

paisagem. 

As unidades de paisagem Bosque Tropófilo Sob Afloramentos (com 53 pontos) e 

Bosque Tropófilo Arbóreo (com 52,7 pontos), possuem pontuações semelhantes e 

elevadas em INMES, destacando a importante contribuição dessas unidades de vegetação 

sobre o meio biogeofísico onde se localizam. Como ambas as paisagens se tratam de 

vegetações arbóreas em terrenos irregulares, atribuiu-se uma maior pontuação a Função 

Geomorfológica (GEO), pois o papel da vegetação atua protegendo o relevo de erosões, 

minimizando o efeito do escoamento superficial da água das chuvas, e garantindo a 

estabilidade do sistema face aos processos gravitacionais e morfogenéticos, conforme 

apontam estudos desenvolvidos por Tricart (1977). 
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Os aspectos climáticos (CLIM), edáficos (EDAF) e hidrológicos (HIDR) também 

foram contemplados com valores elevados, levando em consideração as características e 

estrutura da vegetação. 

Nas duas unidades de paisagem foi possível observar uma quantidade significativa 

de aves dentro e sobrevoando o bosque (figura 27), sendo uma de suas funções como 

habitat para esses e outros tipos de animais, o que possibilitou valorar a função faunística 

(FAU) com valor elevado, respeitando as características e estrutura específicas de cada 

tipo de vegetação. 

 
Figura 27 - Presença de aves em fragmento de Bosque Tropófilo Arbóreo. 

Fonte: Registro de campo, por Alexsandro S. Souza. 

Outras unidades de paisagem tiveram valores acima da média em INMES, como 

as paisagens Bosque Tropófilo Arbustivo-Arbóreo (com 40,5 pontos) e Mata Ciliar (com 

37 pontos). A primeira paisagem foi valorada sob os parâmetros de INMES com base no 

seu porte de vegetação (vegetação arbustivo-arbórea, com sotobosque denso), buscando 

contemplar a função edáfica (EDAF) com uma pontuação elevada, pois esse tipo de 

vegetação possui um grande papel na fixação da matéria orgânica sobre o solo e auxílio 

na pedogênese. 

O tipo de solo presente nessa paisagem é o Vertisol (PARAÍBA, 2006), de cor 

cinza claro, raso, possuindo de moderado a elevado conteúdo de argilas expansivas, e que 

dependendo da época do ano se expande ou se contrai. De acordo com Lepsch (2010), 

geralmente esse tipo de solo apresenta fraca formação de horizontes, distinguindo-se 

apenas o horizonte A, de cerca de 15 a 20 cm de espessura, sendo considerado um solo 
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raso que influencia limitando o desenvolvimento de uma vegetação de mais alto porte. 

Sendo o mesmo tipo de solo para algumas outras paisagens estudadas, necessita ser 

melhor conservado devido as suas características. 

A paisagem de Mata Ciliar possui muita importância para os interesses 

mesológicos, pois contribui na manutenção da topografia do fundo do vale onde se 

encontra, freando o solo que é trazido das partes altas das encostas e protegendo as 

margens da drenagem do Riacho das Piabas, através do sistema radicular das plantas, 

diminuindo os efeitos mecânicos por se tratar de uma área de instabilidade. Além disso, 

contribui na ciclagem da água que escorre pelas drenagens pluviais e fluviais, facilitando 

a umidade do solo. Além disso, a vegetação presente possui várias espécies frutíferas, 

como Prockia crucis P.Browne ex L., Vitex megapotamica (Spreng.) Moldenke e Crateva 

tapia L., que são importantes na alimentação de insetos, aves e pequenos mamíferos. 

As unidades de paisagem Vegetação sobre Afloramentos (com 28 pontos) e 

Bosque Tropófilo Arbustivo (com 24 pontos) tiveram pontuações aproximadas em 

INMES, tratando-se de valores abaixo da média. Destaca-se a valoração das funções 

faunísticas, pois além de se tratar de vegetações de porte arbustivo, importantes para a 

fauna de répteis, roedores e aves, esses tipos de formações vegetais possuem plantas com 

flores que alimentam insetos e alguns tipos de aves, que em contrapartida auxiliam na 

polinização dessas espécies. 

A seguir está a localização das unidades de paisagem segundo os valores do 

interesse mesológico global (figura 28) 
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Figura 28 – Mapa valorativo de INMES global das unidades de paisagem da UC 

PAREST PRJO. 

 

e) Valor do Interesse Natural Global (INNAT) 

 

Como o valor global de INNAT se fundamenta na soma dos parâmetros 

intermediários INFIT, INTER e INMES, as maiores pontuações obtidas na valoração 

biogeográfica da UC nesse critério se referem àquelas unidades de paisagem maduras e 

com características próximas das naturais, que resguardam espécies raras e endêmicas, e 

cuja função mesológica é essencial para a estabilidade do sistema biogeofísico, a exemplo 

dos valores obtidos em INNAT pela unidade Bosque Tropófilo Arbóreo (119,7 pontos) e 

pelo Bosque Tropófilo Sob Afloramentos (105,2), embora com diferença entre ambas de 

mais de 14 pontos. 

Quadro 5 – Classificação dos valores do interesse de conservação (INNAT) das 

unidades de paisagem da UC PAREST PRJO. 

Nº Class. UNIDADES DE PAISAGEM INNAT 

1 Bosque Tropófilo Arbóreo 119,7 

2 Bosque Tropófilo sob Afloramentos 105,2 
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3 Vegetação sobre Afloramentos 92,5 

4 Bosque Tropófilo Arbustivo-Arbóreo 87,2 

5 Mata Ciliar 71,5 

6 Bosque Tropófilo Arbustivo 54,7 

7 Áreas de Pastagens 43,1 

8 Plantação de Capim 36 

9 Agricultura Familiar  15 

 

Em seguida, com uma pontuação próxima, estão as unidades de paisagem 

Vegetação sobre Afloramentos (92,5) e Bosque Tropófilo Arbustivo-Arbóreo (87,2). 

Embora sejam formações vegetais diferentes entre si e por não possuírem características 

de bosques predominantemente arbóreos, possuem características singulares que 

garantem uma pontuação acima da média em INNAT. 

Logo a seguir tem-se a unidade de paisagem Mata Ciliar (71,5), com valor de 

INNAT abaixo da média, sendo uma paisagem alterada do ponto de vista natural, com 

presença de algumas espécies exóticas, mas que possui valores em INMES importantes 

do ponto de vista das funções que exerce no relevo, clima, hidrologia, solo e fauna no 

local em que se insere. 

Os valores de INNAT, que podem ser de 40 até 69 pontos, se referem às unidades 

de paisagem bastantes alteradas, com pobreza em espécies ou com grande presença de 

espécies exóticas invasoras, como o Bosque Tropófilo Arbustivo (54,7) e Áreas de 

Pastagens (43,1). Foram registrados valores baixos devido a qualidade da própria 

paisagem se tratar de áreas muito degradadas ao longo do tempo. 

As demais pontuações abaixo dos 39 pontos se referem à unidades de paisagem 

artificiais, como as Plantações de Capim e Agricultura Familiar. 

A seguir está a localização das unidades de paisagem segundo os valores do 

interesse natural global (figura 29): 
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Figura 29 - Mapa valorativo de INNAT global das unidades de paisagem da UC 

PAREST PRJO. 

f) Valoração do Interesse Natural Florestal (INNATFOR) 

 

Como explicado nos procedimentos metodológicos, a partir dessa etapa de análise 

foi utilizada a metodologia complementar da LANBIOEVA, sendo aplicado à todas as 

unidades de paisagem da UC PAREST PRJO, independente do porte vegetal. 

O parâmetro global INNATFOR busca avaliar os indicadores naturais das 

paisagens com porte florestal, como a variável de diversidade estrutural (FOREST), a 

riqueza de micro habitats e indicadores biológicos (FORHAB) e o valor espacial da 

superfície homogênea (FORESP) da unidade de paisagem florestal estudada. FOREST é 

igual à soma dos índices de riqueza (diversidade) por estrato (RIQUEST) e cobertura 

(densidade) por estrato (COBEST). 

O quadro 6 mostra as pontuações valorativas em INNATFOR para as unidades de 

paisagem localizadas na UC PAREST PRJO. 
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Quadro 6 – Valoração do interesse natural florestal (INNATFOR). 

UNIDADES DE 

PAISAGEM 
INNAT 

(prévio) 
FOREST FORHAB FORESP INNATFOR 

Agricultura 

Familiar 
15 2,5 0 8 25,5 

Áreas de 

Pastagens 
43,1 8,9 0 9 60,5 

Bosque Tropófilo 

Arbóreo 
119,7 13,6 7,5 7 147,8 

Bosque Tropófilo 

Arbustivo-

arbóreo 

87,2 11,8 3,2 13 115 

Bosque Tropófilo 

Arbustivo 
54,7 7,5 1 1 64 

Bosque Tropófilo 

sob Afloramentos 
105,2 14,2 7 1 127,5 

Mata Ciliar 71,5 10,5 3 6,2 91,3 

Plantações de 

Capim 

36 
7 0 1 

44 

Vegetação sobre 

Afloramentos 
92,5 8,2 4 1 105,7 

 

Observa-se no quadro 6 valores interessantes do ponto de vista da naturalidade 

florestal, prevalecendo as maiores pontuações, obviamente, para as paisagens com porte 

arbóreo. 

O quadro 7 a seguir mostra as pontuações das unidades de paisagem em FOREST, 

organizadas de forma decrescente, considerando a soma das pontuações de RIQUEST e 

COBEST para cada unidade de paisagem. 

Quadro 7 - Pontuações das unidades de paisagem da UC PAREST PRJO, segundo o 

valor global FOREST. 

UNIDADES DE PAISAGEM RIQUEST COBEST FOREST 

Bosque Tropófilo sob Afloramentos 7,5 6,7 14,2 

Bosque Tropófilo Arbóreo 7,5 6,1 13,6 

Bosque Tropófilo Arbustivo-arbóreo 6,1 5,7 11,8 

Mata Ciliar 5,3 5,2 10,5 

Áreas de Pastagens 4,3 4,6 8,9 

Vegetação sobre Afloramentos 5 3,2 8,2 

Bosque Tropófilo Arbustivo 4,2 3,30 7,5 

Agricultura Familiar 0,5 2 2,5 

Plantações de Capim 1,5 5,5 7 

 



112 
 

Como observado no quadro 7, as duas maiores pontuações em FOREST 

ocorreram para as unidades de paisagem Bosque Tropófilo sob Afloramentos e o Bosque 

Tropófilo Arbóreo, que tiveram valorações iguais em RIQUEST, com média de 7,5 

pontos cada uma, e valores semelhantes em COBEST, com a média de 6,7 e 6,1 pontos, 

respectivamente. 

Analisando os dados dos inventários florísticos levantados em amostras dessas 

duas unidades citadas, como forma de comparação, observa-se grande similitude entre 

ambos, conforme mostra o quadro 8. 

Quadro 8 – Dados do inventário florístico realizados nas unidades Bosque Tropófilo 

sob Afloramentos e Bosque Tropófilo Arbóreo, ressaltando os valores da cobertura por 

estrato, os números das espécies por estrato e as pontuações finais de RIQUEST e 

COBEST. 

 

A semelhança estrutural entre as unidades Bosque Tropófilo Arbóreo e Bosque 

Tropófilo sob Afloramentos, possibilita compreender que possivelmente se tratam do 

mesmo tipo de vegetação tropófila. Entretanto, cada paisagem em seu nível de 

desenvolvimento biológico específico, sob condições as mais variadas (edáficas, 

topológicas, geomorfológicas, de habitat e antrópicas), podem ser o mesmo tipo de 

fragmento onde o processo de uso e ocupação da terra influenciou segregando a 

vegetação, influenciando na fisionomia da paisagem e no seu valor biogeográfico. 

UNIDADE DE PAISAGEM BOSQUE TROPÓFILO SOB 

AFLORAMENTOS 

Estratos em 

metros 
> 5,0 4,9 a 1,0 0,99 a 0,50 < 0,40 

COBEST 

GLOBAL 

Cobertura por 

estrato 
4 4 3 2 6,5 

nº espécies  7 13 18 17 
RIQUEST 

GLOBAL 

Riqueza por 

estrato 
3 4 4 4 7,5 

 

UNIDADE DE PAISAGEM BOSQUE TROPÓFILO ARBÓREO 

Estratos em 

metros 
> 5,0 4,9 a 1,0 0,99 a 0,50 < 0,40 

COBEST 

GLOBAL 

Cobertura por 

estrato 
4 4 4 2 7 

nº espécies 8 13 12 8 
RIQUEST 

GLOBAL 

Riqueza por 

estrato 
3 4 4 3 7 
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Embora a unidade Bosque Tropófilo Arbóreo possua fragmentos isolados, 

cercado por diversos usos como a agricultura, pecuária e mineração, e por serem muito 

pequenos em relação às outras unidades de paisagem, verificou-se dentro das parcelas 

inventariadas quantidade significativa de micro habitats e indicadores da qualidade 

biológica de cada fragmento. 

 Comparando dois fragmentos florestais da unidade Bosque Tropófilo Arbóreo 

(Zona 1 e Zona 2), constatou-se algumas diferenças entre ambos no que diz respeito aos 

valores da variável de riqueza de micro habitats (FORHAB) e variável espacial da 

superfície do bosque (FORESP).  

No fragmento arbóreo da Zona 1 há presença de muitas orquídeas da espécie 

Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl. sobre o solo, e orquídeas sobre plântulas (não 

identificadas), além da presença de alguns musgos e liquens sobre os troncos e raízes das 

árvores, considerados indicadores biológicos do estado de preservação dos fragmentos 

florestais, denotando umidade, luminosidade e outros fatores ambientais propícios ao 

desenvolvimento do bosque (figura 30). 

 
Figura 30 - Presença de orquídeas, liquens e musgos nas parcelas florestais. 

Fonte: Registro de campo, por Valéria R. P. Lima. 

No fragmento há uma média quantidade de serrapilheira sobre o solo, que está um 

pouco exposto, e tem pouca presença de insetos. Este fragmento tem pequeno tamanho e 

pobreza em diversidade de micro habitats. 

No fragmento arbóreo da Zona 2 há a presença de vários tipos de orquídeas 

terrícolas e rupícolas, assim como vários troncos mortos sobre o solo e em pé, grande 
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quantidade de serrapilheira, musgos, líquens e fungos sobre troncos, rocha e solo, 

quantidade significativa de insetos decompondo a matéria orgânica, e vários tipos de 

aranhas e outros insetos não identificados (figura 31). Isso demonstra que é um ambiente 

favorável ao desenvolvimento da flora e da microfauna. 

 
Figura 31 - Presença de vários insetos, liquens e fungos na parcela da zona 2. 

Fonte: Registro de campo, por Robson Oliveira. 

Há também algumas rochas sobrepostas (boulders) e lajedos, pequenos tanques 

com água da chuva dentro do bosque, além de abrigos, como a Pedra do Urubu, tendo a 

função de habitat até mesmo para animais de pequeno e médio porte (figura 32). 

 
Figura 32 – Presença de musgos nas paredes do afloramento e abrigo sob a rocha, 

dentro do fragmento Bosque Tropófilo sob Afloramentos. 

Fonte: Registro de campo, por Robson Oliveira. 
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Apesar das valorações dos fragmentos terem pontuações próximas em INNAT, 

observa-se uma maior diferença a partir do critério INNATFOR, quando a aplicação da 

metodologia complementária se faz pertinente valorando com maior pontuação os 

fragmentos maiores e com maior diversidade de microhabitats e indicadores biológicos. 

As pontuações de INNATFOR para a unidade Bosque Tropófilo sob 

Afloramentos (127,5) ganhou relevância na valoração de FORHAB com 7 pontos, 

justificada pelo ambiente ser rico em microhabitats e indicadores de qualidade biológica, 

como serrapilheira, musgos, líquens e fungos, e pela proximidade aos grandes blocos de 

rocha. Essa condição proporciona que os materiais erodidos e carregados para as partes 

mais baixas formem solos ricos com a decomposição das rochas. 

Dependendo do tipo de afloramento, grande parte das águas da chuva é canalizado 

por fissuras na rocha e descem até a base onde se localiza a vegetação arbórea, às vezes 

formando pequenos corpos lênticos nas partes mais escavadas do solo, onde significativas 

biocenoses garantem a manutenção da vida. 

Devido a pequena extensão espacial dos fragmentos desse tipo de unidade de 

paisagem, o Bosque Tropófilo sob Afloramentos obteve em FORESP a pontuação 1. 

As unidades Bosque Tropófilo Arbustivo-Arbóreo (115 pontos) e Mata Ciliar 

(91,3 pontos), tiveram pontuações interessantes em INNATFOR, apesar de não se tratar 

de paisagens com porte florestal. Em ambas, os maiores valores em RIQUEST se devem 

a abundância de espécies no estrato entre 4,9 e 1 metros, ou seja, maior abundância de 

vegetação arbustiva de médio a alto porte. Consequentemente, os maiores valores em 

COBEST para ambas se devem à cobertura arbustiva presente no mesmo estrato, devido 

a sua abundância e frequência na amostra serem elevadas, e algumas coberturas no estrato 

serem maiores que 5 metros, onde ocorrem espécies com copas largas, como Ziziphus 

joazeiro Mart., Crateva tapia L. e Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong. 

O Bosque Tropófilo Arbustivo-Arbóreo, apesar de somar relevante pontuação em 

INNATFOR, não teve pontuações altas em FORHAB (3,2 pontos), sendo valorado a 

presença de líquens e musgos sobre os troncos das plantas e afloramentos, a presença de 

blocos de rocha com reservatórios de água e a presença de orquídeas sobre o solo. Já em 

FORESP, a unidade recebeu pontuação relevante (13 pontos), devido ao tamanho da sua 

superfície homogênea ser considerável, sendo a maior dentre todas as unidades estudas. 

A unidade Mata Ciliar possui baixo valor em diversidade de microhabitats e 

indicadores de qualidade biológica, tendo a pontuação 3 em FORHAB, apenas pela 

presença da drenagem do riacho, alguns pequenos habitats lênticos e semiaquáticos, e 
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alguns poucos musgos sobre as plântulas. A baixa valoração se deve ao fato do ambiente 

ser muito antropizado e degradado, pobre em diversidade biológica, muito embora fossem 

esperados melhores indicadores por se tratar de um ambiente físico diferenciado, úmido, 

de difícil acesso e uso. 

Um dos problemas que ocorre com a drenagem do Riacho das Piabas é que parte 

dos esgotos sem tratamento da cidade de Campina Grande é eliminado na sua rede de 

drenagem, sendo carregado através do canal que adentra os limites da UC. Possivelmente, 

a contaminação da drenagem do riacho por dejetos domésticos pode acarretar em déficits 

de indicadores biológicos, afetando a integridade dos habitats da Mata Ciliar. 

Com relação às demais unidades de paisagem arbustivas, como o Vegetação sobre 

Afloramento e Bosque Tropófilo Arbustivo, observam-se valores baixos em FOREST, já 

esperados para esses tipos de paisagens. Os valores de RIQUEST e COBEST se referem 

a abundância de diferentes espécies nos estratos abaixo de 1 metro, principalmente na 

unidade Vegetação sobre Afloramentos, que obteve 5 pontos em RIQUEST e 3,2 pontos 

em COBEST. O Bosque Tropófilo Arbustivo foi valorado em RIQUEST com 4,2 pontos 

e em COBEST com 3,3 pontos. 

Quanto a diversidade dos tipos de microhabitats e a qualidade dos indicadores 

biológicos presentes nessas unidades de paisagem arbustivas, somente a Vegetação sobre 

Afloramento teve valor considerável em FORHAB, com 4 pontos, referente aos grandes 

afloramentos rochosos onde ocorrem, a presença de ambientes lênticos e a própria 

disposição da vegetação desse tipo de paisagem, como ilhas distribuídas ao longo da 

rocha, sendo importantes habitats para insetos e pequenos animais vertebrados. 

A valoração do parâmetro FORESP para ambas unidades de paisagem foi muito 

baixa, sendo atribuído apenas 1 ponto para cada, devido ao tamanho e descontinuidade 

dos fragmentos. 

A unidade Áreas de Pastagens somou 4,3 pontos em RIQUEST. Apesar de 

considerada uma vegetação predominantemente herbácea rala, o valor 4,6 pontos em 

COBEST se deve a presença pontual nas parcelas de plantas arbóreas de alto porte, 

elevando o valor de cobertura no estrato acima de 5 metros. 

A seguir está a localização das unidades de paisagem segundo os valores do 

interesse natural florestal (figura 33). 
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Figura 33 – Mapa valorativo de INNATFOR global das unidades de paisagem da UC 

PAREST PRJO. 

 

g) Valoração do Interesse de Conservação Florestal (INCONFOR) 

 

O parâmetro global INCONFOR se fundamenta no valor ETNO de INCUL, sendo 

sua composição os valores somados de INNATFOR, PER, DID e FORETNO (FORFIS 

+ FORCUL). 

O parâmetro de valoração INCUL busca nos critérios de valoração etnobotânicos 

(ETNO), percepcionais (PER) e didáticos (DID), avaliar questões relacionadas a vivência 

humana com relação a vegetação. 

Como ETNO na metodologia complementária da LANBIOEVA se transforma em 

FORETNO, por se tratar de um critério que valora a existência de usos etnoflorestais, o 

seu sub-parâmetro FORFIS busca valorar questões relacionadas aos usos antigos da 

vegetação, analisando especificamente as marcas deixadas nas plantas, seja na forma de 

distribuição dos troncos, galhos ou até mesmo em marcas na parte superficial do caule, 

requerendo grande atenção do pesquisador na observação da paisagem. Já o sub-
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parâmetro FORCUL busca valorar a presença permanente de estruturas ou micro 

topografias relictuais, arqueológicas ou simbólicas de usos antigos na unidade de 

paisagem. 

Antes de abordar cada um dos valores, se fará uma breve introdução sobre o 

contexto em que se insere a área de estudo, sendo fundamental para a compreensão dos 

aspectos metodológicos adaptados e dos aspectos etnoculturais constatados na UC, por 

se tratar de questões subjetivas. 

Nos últimos anos, a área de estudo vem passando por transformações 

socioambientais que suscitam diversas discussões, dentre elas a especulação do capital 

imobiliário e a degradação dos recursos naturais. Ambos fenômenos são decorrentes, 

sobretudo, da lógica de mercado manifestada na expansão urbana, onde o solo passa a 

não ter valor de uso e sim valor de troca. Essas questões influenciam no modo como é 

percebida e concebida a paisagem pela população, seja ela “tradicional” ou não, conforme 

foi possível constatar nas entrevistas realizadas com alguns proprietários das terras, 

moradores e frequentadores do local. 

Tais percepções e concepções sobre a paisagem foram selecionadas e expostas a 

seguir, ilustrando o que se pretende explicar sobre os valores culturais: 

 “A expansão da infraestrutura urbana sobre a paisagem rural significa 

maior mobilidade e desenvolvimento econômico da região”; 

 O desmatamento expressivo da vegetação nativa e incremento de espécies 

exóticas “se torna algo necessário e esteticamente agradável”; 

 Paisagens com vegetação em processo de regeneração significam “áreas 

improdutivas há muito tempo e que não têm utilidade”; 

 “O relevo irregular e as formações rochosas são elementos físicos que 

dificultam a instalação de benfeitorias e desvalorizam a terra”; 

 “A implementação da UC não traria benefícios ao segmento da construção 

civil”; 

 “A paisagem da UC está muito alterada e não possui valor biológico”; 

 O camponês dificilmente adentra o bosque para a coleta de fármacos, pois 

“as matas estão se extinguindo na região e não são mais ‘virgens’”54. 

                                                             
 

54 Expressão popular utilizada para se referir a um bosque que está no clímax (maduro). 
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Embora parte dessas constatações não seja objeto da pesquisa, auxiliam na 

compressão do que a paisagem local representa para as pessoas e como se reflete nos 

dados levantados, a partir de alguns parâmetros de valoração da metodologia 

LANBIOEVA, sobretudo os de interesse culturais (INCUL), como os percepcionais 

(PER), cujos procedimentos valorativos requiseram adaptações à realidade estudada e 

cautela no momento de aplicá-los. 

Outra questão é com relação a presença das paisagens conservadas na área de 

estudo, possibilitando compreender que há uma consciência e, consequentemente, uma 

percepção ambiental dessas paisagens pela população que historicamente habitou o lugar 

e conservou tais paisagens. 

Certamente, também há de se considerar que a presença de grande parte dessas 

paisagens ainda conservadas se dão por não haver um uso constante nos locais onde estão 

inseridas, seja pela dificuldade de acesso e exploração em relevos acidentados, por serem 

áreas alagadas ou por outras condições desfavoráveis ao uso humano. Pode ser ainda por 

questões intencionais, como, por exemplo, desejo dos proprietários em ter áreas 

conservadas nas suas propriedades, sendo então fator que contribui para a conservação da 

vegetação nessas paisagens. 

Possivelmente, há também uma relação entre a evolução das leis ambientais, como 

o código florestal, e a presença desses núcleos de vegetação mais conservados na área da 

UC, Levando em consideração as diversas pressões das atividades antrópicas (mineração, 

agricultura, pecuária, local de armazenamento de explosivos, habitações etc.), a 

resistência dessas ilhas pode estar ligada a questão da aplicabilidade das leis ambientais 

que se tornaram mais rígidas a partir da constituição de 1988. Isso pode estar relacionado 

a algum tipo de instrumento fiscalizador, como a obrigatoriedade da compensação 

ambiental ou manutenção de uma Reserva Legal, ou uma conscientização da população 

proporcionada por essas leis, aliada a necessidade de conservar tais recursos para a sua 

subsistência. 

Ademais, a própria ideia de criação da UC PAREST PRJO nesse lugar, embora 

de forma ainda deficiente, é uma materialização da aplicabilidade das políticas públicas 

de conservação ambiental, que ganhou forças após a implementação do SNUC, e uma 

reinvindicação por alguns grupos ambientalistas que percebem a importância de 

conservar o local como espaço de vivências. 

Essas questões citadas tratam-se de percepções levantadas em campo e reflexões 

pessoais sobre a história da área de estudo, com intuito de compreender subjetivamente e 
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objetivamente a paisagem de forma integral, sendo importante para valorar os parâmetros 

culturais da paisagem. 

Assim, sob essas questões e mediante a aplicação da LANBIOEVA na área da UC 

PAREST PRJO, a valoração de INCONFOR para as unidades de paisagem geraram as 

pontuações que se encontram organizadas no quadro 9. 

Quadro 9 - Valoração dos interesses de conservação florestal (INCONFOR) 

UNIDADES DE PAISAGEM INCONFOR 

Agricultura Familiar 33,5 

Áreas de Pastagens 70,5 

Bosque Tropófilo Arbóreo 175,3 

Bosque Tropófilo Arbustivo-arbóreo 131 

Bosque Tropófilo Arbustivo 74,6 

Bosque Tropófilo sob Afloramentos 149 

Mata Ciliar 106,8 

Plantações de Capim 52 

Vegetação sobre Afloramentos 132,2 

 

As pontuações de INCUL mais elevadas ocorreram nas unidades de paisagem 

Bosque Tropófilo Arbóreo (27,5), Vegetação sobre Afloramentos (26,5) e Bosque 

Tropófilo Arbóreo sob Afloramentos (21,5), conforme pode ser visualizado no quadro 

10. 

O valor de PER para cada uma dessas unidades foi de 7 (sete) pontos, 

correspondendo a um valor alto, baseado nas percepções das populações sobre essas 

unidades de paisagem específicas, levando em consideração a relação entre vegetação, 

rocha, topografia e uso humano sob o viés do que já vem sendo desenvolvido nessas 

paisagens em termos de subsistência para as populações locais e preferências para o 

desenvolvimento de atividades recreativas e esportistas por outros grupos sociais. 

Quadro 10 - Unidades de paisagem da UC PAREST PRJO segundo o valor de INCUL. 

UNIDADES DE PAISAGEM INCUL 

Bosque Tropófilo Arbóreo 27,5 

Bosque Tropófilo Arbustivo-arbóreo 15,5 

Bosque Tropófilo Arbustivo 10,5 

Mata Ciliar 15,5 

Bosque Tropófilo sob Afloramentos 21,5 
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Vegetação sobre Afloramentos 26,5 

Áreas de Pastagens 10 

Agricultura Familiar 8 

Plantações de Capim 8 

 

A valoração de DID para as unidades de paisagem anteriormente citadas gerou 

pontuações diferentes, sendo maior na Vegetação sobre Afloramentos, que obteve média 

de 10 (dez) pontos, considerada a pontuação mais alta. Essa pontuação pode ter sido 

alcançada por se tratar de uma unidade de paisagem cujas características oferecem 

didaticamente a compreensão da adaptação da vegetação em um ambiente hostil e 

praticamente desprovido de matéria orgânica, possibilitando o desenvolvimento de 

espécies nativas específicas desses ambientes e endêmicas da caatinga, como é o caso das 

bromélias, cactos e orquídeas, que possibilita o desenvolvimento da microfauna nesses 

ambientes rupestres. 

A valoração também levou em consideração que o valor didático desse tipo de 

paisagem é importante para a compreensão da ecologia dos afloramentos rochosos, 

servindo para fomentar estudos científicos tão escassos na literatura para esses tipos de 

ambientes. 

Já as pontuações médias da valoração de DID para a unidade Bosque Tropófilo 

Arbóreo sob Afloramentos e Bosque Tropófilo Arbóreo foram de 8,5 (oito virgula cinco) 

pontos para ambas. Essa pontuação alta pode ter sido alcançada por se tratar de duas 

unidades de paisagem com vegetação arbórea que oferecem didaticamente 

conhecimentos sobre a vegetação mais desenvolvida da área em termos de porte e 

estrutura, importantes para a fauna local e proteção do solo. 

O fragmento florestal da Zona 1 (Mata dos Aranhas) da unidade Bosque Tropófilo 

Arbóreo possui uma singularidade de manejo devido a sua importância simbólica e como 

fonte de recurso natural para o proprietário. Dependendo da época do ano, parte do 

fragmento é desmatado de forma controlada55 para servir de área para o cultivo, enquanto 

outras áreas permanecem em recuperação até o cultivo seguinte. 

                                                             
 

55 O manejo controlado de desmatamento adotado neste caso, embora ainda de forma não sustentável, 

consiste em desmatar parte do fragmento boscoso e evitar o corte de algumas vegetações de “lei”, como a 

Baraúna, Barriguda, Catingueira, por exemplo. 
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Essa prática denota valores percepcionais, didáticos e culturais interessantes pela 

importância do fragmento para o proprietário e populações do entorno, conhecimentos 

esses adquiridos através de anos de convivência com o bosque. 

O fragmento florestal da Zona 2 (Mata da Pedra do Urubu) da unidade de 

paisagem Bosque Tropófilo Arbóreo também possuí características percepcionais, 

didáticas e culturais interessantes do ponto de vista conservacionista. De acordo com 

relatos e algumas observações em campo, constatou-se que nas décadas de 1980 e 1990, 

grande parte da área do fragmento foi desmatada e sofreu vários tipos de impacto da 

mineração de granito, e atualmente mostra uma boa recuperação da sua estrutura, apesar 

de outras áreas não terem se recuperado, podendo oferecer didaticamente explicações da 

sucessão vegetal nesses locais, além de possuir uma estética que impressiona devido a 

paisagem combinada de vegetação e afloramentos rochosos (Pedra do Urubu). 

As unidades de paisagem Bosque Tropófilo Arbustivo-Arbóreo e Mata Ciliar 

tiveram na valoração de INCUL pontuação média de 15,5 pontos cada uma, sendo essa 

pontuação correspondente a um valor mediano por se tratar de paisagens alteradas, com 

poucas árvores de alto porte, baixa diversidade de espécies, pouca utilização e percepção 

da vegetação pela população local. Por outro lado, o Bosque Tropófilo Arbustivo-

Arbóreo teve 7 pontos em DID, considerado um valor alto, por se tratar de uma vegetação 

em fase de recuperação avançada, após anos de utilização da terra para o cultivo, podendo 

oferecer didaticamente conhecimentos sobre a dinâmica vegetacional em antigas áreas de 

cultivo. 

Para as unidades de paisagem Bosque Tropófilo Arbustivo e Áreas de Pastagens, 

os valores de INCUL correspondem a pontuações baixas na valoração de PER e 

pontuação mediana em DID, tratando-se de paisagens muito descaracterizadas, que já 

sofreram e sofrem muitos impactos antrópicos, mas que atualmente demonstram grande 

capacidade de recuperação, possível de ser constatado observando as espécies nativas 

novas que crescem com vigor em solos pobres e em pouco tempo. 

As paisagens de Cultivo de Capim e Agricultura Familiar possuem, certamente, 

valores baixos em INCUL devido a sua artificialidade, porém os valores percepcionais e 

didáticos podem oferecer certos conhecimentos sobre a forma como se dá a relação entre 

o homem e o meio, como, por exemplo, a escolha dos locais para a prática dessas 

atividades, os tipos de espécies cultivadas, o impacto dessas espécies sobre a paisagem, a 

importância desse tipo de atividade e vegetação para a subsistência das famílias etc. 
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As plantações de capim contribuem na estabilidade das áreas que são bastante 

instáveis devido a retirada da vegetação nativa, se tratando de várzea úmidas que 

geralmente são alagadas em épocas de chuva. A vegetação herbácea da espécie Cenchrus 

purpureus (Schumach.) Morrone possui um sistema radicular em suas raízes bastante 

eficaz na proteção do solo, fixando a matéria orgânica, e por ser uma vegetação densa, 

protege o solo da erosão laminar. 

Apesar de grande parte das atividades de agricultura de subsistência não seguirem 

padrões conservacionistas que evitem a erosão e o empobrecimento do solo, por exemplo, 

constatou-se em alguns locais algumas práticas agrosilvopastoris. Existe um manejo de 

uso da terra entre atividades agrícolas e pecuárias e áreas de “capoeiras56”, possibilitando 

o revezamento das terras para evitar sua infertilidade. Em alguns outros locais, constatou-

se uma seleção de espécies nativas que não são cortadas no momento do desmatamento, 

com a justificativa de serem espécies raras na região e por oferecerem sombra, frutos e 

base para o desenvolvimento de outras espécies que se utilizam do caule para se 

ramificarem. 

Diante das transformações espaciais que a área de estudo vem passando nos 

últimos anos, conforme abordado no início do tópico, há outras questões que ocorrem 

pontualmente próximo às áreas mais conservadas da UC, como a segregação da 

população mais antiga após as mudanças supracitadas, sobretudo quando alguns lotes 

passaram a pertencer a outros proprietários, obrigando a desapropriação de algumas 

famílias do local (figura 34). 

 
Figura 34 – Casas abandonadas após desapropriação de antigas famílias que habitavam 

próximo a UC PAREST PRJO. 

                                                             
 

56 Expressão popular que indica áreas com vegetação arbustiva em estágio de recuperação avançada. 
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Fonte: Registro de campo, por Alexsandro S. Souza. 

Essas mudanças dificultaram o levantamento de informações sobre a história do 

lugar, principalmente com relação às práticas desenvolvidas ao longo do tempo nos 

fragmentos mais conservados. Além disso, tais mudanças alteraram a relação 

sociedade/natureza, uma vez que o uso atual de grande parte das terras é totalmente 

diferente da época em que essas populações habitavam, quando basicamente o uso era 

destinado a agricultura e pecuária de subsistência em áreas historicamente utilizadas para 

esse fim. 

Um fenômeno interessante constatado na área de estudo é que a relação de 

trabalho da população ocorre mais com a cidade do que com o campo, e a maioria dos 

agricultores que exercem atividades na área residem na cidade e o trabalho por eles 

desenvolvido é apenas mais um outro tipo de atividade econômica. 

De maneira geral, a área da UC possui muitas contradições, porém ainda possui 

valores naturais, culturais, perceptivos, estéticos e didáticos importantes, levando em 

consideração por se tratar de um ambiente inserido numa região bastante degradada, como 

é o caso do Agreste e, especificamente, o município de Campina Grande. 

A aplicação da metodologia LANBIOEVA possibilitou levantar dados mais 

precisos sobre os valores etnobotânicos (FORETNO) das paisagens da área da UC, porém 

com adaptações para a realidade estudada. 

Quanto a valoração de FORFIS na área da UC PAREST PRJO, não foi possível 

identificar a ocorrência de nenhum tipo de fisionomia nas plantas arbóreas que pudessem 

indicar usos no passado, devido às dificuldades anteriormente comentadas e pela própria 

vegetação ser alterada frequentemente pelos diversos usos, que acabam por destruir os 

possíveis vestígios. Assim, considerou-se a pontuação 0 (zero) em FORFIS para todas as 

unidades de paisagem. 

 Entretanto, percebeu-se que a vegetação da área é muito utilizada pela população 

local, seja no uso da biomassa como matriz energética, na construção de casas, porteiras 

e cercas, como fármacos, na alimentação humana com frutas e forragens para os animais 

etc. Além disso, algumas espécies específicas são utilizadas com frequência como função 

de cercas vivas, como por exemplo a Mimosa caesalpiniifolia Benth, a Aspidosperma 

pyrifolium Mart. & Zucc. e a Amburana cearensis (Allemão) A.C.Sm., por serem 

resistentes e economicamente viáveis, e principalmente por possuírem fácil rebrotamento 

quando cortadas. 
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As pontuações de FORETNO mais elevadas ocorreram nas unidades de paisagem 

Bosque Tropófilo Arbóreo, Bosque Tropófilo Arbustivo-Arbóreo, Vegetação sobre 

Afloramentos e Bosque Tropófilo Arbóreo sob Afloramentos, sobretudo por essas 

paisagens possuírem indicadores de usos antigos ou disporem de plantas muito utilizadas 

como fármacos. 

A unidade Bosque Tropófilo Arbóreo teve maior pontuação em FORCUL, com 

pontuação média de 14 (quatorze) pontos, pela grande disponibilidade de espécies 

utilizadas pela população e vários vestígios de uso medicinal das plantas, constatados nas 

marcas deixadas na parte superficial dos troncos das árvores. 

Dentro do fragmento Bosque Tropófilo Arbóreo 1 (Mata dos Aranhas) constatou-

se traços etnobotânicos de uso em algumas árvores com caule raspado (figura 35), 

possivelmente para a fabricação de fármacos, sendo que pela textura das marcas se trata 

de usos atuais e não antigos, por isso não se valorou pontuações em FORFIS, e sim em 

FORCUL. 

 
Figura 35 - Marcas encontradas no caule da espécie arbórea Ceiba glaziovii (Kuntze) 

K.Schum, denotando usos culturais do bosque. 

Fonte: Registro de campo, por Alexsandro S. Souza. 

O proprietário das terras expôs que esse bosque é utilizado por várias gerações da 

família, seja para a coleta de material lenhoso, fármacos e até por questões espirituais, 

sendo um elemento símbólico da propriedade. Dessa forma, foram atribuídos valores a 

FORCUL condizentes com essa realidade. 
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Verificou-se nos arredores e dentro da maioria dos fragmentos arbóreos da 

unidade Bosque Tropófilo Arbóreo a existência de cercas mortas separando as parcelas 

e, principalmente, cercas vivas com árvores de grande porte. Esses aspectos foram 

valorados em FORCUL por se tratarem de usos etnobotânicos dos bosques, importantes 

do ponto de vista conservacionista, além de ser considerado a importância ecológica das 

cercas vivas para a fauna local (figura 36). 

 
Figura 36 - Cerca viva de Schinopsis brasiliensis Engl, separando a parcela do 

fragmento arbóreo da Zona 1, próximo aos limites sul da UC PAREST PRJO. 

Fonte: Registro de campo, por Alexsandro S. Souza. 

O fragmento Bosque Trropófilo Arbóreo 2 (Mata da Pedra do Urubu) também 

possuí características culturais interessantes do ponto de vista conservacionista. Devido 

a existência próximo ao fragmento de uma estrutura de uma antiga plataforma utilizada 

para o processamento do granito extraído de dentro do fragmento, construída em alvenaria 

e concreto, possuindo cerca de mais de 10 metros de largura e aproximadamente 4 metros 

de altura (figura 37), foi valorado e dado uma pontuação maior em FORETNO por 

simbolizar nesse espaço marcas do passado deixadas pelo homem. Além da estrutura, 

ainda há restos dos maquinários abandonados da antiga pedreira. 
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Figura 37 - Fotografia de uma antiga área de processamento de granito próximo a Mata 

da Pedra do Urubu, ressaltando no primeiro plano os restos do maquinário utilizado na 

época, e no segundo plano à direita, a grande plataforma de concreto e ao fundo a Pedra 

do Urubu. 

Fonte: Registro de campo, por Alexsandro S. Souza. 

Além dessas características culturais no fragmento Mata da Pedra do Urubu 2, 

dentro do bosque há grande disponibilidade de espécies arbóreas com madeira de boa 

qualidade, muito utilizadas na construção de casas e estruturas diversas, além de plantas 

utilizadas para fins medicinais. 

Quanto a valoração de FORETNO para as demais unidades de paisagem da UC, 

tais como Bosque Tropófilo Arbustivo, Mata Ciliar e Áreas de Pastagens, as pontuações 

foram muito baixas, variando entre 1 e 3 pontos em FORCUL, pela disponibilidade 

pontual de plantas utilizadas para fins medicinais. 

As unidades de paisagem Agricultura de Subsistência e Plantações de Capim 

tiveram pontuação de 0 (zero) ponto em FORETNO. 

A seguir está a localização das unidades de paisagem segundo os valores do 

interesse de conservação florestal (figura 38). 
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Figura 38 - Mapa valorativo de INCONFOR global das unidades de paisagem da UC 

PAREST PRJO. 

 

h) Valoração do Fator de Ameaça (AM) 

 

O coeficiente de fator de ameaça (AM) se define pelos valores atribuídos aos graus 

de ameaças às unidades de paisagem, causados pela pressão demográfica (DEM), 

acessibilidade/transitividade (ACT) e ameaça alternativa (ALT). 

Os valores de AM obtidos na UC PAREST PRJO foram, no geral, preocupantes, 

com algumas pontuações consideradas altas e outras acima da média. Os fatores de 

ameaça que mais contribuíram nas pontuações foram os relacionados a ACT e ALT. 

Entretanto, cabe enfatizar as dificuldades de valorar os coeficientes de ameaça no interior 

da UC, uma vez que por se tratar de uma área muito pequena, muitas vezes um único 

fator pode causar o mesmo grau de ameaça a todas as unidades de paisagem por essas se 

localizarem muito próximas umas das outras, dependendo do tipo de ameaça. 

O quadro 11 a seguir mostra as pontuações do coeficiente de AM para as unidades 

de paisagem da UC. 
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Quadro 11 – Valoração do fator de ameaça (AM) 

UNIDADES DE PAISAGEM AM 

Bosque Tropófilo Arbóreo 20 

Mata Ciliar 18 

Bosque Tropófilo Arbustivo-arbóreo 16 

Bosque Tropófilo sob Afloramentos 15,5 

Vegetação sobre Afloramentos 9 

Áreas de Pastagens fora de avaliação 

Agricultura Familiar fora de avaliação 

Bosque Tropófilo Arbustivo fora de avaliação 

Platações de Capim fora de avaliação 

 

Como comentado nos procedimentos metodológicos, ficaram fora de avaliação 

em AM as unidades de paisagem que tiveram pontuação insuficiente em INCONFOR, 

como as unidades Áreas de Pastagens, Agricultura Familiar, Bosque Tropófilo Arbustivo 

e Plantações de Capim. 

A relação entre a quantidade de habitantes por km2 no setor em que se insere a 

área da UC, segundo o censo demográfico do IBGE (2010), é maior que 24, levando em 

consideração que esse valor se refere a um setor censitário rural de grande extensão 

territorial, possuindo mais de duas vezes o tamanho da UC, além de se tratar de um dado 

de mais de 7 anos atrás. Esse dado não leva em consideração o número atual de habitantes 

no setor, como por exemplo os moradores do condomínio Alphaville e outros núcleos 

habitacionais que surgiram posteriormente. Definiu-se então uma média da pressão 

demográfica exercida pelos bairros e demais núcleos habitacionais que circundam a área 

da UC. 

Como os autores da metodologia LANBIOEVA (VALENCIA et. al., 2015a) 

explicam que a valoração de DEM não deve levar em consideração exclusivamente a 

computada pelos órgãos oficiais, mas também a pressão exercida ocasionalmente e 

temporalmente, principalmente com base no contexto em que se insere a área de estudo 

em questão, achou-se razoável um valor em torno de 200-249 habitantes por km². Esse 

valorb se justifica considerando a proximidade da UC com bairros e núcleos muito 

adensados, atribuindo 5 (cinco) pontos na valoração de DEM para todas as unidades de 

paisagem dentro da UC. Entretanto, alguns fragmentos foram valorados com 6 devido à 

proximidade aos bairros superadensados, como José Pinheiro e Monte Castelo. 

A pressão demográfica exercida sobre a UC PAREST PRJO provoca os mais 

diversos problemas, como os relacionados ao descarte de resíduos sólidos dentro e fora 
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dos seus limites, a poluição do Riacho das Piabas e de pequenas drenagens pluviais com 

esgotos domiciliares e consequente destinação para o interior da UC, a expansão urbana 

e imobiliária sobre os limites da UC, a descaracterização da paisagem, a poluição sonora 

e visual, etc. 

Para valoração de ACT, levou-se em consideração questões relacionadas a 

acessibilidade das unidades de paisagem, com base nas restrições impostas pelos 

proprietários e no grau de dificuldade de acesso, e a transitividade dentro dos fragmentos, 

buscando observar indicadores como caminhos, clareiras, presença e frequência do 

trânsito de pessoas. 

Das unidades de paisagem estudadas, constatou-se que a mais ameaçada pelo fator 

de ACT é o Bosque Tropófilo Arbóreo, por se tratar de um tipo de paisagem que tem 

vários recursos naturais e por situar-se próximo a estradas com grande circulação de 

pessoas e veículos. 

Os fragmentos de Bosque Tropófilo Arbóreo dentro da UC são relativamente 

pequenos e isolados, além de situarem-se próximos a caminhos e estradas de grande 

circulação. O uso da terra nas adjacências também contribui para o isolamento, 

impactando sobre os habitats da fauna e da flora.  A abundância de recursos naturais, tais 

como madeiras, plantas medicinais, animais silvestres, aliado a falta de controle e 

facilidade de acesso, tais como cercas partidas, porteiras abertas, proximidade com as 

estradas, vários caminhos já consolidados dentro do fragmento, clareiras etc., são fatores 

que contribuíram na valoração média de 7,5 pontos em ACT para esse tipo de unidade de 

paisagem, o que equivale a um fator de ameaça de alta acessibilidade e transitividade. 

Analisando de forma isolada os valores de ACT dos maiores fragmentos de 

Bosque Tropófilo Arbóreo dentro da UC, constatou-se diferentes níveis de ameaça entre 

ambos 

Na valoração do fator de ameaça de ACT para o fragmento arbóreo Mata da Pedra 

do Urubu, localizado na Zona 1, a pontuação atribuída foi de 8 pontos, correspondendo a 

uma alta acessibilidade e muito alta transitividade dentro do fragmento, embora hajam 

restrições de acesso impostas pelo proprietário com a utilização de mecanismos que 

dificultam a acessibilidade, tais como o uso de cercas circundando parte do fragmento e 

controle de acesso à propriedade. Por situar-se ao lado de estradas e caminhos com grande 

circulação de pessoas e próximo a atividades de uso do solo da propriedade, o acesso e a 

frequência da transitividade por moradores da própria região em busca de recursos 
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naturais dentro do bosque é intenso, possível de ser constatado nas clareiras, trilhas e 

caminhos recentes dentro e nos arredores do bosque. 

O coeficiente de ameaça ACT para o fragmento arbóreo da Mata da Pedra do 

Urubu, localizado na Zona 2, foi valorado em 7 pontos, considerando a acessibilidade 

muito alta e por se localizar ao lado de uma estrada com grande facilidade de acesso, não 

havendo cercas divisórias protegendo o fragmento e restrições de acesso pelos 

proprietários. Por outro lado, verifica-se que existe uma transitividade média, constatado 

pela presença esporádica de pessoas transitando dentro do fragmento e no entorno, alguns 

deles caçando e capturando animais com uso de armas de fogo e armadilhas. 

A valoração de ACT para as unidades de paisagem Bosque Tropófilo Arbustivo-

Arbóreo, Bosque Tropófilo Arbustivo e Mata Ciliar, foi de 6 pontos, que corresponde a 

uma alta acessibilidade, por não haver restrição de acesso pelos proprietários e pela 

precariedade dos equipamentos de proteção ao acesso, e a uma média transitividade, pela 

presença esporádica de pessoas nessas unidades de paisagem. 

As unidades de paisagem Bosque Tropófilo sob Afloramentos e Vegetação sobre 

Afloramentos tiveram valoração em ACT de 4,5 pontos e 3 pontos, respectivamente. Essa 

baixa pontuação se refere a dificuldade de acesso e baixa transitividade nessas paisagens, 

principalmente devido as condições topográficas adversas. Entretanto, constatou-se que 

um desses fragmentos de Bosque Tropófilo sob Afloramentos possui fácil acesso, 

situando-se em um vale relativamente plano, havendo resquícios de acesso recente dentro 

do fragmento e a presença de uma pequena trilha. Nesse sentido, foram atribuídos 6 

pontos em ACT para esse fragmento específico, considerando a alta acessibilidade e 

média transitividade. 

Para a valoração do coeficiente de ameaça ALT, buscou-se levar em consideração 

a ameaça possível ou causada pelos conflitos de uso na UC, assim como as ameaças 

naturais ou que não estejam ligadas aos usos conflitantes. Dessa forma, observaram-se 

valores altos no coeficiente de ALT para a maioria das unidades de paisagem, um dado 

preocupante por se tratar de ameaças causadas por práticas insustentáveis de uso do solo. 

A maior pontuação na valoração do coeficiente de ameaça ALT foram para as 

unidades de paisagem Bosque Tropófilo Arbóreo, com 7 pontos, Mata Ciliar, com 7 

pontos, Bosque Tropófilo sob Afloramentos, com 6 pontos, todas consideradas com alta 

ameaça alternativa. As ameaças alternativas para essas unidades de paisagem dizem 

respeito às práticas de uso da terra que ameaçam a integridade dos recursos naturais, tais 
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como o desmatamento da vegetação nativa, expansão da agricultura e pecuária de 

subsistência, construção de estradas, mineração, criação de loteamentos habitacionais etc. 

As ameaças alternativas sobre a unidade de paisagem Bosque Tropófilo Arbóreo 

são de diversos tipos, dependendo da localização dos fragmentos. 

No caso do fragmento arbóreo da Zona 1 (Mata dos Aranhas), que foi considerado 

com ameaça alternativa muito alta e valorado em ALT com 10 pontos, está sujeito a 

diminuição e maior isolamento do fragmento por localizar-se cercado por diversos usos 

da terra, próximo a estradas de grande circulação e, principalmente, sob efeito das 

transformações que estão ocorrendo na área pelo processo de expansão urbana, com a 

construção de infraestruturas, condomínios residenciais, além da expansão da agricultura 

nos arredores etc., afetando a biota e comprometendo a sua estrutura ecológica. 

Foram registradas formas de manejo insustentáveis dentro do fragmento Bosque 

Tropófilo Arbóreo (Mata dos Aranhas), na Zona 1, como alguns troncos cortados por 

facão e não utilizados, descarte de resíduos sólidos, sendo esses indicadores de ameaça à 

qualidade e preservação do local, podendo causar incêndios e pôr em risco essa área 

(figura 39). 

 
Figura 39 - Resíduos sólidos encontrados dentro do fragmento arbóreo da Zona 1. 

Fonte: Registro de campo, por Alexsandro S. Souza. 

Embora não seja especificamente tratado sobre essa questão na metodologia, 

pode-se afirmar que essa condição se deve, também, aos fatores transitividade e 

acessibilidade neste fragmento, devido a questão da proximidade com estradas e casas 

nos arredores. 
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Recentemente houve um aumento do desmatamento do fragmento para a 

construção da Alça Leste e para especulação imobiliária. 

Fazendo uma projeção para o futuro com a construção da Alça Leste, esse 

fragmento de vegetação ficará ainda mais isolado, podendo até mesmo deixar de existir, 

quebrando a simbiose conservacionista anteriormente relatada sobre os valores 

etnobotânicos nas práticas entre a família do proprietário e alguns moradores e os recursos 

naturais do bosque. 

A valoração do coeficiente de ameaça ALT para o fragmento Bosque Tropófilo 

Arbóreo (Mata da Pedra do Urubu), na zona 2, foi de 7 pontos, considerando a alta ameaça 

alternativa provocada pela reativação da extração de granito e saibro ao lado do 

fragmento, e a construção da Alça Leste, que passará a poucas centenas de metros. Além 

disso, foram abertos vários caminhos dentro do fragmento para facilitar o acesso aos 

caminhões no transporte do minério ao local da construção da estrada, possível de ser 

visualizado em imagem de satélite (figura 40). 

 
Figura 40 - Imagens da unidade Bosque Tropófilo Arbóreo (Mata da Pedra do Urubu), 

na Zona 2 capturadas por satélite em épocas diferentes: a) imagem datada de 2005. b) 

imagem datada de 2015, após desmatamento e abertura de trilhas para o transporte de 

minério. 

Fonte: Google Earth Pro., adaptado pelo autor. 

Por se tratar de uma paisagem de grande beleza cênica, todos os terrenos próximos 

a Mata da Pedra do Urubu estão sendo desmatados e terraplanados para a futura 

construção de condomínios e loteamentos habitacionais de alto nível socioeconômico. 

Após construção da Alça Leste, a especulação imobiliária poderá transformar essa 

paisagem em uma grande reserva de valor, trazendo mais riscos à integridade dos recursos 

naturais. 

De acordo com moradores próximos ao fragmento, são constantes a morte de 

animais por atropelamento nas estradas e esmagamento por máquinas no momento da 
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retirada dos materiais para construção da estrada. Além disso, há caça predatória de 

animais silvestres dentro do fragmento, alguns sacrificados com a justificativa de serem 

peçonhentos e outros utilizados para o consumo humano (figura 41). 

 
Figura 41 - Fotografias de animais mortos, encontrados próximos a Mata da Pedra do 

Urubu: a) Aves se alimentando de cadáver animal após atropelamento. b) Couros de 

animais silvestres mortos por esmagamento de máquinas pesadas e caça predatória. 

Fonte: Registro de campo, por Alexsandro S. Souza. 

Possivelmente, as perturbações do tráfico de veículos pesados têm contribuído 

com os acidentes, pois os barulhos dos motores desorientam os animais e os deixam 

expostos. Já a caça de animais silvestres, que é proibida por lei, talvez esteja sendo 

motivada indiretamente pela expansão urbana, já que os moradores entendem que toda a 

área do fragmento será desmatada para a construção de benfeitorias. 

A valoração de ameaça ALT para a unidade Mata Ciliar também foi considerada 

como alta, devido ao rápido desmatamento, sem critério, da vegetação ciliar do Riacho 

das Piabas para a expansão de áreas agricultáveis e criação de gado, sendo que a 

vegetação dessa unidade de paisagem já é historicamente bastante alterada, ou seja, é 

composta por um misto de espécies nativas e exóticas que ocorrem em todo território 

nacional, possuindo diferentes estratos vegetais. A retirada da vegetação ciliar do riacho 

irá contribuir ainda mais para a erosão do canal e desencadear outros problemas, 

principalmente nos terrenos ao redor do canal, que são naturalmente instáveis. 

A unidade Bosque Tropófilo sob Afloramentos foi valorada em ALT com 6 

pontos, pois o isolamento pontual desse tipo de vegetação e o pequeno tamanho do 

fragmento faz com que essa unidade de paisagem sejá considerada com alta ameaça, 

principalmente motivada por fatores antrópicos. Em alguns outros fragmentos, ALT foi 

valorado com 7 pontos, pois a ameaça alternativa de desmatamento ocorre com 

frequência, por se tratar de locais com relevo relativamente plano, com solos ricos e 

bastantes favoráveis à agricultura. Outros fragmentos com média ameaça foram valorados 
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com 5 pontos em ALT, devido a ameaça natural causada por desmoronamentos e perda 

de solo na base dos afloramentos, por se tratar de áreas com relevo íngreme, 

comprometendo o desenvolvimento da vegetação. 

O Bosque Tropófilo Arbustivo-Arbóreo também se encontra ameaçado pelo 

desmatamento em toda a sua extensão, provocado pela extração de minério, criação de 

novas estradas (figura 42) e expansão da urbanização, sendo valorado com 5 pontos. 

 
Figura 42 - Abertura de novas estradas dentro do fragmento Bosque Tropófilo 

Arbustivo-Arbóreo 

Fonte: Registro de campo, por Alexsandro S. Souza. 

Além dessas ameaças, a possível construção de condomínios residenciais e 

criação de loteamentos, motivados pela especulação do preço da terra após o término das 

obras da Alça Leste, fazem essa unidade de paisagem suscetível a desmatamentos. 

A valoração de ameaça ALT para a Vegetação sobre Afloramentos recebeu a 

pontuação mínima dentre todas as outras unidades, possuindo uma ameaça alternativa 

muito baixa. A valoração levou em consideração a alta resiliência desse tipo de vegetação 

em meios muito instáveis e a quase inexistência de ameaça humana ou natural a esse tipo 

de vegetação. Entretanto, constatou-se que em um dos fragmentos de Vegetação sobre 

Afloramentos há uma possível ameaça alternativa motivada pela reativação da extração 

de granito no local, sendo valorado com 3 pontos, embora se trate de um afloramento sob 

influência antrópica (antiga área de extração de granito) e cuja vegetação arbustiva vem 

aos poucos se adaptando em condições muito instáveis (figura 43). 
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Figura 43 - Vegetação sobre Afloramentos. Antiga área de extração de granito, com 

grupo de indivíduos da espécie Pilosocereus gounellei (F.A.C.Weber) Byles & Rowley, 

que possivelmente será reativada. 

Fonte: Registro de campo, por Alexsandro S. Souza. 

Após o abandono da atividade de extração de granito, a vegetação que mais se 

desenvolve é a gramínea anual e a cactácea, por se aproveitar das condições severas de 

degradação provocadas pela extração mineral. Nesse caso, os processos morfodinâmicos 

sobrepujam os processos pedogenéticos. 

A seguir está a localização das unidades de paisagem segundo os valores do fator 

global de ameaça (figura 44). 
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Figura 44 - Mapa valorativo do fator global de AM das unidades de paisagem da UC 

PAREST PRJO. 

 

i) Valoração da Prioridade de Conservação das Unidades de Paisagem da UC 

PAREST PRJO 

Como abordado anteriormente, a pontuação de PRICON está intimamente ligada 

ao resultado da soma dos valores globais de INNAT e INCUL, multiplicado pelos valores 

globais de AM. Pode acontecer de uma unidade de paisagem com pontuação 

relativamente baixa nos critérios de interesse natural e cultural, receber uma pontuação 

elevada em AM e ser condicionada a um valor expressivo em PRICON. Isso vai depender 

da importância da unidade de paisagem no contexto em que se insere e do grau de ameaça 

a que está submetida. 

Muito embora o fator de ameaça seja considerado uma questão preocupante, 

devendo seu valor ser multiplicado pelo valor do interesse de conservação, dado o caráter 

conservacionista da metodologia, isso não quer dizer que parcelas que possuem um maior 

valor de ameaça terão sempre uma maior prioridade de conservação. Isso é relativo, pois 

vai depender também dos valores do interesse natural, e vice-versa. 
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A valoração de PRICON das unidades de paisagem da UC PAREST PRJO foi 

muito contrastante, variando de 1190 pontos a 3474,8 pontos. O quadro 12 apresenta a 

classificação das unidades de paisagem segundo o valor global de PRICON. 

Quadro 12 - Classificação das unidades de paisagem da UC PAREST PRJO, segundo o 

valor de PRICON 

Nº Class. UNIDADES DE PAISAGEM PRICON 

1 Bosque Tropófilo Arbóreo 3474,8 

2 Bosque Tropófilo sob Afloramentos 2293,2 

3 Bosque Tropófilo Arbustivo-

arbóreo 
2094 

4 Mata Ciliar 1986,7 

5 Vegetação sobre Afloramentos 1190,2 

6 Agricultura de Familiar fora de avaliação 

7 Área de Pastagens fora de avaliação 

8 Bosque Tropófilo Arbustivo fora de avaliação 

9 Plantações de Capim fora de avaliação 

 

No quadro 12 observa-se que a paisagem Bosque Tropófilo Arbóreo se mantém 

no topo do ranking, com 3474,8 pontos, seguido das paisagens Bosque Tropófilo sob 

Afloramentos e Bosque Tropófilo Arbustivo-Arbóreo, com 2293,2 e 2094 pontos, 

respectivamente. 

O valor final de PRICON para os maiores fragmentos de Bosque Tropófilo 

Arbóreo foram diferenciados, se analisados de forma individual: o valor de PRICON para 

o fragmento Bosque Tropófilo Arbóreo da Zona 1 (Mata dos Aranhas) foi considerado 

muito alto, com 3783,5 pontos, se comparado ao fragmento Bosque Tropófilo Arbóreo 

da Zona 2 (Mata da Pedra do Urubu), com 3166,2 pontos. 

A alta pontuação para a unidade Bosque Tropófilo Arbóreo em quase todos os 

parâmetros valorativos da metodologia, deve-se ao fato de ser uma paisagem diferenciada 

na área de estudo, possuindo fragmentos de vegetação florestal nativa e preservada, com 

altos indicadores biológicos e ecológicos, aspectos estéticos e etnográficos de grande 

importância, porém sendo fragmentada em pequenas ilhas, que lhe conferem uma 

preocupação de ameaça. 

Comparando os valores da unidade de paisagem Bosque Tropófilo Arbóreo com 

os encontrados em outras áreas (AGUIRRE; VALENCIA & QUINTANILLA, 2011; 
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VALENCIA et. al., 2013; VALENCIA, ZABALLOS & LOIARTE, 2015; VALENCIA 

et. al., 2015a), como Espanha, Noruega, Finlândia, Patagônia chilena, e na mesorregião 

semiárida do cariri paraibano57, observa-se que a pontuação final de PRICON nesses 

lugares no máximo chegou a 3000 pontos (em Cabaceiras - PB, o valor máximo chegou 

próximo a 2100 pontos). No trabalho de Pérez y Valencia (2016), realizado em um bosque 

mediterrâneo esclerófilo no Chile, a pontuação de PRICON foi de 3500 pontos, devido 

os fatores de ameaça nesse lugar serem altíssimos. 

Assim, em poucos lugares do mundo se registrou pontuação tão elevada em 

PRICON. Entretanto, esses casos específicos ocorrem devido à várias questões, 

principalmente pelas diferenças de contexto. 

Do ponto de vista natural, em países de clima temperado verifica-se que a 

diversidade de espécies é menor se comparada a de países de clima tropical, que possuem 

diversidade e abundância de espécies vegetais e animais. Assim como as características 

fitocenóticas e territoriais da vegetação, aliado a influência dos fatores mesológicos, são 

determinantes para essa diferenciação. 

Entretanto, no caso da aplicação da metodologia na área de estudo, os fatores 

naturais e culturais de algumas unidades de paisagem não foram totalmente 

determinantes, a exemplo da unidade Bosque Tropófilo Arbóreo, pois o que elevou a 

pontuação de PRICON foram os fatores de ameaça. 

O fator natural é determinante no sentido de que as aplicações realizadas na 

maioria dos outros países, e até mesmo no Cariri paraibano, ocorreram em áreas sem forte 

influência da urbanização e de pressões antrópicas, e por esse motivo o critério de ameaça 

foi relativamente baixo, proporcionando pontuações que não ultrapassaram os 3000 

pontos, exceto, como já mencionado, no trabalho de Pérez y Valencia (2016).  

Sobre as outras unidades de paisagem, observam-se pontuações semelhantes em 

PRICON, como o Bosque Tropófilo Arbustivo-Arbóreo, com 2094 pontos, Bosque 

Tropófilo sob Afloramentos, com 1995,2 pontos, e Mata Ciliar, com 1986,7 pontos. Isso 

se deve, principalmente, por algumas dessas unidades terem mantido valores elevados em 

INNAT e INCONFOR, e possuírem diferentes níveis de ameaça. 

                                                             
 

57 Esses dados ainda não foram publicados, e tratam-se das jornadas de campo em que os criadores da 

metodologia participaram no Brasil, do I Simpósio Internacional de Biogeografia do Campo, realizado na 

UFPB, campus João Pessoa, em 2015. 
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A perda de posição no ranking da paisagem de Vegetação sobre Afloramentos 

(embora com uma boa pontuação nos parâmetros de valoração naturais), sendo 

substituída pela paisagem Bosque Tropófilo Arbustivo-Arbóreo, deve-se à diferença dos 

fatores de AM que cada unidade de paisagem apresenta. 

Os riscos oferecidos pelo desmatamento para a prática da agricultura e pecuária 

nas paisagens de Bosque Tropófilo Arbustivo-Arbóreo e de Mata Ciliar, são muito 

preocupantes pela ameaça causada aos fragmentos conservados, alterando habitats e a 

estrutura da vegetação como um todo. Enquanto que nos locais em que ocorre a paisagem 

Vegetação sobre Afloramentos, a ameaça é mínima, por ser uma paisagem quase que 

praticamente sem utilização pelo homem, sendo o risco de ameaça mais condicionado por 

questões naturais, como a influência do clima no intemperismo e transporte de materiais 

sobre a rocha. 

Entretanto, os valores explicam por eles mesmos a urgente necessidade de 

intervenção para conservar tais fragmentos, diante das transformações que essa área vem 

passando nos últimos anos, somado a questão do déficit de áreas verdes no município e a 

pressão antrópica na região. 

A seguir está a localização das unidades de paisagem segundo os valores da 

prioridade de conservação (figura 45): 
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Figura 45 - Mapa valorativo de PRICON das unidades de paisagem da UC PAREST 

PRJO. 

Apesar dos valores elevados para as unidades de paisagem com maior prioridade 

de conservação, em geral localizadas na Zona 2 da UC PAREST PRJO, e que condizem 

com os parâmetros de valoração adotados e propostos pela filosofia da metodologia 

LANBIOEVA, cabe ressaltar uma preocupação diferenciada com as áreas que obtiveram 

valores baixos em INNAT e insuficientes em INCONFOR e que estão fora de avaliação 

em AM e PRICON. São paisagens muito pobres em diversidade de espécies e que sofrem 

influências diretas das atividades antrópicas, levando em consideração que a área se trata 

de uma UC do tipo UPI, localizada em um dos biomas mais ameaçados e com déficit de 

áreas protegidas. 

A proposta de ordenamento na área da UC deve ser mais reflexiva quanto aos 

dados de valoração da paisagem, não priorizando uma unidade de paisagem em 

detrimento da outra, buscando formas de zoneamento que visem a conservação e 

preservação dos recursos naturais. 
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6.3. Conflitos de uso e ameaças à paisagem 
 
 

Aspectos inerentes ao ordenamento territorial e seus desdobramentos atuais na 

área de estudo, principalmente com relação às novas destinações do uso e ocupação do 

solo, perceptíveis nas transformações da paisagem ao longo dos últimos anos, são fatores 

que influem na ocorrência de usos conflitantes e ameaças à integridade dos recursos 

naturais na área de estudo. 

Alguns parâmetros e indicadores auxiliaram na constatação dos usos conflitantes 

e consequentes ameaças aos recursos naturais, sendo que essas constatações ocorreram 

apenas pontualmente ao longo da área de estudo. 

Os parâmetros adotados se referem aos conflitos de uso relacionados ao 

descumprimento do que foi estabelecido pela Lei do SNUC para se atingir os objetivos 

de conservação de uma UC. Já os indicadores, com base na metodologia LANBIOEVA, 

se relacionam aos vários tipos de ameaças exercidas sobre a paisagem, como a pressão 

demográfica, expansão urbana, impactos por atividades de uso dos recursos naturais, 

transitividade/acessibilidade aos fragmentos e ameaças alternativas, como poluição 

sonora, desmatamento, contaminação do lençol freático, queimadas etc., sendo analisados 

os principais tipos de uso do solo que ameaçam os recursos naturais da área de estudo. 

Quanto aos conflitos de uso, como a UC foi criada e não implementada, 

obviamente que quaisquer atividades exercidas que não estejam de acordo com os 

objetivos da Lei do SNUC para UCs do tipo UPI são consideradas conflitantes, porém o 

que se busca é analisar e mapear os conflitos de uso que ameaçam os recursos naturais. 

Porém, antes de se apresentar os resultados das constatações em campo, cabe a 

necessidade de discutir sobre as bases centrais que contribuem ativamente na ocorrência 

desses problemas. 

Analisando os documentos de criação da UC PAREST PRJO, percebeu-se 

deficiências e contradições na aplicação da Lei do SNUC durante e após o ato de sua 

criação, conforme inicialmente apontado por Souza (2012). As deficiências se referem ao 

não cumprimento de vários requisitos legais exigidos para a criação de UCs, como o 

estudo de impactos socioambientais, a consulta pública, a regularização fundiária da área, 

a elaboração do Plano de Manejo, etc. 

A tipologia da UC per si, também é bastante controversa, pois as UCs mais 

restritivas requerem estudos mais complexos sobre o que se quer proteger integralmente, 
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quais estratégias serão tomadas e qual seria o seu impacto sobre as populações locais 

(SNUC, 2000). Entretanto, não foram considerados tais requisitos. 

Subjacente a essas questões, um ponto fundamental que ressaltam as principais 

ameaças e conflitos de uso na UC é com relação a não regulamentação da situação 

fundiária da área, como determina a Lei do SNUC no caso de UCs do tipo UPI, sendo 

ainda terras de particulares. 

A inobservância do Poder Público quanto a regulamentação da terra favorece a 

ideia da ineficiência do Estado, ao mesmo tempo em que os proprietários das terras não 

se sentem na obrigação de conservar os recursos naturais de forma integral e de oferecer 

ao público um espaço que é legalmente privado, conforme apontam Dios e Marçal (2009). 

De acordo com alguns relatos de moradores da área de estudo, quando foi 

anunciado que naquele espaço seria criada uma UC pública, ocorreu um sentimento de 

inquietação entre os proprietários das terras, pois havia a possibilidade de segregação das 

populações que habitavam na área da UC e indenização das terras por valores abaixo do 

mercado. Como o Estado não cumpriu o prometido e devido ao sentimento de dúvida, a 

grande maioria dos proprietários vendeu suas propriedades. 

Para Dios e Marçal (2009), uma questão que ocorre comumente nas UCs do país, 

devido à demora na regulamentação fundiária, é o aumento dos impactos ambientais e 

degradações. Os proprietários das terras ao perceberem a possibilidade de transferência 

do seu patrimônio ao Estado, acabam por acelerar a forma de uso dos recursos naturais, 

na maioria das vezes executando práticas danosas ao meio, por saberem que a qualquer 

momento poderão ser impedidos do acesso ao bem. Em outros casos, constroem 

benfeitorias para tentar justificar o uso da terra e, assim, dificultar a regulamentação e 

garantir maior rentabilidade no momento de avaliação para uma possível indenização. 

A situação fundiária atual das terras da UC PAREST PRJO pode ser dividida 

basicamente em 3 áreas: duas delas, as maiores, situadas nas porções leste e oeste, 

pertencentes à dois grupos empresariais do ramo da construção civil; e a outra, menor, 

situada no centro, pertencente a famílias tradicionais que habitam o local há mais de 80 

anos. 

Atualmente, o uso do solo da UC é basicamente a pequena agricultura e pecuária 

de subsistência e a extração de minério, porém esse último apenas pontualmente. 

Entretanto, grande parte das terras não são utilizadas, algumas estando em pousio social 

devido à alta especulação imobiliária local, enquanto outras são áreas de reserva legal, 

APPs e terrenos pedregosos e irregulares, que dificultam a utilização. 
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Ainda há famílias que residem no interior da UC e no entorno, como é o caso de 

algumas pequenas chácaras e a comunidade de Várzea Grande, essa última localizada ao 

norte da UC. Além dessas, há também o condomínio Alphaville dentro dos limites da UC. 

A implementação legal do Parque traria impactos sobre essas populações, uma 

vez que a tipologia da UC é excludente das ações humanas de forma direta e limita o uso 

e ocupação dentro da Zona de Amortecimento58, muito embora diversos estudos têm 

demonstrado que a permanência de populações tradicionais no interior das UCS colabora 

na conservação e preservação da natureza, devido ao mínimo impacto das suas atividades 

e por auxiliarem na fiscalização e denúncia de possíveis usos indevidos (PÁDUA, 2002). 

A partir de levantamentos realizados junto ao órgão gestor das UCs na Paraíba, a 

Superintendência de Administração do Meio Ambiente (SUDEMA)59, constatou-se a 

falta de informações sobre a UC PAREST PRJO. 

As mudanças nas equipes de trabalho acabam por prejudicar a gestão sobre as 

UCS e dificultar a continuidade dos projetos. 

Entretanto, a SUDEMA reconhece a existência institucional da UC e os principais 

problemas que impedem a sua efetivação. Segundo a Coordenadoria de Estudos 

Ambientais, ainda não há a execução de estratégias de conservação efetivas na UC, como 

gestão e fiscalização, devido as várias limitações institucionais, dentre elas a carência de 

agentes fiscalizadores e, principalmente, a falta de posicionamento do governo em 

implementar o Parque. 

De acordo com a SUDEMA, um dos maiores problemas que impedem a 

efetivação da UC é o jogo de interesses políticos locais, pois a área em que se insere trata-

se de um território estratégico e economicamente valorizado, necessitando de maiores 

intervenções do Estado e produção de estudos científicos sobre o espaço que justifiquem 

a necessidade de sua conservação. 

Pode-se concluir que a forma da criação da UC PAREST PRJO reflete um 

processo errôneo do poder público em todas as suas esferas, erro este tão comum na 

história da criação de áreas protegidas no país, que é o ato de criar UCs sem planejamento, 

sem consulta pública, ou seja, apenas por decreto, o que acaba interferindo na sua plena 

                                                             
 

58 De acordo com o Art. 25 da Lei 9.985/2000 do SNUC, são as áreas do entorno de uma unidade de 

conservação (exceto APA e RPPN), onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições 

específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade 
59 SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente. Site: http://www.sudema.pb.gov.br/ 
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implementação futura devido aos vários problemas que se desencadeiam ao longo do 

tempo, como os usos conflitantes e a consequente descaracterização da paisagem, 

conforme colocado por Pádua (2002). 

De acordo com Dios e Marçal (2009), “(...) muitos parques brasileiros são 

considerados ‘parques de papel’, ou seja, não efetivados” (p. 195), apenas existindo 

através de decretos que o instituíram, mas não funcionam ou possuem sistemas 

regulatórios que os façam funcionar efetivamente.  

Ainda de acordo com os autores (DIOS & MARÇAL, 2009), esses conflitos em 

muitos dos casos são tratados como problemas técnicos e burocráticos, sem levar em 

consideração os problemas mais importantes de ordem coletiva, como ocorre no PARNA 

da Restinga de Jurubatiba, no Rio de Janeiro, que desde o início da sua criação em 1997, 

vem sofrendo degradações ambientais pela sociedade por não haver um manejo eficiente 

por parte dos poderes públicos. 

Outras questões muito discutíveis são com relação a atual delimitação do 

perímetro da UC PAREST PRJO, pois percebe-se que não respeita alguns condicionantes 

ambientais e territoriais, necessários para uma maior proteção dos recursos naturais. 

Em 2010, o decreto de criação da UC PAREST PRJO foi alterado para o atual de 

n° 31.12660, alterando seus limites e mudando o nome da UC para “Parque Estadual do 

Poeta e Repentista Juvenal de Oliveira”. Segundo Souza (2012), que analisou os dados 

geográficos oficiais extraídos do segundo decreto, os limites do Parque foram diminuídos 

em cerca de 37,6%61, possuindo atualmente 261,90ha, conforme pode ser observado na 

figura 46. 

 

                                                             
 

60 PARAÍBA. Altera o Artigo 1° do Decreto n° 25.322, de 09 de setembro de 2004, com a denominação 

Parque Estadual do Poeta e Repentista Juvenal de Oliveira, e dá outras providências. Diário Oficial da 

Paraíba, nº 14.312, p. 1, João Pessoa. Disponível em < www.paraiba.pb.gov.br/diariooficial> Acesso em 

janeiro de 2015. 
61 Essa alteração dos limites da área do Parque ocorreu de forma “obscurecida”, pois no segundo decreto 

não consta que houve uma diminuição e não descreve o tamanho exato da área, apenas é mencionado que 

sua localização se situa precisamente em uma lista de mais de 200 pontos de coordenadas geográficas. 

Souza (2012) desenvolveu uma monografia em Geografia sobre essas questões, e recriou um mapa dos 

novos limites com base nos dados do segundo decreto, demonstrando que essa alteração ocorreu devido a 

construção do condomínio horizontal Alphaville dentro dos limites da UC, que na época foi denunciado ao 

Ministério Público por ter invadido os antigos limites da UC. Como no segundo decreto os limites foram 

alterados, o Alphaville não foi penalizado por não se situar dentro dos atuais limites do Parque, sendo esse 

tipo de prática puramente política e arbitrária. 
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Figura 46 - Ilustração da alteração dos limites do Parque, com base nos dados dos 

antigos limites de 2004 e no atual de 2010, disponibilizado nos decretos publicados no 

Diário da União. 

Fonte: Paraíba (2004 e 2010); adaptado de Souza (2012). 

Na redelimitação da UC em 2010, suprimiu-se parte das Áreas de Preservação 

Permanente (APP) e grande parte dos terrenos próximos a malha urbana, ambos a oeste. 

Entretanto, os limites a leste da UC, onde se localizam as áreas mais conservadas e 

distantes da pressão urbana e com características físico-ambientais que justificam a 

criação da UC, não sofreram quaisquer alterações e nenhuma área nova foi incluída nos 

novos limites para compensar o que foi suprimido. Houve na verdade a supressão das 

áreas da UC mais próximas ao núcleo urbano para favorecer o desenvolvimento 

econômico do município de Campina Grande, atendendo a interesses privados, a exemplo 

da construção do condomínio Alphaville dentro dos antigos limites da UC, que gerou 

denúncias ao Ministério Público Estadual e consequente alteração nos limites (SOUZA, 

2012). 

De acordo com o Plano Diretor do município de Campina Grande PDCG (2006), 

parte da área oeste onde se localiza a UC é considerada como Zona de Ocupação Dirigida 

(figura 47), ou seja, o uso e a ocupação do solo sofrem restrições à intensificação por 

inexistirem condições físicas favoráveis e equipamentos urbanos instalados, o que a torna 

passível de parcelamento de baixa densidade ocupacional urbana. 
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Figura 47 - Recorte do mapa do Plano Diretor de Campina Grande, ressaltando o 

núcleo urbano, as zonas estratégicas do plano e a localização da UC PAREST PRJO. 

Fonte: PMCG-SEPLAN (2006), adaptado pelo autor. 

Atualmente, observa-se uma clara redefinição dessa Zona, orquestrada pelo Poder 

Público e iniciativa privada, com a construção de infraestrutura urbana, loteamentos e 

habitações, muito embora ainda se mantenha o objetivo implícito de ordenar a ocupação 

de forma restritiva. 

A Prefeitura Municipal de Campina Grande (PMCG) está executando uma obra 

de infraestrutura urbana que adentra os limites da UC PAREST PRJO, projeto esse 

denominado de Alça Leste, que está em fase de operação desde o ano de 2015, se tratando 

de um sistema viário com estradas asfaltadas. De acordo com o projeto, a via principal do 

sistema ligará a BR 230 à Rua Gonçalves Dias, no bairro do Monte Castelo, para facilitar 

o acesso à região do Brejo Paraibano e diminuir o tráfego de veículos na zona central da 

cidade (PMCG, 2013). 

Embora o objetivo oficial do projeto é o de melhorar a mobilidade urbana do 

município, observa-se que o interesse também é o de subsidiar projetos privados, como a 

construção de condomínios residenciais, desconsiderando as questões ambientais e o 

respeito à Lei. 
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Júnior, Coutinho e Freitas (2009) colocam que esse problema é devido ao conflito 

das municipalidades, ou seja: 

 

Como os governos municipais estão sujeitos a pressões concretas dos 

interesses locais e com o poder de definir o ordenamento territorial, é muito 

comum que decisões tomadas firam a legislação federal de meio ambiente, 

gerando intermináveis batalhas jurídicas. Trata-se de questão delicada do 

ponto de vista da gestão, já que muitas unidades de conservação enfrentam a 

disposição dos governos municipais de expandir suas áreas urbanas para áreas 

do entorno das unidades existentes (p. 59). 

 

Esses problemas citados pelos autores vêm ocorrendo com muita intensidade na 

área de estudo nos últimos sete anos e, atualmente, a construção das vias da Alça Leste 

dentro da área da UC de proteção integral é uma prova concreta desse tipo de conflito. 

Dessa forma, observa-se que as ações de ordenamento territorial orquestrada pelo 

Poder Público são contraditórias e conflitantes entre si, pois ora almejam objetivos de 

proteger a natureza de forma integral, no caso da ideia de criação da UC PAREST PRJO, 

e ora possibilitam um tipo de desenvolvimento que ameaça de forma ativa a integridade 

dos recursos naturais, em um município com grande déficit de áreas verdes. 

A localização da UC é um grande desafio ante a pressão antrópica, devido à 

proximidade do núcleo urbano, sendo um dos mais graves problemas que afetam a 

integridade paisagística do lugar. A especulação imobiliária local busca transformar essas 

áreas de grande beleza cênica em bens de consumo, com a construção de condomínios 

horizontais e verticais e infraestruturas urbanas, para atender a um determinado segmento 

da sociedade. 

Ademais, atividades de uso predatório dos recursos naturais, tais como o 

desmatamento, extração de minério, atividades agrícolas de subsistência e pecuárias 

tradicionais são realizadas comumente na UC PAREST PRJO e no seu entorno. Essas 

atividades acabam descaracterizando a paisagem, prejudicando o alcance dos objetivos 

da UC e comprometendo os poucos fragmentos vegetais existentes. 

O mapa de cobertura e uso do solo atual da UC PAREST PRJO pode oferecer uma 

compreensão de como ocorre a distribuição das atividades de uso do solo realizadas no 

seu interior, assim como a disposição de alguns recursos naturais e áreas com solo 

exposto, conforme pode ser visualizado na figura 48. 
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Figura 48 - Mapa de Cobertura e Uso do solo da UC PAREST PRJO, ano 2017. 

Como se observa no mapa, atualmente as atividades de uso e ocupação do solo na 

UC são realizadas em maior extensão e intensidade na Zona 1, enquanto que na Zona 2 o 

uso é menos intenso e em menor extensão, possibilitando perceber essas diferenças na 

cobertura dos fragmentos de vegetação nativa em ambas as zonas. 

A Zona 3 possui alguns tipos de uso do solo semelhantes aos encontrados nas 

zonas 1 e 2 (interior da UC), tais como a agricultura e pecuária familiar, habitações, e 

também outros diferentes tipos de uso, como infraestruturas de transporte de energia 

elétrica, construção de condomínios horizontais e sistemas de abastecimento de água e 

coleta de esgotos sanitários, agricultura e pecuária extensiva, localizados próximos as 

paisagens valoradas, entretanto o fator do relevo dificulta grandes ameaças aos recursos 

naturais das paisagens mais conservadas nessa zona (Zona 3). 

O quadro 13 tem a função de mostrar os tipos de conflitos de uso na UC, tipos de 

uso do solo fora dos limites da UC, ameaças e tipos de impactos sobre a paisagem da área 

de estudo, de acordo com cada zona. 
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Quadro 13 - Principais tipos de conflitos de uso na UC PAREST PRJO e ameaças e 

impactos sobre os recursos naturais da área de estudo. 

 ZONA 1 ZONA 2 ZONA 362 

Conflitos 

de uso 

 Cultivos; 

 Criação de gado; 

 Construção de 
estrada; 

 Habitações; 

 Mineração; 

 Construção de estrada; 
 

 

 

Ameaças 

 Biota (bosques, 

mata ciliar, cercas 

vivas, fauna); 

 Paisagem; 

 Solo; 

 Estabilidade das 

encostas; 

 Afloramentos 
rochosos. 

 Solo; 

 Biota (bosques, cercas 

vivas, fauna); 

 Afloramentos 
rochosos; 

 Paisagem. 

 Biota 
(bosques, 

fauna nativa); 

 Afloramentos 

rochosos. 

Impactos 

 Desmatamento do 

fragmento florestal 

da Mata dos Aranhas, 

da Mata Ciliar do 

Riacho das Piabas e 

retirada das cercas 

vivas; 

 Comprometimento 
do solo pela erosão; 

 Alteração da 
morfologia do 

terreno; 

 Acessibilidade e 

transitividade intensa 

dentro dos 

fragmentos. 

 Assoreamento de 
corpos hídricos; 

 Comprometimento do 

solo pela erosão; 

 Desmatamento do 
fragmento florestal da 

Mata da Pedra do 

Urubu; 

 Perturbação aos 
ecossistemas 

associados; 

 Descaracterização da 

paisagem; 

 Acessibilidade e 
transitividade intensa 

dentro dos fragmentos. 

 Pressão 

antrópica do 

condomínio 

horizontal 

sobre os 

bosques; 

 Acessibilidade 
e transitividade 

intensa dentro 

dos 

fragmentos; 

 Expansão das 
áreas agrícolas 

e pecuárias 

sobre áreas 

com vegetação 

nativa; 

 

Observa-se no quadro 13 que os usos conflitantes ocorrem com maior intensidade 

na zona 1, como os cultivos, a criação de gado e as habitações. A maior ocorrência se 

deve ao fato de se tratar de uma área historicamente antropizada, muito utilizada para a 

                                                             
 

62 A zona 3 não possui conflitos de uso porque não se insere dentro dos limites da UC PAREST PRJO e 

nem de outra área protegida. Entretanto, possuem usos que ameaçam os recursos naturais da UC e do seu 

entorno. 
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pecuária, agricultura, estocagem de explosivos e local de treinamento das forças armadas 

do Exército brasileiro, além de fazer fronteira com os limites urbanos da cidade. 

O mapa de usos conflitantes e ameaças aos recursos naturais da UC pode oferecer 

uma compreensão da espacialidade dessas áreas, conforme visualizado na figura 49. 

 
Figura 49 - Mapa de Usos Conflitantes no interior da UC PAREST PRJO, ano 2017. 

Entretanto, grande parte dos conflitos de uso localizados na zona 1 não ameaçam 

definitivamente os recursos naturais, mas como se trata de uma UC de proteção integral, 

são ameaças preocupantes, podendo ser adotadas medidas de mitigação dos efeitos desses 

usos, como por exemplo o incentivo à aplicação do sistema agrosilvopastoril para as 

atividades agrícolas e pecuárias, recuperação da vegetação nativa, controle e restrição das 

atividades potenciais de riscos ligadas as habitações e infraestruturas urbanas, 

fiscalização constante da expansão urbana nesses locais, etc. Enquanto que os conflitos 

de uso na Zona 2 são menores, porém causam ameaças muito preocupantes. É difícil 

reverter a curto prazo o impacto causado sobre os recursos naturais, como a exploração 

de granito, por exemplo, devido a transformação espacial que tais atividades impõem ao 

ambiente. 
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A construção da Alça Leste é um tipo de ameaça muito preocupante que afeta de 

certa forma os recursos naturais das Zonas 1 e 2 e possibilita a descaracterização de toda 

a paisagem do lugar, embora seja uma infraestrutura que pode beneficiar o acesso à UC 

PAREST PRJO caso seja implementada, devendo haver uma nova delimitação do seu 

perímetro. 

Vale enfatizar que as ameaças constatadas nas Zonas 1 e 2 são os resultados dos 

usos antagônicos aos objetivos da UC, como a exploração dos recursos naturais de forma 

direta e a ocupação do solo de forma inobservante ao que rege a Lei do SNUC. São essas 

as consequências da falta de gestão da UC e, principalmente, da ausência de políticas 

públicas mais sólidas, que respeitem a legislação ambiental vigente e que garantam a 

execução de medidas conservacionistas para a proteção dos recursos naturais. 

Com relação aos conflitos de uso, a Zona 1 possui habitações pontualmente 

localizadas dentro da área da UC (figura 50), mais precisamente próximas aos seus 

limites, sendo uma questão a ser resolvida do ponto de vista legal no momento da 

implementação da UC, já que é proibido por lei a sua permanência em UCs do tipo UPI. 

Entretanto, houve uma redelimentação da área da UC em 2010 para contornar esse 

problema, quando foi construído o condomínio Alphaville dentro dos limites da UC. 

 
Figura 50 - Parte do condomínio horizontal localizado dentro dos limites da UC. 

Fonte: Registro de campo, por Alexsandro S. Souza. 

Ademais, habitações próximas a UCs de proteção integral são ativos de impactos 

ambientais, pois são iminentes os problemas ocasionados por vazamentos de esgoto, gás, 
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água etc., incêndios, contaminação da biota, dispersão de espécies exóticas, invasões de 

animais silvestres nas residências etc. Deve haver restrições de uso na zona de 

amortecimento, conciliando a preservação com o uso racional da área de entorno. 

O projeto Alça Leste, como abordado anteriormente, pode ser considerado um dos 

maiores conflitos de uso e atividade que ameaça e gera impacto ambiental sobre os 

recursos naturais das Zonas 1 e 2, adentrando os atuais limites da UC no sentido norte-

sul. 

A abertura de vias tem contribuído para o desflorestamento de parte do fragmento 

Bosque Tropófilo Arbóreo (Mata dos Aranhas) na zona 1, além da derrubada de cercas 

“vivas” e remoção de afloramentos através de explosivos, ocasionando o corte de espécies 

de vegetação de caatinga ameaçados de extinção (figura 51) e perturbações sonoras dentro 

da UC. 

 
Figura 51 - a) Trecho de abertura para construção de estrada da Alça Leste, situado ao 

lado do fragmento arbóreo da Zona 1 (Mata dos Aranhas); b) Árvore da espécie 

Schinopsis brasiliensis Engl., derrubada por máquina pesada. 

Fonte: Registro de campo, por Alexsandro S. Souza. 

O projeto não levou em consideração as características ecológicas da área, uma 

vez que está dividindo definitivamente as paisagens como um todo e, especificamente, 

isolando os fragmentos florestais de grande importância biológica. 

Outra questão é que o material utilizado para a terraplanagem da estrada está sendo 

retirado de um local dentro da UC, na zona 2, próximo ao fragmento Bosque Tropófilo 

Arbóreo Mata da Pedra do Urubu, em uma área aproximada de 20 hectares, ocasionando 

a descaracterização da paisagem e comprometimento do solo (figura 52). 
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Figura 52 - Fotografia tomada de dentro da área da UC, com destaque para a 

degradação provocada pela extração de saibro. 

Fonte: Registro de campo, por Alexsandro S. Souza. 

Além da retirada do material para terraplanagem, haverá a extração de granito 

próximo ao local e reativação da antiga pedreira, paralisada há mais de 20 anos, para o 

processamento da rocha que está sendo utilizada no asfaltamento da estrada, possuindo 

autorização do próprio órgão gestor da UC PAREST PRJO (figura 53). 

 
Figura 53 - Fotografia de uma placa de sinalização da SUDEMA, indicando 

informações da atividade de extração de saibro e granito dentro da UC. 

Fonte: Registro de campo, por Alexsandro S. Souza. 

Diante do exposto, esse tipo de uso conflitante e de grande ameaça aos recursos 

naturais é bastante controverso e contra o que estabelece a lei do SNUC, pois a UC é de 
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proteção integral, sendo inadmissível o uso direto dos seus recursos naturais. Embora o 

Parque não tenha sido implementado e as terras ainda sejam de domínio privado, o órgão 

responsável deveria advertir a empresa responsável pela obra e exigir uma medida de 

compensação ambiental, como exige a Lei do SNUC (SNUC, 2002). 

Na zona 1, devido à alta especulação dos últimos anos, parte da vegetação da 

porção sul está sendo retirada, cujo objetivo é o de limpar as terras e transformá-las em 

reservas de valor futuro, sendo inicialmente as áreas utilizadas para o cultivo por alguns 

agricultores (figura 54). 

 
Figura 54 - Área desmatada com fins de especulação imobiliária, sendo no momento 

utilizada para a agricultura. 

Fonte: Registro de campo, por Alexsandro S. Souza. 

No início da realização da presente pesquisa, algumas áreas vegetadas foram 

selecionadas para a aplicação da metodologia LANBIOEVA, porém, com o passar do 

tempo, foram desmatadas e transformadas em áreas agricultáveis, conforme mostrado na 

figura 54. 

Ainda na zona 1, em outra área onde seria aplicada a metodologia LANBIOEVA, 

mas que não ocorreu, foi possível registrar momentos após os desmatamentos, ocorridos 

à jusante do Riacho das Piabas (figura 55), realizado através de queimadas e corte dos 

troncos por serras. 
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Figura 55 - Desmatamento da vegetação ciliar à jusante do Riacho das Piabas. 

Fonte: Registro de campo, por Alexsandro S. Souza. 

De acordo com um dos responsáveis pelo desmatamento, o motivo da retirada da 

vegetação ocorreu devido a necessidade de áreas de pastagens para o gado e para 

atividades agrícolas, entretanto, segundo o informante, essa área será toda loteada após a 

conclusão da estrada da Alça Leste, melhorando o acesso. 

Percebeu-se nas palavras do informante uma grande falta de conscientização sobre 

a importância da vegetação ciliar para a drenagem, além do mais, a ideia de lotear a área 

citada seria uma inobservância ainda maior das condições ambientais do terreno, pois 

trata-se do leito maior do Riacho das Piabas, uma área que geralmente fica alagada em 

épocas de chuva. 

Compreende-se que a execução do projeto Alça Leste dentro dos limites da UC 

torna-se o principal conflito de uso e desencadeador de outros conflitos, sendo um ativo 

de ameaça ao meio ecológico e a futura implementação do Parque, pois esse tipo de 

infraestrutura vai possibilitar um intenso tráfego de veículos e adensamento urbano em 

toda a região, ocasionando perturbações a biota e descaracterizando a paisagem 

conservada há anos. 

Não menos preocupante, constata-se que a extração de madeira e expansão da 

agricultura na zona 1 é um outro fator de uso conflitante que tem contribuído cada vez 

mais no isolamento do fragmento Bosque Tropófilo Arbóreo 1 (Mata dos Aranhas), após 

o desmatamento de parte do próprio fragmento e de algumas “capoeiras63” importantes 

                                                             
 

63 Nome popular dado ao conjunto de plantas arbustivas de alto porte isoladas em um terreno em faze de 

recuperação avançada. 
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ao seu redor, que serviam como pequenos núcleos em fase acelerada de recuperação 

(figura 56). 

  
Figura 56 - a) Extração de madeira no fragmento arbóreo da Zona 1 (Mata dos 

Aranhas). b) Processo de desmatamento em uma capoeira, localizada próximo ao 

mesmo fragmento. 

Fonte: Registro de campo, por Alexsandro S. Souza. 

Além disso, outro problema ocasionado pela agricultura é a retirada da vegetação 

das vertentes, favorecendo a erosão laminar do solo, a alteração na topografia local e o 

consequente aparecimento de sulcos no solo (figura 57), gerando uma maior instabilidade 

no meio, conforme Tricart (1977). 

 
Figura 57 - Desmatamento ao redor da unidade de paisagem Bosque Tropófilo Arbóreo 

da Zona 1 (Mata dos Aranhas), área com declividade bastante acentuada. 

Fonte: Registro de campo, por Alexsandro S. Souza. 
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Assim, pode-se considerar que as paisagens da zona 1 são as mais ameaçadas em 

relação as outras, devido a alta frequência das atividades humanas sobre os recursos 

naturais, possuindo solos, umidade e outras condições propícias ao desenvolvimento da 

agricultura e pecuária intensiva. Situado-se ao lado dos bairros Mirante e Monte Castelo 

e, por localizar-se próximo à área urbana, consequentemente é também a mais especulada 

para a construção civil. 

Percebeu-se que as deficiências legais aliadas aos interesses de entes políticos, 

atenuam os conflitos de uso do território e ameaças à qualidade da paisagem da área 

destinada a UC, impossibilitando a atuação da fiscalização pelo órgão gestor. Observam-

se, também, interesses conflitantes entre as instâncias do governo e a iniciativa privada 

quanto ao uso dessa área. De um lado o Estado, cujo interesse se resumiu em demarcar 

os limites para criação de uma UC que ainda não foi implementada, e de outro o 

Município vinculado aos interesses locais da iniciativa privada, construindo infraestrutura 

para atender a demanda da reprodução hegemônica do capital. 

Como pode se verificar na descrição e nas fotografias da área de estudo, apesar da 

área possuir potencialidades paisagísticas, ecológicas e ter sido decretada pelo Poder 

Público como uma UC do tipo UPI, na realidade o uso do solo atual não condiz com o 

que foi proposto pelo Estado e a exploração dos recursos naturais ocorre sem critérios 

conservacionistas, o que agrava a situação ambiental e desconfigura cada vez mais a 

paisagem do lugar, comprometendo a implementação da UC. 
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6.4. Proposta de novas áreas para a UC PAREST PRJO, segundo valores 

naturais e culturais 
 
 

Foi aplicada a metodologia LANBIOEVA em paisagens localizadas na zona 3 da 

área de estudo (fora dos limites da UC), algumas delas pertencentes a zona rural do 

município de Massaranduba - PB. 

A zona 3 compreende todas as paisagens localizadas fora dos limites da UC. 

Buscou-se aplicar a metodologia em unidades de paisagem com continuidade espacial e 

conservadas do ponto de vista fisionômico. 

Foram inventariadas, valoradas e avaliados fragmentos representativos das 

paisagens definidas como: Bosque Tropófilo Arbóreo, Bosque Tropófilo Arbustivo-

Arbóreo, Bosque Tropófilo sob Afloramentos e Vegetação sobre Afloramentos. 

O quadro a seguir possibilita identificar a localização das parcelas inventariadas 

segundo suas coordenadas geográficas. 

Quadro 14 - Coordenadas geográficas das parcelas inventariadas e valoradas no entorno 

da UC. 

Unidades de Paisagem Inventário 1 Inventário 2 Inventário 3 

Bosque Tropófilo Arbóreo 
7°13'46.24"S 

35°50'15.03"O 

7°14'6.67"S 

35°50'7.03"O 

7°13'53.47"S 

35°49'20.25"O 

Bosque Tropófilo Arbustivo-

arbóreo 

7°13'55.95"S 

35°50'9.27"O 

7°13'56.63"S 

35°49'45.37"O 

7°13'18.54"S 

35°49'39.91"O 

Bosque Tropófilo sob 

Afloramentos 

7°13'49.02"S 

35°50'8.14"O 

7°13'33.43"S 

35°49'32.38"O 

7°13'39.13"S 

35°48'58.53"O 

Vegetação sobre Afloramentos 
7°13'50.41"S 

35°50'8.94"O 

7°13'50.69"S 

35°49'22.57"O 

7°13'9.45"S 

35°49'35.83"O 

 

Situadas em grande parte à leste da UC, as paisagens analisadas possuem 

fragmentos de vegetação conservados e ambientes interessantes do ponto de vista 

geológico e geomorfológico. 

Verificou-se que a influência exercida pelo batólito granítico sobre a paisagem 

pode ser condicionante ao tipo de formação vegetal e condições ecológicas na área de 

estudo. À medida em que se avança no sentido oeste-leste da UC, observa-se com maior 

clareza o arranjo paisagístico das “bordas” do batólito através dos afloramentos rochosos, 
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onde sobressaem fragmentos vegetais mais conservados, enquanto nas áreas de vales 

fluviais observa-se um manejo de solo mais intenso. 

As valorações biogeográficas médias confirmaram um grande potencial nas 

unidades de paisagem do ponto de vista natural e cultural, possuindo características e 

valores semelhantes aos encontradas dentro da UC, conforme pode ser visualizado nos 

valores globais de cada parâmetro no quadro 15. 

Quadro 15 - Valorações fitogeográficas médias globais das Unidades de Paisagem 

selecionadas nas adjacências da UC PAREST PRJO. 

UNIDADES 

DE 

PAISAGEM 

INFIT INTER INMES INNAT INNATFOR INCUL INCONFOR AM PRICON 

Bosque 

Tropófilo 

Arbóreo 
43,5 25,5 54 123 152,7 29,5 182,2 14 2490,7 

Bosque 
Tropófilo 

Arbustivo-

arbóreo 

35 15 40 90 119 14 133 16 2128 

Bosque 

Tropófilo sob 
Afloramentos 

39 17 52 108 130,5 34 164,5 20 3290 

Vegetação 

sobre 
Afloramentos 

38 21 28 87 103,5 34 137,5 9 1237,5 

 

A valoração dos parâmetros fitocenóticos (INFIT) demonstraram aspectos 

naturais interessantes em todas as unidades de paisagem analisadas, destacando-se a 

considerável conservação dos fragmentos e o baixo risco de ameaça aos recursos naturais 

na maioria das paisagens, se comparados aos que ocorrem no interior da UC. 

A elevada diversidade de espécies nas unidades Bosque Tropófilo Arbóreo e 

Bosque Tropófilo sob Afloramentos, com 7 e 7,5 pontos em DIV, respectivamente, além 

da florística composta por mais de 85% de espécies nativas do bioma caatinga (NAT com 

10 pontos), fazem essas unidades de paisagem importantes dentro do contexto em que se 

inserem, sendo predominantemente vegetação arbórea com limitada capacidade de 

regeneração espontânea (8 pontos em REG). 

Analisando e comparando individualmente essas duas unidades de paisagem, 

observou-se que elas possuem algumas características fisionômicas semelhantes entre si, 

porém possuem diferentes composições florísticas e diferentes estruturas entre os estratos 

que compõem sua paisagem. 
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A unidade de paisagem Bosque Tropófilo Arbóreo possui maior similaridade 

florística e diversidade de espécies com os fragmentos arbóreos encontrados no interior 

da UC, com predominância das espécies Schinopsis brasiliensis Engl., Ceiba glaziovii 

(Kuntze) K.Schum., Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz e Erythrina velutina 

Willd (figura 58). 

 
Figura 58 - Paisagem do fragmento Bosque Tropófilo Arbóreo, localizado no ponto 

extremo a leste da área de estudo, fora dos limites da UC. 

Fonte: Registro de campo, por Alexsandro S. Souza. 

Além disso, observou-se que nesse Bosque Tropófilo Arbóreo o índice de 

cobertura por estratos (COBEST) e riqueza por estrato (RIQUEST) se assemelham muito 

aos fragmentos arbóreos encontrados na UC, com 7 e 8,5 pontos, respectivamente. Esses 

dois parâmetros avaliam a variável estrutural do bosque, sendo considerada a sua 

madureza como uma vegetação próxima ao clímax (preclimax), sendo atribuída a 

pontuação 9 em MAD. 

Da mesma forma, a unidade de paisagem Bosque Tropófilo sob Afloramentos 

(figura 60), analisada fora dos limites da UC, possui maior similaridade florística com a 

vegetação que ocorre na base dos afloramentos rochosos isolados de grande expressão na 

área da UC, ocorrendo a predominância das espécies arbóreas Syagrus cearensis Noblick, 

Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong e Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud. 

Essa paisagem possui uma diversidade de espécies (DIV) superior e algumas 

características morfológicas diferentes das encontradas no interior da UC, como 
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espessura do caule e copa das plantas mais desenvolvidas, possuindo em alguns locais 

com características semelhantes a vegetação mesófila. 

 
Figura 59 - Paisagem de Bosque Tropófilo sob Afloramentos, fora dos limites da UC. 

Fonte: Registro de campo, por Alexsandro S. Souza. 

Em termos de estrutura da vegetação, esse fragmento possui uma descontinuidade 

nos estratos verticais, tanto em termos de cobertura, quanto em diversidade, ocorrendo 

uma maior cobertura e diversidade no estrato superior a 5 metros e no estrato de 1 a 5 m. 

Isso possibilita compreender que se trata de uma vegetação permanente, mas ainda em 

estágio de desenvolvimento, sofrendo interferências antrópicas e possuindo uma limitada 

capacidade de resiliência devido as condições do ambiente. 

Embora essas duas unidades de paisagem possuam as mesmas características 

fisionômicas, são compostas por florísticas diferentes e ocorrem em ambientes distintos, 

possuindo valores específicos. 

As unidades Bosque Tropófilo Arbustivo-Arbóreo e Vegetação sobre 

Afloramentos tiveram pontuações iguais em alguns parâmetros de INFIT, justificado pela 

média diversidade de espécies (ambas com 5 pontos em DIV), pela madureza ser fruto de 

influências antrópicas (ambas com 14 pontos em MAD) e possuírem em sua florística 

uma boa representatividade da caatinga (com 10 pontos em NAT). Registra 

representatividade em mais de 85% de espécies nativas da caatinga, apesar de ter ocorrido 

nessas duas paisagens algumas espécies exóticas comuns em áreas antropizadas, como a 

espécie Agave sisalana Perrine. 

A única diferença nas pontuações de INFIT entre essas duas unidades se deve ao 

parâmetro de regenerabilidade espontânea (REG). Por se tratarem de vegetações 

diferentes do ponto de vista fisionômico e pelas condições diferenciadas do ambiente em 
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que ocorrem, ambas possuem resiliências específicas. Assim, a Vegetação sobre 

Afloramentos teve 9 pontos em REG, por se tratar de uma vegetação predominantemente 

xerófila, adaptada às condições severas do ambiente (figura 60), enquanto o Bosque 

Tropófilo Arbustivo-Arbóreo teve 6 pontos nesse parâmetro, por ser em geral uma 

vegetação arbustiva de porte alto (figura 61), em estágio de recuperação avançada, com 

algumas árvores espaçadas, possuindo limitada capacidade de regeneração espontânea. 

 
Figura 60 - Amostra da unidade de paisagem Vegetação sobre Afloramentos, fora dos 

limites da UC. Vegetação predominantemente arbustiva-xerófila. 

Fonte: Registro de campo, por Alexsandro S. Souza. 

 
Figura 61 - Amostra da unidade Bosque Tropófilo Arbustivo-Arbóreo, fora dos limites 

da UC. Vegetação com fisionomia predominantemente arbustiva de porte alto, com 

algumas espécies arbóreas espaçadas. 

Fonte: Registro de campo, por Alexsandro S. Souza. 

Os valores de INTER também confirmaram semelhanças com os valores 

levantados no interior da UC, destacando as unidades de paisagem Bosque Tropófilo 

Arbóreo, com 25,5 pontos, e Vegetação sobre Afloramentos, com 21 pontos. Foram 
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constatadas espécies raras, endêmicas e finícolas, não ocorrendo espécies relictas em 

nenhuma das unidades de paisagem estudadas. 

Todas espécies raras (ou ameaçadas) constatadas nessas duas unidades de 

paisagem também ocorreram nos inventários realizados nos mesmos tipos de paisagens 

no interior da UC, assim como as espécies endêmicas (stricto sensu e lato sensu na 

caatinga) e fínícolas encontradas. 

As unidades de paisagem Bosque Tropófilo sob Afloramentos (com 17 pontos) e 

Bosque Tropófilo Arbustivo-Arbóreo (com 15 pontos) possuem pontuações em INTER 

superiores aos mesmos tipos de paisagem encontrados no interior da UC, sendo 

constatadas apenas espécies endêmicas (stricto sensu e lato sensu na caatinga) e finícolas, 

todas também encontradas nos inventários realizados no interior da UC. 

Os resultados alcançados se justificam pelas pequenas dimensões da área, que não 

são muito diferentes dos mesmos tipos de paisagens no interior da UC, ocorrendo as 

mesmas espécies nos mesmos tipos de paisagens. 

O INMES apresenta valores condizentes com os tipos se vegetação presentes 

nessas paisagens, levando em consideração suas contribuições na proteção, equilíbrio e 

estabilidade das zoocenoses, habitats e geobiótopos. 

A unidade Bosque Tropófilo Arbóreo teve pontuação mais elevada em INMES, 

com 54 pontos, devido a função exercida sobre o relevo, se distribuindo ao longo de 

pequenas colinas e escarpas muito inclinadas, cercadas por pequenas drenagens pluviais 

e terrenos mais planos onde ocorre uma vegetação arbustivo-arbórea (Bosque Tropófilo 

Arbustivo-Arbóreo), que certamente recebe possíveis materiais erodidos da parte 

superior. 

O Bosque Tropófilo sob Afloramentos teve pontuação semelhante, com 52 pontos 

em INMES, pela proteção que exerce às áreas instáveis nos arredores dos afloramentos, 

auxiliando positivamente os fatores geomorfológicos, hidrológicos, climáticos e, 

principalmente, edáficos. 

Pela composição arbórea nesses dois tipos de paisagens, com plantas com mais de 

10 metros de altura e com copas largas, possuindo um sistema radicular muito 

desenvolvido, a proteção do solo é favorecida, garantindo a retenção e ciclagem da 

matéria orgânica. 

A função faunística nessas paisagens é, sem sombra de dúvidas, muito importante 

para a zoocenose local, servindo de refúgio para a vida silvestre e habitat para vários tipos 

de mamíferos, aves e répteis. 



165 
 

A paisagem Bosque Tropófilo Arbustivo-Arbóreo exerce grande papel no 

equilíbrio do relevo local, onde todas unidades de paisagem estão inseridas, por se tratar 

de uma paisagem com maior continuidade espacial, com sotobosque denso e vegetação 

arbustivo-arbórea de alto porte que age na diminuição da ação da erosão pluvial sobre o 

solo e efeitos da radiação solar. 

Entretanto, observa-se nessa paisagem pequenas clareiras com vegetação 

arbustiva de médio porte e uma grande quantidade de afloramentos rochosos (figura 62), 

possivelmente deflagrados pelas eventuais retiradas da vegetação no local. Trata-se de 

uma área historicamente utilizada para agricultura e pecuária familiar intensiva, tendo 

como consequência a perda do solo e dificuldade de regeneração da vegetação arbórea. 

 
Figura 62 - Vista panorâmica de parte da extensão da unidade Bosque Tropófilo 

Arbustivo-Arbóreo. 

Fonte: Registro de campo, por Alexsandro S. Souza. 

Entre outros fatores, a função faunística para invertebrados e pequenos roedores 

nessa paisagem merece atenção, sendo constatados vários animais silvestres e pegadas 

sobre o solo durante as visitas em campo. 

Assim, os valores de interesse natural (INNAT) levantados nessas paisagens 

demonstraram pontuações interessantes do ponto de vista biogeográfico, respondendo as 

observações preliminares que indicaram a presença de fragmentos fisionomicamente 

mais conservados localizados fora dos limites da UC (sobretudo à leste). 

Comparando os valores globais de cada parâmetro natural e o resultado global de 

INNAT das paisagens fora e dentro dos limites da UC PAREST PRJO (quadro 16), 

observa-se que a maioria das paisagens localizadas fora dos limites da UC apresentaram 

pontuações superiores as da UC, sendo que apenas a unidade de paisagem Vegetação 

sobre Afloramentos apresentou pontuação inferior. 
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Quadro 16 - Valores globais dos parâmetros de interesse naturais e resultado global de 

INNAT das paisagens localizadas fora e dentro dos limites da UC PAREST PRJO. 

LOCALIZAÇÃO 
UNIDADES DE 

PAISAGEM 
INFIT INTER INMES INNAT 

Zona 3 

(Fora dos limites da 

UC) 

Bosque Tropófilo 

Arbóreo 
43,5 25,5 54 123 

Bosque Tropófilo 

Arbustivo-arbóreo 
35 15 40 90 

Bosque Tropófilo 

sob Afloramentos 
39 17 52 108 

Vegetação sobre 

Afloramentos 
38 21 28 87 

Zonas 1 e 2 

(Dentro dos limites 

da UC) 

Bosque Tropófilo 

Arbóreo 
41,5 25,5 52,7 119,7 

Bosque Tropófilo 

Arbustivo-arbóreo 
35 11,7 40,5 87,2 

Bosque Tropófilo 

sob Afloramentos 
39,5 12,7 53 105,2 

Vegetação sobre 

Afloramentos 
38 26,5 28 92,5 

 

As pequenas diferenças nas pontuações são irrelevantes, justificando a 

invariabilidade de valores naturais entre mesmos tipos de paisagens em locais diferentes 

na área de estudo. 

Repetindo o mesmo modelo de INNAT, os valores do parâmetro que avalia o 

interesse natural florestal (INNATFOR) também apresentaram pontuações semelhantes 

das paisagens localizadas fora e no interior dos limites da UC. Com pontuações elevadas 

para a maioria das paisagens localizadas fora dos limites da UC, essa diferença é 

insignificante, conforme se observa no quadro 17. 

Quadro 17 - Valores globais de INNATFOR das paisagens localizadas fora e dentro 

dos limites da UC PAREST PRJO. 

UNIDADES DE PAISAGEM 
INNATFOR 

(fora da UC) 
INNATFOR 

(dentro da UC) 

Bosque Tropófilo Arbóreo 152,7 147,8 

Bosque Tropófilo Arbustivo-arbóreo 119 115 

Bosque Tropófilo sob Afloramentos 130,5 127,5 

Vegetação sobre Afloramentos 103,5 105,7 

 

Essa maior pontuação dos valores naturais das paisagens localizadas fora dos 

limites da UC (se comparados com as localizadas no interior da UC) ocorreu 
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possivelmente devido a melhor conservação das paisagens nesses locais e pela presença 

de diversos microhabitats (figura 63), como ambientes aquáticos lênticos e habitats 

rupestres maiores que 2m². Importantes indicadores biológicos e ecológicos da flora e da 

vegetação também foram verificados, tais como presença vários tipos de musgos e 

liquens, diversidade e endemismo de espécies da flora, madureza e representatividade da 

vegetação do bioma caatinga, entre outros. 

 
Figura 63 - Presença de micro habitats lênticos e rupestres, importantes para a fauna e 

flora local, além da beleza estética proporcionada por tais ambientes. 

Fonte: Registro de campo, por Alexsandro S. Souza. 

A valoração dos interesses culturais (INCUL) possibilitou levantar aspectos muito 

importantes nessas paisagens, dentre eles o uso e disponibilidade de recursos naturais e a 

presença de vestígios de inscrições rupestres nunca catalogados. 

Quadro 18 - Valores globais do interesse cultural (INCUL) das paisagens localizadas 

fora e dentro dos limites da UC PAREST PRJO. 

 

 

 

 

 

 

Apresentando pontuações elevadas em algumas unidades de paisagem (se 

comparadas as localizadas no interior da UC), principalmente no Bosque Tropófilo sob 

UNIDADES DE PAISAGEM INCUL 

Bosque Tropófilo Arbóreo 29,5 

Bosque Tropófilo Arbustivo-arbóreo 14 

Bosque Tropófilo sob Afloramentos 34 

Vegetação sobre Afloramentos 34 
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Afloramentos e Vegetação sobre Afloramentos, os valores do quadro 18 se justificam 

pela percepção (PER) e preferência dessas paisagens pela população local, pelo potencial 

didático (DID) dos fragmentos e pela presença de vestígios de usos etnográficos (ETNO). 

Esses usos são com a separação de parcelas com uso de cercas vivas, mortas e pequenas 

rochas, e construções rústicas e árvores centenárias plantadas com intuito 

simbólico/ornamental, próximas aos fragmentos (figura 64). 

 
Figura 64 - Fotografia da paisagem etnográfica fora dos limites da UC, com destaque 

para a árvore de Enterolobium contortisiliquum ((Vell.) Morong), crianças tomando 

banho no lago e as construções rústicas, localizada ao lado da Pedra do Sapo. 

Fonte: Registro de campo, por Alexsandro S. Souza. 

Em um afloramento rochoso conhecido localmente como “Pedra do Sapo”, em 

cuja estrutura geológica se inserem algumas unidades de paisagem visitadas (Bosque 

Tropófilo sob Afloramentos e Vegetação sobre Afloramentos), foi constatada a presença 

de possíveis resquícios de inscrições rupestres (figura 65) muito desgastadas pela erosão 

da rocha, não sendo encontrada nenhuma referência desses registros em materiais 

científicos. 
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Figura 65 - Mosaico de fotografias de possíveis resquícios de pinturas rupestres na 

Pedra do Sapo. 

Fonte: Registro de campo, por Alexsandro S. Souza. 

   A disponibilidade de recursos naturais florestais e resquícios de uso de plantas 

medicinais dentro dos fragmentos também foram avaliados e valorados em FORETNO, 

principalmente presentes nas unidades de paisagem Bosque Tropófilo Arbóreo e Bosque 

Tropófilo sob Afloramentos. 

Assim, a valoração global do interesse de conservação florestal (INCONFOR) das 

unidades de paisagem fora dos limites da UC apresentaram pontuações superiores às 

paisagens localizadas na UC PAREST PRJO, conforme mostra o quadro 19. 

 

Quadro 19 - Valores globais de INCONFOR das paisagens localizadas fora e dentro 

dos limites da UC PAREST PRJO. 

UNIDADES DE PAISAGEM 
INCONFOR 

(fora da UC) 
INCONFOR 

(dentro da UC) 

Bosque Tropófilo Arbóreo 182,2 175,3 

Bosque Tropófilo Arbustivo-arbóreo 133 131 

Bosque Tropófilo sob Afloramentos 164,5 149 

Vegetação sobre Afloramentos 137,5 132,2 

 

Pode-se compreender que as paisagens inventariadas e valoradas na zona 3, apesar 

da sua conservação atual, carregam em seu histórico vários tipos de impactos do uso do 

solo, dentre eles o desmatamento para a instalação de infraestruturas e usos diversos, 

como atividades agrícolas e pecuárias, além de outras formas de extrativismo sem 

critérios, reduzindo-as a pequenas ilhas, conforme foi constatado em campo. 

O relevo e a topografia irregular do arranjo paisagístico contribuem para a 

limitação do uso e ocupação do solo nessas áreas, porém não é um fator determinante, 

sendo que os locais de maior utilização e ocupação são os que possuem solos mais 
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profundos e relevo mais planos, como em vales e nas proximidades das estradas de 

acesso. 

Assim, a valoração dos coeficientes de ameaça (AM) seguiu a mesma 

padronização adotada nas paisagens do interior da UC, computando-se 5 pontos para a 

pressão demográfica (DEM) exercida nas unidades de paisagem da UC e 6 pontos para 

as que estão próximas ao núcleo urbano de Campina Grande, enquanto as outras mais 

distantes e isoladas receberam 2 pontos, pela influência indireta da pressão exercida pelo 

distrito de Santa Terezinha, pertencente ao município de Campina Grande, que possui 

elevado adensamento populacional e por outros núcleos habitacionais próximos, 

localizados na zona rural. 

O coeficiente de acessibilidade e transitividade (ACT) foi valorado levando em 

consideração as dificuldades de acesso aos fragmentos, sejam impostas pelos 

proprietários ou pelas condições naturais da paisagem, e as evidências de transitividade 

nos fragmentos, tais como clareiras, atividades de uso, caminhos e presença de pessoas 

nas visitas em campo. Assim, foi considerado para a maioria das unidades de paisagem 

uma média de 3 pontos em ACT, referente a baixa acessibilidade e transitividade nos 

fragmentos avaliados. 

Entretanto, em alguns lugares, observou-se que as cercas de proteção dos 

fragmentos estavam danificadas, sendo considerada a possibilidade de acesso a esses 

locais pela facilidade, pois situam-se ao lado de estradas de grande movimentação. Em 

fragmentos analisados próximos a Pedra do Sapo, devido a presença das incrições 

rupestres e de vista panorâmica da paisagem, há a atração de muitos visitantes, portanto 

foram valorados com alta acessibilidade e transitividade, pois tais atividades acabam 

causando ameaças aos fragmentos de Bosque Tropófilo sob Afloramentos. 

O coeficiente de ameaça alternativa (ALT) para as unidades de paisagem foi 

considerado de baixo (3 pontos) à médio (5 pontos), levando em consideração os tipos de 

uso e ocupação do solo nas unidades de paisagem ou próximas a elas (figura 66). 
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Figura 66 - Principais tipos de uso e ocupação do solo e consequentes ameaças as 

unidades de paisagem da zona 3. a) Agricultura extensiva com gotejamento. b) Pecuária 

extensiva. c) Construção do condomínio horizontal Campos do Conde. d) Agricultura 

familiar. e) instalação de sistema de abastecimento de água. f) clareira com vegetação 

arbustivo-herbácea ruderal. 

Fonte: Registro de campo, por Alexsandro S. Souza. 

Algumas ameaças foram identificadas pontualmente dentro das unidades, como 

clareiras com solo exposto e erodido, existência de sulcos no solo, e pequenos fragmentos 

de vegetação arbustivo-herbácea de fácil propensão a incêndios. Essas ameaças passaram 

a ocorrer pós o abandono dos cultivos, localizados abaixo de uma linha de transmissão de 

energia elétrica, podendo comprometer a unidade de paisagem adjacente Bosque 

Tropófilo Arbustivo-Arbóreo. 

As outras ameaças dizem respeito às atividades realizadas nas adjacências das 

paisagens analisadas, como a agricultura e pecuária familiar e extensiva, construção de 

condomínio horizontal e demais infraestruturas de abastecimento de água e saneamento, 

sendo separadas por estradas nas direções norte e sul. Porém, possivelmente podem 

causar ameaças pela expansão das atividades, assoreamento de corpos hídricos e 

transporte de material para áreas mais baixas, poluição sonora e visual e 

comprometimento do lençol freático pelo possível vazamento de água e esgotos sanitários 

etc. 

Diferentemente do que ocorre no interior da UC, grande parte das atividades de 

uso do solo nas adjacências das paisagens analisadas não afeta de forma direta os seus 

recursos naturais, porém necessitam de controle e ordenamento. 
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As pontuações dos valores médios obtidos de PRICON apresentaram diferenças 

se comparadas aos mesmos tipos de paisagens localizadas no interior da UC, conforme 

se pode observar no quadro 20. 

Quadro 20 - Valores globais de PRICON das paisagens localizadas fora dos limites da 

UC PAREST PRJO. 

UNIDADES DE PAISAGEM 
PRICON 

(fora da UC) 
PRICON 

(dentro da UC) 

Bosque Tropófilo Arbóreo 2490,7 3474,8 

Bosque Tropófilo Arbustivo-arbóreo 2128 2094 

Bosque Tropófilo sob Afloramentos 3290 2293,2 

Vegetação sobre Afloramentos 1237,5 1190,2 

 

As pontuações elevadas demonstram maior prioridade de conservação para os 

fragmentos de Bosque Tropófilo sob Afloramentos, que teve 3290 pontos, valor superior 

ao mesmo tipo de paisagem encontrada no interior da UC. Enquanto o Bosque Tropófilo 

Arbóreo teve 2490,7 pontos, valor inferior ao resultado obtido para o mesmo tipo de 

paisagem localizada no interior da UC. 

Essas diferenças dizem respeito, principalmente, aos fatores de ameaça aos quais 

estão sujeitos cada tipo de paisagem, possuindo maior prioridade de conservação aquelas 

que estão mais ameaçadas. 

O Bosque Tropófilo sob Afloramentos localizados fora da UC apresenta valores 

fitocenóticos e territoriais importantes, principalmente pela ocorrência de espécies nativas 

e endêmica. Além de serem conservados, possuem indicadores ecológicos e estéticos 

importantes, sendo um tipo de paisagem muito ameaçada por atividades agrícolas e 

pecuárias. 

A existência de valores culturais nessas paisagens necessita ser melhor explorada, 

pois grandes afloramentos rochosos sempre foram importantes pontos de referência e 

lugares históricos onde se torna possível realizar diversas atividades, dentre elas a 

observação da paisagem circundante e locais de rituais religiosos, artísticos, vivências, 

necessitando de intervenções para um melhor aproveitamento e controle das ameaças. 

Da mesma forma ocorre em bosques arbóreos, cuja exploração dos recursos, se 

bem gerida, pode oferecer uma gama de benefícios ao homem, principalmente 

conservando as pequenas ilhas existentes e aplicando técnicas de reflorestamento e 

conservação da biocenose. 
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Os valores de PRICON para os fragmentos de Bosques Tropófilos Arbustivo-

Arbóreos e Vegetação sobre Afloramentos demonstram pontuações semelhantes as 

encontradas na UC. 

A extensa continuidade espacial do tapete vegetal arbustivo-arbóreo à leste da UC, 

mesclado com pequenas áreas de vegetação arbustiva e afloramentos rochosos, faz dessa 

paisagem um importante meio ecológico que une diferentes tipos de fragmentos, 

formando uma teia cercada por atividades antrópicas. 

Após a construção da Alça Leste, se não forem adotadas intervenções 

conservacionistas, possivelmente a grande maioria dessas paisagens serão transformadas 

em loteamentos habitacionais para suprir a demanda dos condomínios habitacionais e da 

especulação imobiliária local. 

. 
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6.5. Propostas de uso para as paisagens da área de estudo 

 

 

Por se tratar do estudo de uma UC específica, cuja necessidade de ordenamento do 

uso do solo dentro e fora dos seus limites se fazem pertinentes, coube propor estratégias 

que orientem o planejamento e gestão dos recursos naturais, a fim de melhor 

aproveitamento das paisagens sob um viés conservacionista. Desse modo, buscou-se 

propor indicações de uso para cada paisagem estudada, sob o que rege a lei e normas do 

SNUC para UCs do tipo parque, assim como com base no que já vem sendo realizado por 

diversos grupos no local. 

As indicações de uso propostas para as paisagens da UC PAREST PRJO e áreas 

adjacentes partiram de uma análise crítica dos valores biogeográficos obtidos mediante 

aplicação da metodologia LANBIOEVA, não se limitando apenas a objetividade do 

método valorativo. 

Coelho, Cunha e Monteiro (2009) afirmam que é necessário considerar as UCs 

como espaços/territórios, percebendo as múltiplas territorialidades sobrepostas nesses 

lugares, pois além de paisagens, são ao mesmo tempo “(...) territórios de conservação, 

territórios de vida, territórios de produção, territórios de pesquisa acadêmica, entre 

outros” (p. 68). 

Nesse sentido, torna-se importante também considerar os impactos que as UCs 

causam aos lugares, pois além do discurso da necessidade de preservação e conservação 

da natureza, é preciso estar ciente de que as territorialidades possuem dinâmicas e 

interesses diversos, que em muito dos casos são antagônicas às questões ambientais. 

Assim, compreende-se que em toda mudança de consciência social, política e cultural 

sobre as questões ambientais é possível haver conflitos, sendo necessário que a gestão da 

UC busque conscientizar e envolver a sociedade de forma participativa no que tange as 

tomadas de decisões. 

Além disso, concorda-se com Coelho, Cunha e Monteiro (2009) e Guerra e Coelho 

(2009), que consideram que as UCs devem ser entendidas como “espaços vividos” ou 

“territórios usados” pelos grupos humanos, que se referem ao espaço que contém objetos, 

possuem uso e significado para as pessoas (SANTOS, 1999). Torna-se possível 

compreender tais territórios a partir das tensões e relações entre atores e grupos sociais 

diversos, investigando como territórios de exercício de poder, e não apenas como 

paisagens naturais de exuberante beleza estética, destituídas de significado. 
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Destarte, as orientações de intervenção e indicações de uso aqui propostas 

partiram do pressuposto da minimização de conflitos socioambientais e maior 

participação da sociedade para a conservação e preservação da natureza. 

A Lei do SNUC estabelece a não permissibilidade do uso direto dos recursos naturais 

em UCS do tipo parque, sendo necessário a desapropriação e regulamentação da terra para 

domínio público e a criação de um plano de manejo e normas de uso para a realização de 

pesquisas científicas, turismo ecológico, usos recreativos e educação ambiental, de modo 

que se possam atingir seus objetivos de preservação da natureza e proteção da 

biodiversidade. 

A regulamentação da situação fundiária torna-se imprescindível para que a UC 

PAREST PRJO possa atingir seus objetivos, sendo umas das intervenções mais 

importantes. Além disso, os atuais limites se encontram defasados, não respeitando alguns 

condicionantes ambientais e sobretudo, territoriais, diante das transformações espaciais 

dos últimos anos, necessitando de uma delimitação mais consistente que possa proteger 

de forma eficiente os recursos naturais, cabendo ao órgão gestor essa responsabilidade de 

atuar ativamente na sua fiscalização, assim como ao Estado a regulamentação e 

implementação da área protegida. 

A implementação da UC PAREST PRJO viria a somar valores e fortalecer os 

esforços na proteção do bioma caatinga no Estado da Paraíba, trazendo benefícios à 

sociedade campinense com diversos serviços ambientais, dentre eles o suprimento de 

áreas verdes, uma vez que esse déficit é reconhecido e considerado um indicador negativo 

de sustentabilidade para o município de Campina Grande (FEITOSA; CÂNDIDO & 

FIRMO, 2010). 

Uma política de educação e conscientização ambiental sobre a existência da UC 

implementada nas comunidades localizadas no entorno, como os bairros do José Pinheiro, 

Mirante e Monte Castelo, comunidades de Várzea Grande, Sítio Cardoso, condomínio 

Alphaville e demais domicílios rurais, torna-se indispensável para auxiliar na conservação 

e minimização das degradações. Além disso, a regulação das atividades nas adjacências 

da UC é também importante e obrigatória no momento da elaboração do Plano de Manejo, 

evitando possíveis impactos sobre a flora e fauna. 

O remanejamento das famílias que residem no interior da UC é outra questão que 

precisa ser melhor discutida, buscando soluções que possam contribuir de maneira 

sustentável a proteção dos recursos naturais e que seja socialmente justa 
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De acordo com o capítulo IX do Decreto 4.340/2002 (que regulamenta o SNUC), 

que trata do reassentamento das populações tradicionais, enquanto não for realizado o 

reassentamento das populações que residem no interior das UCs de proteção integral, suas 

condições de permanência serão reguladas por um termo de compromisso entre órgão 

executor e as populações, devendo o termo de compromisso indicar quais áreas são 

ocupadas, os limites para assegurar a conservação da natureza e questões relacionadas 

aos deveres do Estado no processo indenizatório, assegurando o acesso aos recursos 

naturais de subsistência e conservação dos seus modos de vida (MMA, 2002). 

Nesse sentido, seria injusto na implementação da UC segregar as famílias mais 

antigas que habitam o local e permitir a permanência do condomínio Alphaville dentro dos 

limites da área protegida, levando em consideração que a construção do condomínio 

causou impactos e foi motivo para alteração do decreto de criação da UC. 

As antigas famílias que habitam o local possuem uma ligação de afetividade com o 

lugar e auxiliam na conservação dos recursos naturais de forma indireta, com seus saberes 

etnobotânicos e baixo impacto das suas atividades. 

A construção da Alça Leste e a retirada de saibro para essa finalidade são atividades 

de uso direto dos recursos que mais causam impactos ambientais, desfigurando a paisagem 

e impossibilitando atingir os objetivos de proteção integral da natureza, o que torna 

legítimo responsabilizar esses projetos e exigir por soluções que venham contribuir na 

mitigação dos impactos, como uma compensação ambiental. 

No capítulo VII do mesmo Decreto (4.340/2002), especificamente no artigo 30, é 

posto que “Fica proibida a construção e ampliação de benfeitoria sem autorização do 

órgão gestor da unidade de conservação”, devendo o órgão gestor fiscalizar e aplicar 

multas ao empreendimento que descumprir a lei e exigir uma contrapartida pelo dano 

causado à UC. Essa contrapartida é citada no capítulo VIII da mesma lei, tratando da 

compensação por significativo impacto ambiental, devendo o IBAMA estabelecer o grau 

de impacto negativo a partir de estudos. 

Destarte, havendo quaisquer divergências entre os usos desenvolvidos no interior 

da UC PAREST PRJO e o que estabelece a lei do SNUC, deve a SUDEMA fiscalizar e 

impor medidas legais para atingir os objetivos de proteção da natureza, considerando tais 

atividades causadoras de impactos ambientais como corresponsáveis pela conservação do 

local e solicitar compensações ambientais pelos danos causados. 

As unidades de paisagem da Zona 1 são os que mais sofrem ameaças da pressão 

urbana e impactos dos diferentes tipos de uso. Além disso, são muito fragmentados e 
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isolados uns dos outros, o que torna necessário intervenções urgentes para reverter o 

quadro de degradação nessa zona. 

Os setores cortados pela drenagem do Riacho das Piabas se apresentam como 

áreas estratégicas para o ordenamento territorial do município de Campina Grande, 

possuindo terrenos irregulares sobre encostas de moderado à elevado grau de inclinação, 

cobertos parcialmente por pequenos fragmentos isolados de porte arbustivo e arbustivo-

arbóreo. Essas áreas têm pobreza em diversidade de plantas e espécies nativas, sendo uma 

área instável do ponto de vista geomorfológico, necessitando de intervenções que possam 

diminuir a ação da erosão superficial e assoreamento da drenagem do riacho. 

Vale ressaltar que parte dessas encostas já foi palco de ocupações irregulares a 

partir dos anos de 1970 (antiga Favela da Cachoeira), e em 2005 o Governo do Estado 

interviu segregando as populações e anexou as áreas de riscos aos antigos limites da UC. 

Porém, com as mudanças dos limites da UC em 2010, parte dessas áreas foram suprimidas 

e se encontram atualmente susceptíveis à novas ocupações, pois não houve nenhuma 

destinação de uso. 

Portanto, como medida de intervenção, orienta-se que essas áreas instáveis sejam 

transformadas em áreas verdes ou zonas tampão da UC, para que possa restabelecer o 

equilíbrio morfodinâmico e impedir ocupações irregulares e expansão da urbanização. 

Talvez essas áreas pudessem ser reinseridas aos limites da UC PAREST PRJO em uma 

possível nova delimitação. 

De forma indiscutível, o Riacho das Piabas desempenha vários serviços 

ecossistêmicos, dentre eles o escoamento das águas pluviais do núcleo urbano, sendo 

considerada uma Área de Preservação Permanente (APP), protegida por lei específica, 

porém não recebe qualquer atenção dos órgãos competentes, recebendo esgotos não 

tratados e lixo de alguns bairros, e que são depositados ao longo do canal. Na área de 

vale, a vegetação ciliar é cercada por atividades pecuárias e agrícolas de base familiar. 

Essas estão sendo pressionadas, principalmente, no limite norte da UC, necessitando de 

intervenções que possam impedir novos desmatamentos e possíveis ocupações irregulares 

nas suas margens. 

As demais paisagens na Zona 1 se apresentam com valores naturais muito baixos 

e, consequentemente, baixo interesse de prioridade de conservação, por se tratarem de 

paisagens muito alteradas ou estritamente culturais. São, ao mesmo tempo, ambientes 

importantes do ponto de vista edáfico, geomorfológico, ecológico e cultural, possuindo 

solos férteis, umidade, elementos na paisagem que remetem a usos antigos, como a 
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presença de cercas vivas separando parcelas e pequenos fragmentos conservados de 

vegetação nativa próximos às áreas agricultáveis, além de outros elementos culturais que 

possibilitam compreender a história do local. 

As intervenções indicadas para todas essas áreas dizem respeito a possibilidade 

de tentar recuperar a qualidade dos ecossistemas através da aplicação de técnicas que 

visem o reflorestamento com vegetação nativa e inserção de animais silvestres nos 

fragmentos mais conservados. Além disso, essas áreas deveriam possuir um caráter mais 

conservacionista de uso, possibilitando experimentos científicos, por se tratarem de 

ecossistemas degradados, mas que possuem indicadores ambientais e biológicos 

interessantes para se compreender a dinâmica dos ecossistemas semiáridos localizados 

próximos a núcleos urbanos, contemplando assim alguns dos objetivos da UC. 

Porém, uma das principais ameaças para essas áreas diz respeito a construção da 

Alça Leste, sendo imprescindíveis ações que visem a mitigação dos efeitos causados por 

esse projeto. 

Nesse sentido, uma medida de compensação ambiental muito utilizada para 

mitigar o impacto da construção de estradas em UCs é a criação de Estradas-Parques. 

Esse é um tipo de intervenção realizado nas adjacências da estrada para compensar o 

impacto do efeito visual e o efeito sonoro do fluxo de veículos sobre as paisagens 

circundantes. Outras alternativas podem ser a construção de túneis, corredores ecológicos 

e pontes, que visem a circulação de animais de um lado para outro da estrada. 

Nessa mesma zona ainda há dois pequenos fragmentos arbóreos localizados 

próximos aos limites sul da UC, que tiveram pontuações mais elevadas nos parâmetros 

de interesse e prioridade de conservação, sendo importantes fragmentos que subsidiariam 

os projetos de reflorestamento na zona, funcionando como provedores de sementes e 

refúgio para a fauna local. Nesse sentido, as paisagens que tiveram pontuações mais 

elevadas deveriam ter um foco de preservação no planejamento, no sentido de restringir 

o uso das paisagens, permitindo apenas o uso indireto dos recursos naturais e evitando 

impactos que possam alterar a sua dinâmica, uma vez que já são muito alterados. 

A Zona 2 possui áreas com paisagens de elevado interesse natural, que necessitam 

de um manejo que garanta a continuidade da regenerabilidade dos fragmentos e 

conservação como um todo, por se tratar de um tapete vegetal contínuo e mesclado com 

vários afloramentos rochosos, sendo o setor da UC com maior geodiversidade. 

Por possuir maior geodiversidade, a Zona 2 detém e pode oferecer mais serviços 

ecossistêmicos, não pelo estado atual das paisagens, mas sim pelas potencialidades 
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enquanto área com diversidade de ambientes que podem ser aproveitados para diversos 

fins, sob uma perspectiva preservacionista. 

O mapa da figura 67 mostra quais são e onde devem ocorrer as intervenções na 

UC. 

 
Figura 67 – Mapa com as áreas de intervenção e destinação de uso na UC PAREST 

PRJO. 

 

No mapa, as áreas em azul correspondem aos principais usos conflitantes que 

causam ameaças muito preocupantes e impossibilitam a UC de ser implementada e, 

consequentemente, possa atingir seus objetivos de proteção integral, como o condomínio 

horizontal, a obra de construção da Alça Leste e a exploração mineral de saibro e granito. 

Para essas atividades, como abordado anteriormente, a proposta é de que hajam 

compensações ambientais pelos impactos causados à UC PAREST PRJO. 

As áreas em verde claro também correspondem aos usos conflitantes que causam 

ameaças à UC, porém representam as unidades de paisagem que tiveram pontuações 

muito baixas em INCONFOR, sendo indicado como intervenção um manejo de 

recuperação das áreas degradadas, com a aplicação de técnicas de reflorestamento. Os 

usos para essas áreas são aqueles que envolvem experimentações e pesquisas científicas, 
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atividades de lazer/visitação, construção de benfeitorias e infraestruturas para o 

funcionamento da UC, desde que de forma controlada e que permita recuperar a área. 

As áreas em verde escuro correspondem às unidades de paisagem que tiveram 

maiores pontuações em PRICON, sendo indicado para essas áreas intervenções que visem 

a preservação das paisagens, principalmente as que se localizam na Zona 1, pois são muito 

fragmentadas, pequenas e ameaçadas, e requerem uma atenção especial de manejo. 

Os usos para essas áreas devem ser controlados com maior rigor, de forma que 

não causem impactos sobre os ecossistemas e microhabitats, como a prática de esportes 

radicais que já vêm sendo realizados de modo informal há vários anos por diversos grupos 

na Zona 2 e que não trazem prejuízos aos recursos naturais. Essas atividades devem ser 

manejadas de forma correta, valorizando o aproveitamento das paisagens por atividades 

de baixo impacto, a exemplo da escalada em rocha, trilhas ecológicas de bicicleta e a pé, 

camping, rappel etc. Além disso, usos educativos e de turismo também podem ser 

explorados nessas áreas, utilizando-se dos caminhos e estradas presentes no interior dos 

fragmentos e nas adjacências da UC, bem como da topografia irregular em que se 

encontram os afloramentos rochosos, fomentando uma conscientização sobre a 

preservação e conservação da natureza. Pesquisas científicas também são indicadas para 

essas áreas, porém de forma controlada. 

Os locais visitados fora da UC mostraram-se com potenciais paisagens para uma 

possível redelimitação da UC, levando em consideração os problemas causados pelo 

avanço da urbanização e usos conflitantes sobre os limites atuais do Parque. 

As paisagens localizadas a leste também são potenciais para a criação de um 

corredor ecológico entre os municípios de Campina Grande e Massaranduba, formando 

um cinturão que poderia se conectar a outras paisagens, conservando ecossistemas de 

caatinga no Agreste e, especificamente, intervindo na área considerada pelos estudos da 

PROBIO como de alta importância biológica e de extrema pressão antrópica. 

Uma gestão participativa e eficaz desses recursos naturais traria muitos benefícios 

para a comunidade local e demais municípios vizinhos, tais como o aproveitamento de 

serviços ambientais essenciais para a vida humana, conforme aponta Constanza et. al., 

(1997), além de local de lazer que proporcionaria novas perspectivas de conscientização 

e educação ambiental para um melhor aproveitamento dos recursos naturais sob um viés 

sustentável. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considera-se que a base teórica e metodológica utilizada foi satisfatória, levando 

em consideração a temática de valoração de paisagens em unidades de conservação sob 

o viés da Geografia, com a finalidade de subsidiar o ordenamento territorial na área de 

estudo. 

A categoria de análise “Paisagem” na Geografia possui importância sui generis 

na compreensão do espaço, de forma a compreender a realidade sistêmica onde o homem 

é um dos principais elementos da natureza, que a cria e a representa conforme seus anseios 

culturais e econômicos. 

A paisagem entendida enquanto recurso para o planejamento ambiental, se mostra 

como ótima ferramenta para diversas perspectivas de uso, suprindo as necessidades da 

sociedade. 

A valoração da paisagem mostra-se como um importante método para o 

ordenamento territorial e gestão dos recursos naturais, sob uma perspectiva científica da 

paisagem, desde a valoração num sentindo ecológico, à valoração de caráter cultural da 

paisagem, podendo ser complementar a outros métodos científicos, como os de avaliação 

de serviços ecossistêmicos. 

A metodologia LANBIOEVA mostrou-se útil para o levantamento de dados sobre 

a valoração da paisagem na área de estudo. A busca por adaptações para a realidade 

estudada foi um fator importante e necessário que possibilitou atingir os objetivos 

elencados, apesar das limitações da metodologia, por se tratar de um trabalho pioneiro 

em ambiente tropical. 

Como se trata de uma metodologia de fácil entendimento por seu caráter didático 

e pela proposta dos autores em transformá-la numa ferramenta acessível e aplicável pelos 

gestores e planejadores territoriais, requer prática constante em campo, além de um maior 

conhecimento sobre a dinâmica da vegetação e conhecimentos florísticos. Além disso, 

requer conhecimentos sobre o significado social, econômico e cultural da paisagem 

valorada. 

A deficiência no país para a consolidação das Unidades de Conservação, diante 

de um cenário catastrófico de mal aproveitamento e degradação aos recursos naturais, é 

paradoxal face a uma legislação ambiental bem estruturada, apesar de existir a 

necessidade de conscientização sobre a proteção dos recursos naturais e culturais, que 
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pode ser fruto das políticas públicas ambientais/territoriais implementadas nos últimos 

anos. 

Dessa forma, a criação e efetivação das áreas protegidas requer uma maior atenção 

por parte da gestão que as instituíram, devendo fiscalizar e proteger esses ambientes como 

a lei exige. Além disso, o estabelecimento das UCs como espaços para o benefício de 

todos é também uma questão política, cabendo principalmente à sociedade exigir medidas 

das autoridades competentes, além de fiscalizar e utilizar essas áreas como um bem 

público. 

Conclui-se que a paisagem da UC PAREST PRJO e áreas adjacentes possuem um 

valor natural e cultural relevante, com indicadores biológicos, ecológicos, percepcionais 

e didáticos importantes do ponto de vista conservacionista, devendo ser priorizada no 

ordenamento territorial para um melhor aproveitamento dos recursos naturais, através do 

turismo ecológico, da educação ambiental e prática de esportes de aventura, evitando a 

supressão da vegetação por atividades danosas e contrárias aos objetivos da UC de 

proteção integral. 

Considera-se que a problemática que envolve a implementação da UC PAREST 

PRJO é eminentemente de caráter político, de interesses divergentes quanto a preservação 

e conservação dos recursos naturais presentes na área, em detrimento do seu 

aproveitamento para fins de especulação imobiliária e expansão da malha urbana para 

atender a iniciativa privada. 

O município de Campina Grande possui outras áreas protegidas próximas ao 

núcleo urbano, como a Reserva florestal de São José da Mata (particular) e a Reserva do 

Louzeiro (municipal), que também possuem problemas de manejo e sofrem pressões da 

urbanização, porém são desconexas entre si e não suprem o déficit de áreas verdes no 

município. Dessa forma, torna-se oportuno considerar propostas de ordenamento que 

visem a conservação dos recursos naturais no município, como a regularização e 

implementação da UC PAREST PRJO, por se tratar de uma área com grande potencial 

paisagístico. 
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APÊNDICES 

Apêndice 1 – Lista de Espécies 

 

Família Gênero Espécies Nome popular 

Asteraceae Acanthospermum Acanthospermum hispidum DC. 
Espinho-de-

Cigano 

Bromeliaceae Aechmea Aechmea aquilega (Salisb.) Griseb  

Bromeliaceae Aechmea Aechmea werdermannii Harms  

Asparagaceae Agave Agave sisalana Perrine Agave 

Asteraceae Ageratum Ageratum conyzoides L. Mentrasto 

Amaranthaceae Amaranthus Amaranthus ssp. Bredo, Caruru 

Fabaceae Amburana Amburana cearensis (Allemão) A.C.Sm. Umburana 

Fabaceae Anadenanthera Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan Angico 

Araceae Anthurium Anthurium affine Schott Língua-de-Sogra 

Apocynaceae Aspidosperma Aspidosperma pyrifolium Mart. & Zucc. Pereiro 

Sapindaceae Averrhoidium Averrhoidium gardnerianum Baill Tinguí 

Fabaceae Bauhinia Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud. Mororó 

Nyctaginaceae Boerhavia Boerhavia diffusa L. Erva-Tostão 

Rubiaceae Borreria Borreria verticillata (L.) G.Mey. Cordão-de-Frade 

Orchidaceae Brassavola Brassavola tuberculata Hook. 
Orquídea-rabo-

de-rato 

Bromeliaceae Bromelia Bromelia laciniosa Mart. ex Schult. & Schult.f. Macambira 

Apocynaceae Calotropis Calotropis procera (Aiton) W.T.Aiton Algodão-de-seda 

Orchidaceae Cattleya Cattleya ssp.  

Meliaceae Cedrela Cedrela odorata L. Cedro 

Malvaceae Ceiba Ceiba glaziovii (Kuntze) K.Schum. Barriguda 

Cannabaceae Celtis Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. Gurrupiá 

Fabaceae Centrosema 
Centrosema sagittatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) 

Brandegee 
Centrosema 

Cactaceae Cereus Cereus jamacaru DC. Mandacaru 

Vitaceae Cissus Cissus decidua Lombardi Uva-do-mato 

Fabaceae Clitoria Clitoria fairchildiana R.A.Howard Sombreiro 

Euphorbiaceae Cnidoscolu Cnidoscolus urens (L.) Arthur Urtiga comum 

Capparaceae Colicodendron Colicodendron yco Mart. Icó 

Combretaceae Combretum Combretum glaucocarpum Mart. 
Mofumbo, 

Sipaúba 

Commelinaceae Commelina Commelina erecta L. 
Erva-de-Santa-

Luzia 

Capparaceae Crateva Crateva tapia L. Trapiá 

Euphorbiaceae Croton Croton echioides Baill. Quebra-faca 
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Euphorbiaceae Croton Croton heliotropiifolius Kunth Velame 

Euphorbiaceae Croton Croton sonderianus Müll.Arg. Marmeleiro 

Capparaceae Cynophalla Cynophalla flexuosa (L.) J.Presl Feijão Bravo 

Cyperaceae Cyperus Cyperus odoratus L. Tiririca 

Orchidaceae Cyrtopodium Cyrtopodium holstii L.C.Menezes  

Fabaceae Dahlstedtia 
Dahlstedtia araripensis (Benth.) M.J. Silva & A.M.G. 

Azevedo 
 

Fabaceae Dioclea Dioclea grandiflora Mart. ex Benth. Mucunã 

Poaceae Eleusine Eleusine indica (L.) Gaertn. 
Capim-Pé-de-

Galinha 

Bromeliaceae Encholirium Encholirium spectabile Mart. ex Schult. & Schult.f. 
Macambira de 

Flecha 

Fabaceae Enterolobium Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong 
Orelha de 

Macaco 

Fabaceae Erythrina Erythrina velutina Willd. Mulungu 

Erythroxylaceae Erythroxylum Erythroxylum pungens O.E.Schulz 
Cipó-Rasga-

Gibão 

Erythroxylaceae Erythroxylum Erythroxylum revolutum Mart. Cumixá 

Bignoniaceae Fridericia Fridericia dichotoma (Jacq.) L.G.Lohmann Cipó-de-Balaio 

Nyctaginaceae Guapira Guapira graciliflora (Mart. ex Schmidt) Lundell João Mole 

Meliaceae Guarea Guarea guidonia (L.) Sleumer Pitombinha 

Fabaceae Inga Inga ssp. Ingá 

Convolvulaceae Ipomoea Ipomoea asarifolia (Desr.) Roem. & Schult Salva-Brava 

Convolvulaceae Ipomoea Ipomoea sericophylla Meisn. Ipomeia 

Euphorbiaceae Jatropha Jatropha mollissima (Pohl) Baill. Pinhão-Bravo 

Lamiaceae Leonotis Leonotis nepetifolia (L.) R.Br. Rabo-de-Leão 

Fabaceae Leucaena Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit Leucena 

Fabaceae Libidibia Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz Pau Ferro 

Apocynaceae Mandevilla Mandevilla tenuifolia (J.C.Mikan) Woodson Anauê 

Apocynaceae Marsdenia Marsdenia caatingae Morillo  

Cactaceae Melocactus Melocactus zehntneri (Britton & Rose) Luetzelb. Coroa-de-Frade 

Fabaceae Mimosa Mimosa caesalpiniifolia Benth. Sabiá 

Fabaceae Mimosa Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. Jurema-Preta 

Cucurbitaceae Momordica Momordica charantia L. 
Melão-São-

Caetano 

Fabaceae Mucuna Mucuna sloanei Fawc. & Rendle  

Anacardiaceae Myracrodruon Myracrodruon urundeuva Allemão Aroeira do Sertão 

Orchidaceae Oeceoclades Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl. Órquidea de chão 

Bromeliaceae Orthophytum Orthophytum ssp.  

Bromeliaceae Orthophytum Orthophytum ssp.  

Oxalidaceae Oxalis Oxalis divaricata Mart. ex Zucc. Azedinha 

Passifloraceae Passiflora Passiflora misera Kunth Tripa-de-Galinha 
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Fabaceae Peltophorum Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. Canafístola 

Araceae Philodendron Philodendron acutatum Schott Imbé 

Cactaceae Pilosocereus Pilosocereus gounellei (F.A.C.Weber) Byles & Rowley Xique-Xique 

Fabaceae Piptadenia Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke Jurema Branca 

Nyctaginaceae Pisonia Pisonia aculeata L. Esporão-de-Galo 

Fabaceae Pithecellobium Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. Mata Fome 

Fabaceae Poincianella Poincianella pyramidalis (Tul.) L.P.Queiroz Catingueira 

Portulacaceae Portulaca Portulaca oleracea L. Beldroega 

Salicaceae Prockia Prockia crucis P.Browne ex L 
Cambroé, 

guaiapá-manso. 

Fabaceae Prosopis Prosopis juliflora (Sw.) DC. Algaroba 

Euphorbiaceae Ricinus Ricinus communis L. Mamona 

Euphorbiaceae Sapium Sapium glandulosum (L.) Morong Burra Leiteira 

Anacardiaceae Schinopsis Schinopsis brasiliensis Engl. Baraúna 

Capparaceae Schinus Schinus terebinthifolia Raddi Aroeira vermelha 

Euphorbiaceae Sebastiania Sebastiania jacobinensis (Müll. Arg.) Müll.Ar Burra leiteira, 

Fabaceae Senegalia Senegalia polyphylla (DC.) Britton Unha-de-Gato 

Fabaceae Senegalia Senegalia tenuifolia (L.) Britton & Rose Espinheiro 

Fabaceae Senna Senna martiana (Benth.) H.S.Irwin & Barneby Canafístola Brava 

Fabaceae Senna Senna uniflora (Mill.) H.S.Irwin & Barneby Mata Pasto 

Solanaceae Solanum Solanum paniculatum L. Jurubeba 

Anacardiaceae Spondias Spondias mombin L. Cajá 

Anacardiaceae Spondias Spondias tuberosa Arruda Umbuzeiro 

Malpighiaceae Stigmaphyllon Stigmaphyllon paralias A.Juss.  

Arecaceae Syagrus Syagrus cearensis Noblick Coco Catolé 

Bignoniaceae Tabebuia 
Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & Hook.f. ex 

S.Moore 
Pau D’arco 

Sapindaceae Talisia Talisia esculenta (Cambess.) Radlk. Pitomba 

Cleomaceae Tarenaya Tarenaya spinosa (Jacq.) Raf. Mussambê 

Bromeliaceae Tillandsia Tillandsia recurvata (L.) L.  

Bromeliaceae Tillandsia Tillandsia streptocarpa Baker  

Bromeliaceae Tillandsia Tillandsia usneoides (L.) L. Barba-de-Velho 

Asteraceae Tridax Tridax procumbens L. Erva de Touro 

Urticaceae Urtica Urtica dioica L. Urtiga Branca 

Lamiaceae Vitex Vitex megapotamica (Spreng.) Moldenke Azeitona do Mato 

Rhamnaceae Ziziphus Ziziphus joazeiro Mart. Joazeiro 

Graminidae   Pasto 
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Apêndice 2 - Fichas dos inventários florísticos, de valoração e cálculos das pontuações 

médias. 

 

> 5 5a 1 m. 1-0,5 < 0,5 global

- 3 1 3 3 Joazeiro

- 2 2 - 2 Mata Fome

- - 1 1 + Pinhão Roxo

- - - 3 1 Gramínea

- - - + 1 Pega Pinto

- - - + + Espinho de Cigano

-

-

-

-

-

-

2

- 3 2 3 4

nº especies por estrato - 2 3 5 6 espécies

puntuación - 2 2 3 3,5 7/2=3,5

Litología:  Granito                    

Solo: Solo um pouco exposto. Pouca matéria orgânica.                                                                                            

pH:                     Escorrentía:    

Notas: O local trata-se de uma antiga área de criação de gado e estoque de explosivos.

Atualmente, trata-se de uma área de especulação imobiliária, bastante antropizada com a

construção de canais pluviais, que desenbocam em pequenos reservatórios, e criação de

pequenos rebanhos de gado. Torna-se possível observar as marcas do pisoteio do gado sobre o

solo.

Comunidad: Caatinga                 Dinámica:

Superficie estudiada:   400m2     Altitud: 400 m

Lugar: Sítio Cardoso, próximo ao condomínio Alphaville (ZONA 1)                                                  

Situación topográfica:    Ladeira inclinada                                                  

Exposición:        Inclinación:

Coordenadas geográficas: Lat   7°13'42.42"S    Lon  35°51'5.46"O                          

Cobertura global por estrato

RIQUEST

FICHA BIOGEOGRÁFICA INVENTARIO PARA VALORAÇÃO DA VEGETAÇÃO

 

Nº    001      /DATA:  15/04/2016                 WAYPOINT:                         .FOTOS:  Alexsando/Raquel                     

M
U
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G

O
S

, 
L

IQ
U

E
N

S
 E

 F
U

N
G

O
S

Musgos em troncos

Musgos em rochas e solos

Liquens  em rochas e solos

Liquens em troncos, ramos e tocos

Fungos

Serrapilhera

Solo ou rocha aflorada

H
E

R
B

Á
C

E
A

S

Graminidae

Boerhavia diffusa L.

Acanthospermum hispidum DC.

TOTAL

M
A

T
A

S
 E

 

T
R

E
P

A
D

E
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A
S

B
R

O
M

E
L
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 E
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A
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T

A
C

E
A

S

Á
R

V
O

R
E

S
 E

 

A
R

B
U

S
T

O
S

Ziziphus joazeiro Mart.

Pithecellobium dulce (Roxb.) 

Jatropha gossypiifolia L.

TAXONES \ Según estratos en metros

ÁREAS DE PASTAGENS (a)

INVENTARIO PARA VALORAÇÃO DA VEGETAÇÃO Nº 001                /DATA: 15/04/2016

Caatinga
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> 5 5a 1 m. 1-0,5 < 0,5 global

4 - + - 4 Sombreiro

- 2 + - + Joazeiro

- 2 + - 1 Algaroba

- - - 2 2 Erva de Touro

- - - 1 1 Gramínea

- - + 2 2 Beldroega

- - - + 1 Capim-Pé-de-Galinha

- - + + + Tiririca

-

-

-

+

-

-

-

4 2 + 2 4,5

nº especies por estrato 1 2 5 5 8 espécies

puntuación 1 2 3 3 4,5

TAXONES \ Según estratos en metros

ÁREAS DE PASTAGENS (a)

INVENTARIO PARA VALORAÇÃO DA VEGETAÇÃO Nº 002                /DATA: 15/04/2016

Caatinga
Á

R
V

O
R

E
S

 E
 A

R
B

U
S

T
O

S

Clitoria fairchildiana R.A.Howard

Ziziphus joazeiro Mart.

Prosopis juliflora (Sw.) DC.

M
A

T
A

S
 E

 

T
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E
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A
D

E
IR

A
S

B
R

O
M

E
L
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C

E
A
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C
A

C
T

A
C

E
A

S

Serrapilhera

Solo ou rocha aflorada

H
E

R
B

Á
C

E
A

S

Tridax procumbens L.

Graminidae

Portulaca oleracea L.

Eleusine indica (L.) Gaertn.

Cyperus odoratus L.

TOTAL

Cobertura global por estrato

RIQUEST

FICHA BIOGEOGRÁFICA INVENTARIO PARA VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN

 

Nº    002      /DATA:  15/04/2016                 WAYPOINT:                         .FOTOS:  Alexsando/Raquel                     

M
U

S
G

O
S

, 
L

IQ
U

E
N

S
 E

 F
U

N
G

O
S

Musgos em troncos

Musgos em rochas e solos

Liquens  em rochas e solos

Liquens em troncos, ramos e tocos

Fungos

Litología:  Granitos                    

Solo: Solo raso e um pouco exposto. Pouca matéria orgânica.                                                                                            

pH:                     Escorrentía:    

Notas: A parcela situa-se em uma ladeira, porém próxima de uma drenagem de um

reservatório que quando cheio desagua no Riacho das Piabas. Observa-se que as arvores

mais antigas são bastante espassadas umas das outras. Não há praticamente espécies

arbustivas nos arredores, apenas um tapete herbáceo

Comunidad: Caatinga                 Dinámica:

Superficie estudiada:   400m2     Altitud: 400 m

Lugar: Sítio Cardoso, próximo ao condomínio Alphaville (ZONA 1)                                                  

Situación topográfica:    Ladeira inclinada                                                  

Exposición:        Inclinación:

Coordenadas geográficas: Lat     7°13'38.29"S  Lon    35°51'1.73"O                       
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> 5 5a 1 m. 1-0,5 < 0,5 global

4 - - + 3 Sombreiro (Arbórea alta)

+ + 2 - + Mata Fome

- 2 2 - + Aroeira do Sertão (ameaça pouco preocupante)

- - + + + Jurubeba

2 + + 1 Marmeleiro

- - - 3 3 Gramínea

- - - 1 1 Bredo, Caruru

- - 1 + + Capim-Pé-de-Galinha

-

-

-

-

-

-

-

4 2 2 3 5,5

nº especies por estrato 2 3 5 6 8 espécies

puntuación 1 2 3 3 4,5

Situación topográfica:    Ladeira inclinada                                                  

Exposición:        Inclinación:

Coordenadas geográficas: Lat    7°13'30.10"S  Lon   35°51'1.61"O                        

Cobertura global por estrato

RIQUEST

FICHA BIOGEOGRÁFICA INVENTARIO PARA VALORAÇÃO DA VEGETAÇÃO

 

Nº    001      /DATA:  15/04/2016                 WAYPOINT:                         .FOTOS:  Alexsando/Raquel                     

Litología:  Granitos                    

Solo: Solo mais profundo, com matéria orgânica.                                                                             

pH:                     Escorrentía:    

Notas: Parcela próximo ao Riacho das Piabas, com algumas arbóreas mais aproximadas,

dando característica de uma vegetação arbórea rala, com presença de espécies arbustivas. O

solo fica mais úmido devido a influência do Riacho e das drenagens que passam perto. Porém, 

devido a inclinação do terreno, toda a matéria orgânica é carregada para dentro do riacho,

deixando o solo desprotegido e favorecendo a erosão pluvial.

Comunidad: Caatinga                 Dinámica:

Superficie estudiada:   400m2     Altitud: 400 m

Lugar: Sítio Cardoso, próximo ao condomínio Alphaville (ZONA 1)                                                  
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Musgos em troncos

Musgos em rochas e solos

Liquens  em rochas e solos

Liquens em troncos, ramos e tocos

Fungos

Serrapilhera

Solo ou rocha aflorada
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Á
C

E
A

S

Graminidae

Amaranthus cruentus L.

Eleusine indica (L.) Gaertn.

TOTAL
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Á
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R
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T
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Clitoria fairchildiana R.A.Howard

Pithecellobium dulce (Roxb.) 

Myracrodruon urundeuva Allemão 

Solanum paniculatum L.

Croton sonderianus Müll.Arg.

TAXONES \ Según estratos en metros

ÁREAS DE PASTAGENS (a)

INVENTARIO PARA VALORAÇÃO DA VEGETAÇÃO Nº 003               /DATA  15/04/2016

Caatinga
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> 5 5a 1 m. 1-0,5 < 0,5 global

3 + - + 3 Craibeira

2 - + - + Umbuzeiro

- 2 1 - 2 Trapiá

- 2 + + 2 Joazeiro

- - + + + Urtiga Branca 

- - - 3 3 Gramínea

- - - 2 2 Erva-de-Touro

- - - + + Menstrato

- - 1 + + Capim-Pé-de-Galinha

+

-

+

-

-

+

-

3 2 1 3 4,5 /2

nº especies por estrato 2 3 5 7 9 espécies

puntuación 2 2 3 3 5 /2

Coordenadas geográficas: Lat    Lon                          

Cobertura global por estrato

RIQUEST

FICHA BIOGEOGRÁFICA INVENTARIO PARA VALORAÇÃO DA VEGETAÇÃO

 

Nº    001      /DATA:  15/04/2016                 WAYPOINT:                         .FOTOS:  Alexsando/Raquel                     

Litología:  Granitos                    

Suelo: rico em matéria orgânica, composto de humus e um pouco profundo.                                                                                             

pH:                     Escorrentía:    

Notas:  Parcela  próximo ao Riacho das Piabas, com algumas arbóreas mais aproximadas
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Comunidad: Caatinga                 Dinámica:

Situación topográfica:    vale com planicie plana/levemente inclinada                                                  

Exposición:        Inclinación:

Lugar: Sítio Cardoso, próximo ao condomínio Alphaville (ZONA 1)                                                        
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Musgos em troncos

Musgos em rochas e solos

Liquens  em rochas e solos

Liquens em troncos, ramos e tocos

Fungos

Serrapilhera

Solo ou rocha aflorada

Superficie estudiada:   400m2     Altitud: 400 m

TOTAL

Eleusine indica (L.) Gaertn.

Ageratum conyzoides L.

Tridax procumbens L.

Graminidae

ÁREAS DE PASTAGENS (a)

INVENTARIO PARA VALORAÇÃO DA VEGETAÇÃO Nº 004                /FECHA: 15/04/2016

Caatinga

TAXONES \ Según estratos en metros

Á
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Tabebuia aurea (Silva Manso) 

Benth. & Hook.f. ex S.MooreSpondias tuberosa Arruda

Crateva tapia L.
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Ziziphus joazeiro Mart.

Urtica dioica L.
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> 5 5a 1 m. 1-0,5 < 0,5 global

1 2 1 - 3 Trapiá. 

3 - 1 + 3 Craibeira

- 2 + + 2 Marmeleiro

- - 1 2 2 Gramínea

- - - 2 1 Pega Pinto

- - - 2 2 Beldroega

- - - 1 1 Capim-Pé-de-Galinha

-

-

-

+

+

-

3 2 1 2 4 /2

nº especies por estrato 2 2 4 6 7 espécies

puntuación 2 2 2 3 4,5 /2

Graminidae

Litología:  Granitos                    

Solo:

pH:                     Escorrentía:    

Notas:  

Comunidad: Caatinga                 Dinámica:

Superficie estudiada:   400m2     Altitud: 400 m

Lugar: Próximo a comunidade de Várzea Grande e o bairro Monte Castelo, a norte do riacho 

Situación topográfica:    vale com planicie plana/levemente inclinada                                                  

Exposición:        Inclinación:

Coordenadas geográficas: Lat    Lon                          

Cobertura global por estrato

RIQUEST

FICHA BIOGEOGRÁFICA INVENTARIO PARA VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN

 

Nº    005      /DATA:  30/04/2017               WAYPOINT:                         .FOTOS:  Alexsando/Raquel                     
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Musgos em troncos

Musgos em rochas e solos

Liquens  em rochas e solos

Liquens em troncos, ramos e tocos

Fungos

Serrapilhera

Solo ou rocha aflorada

H
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Boerhavia diffusa L.

Portulaca oleracea L.

TOTAL
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Eleusine indica (L.) Gaertn.
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Crateva tapia L.

Tabebuia aurea (Silva Manso) 

Benth. & Hook.f. ex S.MooreCroton sonderianus Müll.Arg.

TAXONES \ Según estratos en metros

ÁREAS DE PASTAGENS (b)

INVENTARIO PARA VALORAÇÃO DA VEGETAÇÃO Nº 005                /FECHA: 15/04/2016

Caatinga
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> 5 5a 1 m. 1-0,5 < 0,5 global

3 - - - 3 Mangueira

- 1 1 - 1 Trapiá. 

1 - 1 + 1 Craibeira

- 2 + + 2 Joazeiro

- 2 + + 2 Catingueira

- - + + + Urtiga Branca 

- - + - + Mandacaru

- - - 2 1 Pega Pinto

- - - 1 1 Capim-Pé-de-Galinha

- - - 2 2 Gramínea

+

-

-

+

+

-

3 2 2 2 4,5 /2

nº especies por estrato 2 3 6 7 10 

espécies

puntuación 2 2 3 3 5 /2

Litología:  Granitos                    

Suelo: rico em matéria orgânica, composto de humus e um pouco profundo.                                                                                             

pH:                     Escorrentía:    

Notas:  

Comunidad: Caatinga                 Dinámica:

Superficie estudiada:   400m2     Altitud: 400 m

Lugar: Próximo a comunidade de Várzea Grande e o bairro Monte Castelo, a norte do riacho das

piabas   (ZONA 1)                                                  

Situación topográfica:                                              

Exposición:        Inclinación:

Coordenadas geográficas: Lat    Lon                          

Cobertura global por estrato

RIQUEST

FICHA BIOGEOGRÁFICA INVENTARIO PARA VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN

 

Nº    006      /DATA:  30/04/2016                 WAYPOINT:                         .FOTOS:  Alexsando/Raquel                     

M
U

S
G

O
S

, 
L

ÍQ
U

E
N

E
S

 Y
 H

O
N

G
O

S

Musgos en troncos

Musgos en rocas y suelos

Líquenes  en rocas y suelos

Líquenes en troncos, ramas y 

toconesHongos  

Hojarasca

Suelo o roca desnuda

Boerhavia diffusa L.

Eleusine indica (L.) Gaertn.

Graminidae

TOTAL
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Cereus jamacaru DC. 

Á
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Crateva tapia L.

Tabebuia aurea (Silva Manso) 

Mangifera indica L.

Ziziphus joazeiro Mart.

Poincianella pyramidalis (Tul.) 

L.P.Queiroz Urtica dioica L.

TAXONES \ Según estratos en metros

ÁREAS DE PASTAGENS (b)

INVENTARIO PARA VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN Nº 006                /FECHA: 30/04/2016

Caatinga
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> 5 5a 1 m. 1-0,5 < 0,5 global

2 - - - 2 Mangueira

1 - 1 - 1 Aroeira do Sertão (ameaça pouco preocupante)

- 1 1 + 3 Catingueira

- 2 + + 2 Algaroba

- - + + + Urtiga Branca 

- - + - + Mandacaru

- - - 2 1 Pega Pinto

- - - 1 1 Capim-Pé-de-Galinha

- - - 2 2 Gramínea

+

-

-

+

+

-

2 2 1 2 3,5 /2

nº especies por estrato 2 2 5 6 9 espécies

puntuación 2 2 3 3 5 /2

Litología:  Granitos                    

Suelo: rico em matéria orgânica, composto de humus e um pouco profundo.                                                                                             

pH:                     Escorrentía:    

Notas:  

Comunidad: Caatinga                 Dinámica:

Superficie estudiada:   400m2     Altitud: 400 m

Lugar:Próximo a comunidade de Várzea Grande e o bairro Monte Castelo, a norte do riacho riacho

das piabas   (ZONA 1)                                               

Situación topográfica:    vale com planicie plana/levemente inclinada                                                  

Exposición:        Inclinación:

Coordenadas geográficas: Lat    Lon                          

Cobertura global por estrato

RIQUEST

FICHA BIOGEOGRÁFICA INVENTARIO PARA VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN

 

Nº    007      /DATA:  30/04/2016                 WAYPOINT:                         .FOTOS:  Alexsando/Raquel                     
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Musgos en troncos

Musgos en rocas y suelos

Líquenes  en rocas y suelos

Líquenes en troncos, ramas y 

toconesHongos  

Hojarasca

Suelo o roca desnuda

Boerhavia diffusa L.

Eleusine indica (L.) Gaertn.

Graminidae

TOTAL
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Cereus jamacaru DC. 

Á
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S
Mangifera indica L.

Myracrodruon urundeuva Allemão 

Poincianella pyramidalis (Tul.) 

Prosopis juliflora (Sw.) DC.

Urtica dioica L.

ÁREAS DE PASTAGENS (b)

INVENTARIO PARA VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN Nº 007                /DATA: 30/04/2016

Caatinga

TAXONES \ Según estratos en metros



200 
 

     

 

 

AP (a) AP (a) AP (a) AP (a) AP (a)

ÁREAS DE PASTAGENS Inv.01 Inv.02 Inv.03 Inv.04 Média

Pont. Pont. Pont. Pont. Pont.

DIVERSIDAD 3 3 3 3 3

REPRESENTATIVIDAD 7 7 7 7 7

MADUREZ x 2 5 5 5 5 5

REGENERABILIDAD 4 4 4 4 4

SUMA (INFIT GLOBAL) 19 19 19 19 19

RAREZA 0 0 0 0 0

ENDEMICIDAD 1,5 2,5 1,5 2,5 2

RELICTISMO 0 0 0 0 0

CAR. FINÍCOLA 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

SUMA (INTER GLOBAL) 3 4 3 4 3,5

F. GEOMORFOLÓGICA x 2 6 6 6 6 6

F. CLIMÁTICA 3 3 3 3 3

F. HIDROLÓGICA 3 3 3 3 3

F. EDÁFICA 5 5 5 5 5

F. FAUNÍSTICA 7 7 2 2 4,5

SUMA (INMES GLOBAL) 24 24 19 19 21,5

SUMA (INNAT GLOBAL) 46 47 41 42 44

RIQUEST ( x 0'5) 3,5 4,5 4,5 5 4,375

COBEST ( x 0'5) 4 4,5 5,5 4,5 4,625

FORHAB 0 0 0 0 0

FORESP 9 9 9 9 9

SUMA (INNATFOR GLOBAL) 62,5 65 60 60,5 62

FORFIS 0 0 0 0 0

FORCUL 0 2 0 2 1

SUMA FORETNO x2 0 4 0 4 2

VALOR PERCEPCIONAL 3 3 3 3 3

VALOR DIDÁCTICO 5 5 5 5 5

SUMA (INCUL GLOBAL) 8 12 8 12 10

SUMA (INCONTFOR GLOBAL) 70,5 77 68 72,5 72

PRESIÓN DEMOGRÁFICA - - - - -

ACCESIBILIDAD-TRANSITABILIDAD- - - - -

AMENAZAS ALTERNATIVAS - - - - -

FACTOR GLOBAL DE AMENAZA - - - - -

PRICON - - - - -

AAP (b) AAP (b) AAP (b) AAP (b)

ÁREAS DE PASTAGENS Inv.05 Inv.06 Inv.07 Média

Pont. Pont. Pont. Pont.

DIVERSIDAD 3 4 3 3,33333

REPRESENTATIVIDAD 7 7 6 6,66667

MADUREZ x 2 5 5 5 5

REGENERABILIDAD 4 4 4 4

SUMA (INFIT GLOBAL) 19 20 18 19

RAREZA 0 0 0 0

ENDEMICIDAD 1,5 3,5 2 2,33333

RELICTISMO 0 0 0 0

CAR. FINÍCOLA 1,5 1,5 0 1

SUMA (INTER GLOBAL) 3 5 2 3,33333

F. GEOMORFOLÓGICA x 2 4 4 4 4

F. CLIMÁTICA 4 4 4 4

F. HIDROLÓGICA 4 4 4 4

F. EDÁFICA 5 5 5 5

F. FAUNÍSTICA 3 3 3 3

SUMA (INMES GLOBAL) 20 20 20 20

SUMA (INNAT GLOBAL) 42 45 40 42,3333

RIQUEST ( x 0'5) 4,5 5 5 4,83333

COBEST ( x 0'5) 4 4,5 3,5 4

FORHAB 0 0 0

FORESP 8 8 8 8

SUMA (INNATFOR GLOBAL) 58,5 62,5 56,5 59,1667

FORFIS 0 0 0

FORCUL 0 2 2 1,33333

SUMA FORETNO x2 0 4 4 2,66667

VALOR PERCEPCIONAL 3 3 3 3

VALOR DIDÁCTICO 5 3 5 4,33333

SUMA (INCUL GLOBAL) 8 10 12 10

SUMA (INCONTFOR GLOBAL) 66,5 72,5 68,5 69,1667

PRESIÓN DEMOGRÁFICA - - - -

ACCESIBILIDAD-TRANSITABILIDAD- - - -

AMENAZAS ALTERNATIVAS - - - -

FACTOR GLOBAL DE AMENAZA - - - -

PRICON - - - -

AP (a) AP (b) AP (a, b)

Média GP Média GP Média GP Total

PARÂMETROS GLOBAIS CRITÉRIOS Pont. Pont. Pont.

INFIT 19 19 19 RIQUEST 4,375

INTER 3,5 3,333333 3,4166665 COBEST 4,625

INMES 21,5 20 20,75 FORHAB 0

INNAT 44 42,33333 43,166665 FORESP 9

INNATFOR 62 59,16667 60,583335

INCUL 10 10 10

INCONTFOR 72 69,16667 70,583335

F. AM - - -

PRICON - - -

ÁREAS  DE PASTAGENS
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> 5 5a 1 m. 1-0,5 < 0,5 global

1 - 2 + 1 Joazeiro

1 - - - 1 Umburana

1 2 - + 2 Pinhão-Bravo

1 3 1 + 3 Catingueira

- 3 1 + 3 Mororó

- 2 3 3 3 Marmeleiro

- 3 - - 3 João Mole

1 2 3 2 3 Jurema Branca

1 4 2 + 4 Tripa-de-Galinha

- 2 1 + 2 Ipomeia, Jitirana

1 - + - 1 Melão São Caetano

+ + + 1 Uva-do-mato

- 1 2 - 2 Mandacaru

- - 2 1 2 Macambira-da-mata

- - - 1 + orquidea epifita

- - - + - Orquídea-rabo-de-rato

- - - 2 2 Erva-de-Santa-Luzia

- - - 1 1

4

-

-

4

-

5

-

1 3 3 3 5 /2

nº especies por estrato 7 10 11 14 18 espécies

puntuación 3 4 4 4 7,5 /2

TAXONES \ Según estratos en metros

Guapira graciliflora (Mart. ex 

Piptadenia stipulacea (Benth.) 

BOSQUE TROPÓFILO ARBÓREO

INVENTARIO PARA VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN Nº 001                /FECHA: 24/03/2016   

Caatinga
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Passiflora misera Kunth

Ipomoea sericophylla Meisn.

Momordica charantia L.

Cissus decidua Lombardi

Á
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S
Ziziphus joazeiro Mart.

Amburana cearensis (Allemão) 

Jatropha mollissima (Pohl) Baill.

Poincianella pyramidalis (Tul.) 

Bauhinia cheilantha  (Bong.) 

Croton sonderianus Müll.Arg.
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Cereus jamacaru DC.

Bromelia laciniosa Mart. ex 

Schult. & Schult.f.Cattleya ssp.

Brassavola tuberculata Hook.

H
 I
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A

S

Commelina erecta L.

Gramínea

TOTAL

Líquenes en troncos, ramas y 

toconesHongos  

Hojarasca

Suelo o roca desnudaM
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Musgos en troncos

Musgos en rocas y suelos

Líquenes  en rocas y suelos

Superficie estudiada:   400m2     Altitud: 400 m

Comunidad: Caatinga                 Dinámica:

Cobertura global por estrato

RIQUEST

FICHA BIOGEOGRÁFICA INVENTARIO PARA VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN

 

Nº    001      /DATA:  24/03/2016                 WAYPOINT:                         .FOTOS:  Alexsando/Raquel                     

Exposición:        Inclinación:

Notas: Fragmento pequeno em relação aos demais, porém possui uma vegetação densa com

bastantes bromélias e orquídeas. Localiza-se em uma ladeira inclinada, e no meio do fragmento forma-

se um pequeno filete de escoamento da água pluvial, onde a vegetação se mostra com um caráter mais

arbóreo com a presença de barrigudas, barahuana sotobosque denso com a presença abundante de

bromélias. O desmatamento para agricultura é um fator de ameaça ao fragmento e atualmente vem

sofrendo pressão e impacto com a construção da estrada que passa muito próximo. Avistamos muito

lixo no solo nos arredores e dentro do fragmento. Detectamos ao redor da amostra alguns troncos

possivelmente cortados por facão e em algumas arvores de Barriguda percebemos a casca do caule

raspado.

Situación topográfica:     Ladeira suave                                                       

Coordenadas geográficas: Lat -7º13'45,4" S     Lon -35º50'46,6" O                            

Lugar: Sítio Cardoso Baixo, mata de Ronaldo Aranha   (ZONA 1)                                                           

Litología:  Granitos                    

Suelo: rico em matéria orgânica, composto de humus e um pouco profundo.                                                                                             

pH:                     Escorrentía:    
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> 5 5a 1 m. 1-0,5 < 0,5 global

5 3 - - 5 Imburana

2 3 2 1 3 Mororó

2 3 3 1 3 Catingueira

2 2 1 1 2 Joazeiro

2 - - - 2 Baraúna 

2 1 + 1 2 Angico

- 3 1 + 3 Pereiro

- 2 2 + 2 Pinhão-Bravo

- + + - + João Mole

- 1 1 + 1 Jurema-Preta

+ 2 1 + 2 Ipomeia, Jitirana

- - + - + Melão-São-Caetano

1 2 + 2 Uva-do-mato

- - - + + Mandacaru

- - 2 1 2 Macambira-da-mata

- - - + + orquidea epifita

- - - + + Orquidea chão folha larga

- - - 2 2 Erva-de-Santa-Luzia

- - - 1 1

4

-

-

4

+

5

-

4 3 3 1 5,5 /2

nº especies por estrato 7 11 12 15 19 

espécies

puntuación 3 4 4 4 7,5 /2

Litología:  Granitos                    

Suelo: rico em matéria orgânica, composto de humus e um pouco profundo.                                                                                             

pH:                     Escorrentía:    

Notas: Fragmento pequeno em relação aos demais, porém possui uma vegetação densa com

bastantes bromélias e orquídeas. Localiza-se em uma ladeira inclinada, e no meio do fragmento forma-

Comunidad: Caatinga                 Dinámica:

Superficie estudiada:   400m2     Altitud: 400 m

Lugar: Sítio Cardoso Baixo, mata de Ronaldo Aranha   (ZONA 1)                                                           

Situación topográfica:     Ladeira íngreme                                                 

Exposición:        Inclinación:

Coordenadas geográficas: Lat -7º13'45,4" S     Lon  35°50'45.81"O                            

Cobertura global por estrato

RIQUEST

FICHA BIOGEOGRÁFICA INVENTARIO PARA VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN

 

Nº    002      /DATA:  10/04/2016              WAYPOINT:                         .FOTOS:  Alexsando/Raquel                     

M
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E
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E
S
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H
O

N
G

O
S

Musgos en troncos

Musgos en rocas y suelos

Líquenes  en rocas y suelos

Líquenes en troncos, ramas y 

toconesHongos  

Hojarasca

Suelo o roca desnuda

H
 I

 E
R

B
A

S

Commelina erecta L.

Gramínea

TOTAL

B
R

O
M

E
L

IA
C

E
A

S
 Y

 

C
A

C
T

A
C

E
A

S

Cereus jamacaru DC.

Bromelia laciniosa Mart. ex 

Schult. & Schult.f.Cattleya ssp.

Oeceoclades maculata (Lindl.) 

M
A

T
A

S
 E

 

T
R

E
P

A
D

E
IR

A
S Ipomoea sericophylla Meisn.

Momordica charantia L.

Cissus decidua Lombardi

Á
R

B
O

L
E

S
  

y
 A

R
B

U
S

T
O

S

Amburana cearensis (Allemão) 

A.C.Sm.Bauhinia cheilantha (Bong.) 

Poincianella pyramidalis (Tul.) 

L.P.QueirozZiziphus joazeiro Mart.

Schinopsis brasiliensis Engl.

Anadenanthera colubrina (Vell.) 

Aspidosperma pyrifolium Mart. & 

Jatropha mollissima (Pohl) Baill.

Guapira graciliflora (Mart. ex 

Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir.

TAXONES \ Según estratos en metros

BOSQUE TROPÓFILO ARBÓREO

INVENTARIO PARA VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN Nº 002                /DATA: 10/04/2016

Caatinga
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> 5 5a 1 m. 1-0,5 < 0,5 global

4 3 1 + 4 Orelha de Macaco

1 - 3 + 3 Aroeira do Sertão 

2 - - - 2 Pau Ferro

1 3 - - 3 Sabiá

1 3 + - 3 Angico

4 1 + + 4 Cajá

- + + - + Catingueira

- 3 + - 3 Umburana

- 3 + - 1 Joazeiro

- 1 + - 1 Icó

+ 1 1 + 1 Imbé

- + + - + Cipó-de-Balaio

- 1 4 1 4 Macambira-da-mata

- 2 - - 2 Barba-de-Velho

+ + + - + Bromélia Epífita/terricola

- - - 1 1 Órquidea de chão

- - - + 2 Erva-de-Santa-Luzia

4

+

3

4

2

5

1

4 4 4 2 7 x 0,5

nº especies por estrato 8 13 12 8 17 

espécies
puntuación 3 4 4 3 7 x 0,5

TAXONES \ Según estratos en metros

BOSQUE TROPÓFILO ARBÓREO 2

INVENTARIO PARA VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN Nº 003              /DATA: 10/06/2016

Caatinga

Colicodendron yco Mart.

TR
EP

A
D

EI
R

A
S

Philodendron acutatum  Schott

Fridericia dichotoma (Jacq.) 

Á
R

V
O

R
ES

 E
 A

R
B

U
ST

O
S

Enterolobium contortisiliquum  (Vell.) 

Myracrodruon urundeuva Allemão

Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) 

Mimosa caesalpiniifolia Benth.

Anadenanthera colubrina (Vell.) 

Spondias mombi  L.

Poincianella pyramidalis (Tul.) 

Amburana cearensis (Allemão) 

Ziziphus joazeiro Mart.

B
R

O
M

EL
IA

C
EA

S 
E 

C
A

C
TA

C
EA

S

Bromelia laciniosa Mart. ex Schult. & 

Schult.f.

Aechmea werdermannii Harms

Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl.

Tillandsia usneoides  (L.) L.

Hojarasca

Suelo o roca desnuda

ER
V

A
S

Commelina erecta  L.

TOTAL

Cobertura global por estrato

RIQUEST

FICHA BIOGEOGRÁFICA INVENTARIO PARA VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN

 

Nº    003      /DATA:  10/06/2016                 WAYPOINT:                         .FOTOS:  Alexsando/Robson                    

M
U

SG
O

S,
 L

ÍQ
U

EN
S 

FU
N

G
O

S Musgos en troncos

Musgos en rocas y suelos

Líquenes  en rocas y suelos

Líquenes en troncos, ramas y tocones

Hongos  

Litología:  Granitos                    

Suelo: rico em matéria orgânica, composto de humus e um pouco profundo.                                                                                             

pH:                     Escorrentía:    

Notas: Maior fragmento de vegetação arbórea dentro da UC. Possui características de uma mata,

com predominância de vegetação arbórea com mais de 15 metros e com copas largas, porém com a

presença de muitas bromélias e orquídeas tanto no solo quanto sobre as plantas. Presença de

fungos, musgos e linquens nos troncos vivos e mortos, nas rochas e solo. Muitos invertebrados e

matéria orgânica no solo. Presença de passaros e saguins. Solo variado, mais escuro e pedregoso e

em alguns locais mais arenoso.

Comunidad: Caatinga                 Dinámica:

Superficie estudiada:   400m2     Altitud: 400 m

Lugar: Sítio Cardoso Baixo, mata da Pedra do Urubú  (ZONA 2)                                                           

Situación topográfica:   Terreno levemente inclinado                                                

Exposición:        Inclinación:

Coordenadas geográficas: Lat -7º23'25,4" S     Lon -35º81'81,6" O                            
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> 5 5a 1 m. 1-0,5 < 0,5 global

Schinopsis brasiliensis  Engl. 4 - - - 4 Baraúna 

Ceiba glaziovii (Kuntze) K.Schum. 4 - - - 4 Barriguda

Myracrodruon urundeuva Allemão + 1 + - 1 Aroeira do Sertão 

Combretum glaucocarpum Mart. 1 3 3 + 3 Mofumbo, Sipaúba

Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz 4 - - + 4 Pau Ferro

Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & Hook.f. 

ex S.Moore

3 - 1 - 4 Pau darco, Craibeira, Ipê amarelo

Ziziphus joazeiro Mart. + + 1 - 1 Joazeiro

Cedrela odorata L. + - - - + Cedro

Guapira graciliflora (Mart. ex Schmidt) Lundell - + + + + João Mole

Senegalia tenuifolia (L.) Britton & Rose + - - + + Espinheiro

Bauhinia cheilantha ( Bong.) Steud. + - - - + Mororó

Poincianella pyramidalis (Tul.) L.P.Queiroz - + + - + Catingueira

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan - 3 - - 3 Angico

Averrhoidium gardnerianum Baill - + - - + Tinguí

Cynophalla flexuosa (L.) J.Presl - + + + + Feijão Bravo

Guarea guidonia (L.) Sleumer - + - - + Pitombinha

Croton sonderianus Müll.Arg. - + - - + Marmeleiro

Colicodendron yco Mart. - 1 + - 1 Icó

Philodendron acutatum  Schott + + 3 - 3 Imbé

Fridericia dichotoma (Jacq.) L.G.Lohmann - + + + + Cipó-de-Balaio

Passiflora misera Kunth - + + + + Tripa-de-Galinha

Bromelia laciniosa M art. ex Schult. & Schult.f. - 4 - 3 Macambira-da-mata

Tillandsia usneoides (L.) L. + - - - + Barba-de-Velho

Aechmea werdermannii Harms + - - - + Bromélia Epífita/terricola

Oeceoclades maculata(Lindl.) Lindl. - - - + + Órquidea de chão

Brassavola tuberculata Hook. - + - - + Orquídea-rabo-de-rato

Commelina erecta L. - - - + + Erva-de-Santa-Luzia

Gramínea - - - + +

TOTAL

Musgos en troncos 4

Musgos en rocas y suelos -

Líquenes  en rocas y suelos 3

Líquenes en troncos, ramas y tocones 4

Hongos  2

Hojarasca 5

Suelo o roca desnuda -

5 4 4 1 7 x 0,5

13 15 12 10 28 

espécies

4 4 4 4 8 x 0,5
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A
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BOSQUE TROPÓFILO ARBÓREO 2

INVENTARIO PARA VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN Nº 004              /DATA: 05/06/2016

Caatinga

Comunidad: Caatinga                 Dinámica:

Superficie estudiada:   400m2     Altitud: 400 m

Lugar: Sítio Cardoso Baixo, mata da Pedra do Urubú  (ZONA 2)                                                           
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R
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A
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Situación topográfica:   Terreno levemente inclinado                                                

Exposición:        Inclinación:

Coordenadas geográficas: Lat   7°13'31.09"S    Lon  35°50'26.89"O                            

Cobertura global por estrato

RIQUEST

FICHA BIOGEOGRÁFICA INVENTARIO PARA VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN

 

Nº    004      /DATA:  05/06/2016                 WAYPOINT:                         .FOTOS:  Alexsando/Raquel                     

Litología:  Granitos                    

Suelo: rico em matéria orgânica, composto de humus e um pouco profundo.                                                                                             

pH:                     Escorrentía:    
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BTA (1) BTA (1) BTA (1)

BOSQUE TROPÓFILO ARBÓREO 1 Inv.01 Inv.02 Média

Pont. Pont. Pont.

DIVERSIDAD 5 5 5

REPRESENTATIVIDAD 10 10 10

MADUREZ x 2 18 18 18

REGENERABILIDAD 8 8 8

SUMA (INFIT GLOBAL) 41 41 41

RAREZA 8 12 10

ENDEMICIDAD 10 7,5 8,75

RELICTISMO 0 0 0

CAR. FINÍCOLA 7,5 4,5 6

SUMA (INTER GLOBAL) 25,5 24 24,75

F. GEOMORFOLÓGICA x 2 18 18 18

F. CLIMÁTICA 8 8 8

F. HIDROLÓGICA 9 9 9

F. EDÁFICA 8 8 8

F. FAUNÍSTICA 8 8 8

SUMA (INMES GLOBAL) 51 51 51

SUMA (INNAT GLOBAL) 117,5 116 116,75

RIQUEST ( x 0'5) 7,5 7,5 7,5

COBEST ( x 0'5) 5 5,5 5,25

FORHAB 5 5 5

FORESP 6 6 6

SUMA (INNATFOR GLOBAL) 141 140 140,5

FORFIS 0 0 0

FORCUL 5 7 6

SUMA FORETNO x2 10 14 12

VALOR PERCEPCIONAL 5 5 5

VALOR DIDÁCTICO 7 7 7

SUMA (INCUL GLOBAL) 22 26 24

SUMA (INCONTFOR GLOBAL) 163 166 164,5

PRESIÓN DEMOGRÁFICA 5 5 5

ACCESIBILIDAD-TRANSITABILIDAD 8 8 8

AMENAZAS ALTERNATIVAS 10 10 10

FACTOR GLOBAL DE AMENAZA 23 23 23

PRICON 3749 3818 3783,5

BTA (2) BTA (2) BTA (2)

BOSQUE TROPÓFILO ARBÓREO 2 Inv.03 Inv.04 Média

Pont. Pont. Pont.

DIVERSIDAD 5 7 6

REPRESENTATIVIDAD 10 10 10

MADUREZ x 2 18 18 18

REGENERABILIDAD 8 8 8

SUMA (INFIT GLOBAL) 41 43 42

RAREZA 12 12 12

ENDEMICIDAD 10 8 9

RELICTISMO 0 0 0

CAR. FINÍCOLA 4,5 6 5,25

SUMA (INTER GLOBAL) 26,5 26 26,25

F. GEOMORFOLÓGICA x 2 16 20 18

F. CLIMÁTICA 9 10 9,5

F. HIDROLÓGICA 8 10 9

F. EDÁFICA 8 10 9

F. FAUNÍSTICA 9 9 9

SUMA (INMES GLOBAL) 50 59 54,5

SUMA (INNAT GLOBAL) 117,5 128 122,75

RIQUEST ( x 0'5) 7 8 7,5

COBEST ( x 0'5) 7 7 7

FORHAB 10 10 10

FORESP 8 8 8

SUMA (INNATFOR GLOBAL) 149,5 161 155,25

FORFIS 0 0 0

FORCUL 7 7 7

SUMA FORETNO x2 14 14 14

VALOR PERCEPCIONAL 7 7 7

VALOR DIDÁCTICO 10 10 10

SUMA (INCUL GLOBAL) 31 31 31

SUMA (INCONTFOR GLOBAL) 180,5 192 186,25

PRESIÓN DEMOGRÁFICA 5 5 5

ACCESIBILIDAD-TRANSITABILIDAD 7 7 7

AMENAZAS ALTERNATIVAS 5 5 5

FACTOR GLOBAL DE AMENAZA 17 17 17

PRICON 3068,5 3264 3166,25

BTA (1) BTA (2) BTA (1,2)

Média GP Média GP Média GP Total

PARÂMETROS GLOBAIS CRITÉRIOS Pont. Pont. Pont.

INFIT 41 42 41,5 MÉDIA

INTER 24,75 26,25 25,5 RIQUEST 7,5 7,5 7,5

INMES 51 54,5 52,75 COBEST 5,25 7 6,125

INNAT 116,75 122,75 119,75 FORHAB 5 10 7,5

INNATFOR 140,5 155,25 147,875 FORESP 6 8 7

INCUL 24 31 27,5

INCONTFOR 164,5 186,25 175,375

F. AM 23 17 20

PRICON 3783,5 3166,25 3474,875

BOSQUE TROPÓFILO ARBÓREO



206 
 

 

> 5 5a 1 m. 1-0,5 < 0,5 global

- 2 4 + 2 Trapiá. 

- 3 - - 3 Leucena

- 1 + + 2 Mata Fome

- - 1 - - Jurema Branca

- 3 2 + 3 Azeitona do Mato

- 4 3 1 4 Esporão de galo

- 2 + - 2 Mamona

- - + + + Cambroé, Guaiapá-Manso. 

- + + - + Canafístola

- + + + + Melão São Caetano

- + + - + Imbé

- - + + + Cordão-de-Frade, Rabo-de-Leão

- - - 1 1 Salva-Brava

- - + 2 2 Beldroega

- - + + + Bredo, Caruru

+

-

-

2

-

3

3

- 4 4 1 4,5 /2

nº especies por estrato - 8 11 9 12 

espécies

puntuación - 3 4 3 5 /2

TAXONES \ Según estratos en metros

MATA CILIAR

INVENTARIO PARA VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN Nº 001                /DATA: 15/07/2016

Caatinga
Á

R
B

O
L

E
S

  
y

 A
R

B
U

S
T

O
S

Crateva tapia L.

Leucaena leucocephala (Lam.) de 

WitPithecellobium dulce (Roxb.) 

Benth.Piptadenia stipulacea (Benth.) 

DuckeVitex megapotamica  (Spreng.) 

Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg.

Prockia crucis P.Browne ex L

Peltophorum dubium (Spreng.) 

Ricinus communis L.

M
A

T
A

S
 y

 

T
R

E
P

A
D

O
R

A

S

Momordica charantia L.

Philodendron acutatum Schott

B
R

O
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E
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C

E
A

S
 Y

 

C
A

C
T

A
C

E
A

S

Cobertura global por estrato

RIQUEST

FICHA BIOGEOGRÁFICA INVENTARIO PARA VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN

H
 I

 E
R

B
A

S

Leonotis nepetifolia (L.) R.Br.

Ipomoea asarifolia ( Desr.) Roem. 

Portulaca oleracea L.

Amaranthus ssp.

TOTAL

M
U

S
G

O
S

, 
L

ÍQ
U

E
N

E
S

 Y
 

H
O

N
G

O
S

Musgos en troncos

Musgos en rocas y suelos

Líquenes  en rocas y suelos

Líquenes en troncos, ramas y 

toconesHongos  

Hojarasca

Suelo o roca desnuda

Suelo: rico em matéria orgânica, composto de humus e um pouco profundo.                                                                                             

pH:                     Escorrentía:    

Notas:  vegetação (mata ciliar) do riacho das piabas.

Comunidad: Caatinga                 Dinámica:

Superficie estudiada:   400m2     Altitud: 400 m

Lugar: Montante do Riacho.    (ZONA 1)                                                  

Situación topográfica:    vale com planicie plana/levemente inclinada                                                  

Exposición:        Inclinación:

Coordenadas geográficas: Lat    Lon                          

 

Nº    001      /DATA: 15/07/2016               WAYPOINT:                         .FOTOS:  Alexsando/Raquel                     

Litología:  Granitos                    
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> 5 5a 1 m. 1-0,5 < 0,5 global

+ 3 2 + 3 Trapiá. 

- 2 - - + Leucena

1 1 - + 1 Mata Fome

- 3 2 + 3 Azeitona do Mato

- 5 3 1 4 Esporão de galo

- + + - + Cambroé, guaiapá-manso. 

- + - - + Canafístola Brava

- + + - + Mamona

- + + + + Centrosema

- - - 2 2 Salva-Brava

- - 2 2 2 Mata Pasto

- - - 1 1

- - - 2 2 Rabo-de-Leão

+

1

2

1 4 3 2 5 /2

nº especies por estrato 2 9 7 9 13 

espécies

puntuación 2 3 3 3 5,5 /2

Litología:  Granitos                    

Suelo:                                                                                             

pH:                     Escorrentía:    

Notas:  observou-se grande desmatamento próximo a parcela.

Comunidad: Caatinga                 Dinámica:

Superficie estudiada:   400m2     Altitud: 400 m

Lugar: Jusante do Riacho.    (ZONA 1)                                                

Situación topográfica:    vale com planicie                                                  

Exposición:        Inclinación:

Coordenadas geográficas: Lat    7°13'15.07"S  Lon  35°50'44.40"O                         

Cobertura global por estrato

RIQUEST

FICHA BIOGEOGRÁFICA INVENTARIO PARA VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN

 

Nº    002      //DATA: 15/07/2016                 WAYPOINT:                         .FOTOS:  Alexsando/Raquel                     

M
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S
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S
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E
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E
S

 Y
 

H
O

N
G

O
S

Musgos en troncos

Musgos en rocas y suelos

Líquenes  en rocas y suelos

Líquenes en troncos, ramas y 

toconesHongos  

Hojarasca

Suelo o roca desnuda

H
 I

 E
R

B
A

S

Senna uniflora (Mill.) H.S.Irwin 

& BarnebyGramínea

Leonotis nepetifolia (L.) R.Br.

TOTAL

B
R

O
M

E
L
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C

E
A

S
 

Y
 C

A
C

T
A

C
E

A
S

M
A

T
A

S
 y

 

T
R

E
P

A
D

O
R

A

S

Centrosema sagittatum (Humb. & 

Bonpl. ex Willd.) BrandegeeIpomoea asarifolia ( Desr.) Roem. 

Á
R

B
O

L
E

S
  

y
 A

R
B

U
S

T
O

S

Crateva tapia L.

Leucaena leucocephala (Lam.) de 

WitPithecellobium dulce (Roxb.) 

Benth.Vitex megapotamica  (Spreng.) 

Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg.

Prockia crucis P.Browne ex L

Senna martiana (Benth.) 

Ricinus communis L.

TAXONES \ Según estratos en metros

MATA CILIAR

INVENTARIO PARA VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN Nº 002                /DATA: 15/07/2016

Caatinga
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> 5 5a 1 m. 1-0,5 < 0,5 global

3 + + - + Orelha de Macaco

+ 3 - - 3 Cajá

- 3 + + + Canafístola

- 3 + + + Azeitona do Mato

- - + + +  cambroé, guaiapá-manso. 

- - + + + Algodão-de-seda

- - + + + Mussambê

+ 4 2 - 4 Mucunã

- 3 + + + Melão São Caetano

- - - 3 3

- - - 2 2 Rabo-de-Leão

-

-

-

+

-

+

-

4 4 2 + 5,5 /2

nº especies por estrato 3 6 8 8 11 

espécies

puntuación 2 3 3 3 5,5 /2

TOTAL

Gramínea

Suelo o roca desnudaM
U

S
G

O
S

, 
L

ÍQ
U

E
N

E
S

 Y
 

H
O

N
G

O
S

Litología:  Granitos                    

Hojarasca

Hongos  

Líquenes en troncos, ramas y 

tocones

Líquenes  en rocas y suelos

Superficie estudiada:   400m2     Altitud: 400 m

Musgos en rocas y suelos

Musgos en troncos

FICHA BIOGEOGRÁFICA INVENTARIO PARA VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN

 

Nº    003      /DATA: 17/07/2016             WAYPOINT:                         .FOTOS:  Alexsando/Raquel                     

Suelo: rico em matéria orgânica, composto de humus e um pouco profundo.                                                                                             

pH:                     Escorrentía:    

Notas: àrea bastante antropizada pelo gado. Observa-se arvores cortadas e queimadas nos

arredores.  

Comunidad: Caatinga                 Dinámica:

H
e
r
b

á
c
e
a Leonotis nepetifolia (L.) R.Br.

Lugar: Sítio Cardoso Baixo, varzea grande, vegetação (mata ciliar) do riacho das piabas a 

Situación topográfica:    vale com planicie plana/levemente inclinada                                                  

Exposición:        Inclinación:

Coordenadas geográficas: Lat    Lon                          

Cobertura global por estrato

RIQUEST

B
R
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 C
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C
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A

C
E
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S

M
A

T
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R
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E
IR

A
S

Dioclea grandiflora Mart. ex 

Benth. Momordica charantia L.

Á
R

V
O

R
E

S
 E

 A
R

B
U

S
T

O
S

Calotropis procera (Aiton) 

Tarenaya spinosa (Jacq.) Raf.

Enterolobium contortisiliquum 

(Vell.) Morong 

MATA CILIAR 2

INVENTARIO PARA VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN Nº 003                /DATA: 17/07/2016

Caatinga

TAXONES \ Según estratos en metros

Peltophorum dubium (Spreng.) 

Vitex megapotamica  (Spreng.) 

Prockia crucis P.Browne ex L

Spondias mombi  L.
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> 5 5a 1 m. 1-0,5 < 0,5 global

1 + + - + Sombreiro (Arbórea alta)

1 - - - + Umbuzeiro

+ 3 2 + 3 Trapiá. 

- 4 4 + 4 Azeitona do Mato

- + + - + Catingueira

- + 3 + 3 Melão São Caetano

- - 1 1 1 Salva-Brava

- - - 1 1 Centrosema

- - - 3 3

- - 2 2 2 Mata Pasto

- - + + + Bredo, Caruru

- - + + + Mentrasto

- - + + + Cordão-de-Frade

-

-

-

+

-

+

2

1 4 4 1 5 /2

nº especies por estrato 3 5 9 8 13 

espécies

puntuación 2 3 3 3 5,5 /2

Litología:  Granitos                    

Suelo: rico em matéria orgânica, composto de humus e um pouco profundo.                                                                                             

pH:                     Escorrentía:    

Notas:  Observa-se que a vegetação do riacho vai ficando muito alterada a medida que chega 

Comunidad: Caatinga                 Dinámica:

Superficie estudiada:   400m2     Altitud: 400 m

Lugar: Montante do Riacho das Piabas  (ZONA 1)                                                  

Situación topográfica:   Relevo acidentado, com encostas inclinadas                                                  

Exposición:        Inclinación:

Coordenadas geográficas: Lat     7°13'26.80"S    Lon    35°51'7.38"O                       

Cobertura global por estrato

RIQUEST

FICHA BIOGEOGRÁFICA INVENTARIO PARA VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN

 

Nº    004     /DATA:  17/07/2016                 WAYPOINT:                         .FOTOS:  Alexsando/Raquel                     
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Musgos en troncos

Musgos en rocas y suelos
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Líquenes en troncos, ramas y 
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Gramínea

Senna uniflora (Mill.) H.S.Irwin 

& BarnebyAmaranthus ssp.

Ageratum conyzoides

Borreria verticillata (L.) G.Mey.
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Momordica charantia L.

Ipomoea asarifolia (Desr.) Roem. 

Centrosema sagittatum (Humb. & 

Á
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Clitoria fairchildiana R.A.Howard

Spondias tuberosa Arruda

Vitex megapotamica (Spreng.) 

Poincianella pyramidalis (Tul.) 

Crateva tapia L.

TAXONES \ Según estratos en metros

MATA CILIAR 2

INVENTARIO PARA VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN Nº 004                /FECHA: 17/07/2016

Caatinga
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MC (1) MC (1) MC (2) MC (2) MC (1,2) total

MATA CILIAR Inv. 01 Inv. 02 Inv. 01 Inv. 02 Média

PON. PON. PON. PON. PON.

DIVERSIDAD 4 4 4 4 4

REPRESENTATIVIDAD 8 8 9 9 8,5

MADUREZ x 2 12 12 12 12 12

REGENERABILIDAD 4 6 4 7 5,25

SUMA (INFIT GLOBAL) 28 30 29 32 29,75

RAREZA 0 0 0 1 0,25

ENDEMICIDAD 1,5 1,5 3 4,5 2,625

RELICTISMO 0 0 0 0 0

CAR. FINÍCOLA 1,5 1,5 1,5 3 1,875

SUMA (INTER GLOBAL) 3 3 4,5 8,5 4,75

F. GEOMORFOLÓGICA x 2 12 12 12 12 12

F. CLIMÁTICA 5 5 5 5 5

F. HIDROLÓGICA 5 5 5 5 5

F. EDÁFICA 7 7 7 7 7

F. FAUNÍSTICA 8 8 8 8 8

SUMA (INMES GLOBAL) 37 37 37 37 37

SUMA (INNAT GLOBAL) 68 70 70,5 77,5 71,5

RIQUEST ( x 0'5) 5 5,5 5 6 5,375

COBEST ( x 0'5) 4,5 5 4,5 7 5,25

FORHAB 3 3 3 3 3

FORESP 8 8 8 1 6,25

SUMA (INNATFOR GLOBAL) 88,5 91,5 91 94,5 91,375

FORFIS 0 0 0 0 0

FORCUL 3 2 3 3 2,75

SUMA FORETNO x2 6 4 6 6 5,5

VALOR PERCEPCIONAL 5 5 5 5 5

VALOR DIDÁCTICO 5 5 5 5 5

SUMA (INCUL GLOBAL) 16 14 16 16 15,5

SUMA (INCONTFOR GLOBAL) 104,5 105,5 107 110,5 106,875

PRESIÓN DEMOGRÁFICA 5 5 5 5 5

ACCESIBILIDAD-TRANSITABILIDAD 6 6 6 6 6

AMENAZAS ALTERNATIVAS 7 7 7 7 7

FACTOR GLOBAL DE AMENAZA 18 18 18 18 18

PRICON 1881 1899 1926 1989 1923,75
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TAXONES \ Según estratos en metros > 5 5a 1 m. 1-0,5 < 0,5 global

Ziziphus joazeiro Mart. 1 3 1 + 3 Juazeiro

Piptadenia stipulacea (Benth.) 

Ducke

3 1 1 + 3 Jurema Branca

Schinus terebinthifolia  Raddi 2 1 1 + 2 Aroeira vermelha

Cynophalla flexuosa (L.) J.Presl - + + - 1 Feijão Bravo

Croton sonderianus Müll.Arg. - 2 1 - 2 Marmeleiro

Croton echioides Baill. - 4 4 1 5 /Quebra-faca

Poincianella pyramidalis (Tul.) 

L.P.Queiroz 

- + + - + Catingueira

Combretum glaucocarpum Mart. - + 1 - 1 Mofumbo, Sipaúba

Ipomoea sericophylla  Meisn. - - 2 + 2 Ipomeia, Jitirana

Bromelia laciniosa Mart. ex 

Schult. & Schult.f.

- - - + + Macambira-da-mata

Cereus jamacaru DC. - - - + + Mandacaru

- - + + Órquidea de chão

Commelina erecta L. - - - + + Erva-de-Santa-Luzia

- - + + Gramínea

Eleusine indica (L.) Gaertn. - - - + + Capim-Pé-de-Galinha

TOTAL

Musgos en troncos +

Musgos en rocas y suelos -

Líquenes  en rocas y suelos -

Líquenes en troncos, ramas y 

tocones

+

Hongos  -

Hojarasca +

Suelo o roca desnuda -

3 4 4 1 6 x 0,5

3 8 9 11 15 

espécies

2 3 3 4 6 x 0,5

Exposición:        Inclinación:

Coordenadas geográficas: Lat -7º23'25,4" S     Lon -35º81'81,6" O                            

Cobertura global por estrato

BOSQUE ARBUSTIVO-ARBÓREO

INVENTARIO PARA VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN Nº 001              /DATA: 05/04/2016

Caatinga

Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl.
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Graminidae

Litología:  Granitos                    

Suelo: rico em matéria orgânica, composto de humus e um pouco profundo.                                                                                             

RIQUEST

FICHA BIOGEOGRÁFICA INVENTARIO PARA VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN

 

Nº    001      /DATA:  DATA: 05/04/2016           WAYPOINT:                         .FOTOS:  

Comunidad: Caatinga                 Dinámica:

Superficie estudiada:   400m2     Altitud: 400 m

pH:                     Escorrentía:    

Notas: Vegetação arbustiva-arbórea em antigas áreas de cultivo, processo de

regeneração avançada, extenso tapete contínuo.

Lugar: Sítio Cardoso Baixo, vegetação arbustiva/arbórea próximo a Pedra do Morcego 

Situación topográfica:   Terreno levemente inclinado                                                
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TAXONES \ Según estratos en metros > 5 5a 1 m. 1-0,5 < 0,5 global

Ziziphus joazeiro Mart. 2 + 1 - 2 Juazeiro

Myracrodruon urundeuva 

Allemão

+ 1 1 - 1 Aroeira do Sertão 

Anadenanthera colubrina (Vell.) 

Brenan

3 - + + 3 Angico

Croton sonderianus Müll.Arg. - 4 3 - 4 Marmeleiro

Croton echioides Baill. - 4 4 1 4 Quebra-faca

Poincianella pyramidalis (Tul.) 

L.P.Queiroz 

- 1 + - 1 Catingueira

Guapira graciliflora (Mart. ex 

Schmidt) Lundell

- 2 + - 2 João Mole

Ipomoea sericophylla  Meisn. - - 2 + 2 Ipomeia, Jitirana

Bromelia laciniosa Mart. ex 

Schult. & Schult.f.

- - - + + Macambira-da-mata

Cereus jamacaru DC. - 2 + - 2 Mandacaru

Commelina erecta L. - - - + + Erva-de-Santa-Luzia

Eleusine indica (L.) Gaertn. - - - + + Capim-Pé-de-Galinha

TOTAL

Musgos en troncos -

Musgos en rocas y suelos -

Líquenes  en rocas y suelos -

Líquenes en troncos, ramas y 

tocones

+

Hongos  -

Hojarasca +

Suelo o roca desnuda 2

3 4 4 1 6 x 0,5

3 7 9 6 12 

espécies

2 3 3 3 5,5 x 0,5

Litología:  Granitos                    

Suelo: rico em matéria orgânica, composto de humus e um pouco profundo.                                                                                             

FICHA BIOGEOGRÁFICA INVENTARIO PARA VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN

 

Nº    001      /DATA:  05/04/2016                 WAYPOINT:                         .FOTOS:  Alexsando/Raquel                     

pH:                     Escorrentía:    

Notas:  Vegetação arbustiva-arbórea, antigas áreas de cultivo em processo de regeneração 

Comunidad: Caatinga                 Dinámica:

Superficie estudiada:   400m2     Altitud: 400 m
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Lugar: Sítio Cardoso Baixo, vegetação arbustiva/arbórea próximo a Pedra do Morcego 

Situación topográfica:   Terreno levemente inclinado                                                

Exposición:        Inclinación:

Coordenadas geográficas: Lat   7°13'21.33"S     Lon  35°50'25.27"O                            
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Cobertura global por estrato

RIQUEST

BOSQUE TROPÓFILO ARBUSTIVO-ARBÓREO

INVENTARIO PARA VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN Nº 002              /DATA: 05/04/2016

Caatinga
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TAXONES \ Según estratos en metros > 5 5a 1 m. 1-0,5 < 0,5 global

Senegalia tenuifolia (L.) Britton 

& Rose

2 1 - + 2 Espinheiro

Bauhinia cheilantha (Bong.) 

Steud.

3 - 2 + 3 Mororó

Spondias tuberosa Arruda 3 - 1 - 3 Umbuzeiro

Tabebuia aurea (Silva Manso) 

Benth. & Hook.f. ex S.Moore

1 - - - 1 Craibeira

Piptadenia stipulacea (Benth.) 

Ducke

- 2 1 + 2 Jurema Branca

Guapira graciliflora (Mart. ex 

Schmidt) Lundell

- 1 + - 1 João Mole

Croton sonderianus Müll.Arg. - 2 3 - 2 Marmeleiro

Poincianella pyramidalis (Tul.) 

L.P.Queiroz 

- 3 + - 3 Catingueira

Senegalia polyphylla (DC.) 

Britton

- 3 3 + 3 unha de gato

Ipomoea sericophylla  Meisn. - - 2 + 2 Ipomeia, Jitirana

Cissus decidua Lombardi + - + + 1 Cipó-mole

Erythroxylum pungens - + + - + Cipó-Rasga-Gibão

Momordica charantia L. 2 + 2 Melão São Caetano

Bromelia laciniosa Mart. ex 

Schult. & Schult.f.

- - + +
Macambira-da-mata

Commelina erecta L. - - - + + Erva-de-Santa-Luzia

Eleusine indica (L.) Gaertn. - - - + + Capim-Pé-de-Galinha

Ipomoea asarifolia (Desr.) Roem. 

& Schult

- - - + + Salva-Brava

TOTAL

Musgos en troncos -

Musgos en rocas y suelos -

Líquenes  en rocas y suelos -

Líquenes en troncos, ramas y 

tocones

1

Hongos  -

Hojarasca +

Suelo o roca desnuda -

3 3 3 + 5 x 0,5

5 8 11 10 17 

espécies

3 3 4 4 7 x 0,5

Litología:  Granitos                    

Suelo: Solo pedregoso, raso                                                                                             

FICHA BIOGEOGRÁFICA INVENTARIO PARA VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN

 

Nº    003      /DATA:  10/04/2016                 WAYPOINT:                         .FOTOS:  Alexsando/Raquel                     

pH:                     Escorrentía:    

Comunidad: Caatinga                 Dinámica:

Superficie estudiada:   400m2     Altitud: 400 m
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Lugar: Sítio Cardoso Baixo, vegetação arbustiva/arbórea próximo a Pedra do Urubu 

Situación topográfica:   Terreno levemente inclinado                                                

Exposición:        Inclinación:

Coordenadas geográficas: Lat   7°13'25.99"S    Lon  35°50'9.80"O                          
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Cobertura global por estrato

RIQUEST

BOSQUE TROPÓFILO ARBUSTIVO-ARBÓREO

INVENTARIO PARA VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN Nº 003              /DATA: 10/04/2016

Caatinga
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TAXONES \ Según estratos en metros > 5 5a 1 m. 1-0,5 < 0,5 global

Ziziphus joazeiro Mart. 4 - 1 - 4 Juazeiro

Sebastiania jacobinensis (Müll. 

Arg.) Müll.Ar

3 1 1 + 3 burra leiteira, 

Aspidosperma pyrifolium Mart. 

& Zucc.

2 1 1 + 2 Pereiro

Cynophalla flexuosa (L.) J.Presl - 3 - - 1 Feijão Bravo

Senegalia polyphylla (DC.) 

Britton

- 4 - 1 4 unha de gato

Combretum glaucocarpum Mart. - 3 1 - 3 Mofumbo, Sipaúba

Cnidoscolus urens (L.) Arthur - - + + + Urtiga comum

Croton sonderianus Müll.Arg. - 2 3 - 3 Marmeleiro

Croton echioides Baill. - 3 3 1 3 Canela-de-velho/Quebra-faca

Ipomoea sericophylla  Meisn. - - 2 + 2 Ipomeia, Jitirana

Tillandsia streptocarpa Baker + + - - +

- - + + Órquidea de chão

Commelina erecta L. - - - + + Erva-de-Santa-Luzia

Eleusine indica (L.) Gaertn. - - - + + Capim-Pé-de-Galinha

Oxalis divaricata Mart. ex Zucc. - - - + +
 Azedinha 

TOTAL

Musgos en troncos -

Musgos en rocas y suelos -

Líquenes  en rocas y suelos -

Líquenes en troncos, ramas y 

tocones

+

Hongos  -

Hojarasca 2

Suelo o roca desnuda -

4 4 3 1 6 x 0,5

4 8 8 10 15 

espécies

2 3 3 4 6 x 0,5

FICHA BIOGEOGRÁFICA INVENTARIO PARA VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN

 

Nº    004      /DATA:  10/04/2016                 WAYPOINT:                         .FOTOS:  Alexsando/Raquel                     
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Cobertura global por estrato

RIQUEST
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Litología:  Granitos                    

Suelo: rico em matéria orgânica,solo um pouco profundo                                                                                            

pH:                     Escorrentía:    

Notas: Vegetação arbustiva-arbórea densa em processo de regeneração avançada, com

arbustos de espécie de arbórea.

Comunidad: Caatinga                 Dinámica:

Superficie estudiada:   400m2     Altitud: 400 m

Lugar: Sítio Cardoso Baixo, vegetação arbustiva/arbórea próximo ao BTA 1(ZONA 2)                                                           

Situación topográfica:   Terreno muito ondulado                                               

Exposición:        Inclinación:

Coordenadas geográficas: Lat   7°13'40.26"S    Lon - 35°50'38.79"O                        

BOSQUE TROPÓFILO ARBUSTIVO-ARBÓREO

INVENTARIO PARA VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN Nº 004              /DATA: 10/04/2016

Caatinga
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BTA-A BTA-A BTA-A BTA-A  BTA-A Total

BOSQUE TROPÓFILO ARBUSTIVO-ARBÓREO Inv. 01 Inv. 02 Inv. 03 Inv. 04 Média

PON. PON. PON. PON. PON.

DIVERSIDAD 5 4 5 5 4,75

REPRESENTATIVIDAD 10 10 10 10 10

MADUREZ x 2 14 14 14 14 14

REGENERABILIDAD 6 6 6 7 6,25

SUMA (INFIT GLOBAL) 35 34 35 36 35

RAREZA 0 0 0 0 0

ENDEMICIDAD 9 7,5 6,5 6 7,25

RELICTISMO 0 0 0 0 0

CAR. FINÍCOLA 6 4,5 4,5 3 4,5

SUMA (INTER GLOBAL) 15 12 11 9 11,75

F. GEOMORFOLÓGICA x 2 14 14 14 14 14

F. CLIMÁTICA 6 6 6 6 6

F. HIDROLÓGICA 6 6 6 6 6

F. EDÁFICA 6 6 7 7 6,5

F. FAUNÍSTICA 8 8 8 8 8

SUMA (INMES GLOBAL) 40 40 41 41 40,5

SUMA (INNAT GLOBAL) 90 86 87 86 87,25

RIQUEST ( x 0'5) 6 5,5 7 6 6,125

COBEST ( x 0'5) 6 6 5 6 5,75

FORHAB 4 3 3 3 3,25

FORESP 13 13 13 13 13

SUMA (INNATFOR GLOBAL) 119 113,5 115 114 115,375

FORFIS 0 0 0 0 0

FORCUL 1 1 2 3 1,75

SUMA FORETNO x2 2 2 4 6 3,5

VALOR PERCEPCIONAL 5 5 5 5 5

VALOR DIDÁCTICO 7 7 7 7 7

SUMA (INCUL GLOBAL) 14 14 16 18 15,5

SUMA (INCONTFOR GLOBAL) 133 127,5 131 132 130,875

PRESIÓN DEMOGRÁFICA 5 5 5 5 5

ACCESIBILIDAD-TRANSITABILIDAD 6 6 6 6 6

AMENAZAS ALTERNATIVAS 5 5 5 5 5

FACTOR GLOBAL DE AMENAZA 16 16 16 16 16

PRICON 2128 2040 2096 2112 2094
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TAXONES \ Según estratos en metros > 5 5a 1 m. 1-0,5 < 0,5 global

Ziziphus joazeiro Mart. - + 1 + 1 Joazeiro

Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke - 1 2 - 2 Jurema Branca

Cnidoscolus urens (L.) Arthur - + 1 1 1 Urtiga comum

Croton heliotropiifolius Kunth - 1 5 1 5 Velame

Solanum paniculatum L. - 1 + + 1 Jurubeba

Pilosocereus gounellei (F.A.C.Weber) 

Byles & Rowley

- + + - 2 Xique-Xique

Eleusine indica (L.) Gaertn. - - - 3 3 Capim-Pé-de-Galinha

Boerhavia diffusa L. - - - 2 2 Pega Pinto

Ageratum conyzoides L. - - - 2 2 Menstrato

Musgos en troncos -

Musgos en rocas y suelos -

Líquenes  en rocas y suelos -

Líquenes en troncos, ramas y tocones -

Hongos  -

Hojarasca -

Suelo o roca desnuda 2

- 1 5 1 3,5

0 6 6 7 9 espécies

0 3 3 3 4,5

Exposición:        Inclinación:

Coordenadas geográficas: Lat   7°13'22.08"S     Lon  35°50'20.29"O                           

Cobertura global por estrato

BOSQUE TROPÓFILO ARBUSTIVO

INVENTARIO PARA VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN Nº 001              /DATA: 15/05/2016

Caatinga
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Litología:  Granitos                    

Suelo: rico em matéria orgânica, porém raso                                                                                             

RIQUEST

FICHA BIOGEOGRÁFICA INVENTARIO PARA VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN

 

Nº    001      /DATA:  15/05/2016                 WAYPOINT:                         .FOTOS:  Alexsando/Raquel                     

Comunidad: Caatinga                 Dinámica:

Superficie estudiada:   400m2     Altitud: 400 m

pH:                     Escorrentía:    

Notas: Vegetação arbustiva com até 2 metros, sendo terras de cultivos abandonadas aem torno de 6 anos.

Vegetação degradada com predominância de vegetação ruderal, como o croton. O solo apresenta ser fértil,

porém é bastante pedregoso e raso. Há vários afloramentos no meio da vegetação, portanto o solo é em

grande parte exposto. Durante as várias visitas, observou-se a presença de roedores ( preás) e lagartos

(iguanas, tejú e calango do bico doce) entre a vegetação.

Lugar: Unidade de conservação, vegetação arbustiva, próximo a Pedra do Cordeiro (ZONA 2)                                                           

Situación topográfica:   Terreno levemente inclinado  e irregular.                                              
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TAXONES \ Según estratos en metros > 5 5a 1 m. 1-0,5 < 0,5 global

Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke - + 2 + 2 Jurema Branca

Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. - 2 - 1 2 Canafístola

Senegalia polyphylla (DC.) Britton - 2 1 - 2 Unha-de-Gato

Poincianella pyramidalis (Tul.) 

L.P.Queiroz 

- 1 2 - 2 Catingueira

Croton echioides Baill. - 2 1 - 2 Canela-de-velho/Quebra-faca

Encholirium spectabile Mart. ex Schult. 

& Schult.f.

- - 1 + + Macambira de Flecha 

Melocactus zehntneri (Britton & Rose) 

Luetzelb.

- - - + +
Coroa-de-Frade

Eleusine indica (L.) Gaertn. - - - + + Capim-Pé-de-Galinha

TOTAL

Musgos en troncos -

Musgos en rocas y suelos -

Líquenes  en rocas y suelos -

Líquenes en troncos, ramas y tocones -

Hongos  -

Hojarasca -

Suelo o roca desnuda 3

- 2 2 1 2,5

- 5 5 5 8 espécies

- 3 3 3 3,5

Situación topográfica:   Terreno muito inclinado                                              

Exposición:        Inclinación:

Coordenadas geográficas: Lat -  7°13'27.00"S     Lon - 35°51'17.10"O                           

Cobertura global por estrato

RIQUEST

FICHA BIOGEOGRÁFICA INVENTARIO PARA VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN

 

Nº    002      /DATA:  15/05/2016                 WAYPOINT:                         .FOTOS:  Alexsando/Raquel                     

Litología:  Granitos                    

Suelo: Solo profundo, porém muito alterado.                                                                                         

pH:                     Escorrentía:    

Notas: Pequeno fragmento localizado próximo ao Riacho.

Comunidad: Caatinga                 Dinámica:

Superficie estudiada:   400m2     Altitud: 400 m

Lugar: Sítio Cardoso, próximo ao Riacho das Piabas (ZONA 1)                                                           
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BOSQUE TROPÓFILO ARBUSTIVO

INVENTARIO PARA VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN Nº 002              /DATA: 15/05/2016

Caatinga
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TAXONES \ Según estratos en metros > 5 5a 1 m. 1-0,5 < 0,5 global

Ziziphus joazeiro Mart. - + 1 + 1 Joazeiro

Poincianella pyramidalis (Tul.) 

L.P.Queiroz 

- + 2 + 2 Catingueira

Myracrodruon urundeuva Allemão - 3 + - 3 Aroeira do Sertão 

Croton sonderianus Müll.Arg. - 1 + - 1 Marmeleiro

Cnidoscolus urens (L.) Arthur - + - 1 1 Urtiga comum

Jatropha mollissima (Pohl) Baill. + - + + Pinhão-Bravo

Cereus jamacaru  DC. - - - + + Mandacaru

Pilosocereus gounellei (F.A.C.Weber) 

Byles & Rowley

- - + - 2 Xique-Xique

Boerhavia diffusa L. - - - 3 3 Pega Pinto

Ageratum conyzoides L. - - - 2 2 Menstrato

TOTAL

Musgos en troncos -

Musgos en rocas y suelos -

Líquenes  en rocas y suelos -

Líquenes en troncos, ramas y tocones -

Hongos  -

Hojarasca 3

Suelo o roca desnuda 3

- 3 2 3 4

- 6 5 7 10 

espécies

- 3 3 3 4,5

Litología:  Granitos                    

Suelo: Muito raso e pedregoso, porém apresenta boa quantidade de matéria orgânica.                                                                                         

RIQUEST

FICHA BIOGEOGRÁFICA INVENTARIO PARA VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN

 

Nº    003      /DATA:  15/05/2016                 WAYPOINT:                         .FOTOS:  Alexsando/Raquel                     

Comunidad: Caatinga                 Dinámica:

Superficie estudiada:   400m2     Altitud: 400 m

pH:                     Escorrentía:    

.

Lugar: Sítio cardoso/Varzea Grande, próximo aos limites norte da UC (ZONA 2)                                                           

Situación topográfica:   Terreno levemente inclinado  e irregular.                                              

Exposición:        Inclinación:

Coordenadas geográficas: Lat   7°13'10.15"S    Lon  35°50'29.28"O                          

Cobertura global por estrato

BOSQUE TROPÓFILO ARBUSTIVO

INVENTARIO PARA VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN Nº 003              /DATA: 15/05/2016

Caatinga
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BTAr BTAr BTAr BTAr BTAr Total

BOSQUE TROPÓFILO ARBUSTIVO Inv. 01 Inv. 02 Inv. 03 Inv. 04 Média

PON. PON. PON. PON. PON.

DIVERSIDAD 3 3 4 4 3,5

REPRESENTATIVIDAD 9 9 9 8 8,75

MADUREZ x 2 10 10 10 10 10

REGENERABILIDAD 2 2 2 2 2

SUMA (INFIT GLOBAL) 24 24 25 24 24,25

RAREZA 0 0 0 0 0

ENDEMICIDAD 4 6 6 1 4,25

RELICTISMO 0 0 0 0 0

CAR. FINÍCOLA 3 3 3 3

SUMA (INTER GLOBAL) 7 9 9 1 6,5

F. GEOMORFOLÓGICA x 2 8 8 8 8 8

F. CLIMÁTICA 4 4 4 4 4

F. HIDROLÓGICA 4 4 4 4 4

F. EDÁFICA 5 5 5 5 5

F. FAUNÍSTICA 3 3 3 3 3

SUMA (INMES GLOBAL) 24 24 24 24 24

SUMA (INNAT GLOBAL) 55 57 58 49 54,75

RIQUEST ( x 0'5) 4,5 3,5 4,5 4,5 4,25

COBEST ( x 0'5) 3,5 2,5 4 3,5 3,375

FORHAB 1 0 1 1 0,75

FORESP 1 1 1 1 1

SUMA (INNATFOR GLOBAL) 65 64 68,5 59 64,125

FORFIS 0 0 0 0 0

FORCUL 1 1 1 1 1

SUMA FORETNO x2 2 2 2 2 2

VALOR PERCEPCIONAL 3 3 3 3 3

VALOR DIDÁCTICO 7 5 5 5 5,5

SUMA (INCUL GLOBAL) 12 10 10 10 10,5

SUMA (INCONTFOR GLOBAL) 77 74 78,5 69 74,625

PRESIÓN DEMOGRÁFICA - - - - -

ACCESIBILIDAD-TRANSITABILIDAD - - - - -

AMENAZAS ALTERNATIVAS - - - - -

FACTOR GLOBAL DE AMENAZA - - - - -

PRICON - - - - -
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> 5 5a 1 m. 1-0,5 < 0,5 global

4 3 + 3 5 Espinheiro

3 1 + + 3 Cajá

2 1 + + 2 Pitomba

+ + 1 1 2  Jurema Branca

+ + 1 + 1 Joazeiro

2 + 1 1 1 Tinguí

1 2 1 1 1 Cumixá

- + + - + Burra Leiteira

- - - + +

3 4 3 + 4 Não endêntificada

- 2 1 + 2 Imbé

2 + - - + Mucunã

- - 1 - 1 Ipomeia, Jitirana

- + + 2 2 Mandacaru

- + + 1 1 Macambira-da-mata

- - + + + Órquidea de chão

- - - 2 2 Erva-de-Santa-Luzia

+

3

-

+

-

2

4

4 4 3 3 7 x 0,5

nº especies por estrato 9 13 14 14 17

puntuación 3 4 4 4 7,5 x 0,5

Sapium glandulosum (L.) 

INVENTARIO PARA VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN Nº 001             /DATA: 11/03/2017

Caatinga

TAXONES \ Según estratos en metros

Anthurium affine Schott
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Philodendron acutatum  Schott

Mucuna sloanei Fawc. & Rendle 

Ipomoea sericophylla Meisn.
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Senegalia tenuifolia (L.) Britton & 

Spondias mombin L. 

Talisia esculenta (Cambess.) 

folha larga 

Piptadenia stipulacea (Benth.) 

Ziziphus joazeiro Mart.

Averrhoidium gardnerianum Baill

Erythroxylum revolutum Mart.
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Cereus jamacaru DC.

Bromelia laciniosa Mart. ex 

Oeceoclades maculata (Lindl.) 

Lindl.

Hojarasca

Suelo o roca desnuda

H
E

R
B

Á
C

E
A

S

Commelina erecta L.

TOTAL

Cobertura global por estrato

RIQUEST

FICHA BIOGEOGRÁFICA INVENTARIO PARA VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN

 

Nº    001      /DATA:  11/03/2017                 WAYPOINT:                         .FOTOS:  Alexsando/Raquel                     
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Musgos en troncos

Musgos en rocas y suelos

Líquenes  en rocas y suelos

Líquenes en troncos, ramas y 

toconesHongos  

Litología:  Granitos                    

Solo: rico em matéria orgânica,  profundo em meio a fraturas                                                                                           

pH:                     Escorrentía:    

Notas: Fragmento de vegetação com predominância de vegetação arbórea, algumas espécies

com mais de 10 metros e com copas largas.  Solo variado, mais escuro e pedregoso.

Comunidad: Caatinga                 Dinámica:

Superficie estudiada:   400m2     Altitud: 400 m

Lugar: Sítio Cardoso Baixo, vegetação sopé da Pedra Escola (ZONA 2)                                                           

Situación topográfica:   Terreno  muito inclinado                                                

Exposición:        Inclinación:

Coordenadas geográficas: Lat   7°13'24.61"S     Lon  35°50'17.33"O                            
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> 5 5a 1 m. 1-0,5 < 0,5 global

+ 3 + - 3 Coco Catolé

2 2 + - 2 Ingá

3 1 + + 3 Mulungu

3 2 3 + 3 Mofumbo, Sipaúba

+ + 1 + 1 Joazeiro

- 1 1 1 1 Tinguí

1 2 1 1 1 Cumixá

- 3 - + 3

- + + - + Burra Leiteira

- - + + +

- - + + +

- - 3 + +

- 2 1 + 2 Imbé

- - 1 - 1 Ipomeia, Jitirana

1 2 + + + Mucunã

- + + 2 2 Mandacaru

- + + 1 1 Macambira-da-mata

- - + + + Órquidea de chão

- - - 2 2 Erva-de-Santa-Luzia

- - - + + Anauê

- - + 1 1 mentrasto

+

2

-

2

-

2

4

4 4 3 2 6,5 x 0,5

nº especies por estrato 7 13 18 17 21 

espécies

puntuación 3 4 4 4 7,5 x 0,5

Inga sp.

Erythrina velutina Willd.

TAXONES \ Según estratos en metros

BOSQUE TROPÓFILO SOB AFLORAMENTOS

INVENTARIO PARA VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN Nº 002              /DATA: 11/03/2017   

Caatinga

TOTAL
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S Philodendron acutatum  Schott

Ipomoea sericophylla Meisn.

Mucuna sloanei Fawc. & Rendle 
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Syagrus cearensis Noblick

Combretum glaucocarpum Mart.

Ziziphus joazeiro Mart.

Averrhoidium gardnerianum Baill

Erythroxylum revolutum  Mart.

Sapium glandulosum (L.) 

Stigmaphyllon paralias A.Juss.

Hongos  
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Cereus jamacaru DC.

Bromelia laciniosa Mart. ex 

Oeceoclades maculata  (Lindl.) 

H
 I 
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Commelina erecta L.

Mandevilla tenuifolia (J.C.Mikan) 

Ageratum conyzoides L.

Dahlstedtia araripensis (Benth.) 

Anthurium affine Schott

Marsdenia caatingae Morillo

pH:                     Escorrentía:    

Notas: Fragmento de vegetação com predominância de vegetação arbórea, principalmente

com abundância de coco catolé. Há várias abrigos na rocha e vestigios de presença de animais

próximo ao fragmento.

Comunidad: Caatinga                 Dinámica:

Superficie estudiada:   400m2     Altitud: 400 m

Lugar: Sítio Cardoso Baixo, vegetação sopé da Pedra do Morcego (ZONA 2)                                                           

Situación topográfica:   Terreno muito  inclinado                                                

Exposición:        Inclinación:

Coordenadas geográficas: Lat 7°13'19.97"S   Lon  35°50'20.40"O                        

Litología:  Granitos                    

Solo: Solo escuro, rico em matéria orgânica,  profundo em meio a fraturas                                                                                           

Líquenes  en rocas y suelos

Líquenes en troncos, ramas y 

tocones

Musgos en troncos

Cobertura global por estrato

RIQUEST

FICHA BIOGEOGRÁFICA INVENTARIO PARA VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN

 

Nº    001      /DATA:  11/03/2017                 WAYPOINT:                         .FOTOS:  Alexsando/Raquel                     

M
U

SG
O

S,
 L

ÍQ
U

EN
ES

 Y
 

H
O

N
G

O
S

Hojarasca

Suelo o roca desnuda

Musgos en rocas y suelos
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BTSA BTSA BTSA total

BOSQUE TROPÓFILO SOB AFLORAMENTOS Inv. 01 Inv. 02 Média

PON. PON. PON.

DIVERSIDAD 5 6 5,5

REPRESENTATIVIDAD 10 10 10

MADUREZ x 2 14 18 16

REGENERABILIDAD 8 8 8

SUMA (INFIT GLOBAL) 37 42 39,5

RAREZA 0 0

ENDEMICIDAD 6,5 10 8,25

RELICTISMO 0 0 0

CAR. FINÍCOLA 4,5 4,5 4,5

SUMA (INTER GLOBAL) 11 14,5 12,75

F. GEOMORFOLÓGICA x 2 18 18 18

F. CLIMÁTICA 8 8 8

F. HIDROLÓGICA 9 9 9

F. EDÁFICA 8 10 9

F. FAUNÍSTICA 9 9 9

SUMA (INMES GLOBAL) 52 54 53

SUMA (INNAT GLOBAL) 100 110,5 105,25

RIQUEST ( x 0'5) 7,5 7,5 7,5

COBEST ( x 0'5) 7 6,5 6,75

FORHAB 7 7 7

FORESP 1 1 1

SUMA (INNATFOR GLOBAL) 122,5 132,5 127,5

FORFIS 0 0 0

FORCUL 3 3 3

SUMA FORETNO x2 6 6 6

VALOR PERCEPCIONAL 7 7 7

VALOR DIDÁCTICO 7 10 8,5

SUMA (INCUL GLOBAL) 20 23 21,5

SUMA (INCONTFOR GLOBAL) 142,5 155,5 149

PRESIÓN DEMOGRÁFICA 5 5 5

ACCESIBILIDAD-TRANSITABILIDAD 6 3 4,5

AMENAZAS ALTERNATIVAS 7 5 6

FACTOR GLOBAL DE AMENAZA 18 13 15,5

PRICON 2565 2021,5 2293,25
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TAXONES \ Según estratos en metros > 5 5a 1 m. 1-0,5 < 0,5 global

Poincianella pyramidalis (Tul.) L.P.Queiroz - 1 + - 1 Catingueira

Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke - 1 + - 1  Jurema Branca

Jatropha mollissima (Pohl) Baill. - + + - + Pinhão-Bravo

Cnidoscolus Urens  (L.) Arthur - - + + + Urtiga comum

Marsdenia caatingae Morillo - - + + +

Philodendron acutatum Schott - + + + + Imbé

Encholirium spectabile Mart. ex Schult. & Schult.f. - - 2 3 3 Macambira de Flecha 

Cereus jamacaru DC. - - - + + Mandacaru

Aechmea werdermannii Harms - - - + + Bromélia com botões das flores amarelo e verde e talos vermelhos

Orthophytum disjunctum L.B.Sm. - - - + +

Orthophytum jabrense G.S.Baracho & J.A.Siqueira - - - + +

Pilosocereus gounellei (F.A.C.Weber) Byles & Rowley - - - + + Xique-Xique

Cyrtopodium holstii L.C.Menezes - - - + +

Melocactus zehntneri (Britton & Rose) Luetzelb. - - 3 1 3 Coroa-de-Frade

Anthurium affine Schott - - + 3 3 Língua-de-Sogra

Oxalis divaricata Mart. ex Zucc. - - - + +  Azedinha 

Mandevilla tenuifolia (J.C.Mikan) Woodson - - - + + Anauê

Ageratum conyzoides L. - - - + + Mentrasto

TOTAL

Musgos en troncos -

Musgos en rocas y suelos -

Líquenes  en rocas y suelos -

Líquenes en troncos, ramas y tocones -

Hongos  -

Hojarasca +

Suelo o roca desnuda 5

- 1 3 2 2,5

- 4 8 15 18

- 2 3 4 4,5

Coordenadas geográficas: Lat  7°13'23.41"S    Lon 35°50'23.45"O                      

Litología:  Granitos                    

VEGETAÇÃO SOBRE AFLORAMENTOS

INVENTARIO PARA VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN Nº 001              /DATA: 20/08/2016

Caatinga
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Cobertura global por estrato
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Nº    001      /DATA:  20/08/2016                 WAYPOINT:                         .FOTOS:  Alexsando/Raquel                     

RIQUEST

FICHA BIOGEOGRÁFICA INVENTARIO PARA VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN

 

Solo: afloramento rochoso, com pouca matéria orgânica.                                                                              

pH:                     Escorrentía:    

Notas: Afloramento com grande quantidade de bromélias, cactáceas e herbáceas formando pequenas ilhas, cujo

substrato é depositado em pequenas cavidades na rocha.

Comunidad: Caatinga                 Dinámica:

Superficie estudiada:   400m2     Altitud: 400 m

Lugar: Sítio Cardoso Baixo. Afloramento próximo a Pedra Escola (ZONA 2)                                                           

Situación topográfica:   Terreno  levemente inclinado                                                

Exposición:        Inclinación:
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TAXONES \ Según estratos en metros > 5 5a 1 m. 1-0,5 < 0,5 global

Jatropha mollissima (Pohl) Baill. - 2 - - + Pinhão-Bravo

2 1 - 2 Urtiga comum

Agave sisalana Perrine - + 2 - 2 Agave

Senegalia polyphylla (DC.) Britton - 1 - - 1 Unha-de-Gato

Philodendron acutatum Schott - + + - + Imbé

Encholirium spectabile Mart. ex Schult. & Schult.f. - - 3 3 3 Macambira de Flecha 

Aechmea aquilega (Salisb.) Griseb - - - 1 1 Bromélia amarela com folha larga, espinhos pequenos

Orthophytum disjunctum L.B.Sm. - - - + +

Tillandsia streptocarpa Baker - - - + + Bromélia pequena, folhas finas

Tillandsia recurvata (L.) L. - - - + +

Cereus jamacaru DC. - + + - + Mandacaru

Pilosocereus gounellei (F.A.C.Weber) Byles & Rowley - - 2 2 2 Xique-Xique

Cyrtopodium holstii L.C.Menezes - - - + + Flor amarela com fruto

Oxalis divaricata Mart. ex Zucc. - - - + +  Azedinha 

Borreria verticillata (L.) G.Mey. - - - + Cordão-de-Frade

Anthurium affine Schott - - 3 3 3 Língua-de-Sogra

Mandevilla tenuifolia (J.C.Mikan) Woodson - - - + + Anauê

TOTAL

Musgos en troncos -

Musgos en rocas y suelos 3

Líquenes  en rocas y suelos 3

Líquenes en troncos, ramas y tocones +

Hongos  -

Hojarasca +

Suelo o roca desnuda 5

2 3 3 4

6 7 11 17

3 4 4 5,5

pH:                     Escorrentía:    

Notas: Vegetação arbustiva xerófila sobre afloramentos rochosos. Constatou-se a presença de ninhos de beija flor sobre

algumas bromélias e presença de tarantulas.

Cnidoscolus Urens  (L.) Arthur

Lugar: Sitio Cardoso. Pedra do Morcegio                                                  

Situación topográfica:   bastante inclinado                                              

Exposición:        Inclinación:

Coordenadas geográficas: Lat  7°13'18.34"S   Lon 35°50'20.35"O                        

Litología:  Granitos                    

Solo: praticamente não há solo. Trata-se de afloramentos rochosos, com pequena quantidade de solo em saliências na 

RIQUEST

FICHA BIOGEOGRÁFICA INVENTARIO PARA VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN

 

Nº    001      /DATA:  20/08/2016                 WAYPOINT:                         .FOTOS:  Alexsando/Raquel                     

Comunidad: Caatinga                 Dinámica:

Superficie estudiada:   400m2     Altitud: 450 m
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Cobertura global por estrato

VEGETAÇÃO SOBRE AFLORAMENTOS

INVENTARIO PARA VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN Nº 002              /DATA: 20/08/2016  

Caatinga
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VSA VSA VSA Total

VEGETAÇÃO SOBRE AFLORAMENTOS Inv. 1 Inv. 2 Média

PON. PON.

DIVERSIDAD 5 5 5

REPRESENTATIVIDAD 10 10 10

MADUREZ x 2 14 14 14

REGENERABILIDAD 9 9 9

SUMA (INFIT GLOBAL) 38 38 38

RAREZA 16 12 14

ENDEMICIDAD 10 9 9,5

RELICTISMO 0 0 0

CAR. FINÍCOLA 6 0 3

SUMA (INTER GLOBAL) 32 21 26,5

F. GEOMORFOLÓGICA x 2 8 8 8

F. CLIMÁTICA 4 4 4

F. HIDROLÓGICA 4 4 4

F. EDÁFICA 5 5 5

F. FAUNÍSTICA 7 7 7

SUMA (INMES GLOBAL) 28 28 28

SUMA (INNAT GLOBAL) 98 87 92,5

RIQUEST ( x 0'5) 4,5 5,5 5

COBEST ( x 0'5) 2,5 4 3,25

FORHAB 2 6 4

FORESP 1 1 1

SUMA (INNATFOR GLOBAL) 108 103,5 105,75

FORFIS 0 0 0

FORCUL 2 7 4,5

SUMA FORETNO x2 4 14 9

VALOR PERCEPCIONAL 5 10 7,5

VALOR DIDÁCTICO 10 10 10

SUMA (INCUL GLOBAL) 19 34 26,5

SUMA (INCONTFOR GLOBAL) 127 137,5 132,25

PRESIÓN DEMOGRÁFICA 5 5 5

ACCESIBILIDAD-TRANSITABILIDAD 3 3 3

AMENAZAS ALTERNATIVAS 1 1 1

FACTOR GLOBAL DE AMENAZA 9 9 9

PRICON 1143 1237,5 1190,25
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> 5 5a 1 m. 1-0,5 < 0,5 global

Schinopsis brasiliensis  Engl. 3 1 - - 3 Baraúna 

Combretum glaucocarpum Mart. 2 1 + + 3 Mofumbo, Sipaúba

Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz 3 - - - 3 Pau Ferro

Ceiba glaziovii (Kuntze) K.Schum. 2 - - - 2 Barriguda

Cedrela P.Browne 1 - - - 1 Cedro

Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & Hook.f. 

ex S.Moore

1 1 - - 1 Pau D'arco

Bauhinia cheilantha ( Bong.) Steud. + - - + + Mororó

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan 1 3 - - 2 Angico

Syagrus cearensis Noblick - + - - + Coco Catolé

Averrhoidium gardnerianum Baill - + + + + Tinguí

Poincianella pyramidalis (Tul.) L.P.Queiroz - + 2 + 2 Catingueira

Guarea guidonia (L.) Sleumer - + + - + Pitombinha

Jatropha mollissima (Pohl) Baill. - + - + + Pinhão-Bravo

Vitex megapotamica (Spreng.) Moldenke - + 2 + 2 Azeitona do Mato

Philodendron acutatum  Schott - 2 1 + 2 Imbé

Ipomoea sericophylla Meisn. - + + + + Ipomeia, Jitirana

Fridericia dichotoma (Jacq.) L.G.Lohmann - - + - + Cipó-de-Balaio

Passiflora misera Kunth - + + + + Tripa-de-Galinha

Mucuna sloanei Fawc. & Rendle 1 1 + + 2 Mucuna

Bromelia laciniosa M art. ex Schult. & Schult.f. - - 1 2 2 Macambira-da-mata

Tillandsia usneoides  (L.) L. 2 + - - 2 Barba-de-Velho

Oeceoclades maculata(Lindl.) Lindl. - - - + + Órquidea de chão

Brassavola tuberculata Hook. - + - - 1 Orquídea-rabo-de-rato

Cattleya sp. - + - - +

Commelina erecta L. - - - 2 2 Erva-de-Santa-Luzia

Gramínea - - - + +

TOTAL 4 4 4 4

Musgos en troncos 2

Musgos en rocas y suelos 3

Líquenes  en rocas y suelos 1

Líquenes en troncos, ramas y tocones 2

Hongos  1

Hojarasca 4

Suelo o roca desnuda 2

4 3 2 2 5,5 x 0,5

10 17 11 14 26 

espécies

4 4 4 4 8 x 0,5

Situación topográfica:   Terreno  inclinado , tratando-se de uma facie da colina                                             

Exposición:        Inclinación:

Coordenadas geográficas: Lat   7°14'6.67"S     Lon  35°50'7.03"O                          

Litología:  Granitos                    

Suelo: Profundo, rico em matéria orgânica, composto de humus.                                                                          
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Cobertura global por estrato

RIQUEST

FICHA BIOGEOGRÁFICA INVENTARIO PARA VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN

 

Nº    001      DATA: 26/04/2017              WAYPOINT:                         .FOTOS:  Alexsando/Robson                   

Comunidad: Caatinga                 Dinámica:

Superficie estudiada:   400m2     Altitud: 405 m

pH:                     Escorrentía:    

Notas: Fragmento de vegetação arbórea fora da UC, próximo a uma estrada e um açude. Possui

características de uma mata, com predominância de vegetação arbórea com mais de 10 metros e com

copas largas, com a presença de muitas bromélias e orquídeas tanto no solo quanto sobre as plantas.

Presença de fungos, musgos e linquens nos troncos vivos e mortos, nas rochas e solo. Muitos

invertebrados e matéria orgânica no solo. Presença de passaros e saguins.

Lugar: Sítio Cardoso de cima, mata próximo ao condomínio Campos do Conde (ZONA 3)                                                     

BOSQUE TROPÓFILO ARBÓREO (fora da UC)

INVENTARIO PARA VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN Nº 001              /DATA: 26/04/2017

Caatinga
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> 5 5a 1 m. 1-0,5 < 0,5 global

Schinopsis brasiliensis  Engl. 4 - - - 4 Baraúna 

Ceiba glaziovii (Kuntze) K.Schum. 4 - 1 - 4 Barriguda

Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz 5 - - + 5 Pau Ferro

Senegalia tenuifolia  (L.) Britton & Rose + 1 - + 1 Espinheiro

Spondias mombi  L. 2 - - - + Cajá

Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & Hook.f. 

ex S.Moore

2 - 3 - 3 Pau Darco

Erythrina velutina Willd. + 1 + + 1 Mulungu

Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong + 4 + - 4 Orelha de Macaco

Guarea guidonia (L.) Sleumer - + - - + Pitombinha, Taúva

Ziziphus joazeiro Mart. + 4 - - 4 Joazeiro

Myracrodruon urundeuva Allemão - + - - + Aroeira do Sertão 

Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud. - + - - + Mororó

Amburana cearensis (Allemão) A.C.Sm. + 3 - - 3 Umburana

Colicodendron yco Mart. - 1 + - 1 Icó

Jatropha mollissima (Pohl) Baill. - + - + + Pinhão-Bravo

Poincianella pyramidalis (Tul.) L.P.Queiroz - 3 3 5 3 Catingueira

Philodendron acutatum  Schott + 2 4 - 4 Imbé

Apodanthera congestiflora Cogn. + + + + + Cabeça-de-Nego

Fridericia dichotoma (Jacq.) L.G.Lohmann - + 1 + 1 Cipó-de-Balaio

Passiflora misera Kunth - + + + + Tripa-de-Galinha

Mucuna sloanei Fawc. & Rendle 1 1 + - 2 Mucuna

Cissus decidua Lombardi 1 + + 1 2 Cipó-mole

Ipomoea sericophylla Meisn. - 2 1 + 2 Ipomeia, Jitirana

Bromelia laciniosa M art. ex Schult. & Schult.f. - 3 2 3 Macambira-da-mata

Aechmea werdermannii Harms + - - - +

Aechmea leptantha (Harms) Leme & J.A. 

Siqueira

- - - + +

Tillandsia usneoides  (L.) L. 2 + - - Barba-de-Velho

não identificada + - - + não identificada

Oeceoclades maculata(Lindl.) Lindl. - - - + + Órquidea de chão

Brassavola tuberculata Hook. - + - - + Orquídea-rabo-de-rato

Cattleya ssp. - + - - + Orquídea sobre arvore

Commelina erecta L. - - - + + Erva-de-Santa-Luzia

TOTAL 5 4 3 2

Musgos en troncos 4

Musgos en rocas y suelos -

Líquenes  en rocas y suelos 3

Líquenes en troncos, ramas y tocones 4

Hongos  2

Hojarasca 5

Suelo o roca desnuda 2

5 4 3 2 7 x 0,5

16 22 14 13 32 

espécies
4 5 4 4 8,5 x 0,5

Litología:  Granitos                    

Suelo: rico em matéria orgânica, composto de humus e um pouco profundo.                                                                                             

RIQUEST

FICHA BIOGEOGRÁFICA INVENTARIO PARA VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN

 

Nº    002      /DATA:  26/04/2016                 WAYPOINT:                         .FOTOS:  Alexsando/Robson            

Comunidad: Caatinga                 Dinámica:

Superficie estudiada:   400m2     Altitud: 460 m

pH:                     Escorrentía:    

Notas: Maior fragmento de vegetação arbórea fora da UC. Trata-se de uma formação florestal sobre e ao

redor de uma colina, com afloramentos rochosos no topo O subbosque é denso com bromélias. Há uma

grande quantidade de orquídeas tanto no solo quanto sobre as plantas. Presença de fungos, musgos e

linquens nos troncos vivos e mortos, nas rochas e solo. Presença de passaros, lagartos e saguins. Há

estruturas de transporte de energia elétrica no topo da colina.

Lugar: Município de Massaranduba, pequeno povoado.   (ZONA 3)                                                    

Situación topográfica:   Terreno bastante inclinado                                            

Exposición:        Inclinación:

Coordenadas geográficas: Lat   7°13'53.66"S     Lon  35°49'20.83"O                           

Cobertura global por estrato

BOSQUE TROPÓFILO ARBÓREO (fora da UC)

INVENTARIO PARA VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN Nº 002              /DATA: 26/04/2017
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BOSQUE TROPÓFILO ARBÓREO (Fora da UC) Inv. 2 inv. 1 Média

Pont. Pont. Pont. 

DIVERSIDAD 8 7 7,5

REPRESENTATIVIDAD 10 10 10

MADUREZ x 2 18 18 18

REGENERABILIDAD 8 8 8

SUMA (INFIT  GLOBAL) 44 43 43,5

RAREZA x 2 16 4 10

ENDEMICIDAD 10 8 9

RELICTISMO 0 0 0

CAR. FINÍCOLA 10 3 6,5

SUMA (INTER GLOBAL) 36 15 25,5

F. GEOMORFOLÓGICA x 2 18 18 18

F. CLIMÁTICA 8 8 8

F. HIDROLÓGICA 9 9 9

F. EDÁFICA 10 10 10

F. FAUNÍSTICA 9 9 9

SUMA (INMES GLOBAL) 54 54 54

INNAT GLOBAL 134 112 123

RIQUEST ( x 0'5) 8,5 7,5 8

COBEST ( x 0'5) 7 5,5 6,25

FORHAB 10 6 8

FORESP 9 6 7,5

SUMA (INNATFOR GLOBAL) 168,5 137 152,75
FORFIS 0 0 0
FORCUL 7 4 5,5
SUMA FORETNO 14 8 11
VALOR PERCEPCIONAL 10 7 8,5
VALOR DIDÁCTICO 10 10 10
SUMA (INCUL GLOBAL) 34 25 29,5
SUMA (INCONTFOR GLOBAL) 202,5 162 182,25
PRESIÓN DEMOGRÁFICA 5 5 5
ACCESIBILIDAD-TRANSITABILIDAD 3 5 4
AMENAZAS ALTERNATIVAS 3 7 5
FACTOR GLOBAL DE AMENAZA 11 17 14
PRICON 2227,5 2754 2490,75
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TAXONES \ Según estratos en metros > 5 5a 1 m. 1-0,5 < 0,5 global

Syagrus cearensis Noblick - 3 1 - 3 Coco Catolé

Sebastiania jacobinensis (Müll. Arg.) Müll.Arg 1 1 - - 1 burra leiteira, 

Bauhinia cheilantha ( Bong.) Steud. - 1 + + 1 Mororó

Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke - 2 1 - 2 Jurema Branca

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan + - - - + Angico

Ziziphus joazeiro - 1 - - + Joazeiro

Senegalia tenuifolia  (L.) Britton & Rose 1 2 - - 1 Espinheiro

Guapira graciliflora (Mart. ex Schmidt) Lundell - + - - + João Mole

Combretum glaucocarpum Mart. - 1 - - + Mofumbo, Sipaúba

Cynophalla flexuosa (L.) J.Presl - 1 - - + Feijão Bravo

Averrhoidium gardnerianum Baill - + - - + Tinguí

Senegalia polyphylla (DC.) Britton - 1 1 - 1 unha de gato

Cissus decidua Lombardi + + + + + Cipó-mole

Apodanthera congestiflora Cogn. + + + + + Cabeça-de-Nego

Lantana camara L. - + + + + Camará

Philodendron acutatum Schott - 1 + + 1 Imbé

Serjania lethalis A.St.-Hil. + + + + + Cipó-Gibão

Bromelia laciniosa Mart. ex Schult. & Schult.f. - - - + + Macambira-da-mata

Aechmea leptantha (Harms) Leme & J.A. 

Siqueira

- - - 3 3

- - + + Mandacaru

- - + + Órquidea de chão

Não identificada - - - + + Não identificada

Commelina erecta L. - - - 2 2 Erva-de-Santa-Luzia

- 1 1 Anauê

- + - + mentrasto

TOTAL 1 3 1 3

Musgos en troncos +

Musgos en rocas y suelos +

Líquenes  en rocas y suelos +

Líquenes en troncos, ramas y tocones -

Hongos  -

Hojarasca +

Suelo o roca desnuda +

1 3 1 3 4 x 0,5

6 16 11 13 25 

espécies3 4 4 4 7,5 x 0,5

Exposición:        Inclinación:

Coordenadas geográficas: Lat   7°13'49.12"S    Lon  35°50'7.88"O                         

RIQUEST

FICHA BIOGEOGRÁFICA INVENTARIO PARA VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN

 

Nº    001      /DATA:  09/03/2017                 WAYPOINT:                         .FOTOS:  Alexsando/Raquel                  

Litología:  Granitos                    

Solo: escuro, aparentemente rico.                                                                                         

pH:                     Escorrentía:    

Notas: O local possui boulders com incrições rupestres. Possui considerada quantidade de arvores de

"côco catolé"

Comunidad: Caatinga                 Dinámica:

Superficie estudiada:   400m2     Altitud: 400 m

Lugar: Pedra do Sapo, Sítio Cardoso Baixo  (ZONA 3)                                                           

Situación topográfica:   Terreno muito inclinado                                                

Cobertura global por estrato
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Cereus jamacaru DC.

Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl.
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Mandevilla tenuifolia (J.C.Mikan) Woodson

Ageratum conyzoides L.

BOSQUE TROPÓFILO SOB AFLORAMENTOS

INVENTARIO PARA VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN Nº 001              /DATA: 09/03/2017

Caatinga
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BOSQUE TROPÓFILO SOB AFLORAMENTO Média

PON.

DIVERSIDAD 7

REPRESENTATIVIDAD 10

MADUREZ x 2 14

REGENERABILIDAD 8

SUMA (INFIT GLOBAL) 39

RAREZA x 2 0

ENDEMICIDAD 9,5

RELICTISMO

CAR. FINÍCOLA 7,5

SUMA (INTER GLOBAL) 17

F. GEOMORFOLÓGICA x 2 18

F. CLIMÁTICA 8

F. HIDROLÓGICA 9

F. EDÁFICA 8

F. FAUNÍSTICA 9

SUMA (INMES GLOBAL) 52

INNAT GLOBAL 108

RIQUEST ( x 0'5) 7,5

COBEST ( x 0'5) 4

FORHAB 10

FORESP 1

SUMA (INNATFOR GLOBAL) 130,5

FORFIS 0

FORCUL 7

SUMA FORETNO 14

VALOR PERCEPCIONAL 10

VALOR DIDÁCTICO 10

SUMA (INCUL GLOBAL) 34

SUMA (INCONTFOR GLOBAL) 164,5

PRESIÓN DEMOGRÁFICA 5

ACCESIBILIDAD-TRANSITABILIDAD 10

AMENAZAS ALTERNATIVAS 5

FACTOR GLOBAL DE AMENAZA 20

PRICON 3290
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ANEXOS 

Anexo 1 - Autorização da SUDEMA para pesquisar na UC 
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Anexo 2 - Decreto Estadual de n° 25.322 de criação da UC PAREST PRJO 

 

 

 

Anexo 3 - Decreto Estadual de n° 31.126 de alteração da UC PAREST PRJO. 
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Anexo 4 - Mapa Planialtimétrico dos antigos limites da UC, elaborado pela ATECEL 

(2004). 

 

 

 


